
Turistické informační centrum  
města Nymburk

5 venkovních pódií 
pro každého něco
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MÚZY NA VALECH
ANEB TRŽIŠTE KULTURY
MÚZY NA VALECH

ANEB TRŽIŠTE KULTURY

vstup volný

Vyhlídka z věže kostela sv. Jiljí
od 10 do 16 hodin. Po celý den vstup zdarma, vstup omezen po skupinách po dvanácti 
osobách a v souladu s provozním řádem. Komentované prohlídky kostela sv. Jiljí v 10, v 11 
a ve 12:30 hodin s Honzou Řehounkem.
Železniční depo – DPOV, a. s.
Komentované prohlídky v 10, 11:30 a ve 13 hodin. Sraz vždy 15 minut před začátkem 
prohlídky areálu u vrátnice za železničním přejezdem u penzionu U mašinky. Počet míst 
omezen, rezervace na e-mailu: marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo formou sms 
na tel. č. 601 102 218. Místa je možná rezervovat od 31. 8. do 9. 9. 2021.
Pivovar Nymburk
Komentované prohlídky v 10, 12 a 14 hodin. Počet míst omezen, rezervace na e-mailu: 
marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo formou sms na tel. č. 601 102 218. Místa je mož-
ná rezervovat od 31. 8. do 9. 9. 2021.
Nymwag
Komentované prohlídky areálu v časech 11, 12, 13 a 14 hodin, Boleslavská třída 418/54. 
Sraz u vrátnice vždy 15 minut před plánovaným časem prohlídky. Počet míst omezen, 
rezervace na e-mailu: marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo formou sms na tel. č. 601 
102 218. Místa je možná rezervovat od 31. 8. do 9. 9. 2021. Komentované prohlídky zá-
vodu, kde se vyrábějí železniční vagóny. Firma navázala na tradici, která se v Nymburce 
buduje již více než 150 let.

so 11. 9. /10–19 hodin / Staré děkanství
Nymburský košt
Doražte okoštovat vína, která se urodila na českých, moravských a zahraničních 
vinicích. Nebudou chybět samozřejmě ani dobrůtky k zakousnutí, které se výborně 
snoubí s vínem a káva na povzbuzení. Celý den Vám zpříjemní Cimbálová Muzi-
kaMiroslava Kotlára. Odpoledne ve stanovených časech si můžete vychutnat ří-
zené degustace. Cena řízené degustace je 150 Kč. V ceně je představení vinařství 
a ochutnávka 6 až 7 vzorků vína s komentářem. Doba trvání přibližně 30 minut. 
Košt bude součástí akce Dny evropského dědictví. 

so 11. 9. / 10 hodin / vstupné dobrovolné / Křesťanského společenství Komenského 1254
Festival deskových her
Po prázdninách, všichni doma a odpočatí, takže budeme mít spoustu sil na to si 
něco zahrát. Pokud máte o víkendu chuť si zahrát nějakou deskovku, nebo si nama-
lovat figurky a hodil by se vám prostor, kde byste se mohli potkat, můžete využít 
toho, že jednou za čas děláme takzvaný mikrofestí. 
Program: celou dobu – volné hraní sobota: 10–14 hodin (nebo dokud se nám bude 
chtít) malování figurek 19 hodin začátek night game party – tzn. budeme hrát 
do noci, dokud nepadneme. Akce je pořádána ve spolupráci s Há Céčkem – klubem 
deskových her a za podpory města Nymburka. Více informací nalezente na face-
booku Há Céčko nebo na www.deskovky-nymburk.cz.

Klub  
důchodců
po 6. 9. / Vracíme se k rekondičnímu pobytu v Sezimově Ústí - znovu si 
připomeneme okolí, přednáší Zdeňka Straková.
st 8. 9. / Volná zábava - Bavíme se v klubu.
po 13. 9. / Volná zábava
st 15. 9. / Vzpomínky jednotlivců na prázdniny
po 20. 9. / Volná zábava
st 22. 9. / Společenské hry v klubu
po 27. 9. / Volná zábava
st 29. 9. / Příprava podzimních zájezdů

Klub otevřen v pondělí a středu vždy od 13 do 16 hodin. Cvičení 13–13:30 hodin. 
Veškeré mimořádné akce ve vývěsní skříňce.

Program: v 17 hodin bohoslužba, v 18 hodin – písňové cykly známé i neznámé v po-
dání akordeonisty Ladislava Horáka a sólistky Opery Národního divadla v Praze Sylvy 
Čmugrové. Slovem provází Zdeněk Hazdra.

Ostatní akce
út 1. 9. až st 13. 10. / ZDARMA / Křesťanské společenství (Komenského 1254 / 21)
Recivěci
Přineste oblečení, obuv, knížky, věci do domácnosti, které nepotřebujete a přijďte 
si vybrat. Výběr věcí proběhne od pondělí 1. 9. do čtvrtka 30. 9. (7:30 do 13 hodin, 
čt 17 až 19 hodin a ne 10 až 12 hodin. Ve všední dny odpoledne pouze, je-li otevřeno 
na kroužky. Bazar pro veřejnost proběhne od pondělí 11. 10. do středy 13. 10. (16 až 
18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.

čt 2. 9. / 18 hodin / VYPRODÁNO / Nalodění u hotelu Ostrov
Crossband na lodi
Dvouhodinová plavba na lodi Král Jiří s koncertem.

so 4. 9. / 12–18 hodin / ZDARMA
Otevření věže kostela sv. Jiljí
Slavnostní otevření vyhlídkové věže kostela sv. Jiljí. V tento den bude pro návstěv-
níky výstup na kostelní věž ZDARMA.

so 4. a ne 5. 9. / 8 hodin / ZDARMA / Moštárna (Tyršova 2/17)
Výstava ovoce, zeleniny, citrusů a jiných produktů
Pořádá Základní organizace ČZS 1. Nymburk spolu s Územním sdružení Nymburk.
Na výstavě naleznete: výpěstky zahrádkářů i větších pěstitelů, výrobky šikovných 
rukou a další. Občerstvení zajištěno v podobě kávy, bílého či červeného burčáku, 
posvícenských koláčů a další. k poslechu zahraje kapela Suchá větev.

st 8. 9. / 14–18 hodin / ZDARMA / Sportovní areál Veslák
Den pro sport 2021
Přijďte se seznámit s nabídkou nymburských sportovních klubů. Na jednom místě 
se vám představí sportovní kluby a budete si moci vyzkoušet různé sporty (fotbal, 
basketbal, volejbal, tanec a další).

čt 9. 9. / 18 hodin / 490 Kč / Nalodění u hotelu Ostrov
Crossband na lodi
Dvouhodinová plavba na lodi Král Jiří s koncertem. Nalodění u hotelu Ostrov. Před-
prodej vstupenek POUZE na www.crossband.cz. Kapacita omezena!

pá 10. až so 11. 9. / Park Pod Hradbami 
XVII. Dragonfest Nymburk 2021
Legendární festival dračích lodí. Více informací na www.facebook.com – XVII. Dra-
gonfest Nymburk 2021.

so 11. 9. / 10 hodin / ZDARMA 
Dny evropského dědictví 2021
Tradiční akce, při které si můžete ZDARMA prohlédnout běžně nepřístupné památky. 
Těšit se můžete na: 
Staré děkanství a hradební věž Kaplanka - Hradební věž Kaplanka byla spolu s ostatními 
pěti věžemi a úsekem hradeb Na Přístavě opravena podle plánů arch. Ludvíka Láblera. 
V budově Starého děkanství se nachází velká kuchyně a jsou zde zachovány i patrové go-
tické sklepy se studnou. Podél vnitřní zdi dvora děkanství jsou umístěny cenné náhrobky 
ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Jiří.
Kaple sv. Jana Nepomuckého
od 10 do 22 hodin. Komentované prohlídky: od 10 do 12 hodin s Marcelou Pachmano-
vou si prohlédnete i klenbu kaple. Další kometovaná prohlídka s Marcelou Pachmanovou 
proběhne od 14 do 15 hodin.

13:30–14:15 hodin / Gipsy Tuči – romská kapela z Kolína
15:30–16:15 hodin / Tři prasátka – Toy Machine
17:30–18:30 hodin / Kabinet létajících úžasností – Kejklíř Vojta
19:30–20:20 hodin / Běžkařská odysea – Bratři v tricku

Výtvarná scéna / Zahrada Starého děkanství
9–18 hodin / Výtvarné zážitky, tvořivé dílny pro děti i dospělé a umělecká díla vý-
tvarníků nymburského regionu v gesci Jana Severy. 

Knihovnou (na skok) s Pipi Punčochatou / Budova knihovny (Palackého třída 1749)
Pátrání po známé literární postavě vždy v 10:10, 13:10 a 14:10 hodin a navíc malá 
výstava v pasáži knihovny.

Jarmark / Kostelní náměstí
9–18 hodin / Desítky řemeslných stánků se zajímavými, převážně rukodělnými výrobky.

Food zóna / Palackého třída
9–22 hodin / Bohatá nabídka tradičního i originálního jídla a pití z domova i ze zahraničí.

Historické centrum města
13–18 hodin / Akrobaté a hudba v ulicích historického centra města.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

so 18. 9. / 17 hodin / Obecní dům
Taneční kurzy 2021
Zahájení tanečních kurzů Nymburského kulturního centra v Obecním domě.

st 22. 9. / 14 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců
Smokeman zasahuje!
Vzdělávací ekologická show pro děti jak (ne)topit.

čt 23. 9. / 17 a 18:30 hodin / pro držitele permanentek / Obecní dům
Kruhové cvičení s fyzioterapeutem
Kruhový trénink se zaměřením na procvičování a protahovaní všech svalových par-
tií pod vedením zkušeného fyzioterapeuta Mgr. Jiřího Lukavce.

pá 24. 9. / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého
Dernisáž výstavy Nymburský výtvarný salon
Dernisáž výstavy. Podrobné informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

so 25. 9. / 17 hodin / Obecní dům
Taneční kurzy 2021
Taneční kurzy Nymburského kulturního centra v Obecním domě.

so 25. 9. / 10–23:30 hodin / ZDARMA / Park a ulice v okolí Vodárenské věže
Múzy na Valech aneb Tržiště umění
Multižánrový open festival. Více naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

út  28. 9. / 14 hodin / 60 Kč / Obecní dům
Ferda Mravenec v cizích službách
Divadlo pro děti v Obecním domě. Více naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

čt 30. 9. / 17 a 18:30 hodin / pro držitele permanentek / Obecní dům
Kruhové cvičení s fyzioterapeutem
Kruhový trénink se zaměřením na procvičování a protahovaní všech svalových par-
tií pod vedením zkušeného fyzioterapeuta Mgr. Jiřího Lukavce.

PŘIPRAVUJEME
ne 3. 10. / Kaple sv. Jana Nepomuckého / Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi – Po-
cta nymburskému měšťanovi a mecenáši Janu Nepomuku Zedrichovi (1793–1873). 

Kino  
Sokol
Vážení diváci, 
klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra: 
www.nkc-nymburk.cz, na FB kina: www.facebook.com/kinosokolnymburk. Sklá-
dací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turistickém 
informačním centru a v městské knihovně.

so 11. 9. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / premiéra
Ruce pryč 2
Nymburské kulturní centrum vás zve na slavnostní premiéru amatérského filmu, 
na němž se podíleli nymburští a regionální filmaři a herci.
V hlavních rolích uvidíte Janu Ševčíkovou, Michaela Blacka, Davida Žiga nebo Evu 
Hrubou. Scénář a režie: Jana Ševčíková a Michael Black. Kamera, střih a speciální 
efekty: Pavel Koníček. 

st 22. 9. / 16 hodin / ZDARMA
Ekologická beseda
Ekologická beseda o kvalitě ovzduší se zástupci Státního zdravotního ústavu.

po 27. 9. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / beseda
Nymburský historický podzim – Komunismus u nás a v nás
Beseda na téma: Komunismus u nás i v nás – 100 let od založení KSČ, hosté: 
J. Rupnik a J. Pernes.

Nymburské  
kulturní centrum
so 4. 9. / 9 hodin / ZDARMA 
Nymburské posvícení s jarmarkem
Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade 
za cíl být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete, 
na němž se pobavíte a na který Vám zůstanou příjemné vzpomínky.
Program:
Hudební scéna / Náměstí Přemyslovců
13–13:45 hodin / Šáteček
14:10–14:45 hodin / Elias and The Shepperds
15:10–16:10 hodin / Vesna
17–18 hodin / Buty
18:30–19:30 hodin / Sendwitch
20:30–21:30 hodin / Čechomor
22–23:30 hodin / DJ Tomáš Březina

Divadelní scéna / Zahrada Starého děkanství
10–10:45 hodin / Měla babka čtyři jabka – DS Vojan Libice.
11:15–11:50 hodin / O krásné paní a lněné kytli – Sdružení divadelníků Nymburska.
14:15–15:15 hodin / Mechuchelácké dobrodružství – PaDam Praha.
16:45–17:20 hodin / Kouzelnická show – Martin Kellman
18:30–19:30 hodin / Ctnostná vdova Františka – jarmareční hra Hanse Sachse, Pa-
Dam Praha.

Malá divadelní scéna / kopeček na Kostelním náměstí
13–19 hodin / Historický dřevěný kolotoč
13–19 hodin / Herní koutek ZOO Chleby

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ZÁŘÍ 2021



v Nymburce, která na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké 
veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých 
osobností. Program se připravuje. Už teď je ale jasné, že se můžete těšit na čtyři známé 
herce, kteří vám budou číst na čtyřech netradičních a běžně nedostupných místech.

st 29. 9. až st 8. 12.
Virtuální univerzita třetího věku
Téma pro zimní semestr 2021/2022: Leonardo da Vinci (1452–1519) – Rene-
sanční uomo universale. Vedoucím lektorem videopřednášek je doc. Mgr. Martin 
Pavlíček, Ph.D. Výuka probíhá v prostorách dětského oddělení v prvním patře bu-
dovy Městské knihovny Nymburk. Termíny videopřednášek probíhají vždy jednou 
za 14 dní ve středu v následujících časech.

LEKCE DATUM  I. SKUPINA II. SKUPINA
1. lekce 29. 9. 2021 8:30– 9:45 10:00–11:15
2. lekce 13. 10. 2021 8:30–9:45 10:00–11:15
3. lekce 27. 10. 2021 8:30–9:45 10:00–11:15
4. lekce 10. 11. 2021 8:30–9:45 10:00–11:15
5. lekce 24. 11. 2021 8:30–9:45 10:00–11:15
6. lekce 8. 12. 2021 8:30–9:45 10:00–11:15

Osnova přednášek:
Mládí, učení, rané dílo
Oltářní obrazy a svatí
Portréty
Nástěnné malby
Sochař, architekt a teoretik
Kresby

Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez 
rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Více informací 
v knihovně. 

PŘIPRAVUJEME
so 2. 10. / 18 hodin / ZDARMA / Vendula Vogel a jiné básně – Křest nové knihy poe-
zie Aleše Misaře. Přivítání nové sbírky zahrnující deset delších poem z let 2010–2020. 
Kromě autorského čtení bude výjimečnou součástí večera i premiéra melodramu 
na text titulní básně s hudbou Jiřího Chvojky a v podání kvarteta: Z. Rendlová – flétna; 
T. Kozák – klarinet; B. Bieliński – housle; E. Matoušková – klavír. Básně přednesou: 
K.  Písařovic; K. Svobodová a A. Misař.
út 5. 10. / 17:30 hodin / Moje Pacifická hřebenovka – Sama pěšky 4200 km z Me-
xika do Kanady v divočině. Monika Benešová, cestovatelka a autorka stejnojmenné 
knihy (odložená přednáška, vstupenky zůstávají v platnosti). Předprodej vstupenek 
v knihovně.
čt 14. 10. / 17:30 hodin / Vyprávění o babičce Boženy Němcové a jejich Babičkách 
Marta Zemanová, sběratelka díla a badatelka v oboru.
út 19. 10. / 18 hodin / Kino Sokol / Martin Hilský - dvorní překladatel díla Williama 
Shakespeara, působí jako profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK v Praze.
út 26. 10. / 17:30 hodin / Kam kráčí Bělorusko? - Petra Procházková, válečná zpra-
vodajka, spisovatelka, humanitární pracovnice a novinářka.

PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE - SÍDLIŠTĚ
čt 7. 10. / 16 hodin / Módní poradna aneb setkání se stylistkou Danou Bera-
novou - Stylistka a vizážistka Dana Beranová vám poradí, jak se správně obléci pro 
různé příležitosti, jaký styl oblečení zvolit pro váš typ postavy, pomocí barevné ty-
pologie najde barvy pro vás vhodné a naučí, jak je kombinovat. Vysvětlí, jaké šperky 
a doplňky mohou podtrhnout vaši osobnost, zmíní se o nových podzimních trendech. 
čt 4. 11. / 16 hodin / Aby záda nebolela – fyzioterapeutka Slávka Růžičková 
Přednáška o bolestech zad z pohledu fyzioterapeutky a instruktorky zdravotní tě-
lesné výchovy s praktickými ukázkami cviků proti bolestem zad. Správné držení těla 
a dýchání. 

Městská  
knihovna Nymburk
Otevírací doba knihovny (Palackého třída):
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna,   
hudební oddělení:     dětské oddělení:
pondělí  8:00–18:00    pondělí  8:00–18:00
úterý  8:00–17:00   úterý  12:00–17:00
středa  ZAVŘENO    středa  ZAVŘENO
čtvrtek  8:00–17:00   čtvrtek  12:00–17:00
pátek  8:00–17:00   pátek  12:00–17:00

Otevírací doba pobočky na sídlišti:
úterý 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00–17:00

V září máme pro vás otevřeno také v sobotu 4. září od 9 do 11 hodin.

VÝSTAVY
pá 27. 8. až st 29. 9. / v otevírací době knihovny / výstava
Alena Veselá - Cesty
Výstava obrazů nymburské rodačky Aleny Veselé.

PŘEDNÁŠKY A OSTATNÍ AKCE
po 6. 9. až pá 17. 9. / letní čítárna
Kytkobraní aneb dejte rostlinám šanci
Rozhodli jsme se u nás v letní čítárně uspořádat rostlinný swap (výměnu rostlin). 
Od 6. do 17. září tady najdete samoobslužný regál, kde si rostlinky můžete vyměňo-
vat. Máte doma rostlinu, se kterou si moc nerozumíte? Potřebuje nějaká vaše kráska 
sestřih? Baví vás pěstování pokojových květin? Už se s rostlinami nevejdete do bytu, 
nebo naopak vaše srdce touží po dalším kousku? Doneste s sebou své výpěstky, od-
nože, řízky nebo přebytky a dejte šanci květinám, aby dělaly radost také jinde.

čt 9. 9. / 17:30 hodin / ZDARMA
Když rodiče stárnou: Jak zvládnout péči a jak se dorozumět
Přednáška Mgr. Terezy Cimrmannové, Ph.D., z Poradny Včera v Nymburce.
Lze důstojně stárnout v prostředí menšího města? Je vždy nutné strávit podzim 
života v ústavním zařízení? Jak lze pomoci v situaci, kdy stárnoucím rodičům ubývá 
sil? Jaké možnosti máme na Nymbursku, co pomáhá a kdo poradí? Besedu mode-
ruje koordinátorka podpory rodinných pečujících v Nymburce, autorka řady publi-
kací o stárnutí a potřebách seniorů a mezigenerační výstavy Společně časem 2021 
v Nymburce. Sdílení praktických zkušeností a účast seniorů vítána. Beseda se koná 
ve spolupráci s Poradnou Včera v Nymburce, organizací Dementia a s podporou 
fondů Evropské unie.

út 14. 9. / 17:30 hodin / ZDARMA
Jak šli tím zdejším světem... Rodinné album
Beseda s historikem a autorem nové knižní publikace Mgr. Zdeňkem Hazdrou, ře-
ditelem Ústavu pro studium totalitních režimů. 
Zpěváka Karla Zicha mnozí znají jako nepřehlédnutelnou osobnost české populární 
hudby. Avšak méně se už ví, že pocházel z rodiny s mimořádnou kulturní a intelek-
tuální tradicí. Kniha postupně rozmotává klubko vztahů a vazeb rodin Dohalských, 
Zichových, Moravcových a jejich pozoruhodných přátel ze světa kumštu, vědy i po-
litiky, kam náleželi Jan a Rafael Kubelíkovi, Karel a Emil Burianovi, Ema Destinnová 
či Rudolf Firkušný.

st 22. 9. / 18–22 hodin / ZDARMA
Noc literatury 2021
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková bude pátá Noc literatury 

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. 
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, 
že jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniá-
lu si krátí diskusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff 
z donáškové služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují. Hrají: Carmen 
Mayerová, Petr Kostka a Václav Jílek / Ivan Lupták.

PŘIPRAVUJEME:
čt 21. 10. / 19 hodin / 360 Kč / One man show
Caveman
Náhradní termín za 29. 4. 2021. 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 roz-
dílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

pá 22. 10. / 19 hodin / 490 Kč
A/ Sex noci svatojánské
Náhradní termín za 10. 3. 2021. Skvělá komedie Woody Allena vznikla podle 
stejnojmenného filmu.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. Hrají: Filip Blažek a Mo-
nika 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. Co dalšího spisovatel tají? 
A o čem všem ví novinář? 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-
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 sku-
pinou opět v našem městě.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Vážení diváci,
věříme, že v září divadlo otevřeme a budeme moci hrát. Prosíme o respektování na-
řízených podmínek, které budou vládou aktuálně vydány. Budeme se maximálně 
snažit, aby jste se v našem divadle cítili bezpečně. 
Budeme pro vás mít několik novinek. První z nich je nový prodejní systém. Přechá-
zíme k jinému dodavateli především z důvodu modernizace a chápeme, že aktuální 
online prodej byl mnohdy složitý a někdy bohužel i nefunkční. Nově budete mít mož-
nost nejen platit vstupenky kartou, ale i převodem. Také tištěné vstupenky budou 
mít jiný vzhled. Nicméně i pro nás to bude nejprve neznámé, proto zpočátku prosíme 
o trpělivost.
S tím také souvisí drobná změna vzhledu našich webových stránek, které budeme 
měnit, aby vše bylo propojené s prodejním systémem. 
To je jen něco málo z toho, na čem jsme po dobu nuceného zavření pracovali. 

Ještě zopakujeme pár základních informací ohledně vstupenek, přesunu termínů 
a dalších nejčastějších dotazů:
•Zakoupené vstupenky na neuskutečněná představení nemusíte měnit. Zkrátka 
přijdete na představení v náhradní termín se starými vstupenkami. 
•Náhradní termíny uvádíme na web a nástěnku divadla dostatečně dlouho dopře-
du. Nezapomeňte se pravidelně dívat. Pokud ještě nemáme náhradní termín, hle-
dáme ho. Pokud si nejste něčím jistí, zavolejte, rádi vám odpovíme. 
•Vstupné vracíme formou voucheru. Peníze zpět náleží podle zákona těhotným, 
lidem starším 65 let a dalším. Více info je na našich webových stránkách.
•Platnost všech voucherů se automaticky prodlužuje. 
•Není možné vracet vstupenky na již uskutečněná představení. Dávejte si tedy po-
zor na náhradní termíny. 
Děkujeme za respektování všech pravidel, podporu a těšíme se na viděnou!

AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY:
21. 10. / Caveman
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 variace
2.12. / A/ Veselé Velikonoce
6. 12. / Jakub Smolík s kapelou
Ostatní termíny jsou i nadále zatím v jednání. 

so 11. 9. / 18 hodin / 200 Kč 
36. výročí folklorního souboru Šáteček
Výroční vystoupení folklorního souboru Šáteček.

po 13. 9. / 19 hodin / 320 Kč / Zábavný pořad
Zdeněk Izer: Na plný coole
Náhradní termín za 12. 3. 2020. Těžký útok na vaši bránici! Zábavný pořad, ve kte-
rém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeň-
ka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie,mnoho skvělých vtipů 
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

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

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
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 pondělí ve středu 13–13:30 hodin. Veškeré informace akcích 
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789, +420 725 831 594
e-mail: holasova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
důvodu rozsáhlé rekonstrukce UZAVŘENO!
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Eliščina třída 470, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk, e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz/web: 
www.nkc-nymburk.cz. Pokladna kina je otevřena pouze 
v promítací dny a to hodinu před a v době promítání. Vstupenky 
na projekce vybrané akce zakoupíte v: Nymburském kulturním 
centru, Turistickém informačním centru Nymburk anebo ONLINE 
na www.nkc-nymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s.r.o., 
Nymburk, vyšlo: 27. 8. 2021. 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 cestovního ruchu – MěÚ 
Nymburk. Fotografie na titulní straně: Múzy na Valech aneb tržiště kultury (archiv 
Nymburského kulturního centra).


