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města Nymburk

KINO SOKOL NYMBURK
ÚTERÝ 19. 5. 2020 / 19 HODIN
Vstupné 330 Kč do konce roku 2019 / 450 Kč v roce 2020.

Město Nymburk a Nymburské kulturní centrum vás zvou na koncert v rámci 30. ročníku 
Hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.

B.M.Č.
HUDEBNÍ FESTIVAL
BOHUSLAVA MATĚJE ČERNOHORSKÉHO

Výhodná cena k 30. výročí festivalu B. M. Černohorského.

www.nkc-nymburk.cz

11. října 2021 / 19.00
KINO SOKOL NYMBURK
vstupné 450,- / lístky v obvyklých předprodejích

KNIHOVNA DĚTEM
pá 1. až pá 29. 10.
Přiveď kamaráda
Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října 
přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma.

po 4. 10. / 10 hodin / ZDARMA
Ptáčata
Klub pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Na téma „řeč a zpěv“ s lektorkou a pe-
dagožkou Mgr. Jiřinou Bartošovou působící v Domě dětí a mládeže v Nymburce. 

čt 7. 10. / 9:30 a 10:30 hodin / ZDARMA
Já se z toho picnu!
Beseda s autorkou Michaelou Krýslovou a ilustrátorkou Janou Chroustovou, které 
představí svou humorně vzdělávací sérii Já se z toho picnu. Hlavní hrdinka Pepina 
Karásková z 3. B řeší problémy, s nimiž se děti často potýkají, a čtenáři tak získají 
návod, jak se v podobných situacích zachovat. A o tom všem bude řeč i při tomto 
setkání. Beseda je určená pro žáky 3. a 4. tříd. 

út 26. 10. / 9:30 a 10:30 hodin / 30 Kč
Beseda s výtvarníkem a ilustrátorem Davidem Böhmem 
o vzniku autorských knih
David Böhm je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, působí jako výtvar-
ník a autor ilustrovaných knih pro děti. Vydal unikátní autorský komiks Ticho hro-
cha, A jako Antarktida a je spoluautorem knih Hlava v hlavě, Průvodce neklidným 
územím, Jak se dělá galerie, Město pro každého a mnoho dalších. Jeho rozsáhlé 
umělecké dílo bylo vystavováno v galeriích v New Yorku, Berlíně či Kyjevě. 

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 7. 10. / 16 hodin / 50 Kč
Módní poradna aneb setkání se stylistkou 
Seminář věnovaný osobnímu stylu povede profesionální stylistka a vizážistka Dana 
Beranová, která poskytuje služby mnoha módním časopisům a pracuje také v ob-
lasti filmu. Seminář s praktickými ukázkami pod vedením profesionální stylistky 
a vizážistky Dany Beranové. Poradí vám, jak se správně obléci pro různé příležitosti, 
jaký styl oblečení zvolit pro váš typ postavy, pomocí barevné typologie 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. Ukáže vám 
různé typy vázání šátků. 

út 12. a 26. 10., 9. a 23. 11., 7. 12. / 16–18 hodin
Kurz háčkování s lektorkou Martinou Martiňákovou 
Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco se naučíte nebo jen budete sbírat inspi-
raci. Další termíny 9. a 23. 11. a 7. 12. Dalších pět lekcí se uskuteční v roce 2022. 
Cena 10 lekcí je 1500 Kč. Možné je zaplatit kurzovné, dvakrát tedy 750 Kč vždy 
za pět lekcí. Kurz je určen pro dospělé. Počet míst omezen. Materiál je v ceně kurzu.  
Přihlášky a další informace v knihovně na sídlišti nebo na telefonu 327 340 285 
nebo e-mailu pobocka@knihovna-nbk.cz. 

PŘIPRAVUJEME
út 2. 11. / Sedmdesátiletá historie ping-pongu Lokomotivy Nymburk – beseda 
nad knihami Tomáše Kokojana.
čt 4. 11. / 19 hodin / Autorské čtení Jaroslava Rudiše – Představení nového románu 
Winterbergova poslední cesta. Bezmála stoletý Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, 
a Jan Kraus, berlínský pečovatel, se vydávají na cestu vlakem z Berlína do Sarajeva 
podle starého průvodce pro Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují po stopách Winter-
bergovy osudové lásky.
čt 18. 11. / Beseda s profesorem Jiřím Stráským, autorem nové nymburské láv-
ky přes Labe
út 23. 11. / Mongolsko: svoboda a volnost – beseda s cestovatelem Tomášem Ku-
bešem.

VÝSTAVY
pá 1. až st 27. 10. / v otevírací době knihovny / výstava
Tvoříme s radostí
Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
so 2. 10. / 18 hodin / vstupné dobrovolné 
Vendula Vogel a jiné básně 
Slavnostní uvedení nové básnické sbírky Aleše Misaře. Sbírka zahrnuje deset del-
ších 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 po-
dání kvartetu L. Rendlová – flétna, T. Kozák – klarinet, B. Bieliński – housle a E. 
Matoušková – klavír. Básně přednesou K. Písařovic, K. Svobodová a A. Misař. 

út 5. 10. / 17:30 hodin / 50 Kč
Moje Pacifická hřebenovka
Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady, v divočině. Na Pacifickou hřebenovku 
se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich. Monika patří mezi 
ně. A to byla ještě před nedávnem bledou pacientkou s vážnými zdravotními a psy-
chickými problémy. Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky 
celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám, které 
potkávala, když putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. 
Naučila ji ale nevzdávat se. Odložená přednáška, zakoupené vstupenky na původní 
termín zůstávají v platnosti.

st 6. 10. / 10 hodin / ZDARMA
Seniorská akademie
Senior Pasy ve spolupráci se Středočeským krajem vás srdečně zvou na akci 
pro osoby nad 55 let. Odborné přednášky ve spolupráci s Policií ČR na téma pod-
vody páchané na seniorech, BESIP – chodci, cyklisté, řidiči a zásady bezpečnosti. 
Přednášky jsou zdarma. Kapacita je omezená. Svoji účast rezervujte na telefonním 
čísle 840 111 122 nebo na e-mailu info@seniorpasy.cz.

čt 14. 10. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
Vyprávění o babičce Boženy Němcové a jejích Babičkách 
Přednáška Marty Zemanové, sběratelky díla a badatelky v tomto oboru. Přednáška 
je věnovaná literárním postavám knihy, jejich skutečným osudům a době, ve které 
žily, a také velmi zajímavé historii vydávání této knihy u nás i v zahraničí za uplynu-
lých 165 let. Sběratelka vydala k nedávnému dvojímu výročí vlastní jubilejní vydání 
Babičky s autorským dodatkem. Knihu a také jednotlivé grafické listy – ilustrace 
z knihy bude možno po přednášce zakoupit.

út 19. 10. / 18 hodin / ZDARMA / Kino Sokol
Beseda s Martinem Hilským, profesorem anglické literatury 
a překladatelem 
Setkání s autorem knihy Shakespearova Anglie ověnčené literárním oceněním Magne-
sia Litera v kategorii Kniha roku. Profesor anglické literatury Martin Hilský je tím, kdo 
do češtiny jako první přeložil kompletní dílo Williama Shakespeara. A osobnost geni-
álního dramatika prostupuje i jeho nejnovější publikací Shakespearova Anglie: Portrét 
doby. Autor se v ní zaměřil na ty nejmenší detaily, jež dohromady utvářely kolorit rušné 
a pulsující éry velkého alžbětince. Ve spolupráci s MAP vzdělávání na Nymbursku.

út 26. 10. / 17:30 hodin / 50 Kč
Kam kráčí Bělorusko?
Petra Procházková je známá válečná zpravodajka, spisovatelka a humanitární pracovnice. 
Do Lidových novin, kde působila sedmadvacet let, nastoupila po listopadu 1989 a v roce 
1992 odjela jako zpravodajka do Ruska. Žije nedaleko Nymburka a pracuje jako novinář-
ka pro nezávislý Deník N. Při besedě se bude věnovat aktuální bouřlivé situaci v Bělorusku 
a odpoví na nejpalčivější otázky současného Běloruska, které se ocitlo na rozcestí. Proč tomu 
tak je? Jak se vlastně Bělorusko utvářelo a jak se jeho dějiny protnuly s československými? 
Jakými změnami prochází země, která je už přes čtvrt století v sevření jednoho diktátora. 

út 19. 10. / 18 hodin / ZDARMA / Beseda
Beseda s profesorem Martinem Hilským
Městská knihovna Nymburk a Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku vás 
zvou do kina na besedu s Martinem Hilským, profesorem anglické literatury a pře-
kladatelem. Setkání s autorem knihy Shakespearova Anglie ověnčené literárním 
oceněním Magnesia Litera v kategorii Kniha roku. Moderuje PaedDr. Bohuslav Sý-
kora, CSc.

čt 21. 10. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Beseda
Nymburský historický podzim
Host: Petr Pavel. Armádní generál Armády České republiky ve výslužbě opět 
v nymburském kině. Působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, stal se 
tak prvním zástupcem zemí bývalé Varšavské smlouvy, který nastoupil do nejvyšší 
vojenské funkce Severoatlantické aliance.

pá 22. 10. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Vernisáž a beseda
Jiří Soural: Arktida – Ledový ráj
Autor další fotografické výstavy v kině Sokol Jiří Soural se věnuje fotografii od roku 
2016. Ve svém hledáčku má krajiny, přírodu a zejmé-na pak tzv. wildlife. Fotogra-
fické objekty a témata mu přináší jeho veliká záliba v cestování, zejména pak hory 
a polární kraje jsou jeho srdeční záležitostí.
V nymburském kině proběhne vernisáž s přednáškou Špicberky v pátek 22. října 
od 19 hodin. Fotografie se proto budou mimo jiné promítat také v sále kina. Výstava 
potrvá do 22. listopadu.

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.

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, budova polikliniky, Okružní:
úterý 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00–17:00

Říjnová sobota, kdy máme pro vás otevřené oddělení pro dospělé a čítárnu: 2. 10. 
od 9 do 11 hodin.

POZOR: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci neustále aktualizujeme in-
formace k akcím a provozu knihovny. Proto sledujte naše stránky a sociální sítě.

TÝDEN KNIHOVEN 4. – 10. října (25. ročník):  Mottem letošního ročníku je „udržitelnost“.
po 4. až so 9. 10. 
Čtenářská amnestie
Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem čtenářům 
jejich upomínky.

Kino  
Sokol
pá 1. 10. / 14 hodin / ZDARMA / Pořad ve foyer / Vernisáž
Izrael očima Pavla Štichy
Fotografická výstava předního evropského fotografa českého původu přiblíží od 1. 
října magický svět Izraele. Pavel Šticha je světoběžník, kterého zajímají lidé v bez-
prostředních situacích. Dokáže zachytit neopakovatelný okamžik, originální situaci 
i souvislosti, které mnohdy vypovídají víc a výstižněji než obsáhlý referát. Výstava 
v městském kině Sokol bude součástí instalace „Kamenů zmizelých“ (Stol-perstei-
ne). Poprvé si tímto v Evropě již běžným způsobem také v Nymburce připomene na 
rohu Tyršovy ulice a Eliščiny třídy zdejší pozemskou existenci židovské rodiny Picků, 
jejíž větší část byla umučena za 2. světové války v koncentračních táborech. Symbo-
licky se ve vazbě na události dávno minulé podíváme prostřednictvím fotografií prá-
vě do Izraele, tedy do tak zvané země zaslíbené. Výstava bude instalována ve foyer 
kina od 1. 10. do 21. 10. 2021.

so 2. 10. / 15 hodin / vstupné dobrovolné / Festival
Den architektury v Nymburce 2021: Deset let, inspirace 
odjinud a dědictví železnice
Jakým tématům jsme se doposud v rámci Dne architektury v Nymburce věnovali 
a co se v průběhu deseti let událo a změnilo? Jan Červinka se ohlédne za uplynu-
lými ročníky. Jaká je práce pro město v roli aktivisty a jaká v roli starosty? Radim 
Wolák přiblíží proměňující se Velvary. Jak pečovat o stavební dědictví železnice? 
Karel Hájek z Fakulty stavební ČVUT v Praze zhodnotí aktuální situací u nás a na-
bídne inspirativní příklady ze zahraničí. Připravujeme tematické projekce a výstavu 
stejně jako program pro děti.

po 11. 10. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert
Dan Bárta & Illustratosphere
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně 
vzlétající nad tuzemský standard populární hudby! Dan Bárta & Illustratosphere 
okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními. V nymburském kině vystou-
pí rámci turné Zvířený prach. 

po 18. 10. / 19 hodin / 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě / Cestovatelská projekce 
Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku
Nová tour Ladislava Zibury startuje v Nymburce. Vydejte se známým cestovatelem 
na prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Zasmějete se nad příběhy svéráz-
ných lidí, dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, a načerpáte tipy na výlet. Přijďte, 
bude legrace! 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport
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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.

so 2. 10. / 10–17 hodin / ZDARMA / Areál zahrady MŠ Větrník
Řemeslný jarmark
Řemeslné výrobky a dílničky. Občerstvení a skvělá káva od Charlie‘s Coffee & Gar-
den. Od 16 hodin beseda se spisovatelem a novinářem Jaroslavem Kmentou. 

polovina října / DDM Nymburk
Děti zvířátkům
Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Termín určíme podle zrání plodů.
Předběžný odhad: polovina října 2021. Více na www.ddm-nymburk.cz.

so 9. 10. / 9:30 hodin / Areál pivovaru Nymburk
Postřižinský Cyklozavírák 
Tradiční cyklo-společenská vyjížďka, při které Pivovar Nymburk zakončí cyklistic-
kou sezónu. Více informací na www.cyklootvirak.cz.

ne 10. 10. / 16:30 hodin / vstupné dobrovolné / Evagelický kostel
Vox Nymburgensis napříč staletími
Od starých mistrů k současným, duchovně i světsky, vážně i vesele. Řídí Jan Mi-
kušek. Benefiční koncert Farního sboru Českobratrské církve evangelické v rámci 
celostátní kampaně DOMA. Výtěžek u koncertu bude věnován na činnost Domácího 
hospice Nablízku, z. ú.

so 16. až so 30. 10. / časově neomezeno / ZDARMA / Nymburská Špička
Cesta paměti
Venkovní paměťová hra pro seniory a celé rodiny. Start na Nymburské Špičce, tuž-
ku a papír s sebou. Pořádá Dementia a Poradna Včera v Nymburce.

st 27. a pá 29. 10. /8–15 hodin / 200 Kč, den / DDM Nymburk a okolí
Prázdninový klub
Lze se hlásit také na jeden den. Zábavný a naučný program pro děti pod vedením zku-
šených pedagogů. STŘEDA: tvoření, hry v parku, hry se stavebnicemi. PÁTEK: deskové 
hry, hry v přírodě, tvoření z přírodních materiálů. Určeno dětem od 6 do 10 let. Od 8 
do 15 hodin možnost domluvit pozdější příchod nebo dřívější odchod. Přihlašování on-
line a další informace naleznete na www.ddm-nymburk.cz.

Klub  
důchodců
po 4. 10. / Volná zábava
út 5. až pá 8. 10. / Radnice seniorům
po 11. 10. / Volná zábava
st 13. 10. / Jak si ulehčit práci doma – každý přinese nějaký námět.
po 18. 10. / Volná zábava
st 20. 10. / Prohlížíme svatební fotky – vyhodnotíme svatební šaty.
po 25. 10. / Volná zábava
st 27. 10. / Bavíme se v klubu
Klub otevřen v pondělí a středu vždy od 13 do 16 hodin. Cvičení 13–13:45 hodin. 
V měsíci říjnu budou zájezdy – sledujte vývěsní skříňku v klubu a na náměstí v TIC.

st 6. 10. / 15 hodin / Kino Sokol / Bábovky – Film Bábovky natočený podle knižního 
bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení 
a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. V hlavní roli Ondřej Vetchý. 
čt 7. 10. / 15 hodin / Kino Sokol / Beseda s Ivankou Devátou
pá 8. 10. / Tyršák seniorům – celodenní program, informace na webových strán-
kách Nymburského kulturního centra.

čt 7., 14. a 21. 10. / 17 a 19 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.

so 9., 16., 23. a 30. 10. / 17 a 20:30 hodin / Obecní dům
Taneční kurzy 2021
Taneční kurzy Nymburského kulturního centra v Obecním domě.

so 16. 10. / 17 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí
Svatohubertská troubená mše 2021
Zazní Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Účinkovat bu-
dou členové Loveckého tria Praha s doprovodem souborů: Pražský trubačský sou-
bor a Horečtí trubači. Zpívat bude sbor „Pro Radost“ z Lysé nad Labem. Mši bude 
celebrovat Jaroslav Krajl. Od 16 hodin začne vytrubování před kostelem za dopro-
vodu kynologů z Nymburska.

út 26. 10. / 19 hodin / 120 Kč / Obecní dům / beseda
Večer při svíčkách s profesorem Janem Pirkem
Beseda s legendou české kardiochirurgie.

čt 28. 10. / 13–18 hodin / ZDARMA / Nymburské věže a sály
Pocta Bohuslavu Matěji Černohorskému
Pět koncertů pěveckých sborů na zajímavých místech Nymburka, společný podve-
černí koncert na schodech husitského kostela a slavnostní troubení z pěti nymbur-
ských věží. Více informací naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

PŘIPRAVUJEME
út 2. 11. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům / Čas na čaj  – Taneční odpoledne pro  seniory.
út 2. 11. / 16 hodin / ZDARMA / Nymburský hřbitov / Dušičkový Feuerstein – Na-
učná procházka nymburským hřbitovem s Jiřím Černým a Janem Řehounkem nejen 
za národní kulturní památkou.
po 15. 11. / 19 hodin / 390 Kč, 790 Kč, 1190 Kč / Sportovní centrum Nymburk  
Vojtěch Dyk & B-Side Band – Zveme vás na neobyčejný koncert. Do Nymburka 
zavítá Vojtěch Dyk a B-Side Band. Vstupenky v předprodeji POUZE v síti GoOut.
čt 18. 11. / 19 hodin / 350 Kč a 450 Kč / Kino Sokol / Kamil Střihavka & The 
Leaders Acoustic Band – Kamil Střihavka: rocková legenda oslovující již dvě ge-
nerace fanoušků, majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nym-
burském kině Sokol v akustickém podání s kapelou the Leaders acoustic band! 

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.

PŘIPRAVUJEME:
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.

Nymburské  
kulturní centrum
ne 3. 10. / 17 hodin / ZDARMA / Kaple sv. Jana Nepomuckého
Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi 
Pocta nymburskému měšťanovi a mecenáši Janu Nepomuku Zedrichovi (1793–
1873). Program: v 17 hodin bohoslužba, v 18 hodin – písňové cykly známé i nezná-
mé v podání akordeonisty Ladislava Horáka a sólistky Opery Národního divadla 
v Praze Sylvy Čmugrové. Slovem provází Zdeněk Hazdra.

út 5. až pá 8. 10. / ZDARMA
Radnice seniorům a Tyršák seniorům
Navzdory hygienickým omezením nezapomínáme na naše seniory. Také letos za-
čátkem října chystáme jako dárek malý balíček kultury a sportu.
Program:
út 5. 10. / 14 hodin / Obecní dům / Taneční odpoledne nejen s panem starostou

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Vážení diváci,
jak již jistě víte, tak od září máme nový prodejní systém. Ten umožňuje mnohem více 
on-line variant platebních metod než ten předchozí. Platit můžete nejen platební kar-
tou, ale také rychlým převodem, Google Pay a Apple Pay. 
Ovšem neumožňuje rezervace. Vstupenky je tedy nutné přímo zakoupit online, nebo 
na pokladně divadla a v TIC. 
Za ten měsíc dosavadního fungování se nám to zdá jako velmi funkční, ačkoliv i my se 
v tom stále učíme a postupně se snažíme doladit sebemenší detaily. 
Děkujeme tedy za trpělivost a pochopení.

AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY:
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. 

pá 1. 10. / 10:30 hodin / ZDARMA
Kameny zmizelých
Slavnostní ceremonie za účasti významných hostů, kdy studenti gymnázia před-
staví příběh rodiny Pickových a továrny. Hudební doprovod zajistí pěvecký sbor 
Lauderových škol v Praze. Zdarma – vstupenku je potřeba si předem vyzvednout 
na pokladně divadla.

so 2. 10. / 14:30 hodin / 90 Kč / Pohádka
Kocour v botách
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kateřina Lajtkep, 
Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík a další.

čt 14. 10. / 18 hodin / 180 Kč, 120 Kč - děti a senioři / Balet
Bohemia balet – Popelka
Bohemia Balet uvádí světoznámý balet Sergeje Prokofjeva Popelka v choreografii 
Jiřího Horáka a ve scénické výpravě a kostýmech předního českého divadelního vý-
tvarníka Josefa Jelínka. Diváci se mohou těšit na velkolepou podívanou s krásnými 
výkony mladých tanečníků souboru Taneční konzervatoře hlavního města Prahy Bo-
hemia Baletu. Představení uspokojí jak dětského tak dospělého diváka a je ideální 
příležitostí je ideální příležitostí ke společné návštěvě divadla. Hudba: Sergej Proko-
fjev, choreografie, režie: Jiří Horák. Scéna, kostýmy: Josef Jelínek. Asistentky cho-
reografie: Marie Hybešová, Zuzana Susová.

pá 15. 10. / 19 hodin / 200 Kč / Malá scéna
Crossband a host
Koncert pro Terezy. Všechny Terezy mají vstup zdarma.

so 16. 10. / 14:30 hodin / 90 Kč / Pohádka
Příběhy včelích medvídků
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: DS Hálek Nymburk. Hrají: Kateřina Ulrychová, 
Kateřina Lajtkep, Petr Kurtiš a další. 

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.

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
Z 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: 24. 9. 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: Dan Bárta & Illustratosphere (archiv 
Nymburského kulturního centra).
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