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osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Dorazí se svým hostem Jo-
sefem Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou umělecké začátky této 
ikony českého humoru, jeho zážitky ze studentských let a spoustu dalšího. Mode-
rátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická, 
co se nejen osoby Aloise Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do 
zahraničí, opředené veselými historkami. Minipárty využívá možnosti moderátora 
a jeho hosta být svým divákům na dosah mimo televizní kamery. Prostor dostanou 
také dotazy z řad diváků.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

PŘIPRAVUJEME
čt 17. 3. / 19 hodin / 150 Kč / Obecní dům / Jazzové čtvrtky: Ondřej Štveráček Very 
Special Quartet – Mezinárodní quartet jednoho z nejvýraznějších saxofonistů české 
jazzové scény Ondřeje Štveráčka zahraje v rámci svého jarního turné se slovenským 
klavírním virtuózem Klaudiusem Kováčem, geniálním slovenským bubeníkem 
Davidem Hodekem a českou kontrabasovou hvězdou Tomášem Barošem. Tentokrát 
v Obecním domě Nymburk. Vstupenky k zakoupení v TIC Nymburk, kanceláři NKC 
a na místě konání. POZOR, zakoupené vstupenky jsou nemístenkové!

Ostatní akce
út 1. 2. až st 13. 4. / 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. 2. do středy 30. 3. (7:30 do 13 hodin, 
čtvrtek 17 až 19 hodin a neděle 10 až 12 hodin a umístit do označené garáže. 
Ve všední dny odpoledne pouze, je-li otevřeno na kroužky. Bazar pro veřejnost 
proběhne od pondělí 11. 4. do středy 13. 4. (16 až 18 hodin). Více informací na: 
www.ksnymburk.estranky.cz.

Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte aktuálnost akcí na webových strán-
kách města sekce Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.

Klub  
důchodců
st 2. 2. / Bavíme se v klubu
po 7. 2. / Volná zábava
st 9. 2. / Nymburk na starých fotografiích a hádanky z fotografií pro přítomné
– PhDr. Pavel Fojtík
po 14. 2. / Volná zábava
st 16. 2. / Čím si zlepšit práci v kuchyni
po 21. 2. / Volná zábava
st 23. 2. / Jaký možná bude rok 2022 – Ing. Černovský
po 28. 2. / Volná zábava

Klub otevřen pondělí a středa od 13 do 16 hodin. 
Pravidelná cvičení od 13:15 do 13:45 hodin. Začátek přednášek ve 13:45 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Nymburské  
kulturní centrum
st 2. 2. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu hraje 
Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky.

čt 10. 2. / 15 hodin / 90 Kč / Obecní dům
Retroodpoledne s Janem Vančurou
Písničky a povídání s oblíbeným zpěvákem, textařem a kytaristou kapely Rangers 
– Plavci.

so 12. 2. / 10–17 hodin / ZDARMA / Kostelní náměstí
Masopust
Nevázané masopustní veselí se po roční pauze opět vrací do Nymburka. Úderem 
10. hodiny předá starosta město masopustnímu reji. Průvod maškar se pak vydá 
z Náměstí Přemyslovců na obchůzku historickým centrem. Nakonec porazíme ko-
bylu, spálíme basu a budeme se veselit, jak to k masopustu patří. Chybět nebude 
pohádka pro děti, dětský kolotoč, staročeská kapela, zabijačkové hody a další stán-
ky s občerstvením. Přijďte se pobavit, zadovádět si, zatancovat a nejlépe ve vlastní 
originální masce!

po 14. 2. / 19 hodin / 250 Kč / Obecní dům
Pingls aneb Hot Café Revue
Mimořádně zdařilé představení PINGLS aneb HOT CAFÉ REVUE v sobě zdaři-
le spojuje prvky němé grotesky a pohybového divadla s živou dobovou hudbou. 
Příběh je zasazený do atmosféry 20. let minulého století. Ústředními motivy jsou 
humor, svoboda i jemné drama. V druhé části pak na program navazuje stylová 
tančírna, která diváky vtáhne přímo na taneční parket. Podtitul Hot Café Revue 
odkazuje na programy klubů newyorského Harlemu před bezmála sto lety. A právě 
na autentickou interpretaci raného jazzu, blues a taneční hudby této éry se Origi-
nální Pražský Synkopický Orchestr specializuje i za použití dobových hudebních 
nástrojů. Jednotlivé etudy, scénky či gagy jsou obohaceny volnými improvizacemi 
v interakci s hudebníky. Nymburské kulturní centrum připravilo pro prvních třicet 
zájemců speciální dárkový voucher, který můžete použít jako originální dárek ke 
svátku všech zamilovaných, protože právě na tento den jsme pro vás výjimečný 
program naplánovali.

čt 17. 2. / 19:30 hodin / 100 Kč / Hudební bar U Strejčka
Jana Langr a Jan Horák band
Pražští rodáci, kteří se přestěhovali v průběhu života do Poděbrad, se potkali před 
sedmi lety, když je propojil jejich známý pianista. S Jeníkem vystupoval na soutě-
ži Pianista roku, kde se několikrát umístil na předních příčkách a tou dobou Janu 
doprovázel při hodinách jazzového zpěvu na konzervatoři v Praze. Od tohoto oka-
mžiku “JéJéčka“ spolu poctivě holí nebo jezdí hrát s dalšími muzikanty po různých 
festivalech. Koncem roku 2021 se s přáteli zavřeli ve studiu 3Bees a na jaře 2022 
by měla být na světě první společná deska – Jana Langr a Jan horák band 29/2/92. 
Vstupenky k zakoupení POUZE na místě.
 
po 21. 2. / 19 hodin / 120 Kč / Obecní dům
Večer při svíčkách
Beseda s uznávaným odborníkem na etiketu Ladislavem Špačkem, bývalým mluv-
čím Václava Havla.

út 22. 2. / 19 hodin / 330 Kč / Obecní dům
Minipárty s Karlem Šípem
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi 
úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – 

DÁLE V KINĚ PŘIPRAVUJEME:
pá 15. 4. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška / Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Již-
ní Americe – Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Přednáška cestovatele, dobrodruha a spisovatele Jana Rendla, tento-
krát v kině Sokol v Nymburce! Jaké to je přejít trasu více než dvakrát delší než slav-
né PCT, napříč šesti zeměmi Jižní Ameriky? 10 000 kilometrů a 315 dní na trase 
z Kolumbie do Chile, o tom bude na přednášce řeč.
Důležitá informace k vstupenkám: Vzhledem k plánované výměně sedaček v sále 
kina a změně jejich dispozic nejsou zakoupené vstupenky vázány na řadu a číslo 
sedačky. Děkujeme za pochopení!

st 11. 5. / 19 hodin / Koncert / Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band 
Náhradní termín za 18. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Kamil 
Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezamě-
nitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině Sokol v akustickém 
podání s kapelou the Leaders acoustic band!

POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace 
k akcím a provozu kina. Proto sledujte webové stránky Nymburského kulturního 
centra, kina a sociální sítě.

Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra: 
www.nkc-nymburk.cz, na Facebooku kina: www.facebook.com/kinosokolnym-
burk. Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turis-
tickém informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Kino  
Sokol
út 1. 2. / 18 hodin / ZDARMA
Vernisáž výstavy Bohumil Hrabal – Život ve fotografiích
K dvacátému pátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala (1914 – 1997) Nymburské kul-
turní centrum připravilo výstavu fotografií z archivu Jana Řehounka. Ucelený soubor 
mnohdy neznámých fotografií přináší průřez životem velkého českého spisovatele 
bytostně spjatého s Nymburkem životem i dílem. Výstava nabízí jak příležitostné mo-
mentky, fotografie z rodinného alba i oficiální snímky a dokumenty. Vernisáž výstavy 
proběhne ve foyeru Kina Sokol v úterý 1. února 2022 od 18 hodin a potrvá až do konce 
února. Přijďte symbolicky společně připít Postřižinským pivem na památku jednoho 
z nejoriginálnějších českých spisovatelů. Patronem výstavy je Pivovar Nymburk.

čt 17. 1. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Šťastný nový rok 2
Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná 
na Silvestra, kdy Ján Koleník požádá Táňu Pauhofovou o ruku. Její souhlas rozpou-
tá bláznivý kolotoč udalostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí 
u „československého“ moře v Chorvatsku.
ČR / komedie / 93 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

Kino Sokol uvítá folkaře Karla Plíhala i metalové Roxor
Nymburské kino Sokol chystá na jarní sezónu opět zajímavé koncerty. Od dubna 
se můžete těšit nejen na přední osobnost folkové scény, ale i na regionální nestory 
metalové scény. 
Karla Plíhala, známého folkového a jazzového kytaristu, zpěváka, skladatele, tex-
taře, hudebního režiséra a aranžéra jsme v kině chtěli už dávno. Jednou to pokazila 
kolize termínů, pak zase Plíhalova indispozice nebo covid. Jsme tedy navýsost rádi, 
že vám můžeme nabídnout koncert tohoto nevšedního písničkáře. 
Karel Plíhal na kytaru hraje od 15 let. Nejprve hrál v olomouckých undergroun-
dových country-swingových kapelách, přičemž jeho první sólové vystoupení se 
datuje do roku 1983. Je čtyřnásobným držitelem ceny soutěžního hudebního fes-
tivalu Porta. Mimo to složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc, 
zhudebnil některé Kainarovy básně, režíroval nahrávání alb např. Jarka Nohavici, 
Petra Fialy, bratří Ebenů či Bokomary. Jednu z hlavních rolí ztvárnil v Zelenkově 
filmu Rok ďábla. Za své album „Vzduchoprázdniny“, které vyšlo v roce 2012, získal 
Cenu Anděl v kategorii Folk & Country.
Po zdravotní indispozici, která mu zabraňovala ve hře na kytaru, jej začal v roce 
2018 na koncertech doprovázet kytarista Petr Fiala. Sám začal místo na kytaru 
hrát na mandolu. V této sestavě se představí 14. dubna v nymburském kině.
Z úplně jiného těsta bude 22. dubna koncert regionální heavymetalové legendy 
Roxor. Ale nečekejme rockovou smršť – kapela vystoupí se speciálním programem, 
v němž upraví své skladby do netradiční a komornější akustické podoby. 
Kapela patří mezi stálice žánru a její formování začalo už v roce 1988. Na přelomu 
milénia nebyla koncertně aktivní a teprve od roku 2007 se rozjíždí nová kapitola 
života kapely. Zpočátku se zdálo, že půjde jen o jednorázovou akci, ale ohlas publika 
byl tak velký, že se okamžitě objevily nabídky na další koncerty a kapela aktivně 
živě hraje doposud. V roce 2009 vydali výběrové album „Zastavte čas“, v roce 2011 
je na světě album“ Cesta do pekel“. Koketování s akustickým programem vyvrcholí 
v roce 2014 vydáním několika songů na CD „Na rozcestí“. V roce 2016 kapela vy-
dala výborně přijaté album „Kazatel“. Rok 2018 je rokem výročním a pro fanoušky 
kapela přichystala výběrové vinylové dvojalbum s bohatým fotografickým dopro-
vodem s názvem „Než skončí show“. Jak říkají sami muzikanti: „Nic nekončí, jede-
me pořád dál, protože „Metal heart„ nás stále žene vpřed.“
Vstupenky na oba koncerty lze koupit online na www.nkc-nymburk.cz nebo fyzic-
ky v pokladně kina či v Turistickém informačním centru v Nymburce. 
(text Lukáš Kadava)

Kulturní  
měsíčník 
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leckých akcí dosáhnout participace místní populace na komunitním životě daného 
místa. O umělcích bez ambicí. O vesnici, kde všichni dělali totéž. O normálním ži-
votě v nenormální době. O sousedech, kteří se neznali a poslali si dárek. O holce, 
co přelezla osmdesát plotů. O sousedech Steava Jobse. O Londýně, kde se mluví 
česky. O čtvrti, která straší. O turistech, co pomáhali. O tom, co město ještě unese. 

KNIHOVNA DĚTEM
po 7. až pá 11. 2.
Valentýnské tvoření pro děti
Každý den od 7. do 11. února během otevírací doby dětského oddělení, si můžete 
přijít do knihovny vyrobit dárek z lásky pro toho, na kom vám záleží.

út 8. 2. / 10 hodin / ZDARMA
Ptáčata / Knihohrátky
První pomoc u dětí se záchranářkou a maminkou MUDr. Martinou Čmugrovou, Ob-
lastní nemocnice Jičín a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.
Každý rodič se někdy ocitne v situaci, kdy musí okamžitě reagovat a pomoci svému 
dítěti, které se zranilo, nebo se náhle zhoršil jeho zdravotní stav. Jak správně po-
stupovat při poskytování první pomoci dítěte? Kdy volat zdravotnickou záchrannou 
službu? Co by nemělo chybět v lékárničce v domácnosti s malými dětmi? Na děti 
i jejich rodiče či prarodiče čeká interaktivní zážitkové setkání naplněné zejména poví-
dáním o první pomoci a aktivitami pro nejmenší.

čt 10. 2. / 9:30 hodin / 30 Kč
Bába Bedla
Beseda a workshop s Markétou Pilátovou.
Spisovatelka Markéta Pilátová představí dětem svou novu knihu Bába Bedla, kte-
rou vydalo nakladatelství Meander. Děti se mohou ve všech dobách a na všech 
místech ocitnout v nejrůznějších nebezpečích. Existují ale bytosti, které jim pomo-
hou tak, že si nakonec dokáží poradit i samy. Jednou z těchto záhadných bytostí 
je bába Bedla. Napůl žena, napůl houba – objevuje se vždy tam, kde jsou nějaké 
děti v nesnázích. Děti díky Bedle poznají, jak to vypadá v říši podhoubí, a naučí se 
rozlišovat dobré od jedovatého. Také zjistí, že nejlepší způsob, jak se zlu vždycky 
ubránit, je držet spolu. Děti si během workshopu vyrobí houbové origami, které si 
mohou od autorky nechat podepsat. 

čt 10. 2. / 10:30 hodin / 30 Kč
Jak bratři Baťové obouvali svět
Výjimečná autorka románů i poezie pro dospělé, Markéta Pilátová, vypráví dětem 
další tajuplný příběh - historii polobotek, ale i příběh velkého srdce. Firma bratří 
Baťů, jedna z největších v předválečné Evropě, má za sebou napínavý příběh, který 
by každé české i slovenské dítě mělo znát. Bratří Baťové nejen obouvali tehdejší 
svět, ale za každých okolností se snažili originálně přemýšlet. Chtěli, aby se každý 
Čech a Slovák dokázal uplatnit nejen doma, ale všude ve světě. Šlo jim o to, aby 
lidé neměli strach snít a uskutečňovat velké sny. Jejich příběh je velká dobrodružná 
výprava, na níž se žádný malý čtenář nebude nudit. 

25 let bez Hrabala 
vzpomínka na Bohumila Hrabala (28. 3. 1914 – 3. 2. 1997)
Na začátku února uplyne čtvrtstoletí od úmrtí Bohumila Hrabala, spisovatele s me-
zinárodním věhlasem, který je zároveň bytostně spjat s Nymburskem. Vedeni sna-
hou připomínat v našem regionu literární, umělecký a kulturní odkaz této výrazné 
osobnosti moderní literatury 20. století, připravujeme na čtvrtek 3. února komorní 
vzpomínku ve vestibulu nymburského gymnázia a na hřbitově v Hradištku.
Program:
čt 3. 2. / Komorní setkání ve vestibulu nymburského gymnázia v 11 hodin, pietní 
setkání na hřbitově v Hradištku v 15 hodin.
so 5. 2. / 10–16 hodin / Mimořádné zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala v Kersku.
so 26. 3. / 13 hodin / Přednáška a beseda o divadelních inscenacích na motivy Hra-
balova díla i života v rámci jarního setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala v nym-
burské knihovně.

nost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, 
případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale 
i těm pro nás méně známým. Vedoucí lektor: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Termíny lekcí:
1. lekce 9. 2. 2022   Zakotvení evropských královských rodů v historii
2. lekce 23. 2. 2022 Narození a křty
3. lekce 9.3.2022  Zásnuby a svatby
4. lekce 23.3.2022  Rozvody
5. lekce 6.4.2022  Pohřby
6. lekce 20.4.2022  Hroby, hrobky a pohřebiště

Zúčastnit se mohou posluchači:
* se statusem důchodce
* invalidní důchodci bez rozdílu věku
* osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)
Povinnosti studenta:
* uhrazení studijního poplatku 300 Kč
* vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu.

Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku. Více informací 
ve studovně, na tel.: 325 515 264 a na webových stránkách www.e-senior.czu.cz.

čt 10. 2. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
Autorské čtení Markéty Pilátové – Senzibil
Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, překladatelka a hispanistka. Vystudo-
vala romanistiku, latinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Střídavě žije v Česku a Jižní Americe, kde učí potomky krajanů český jazyk. 
Je autorkou románů Žluté oči vedou domů, Má nejmilejší kniha, Tsunami blues a S 
Baťou v džungli. Je také autorkou řady knih pro děti. Přispívá do časopisu Respekt 
a Lidových novin. Vloni jí vyšel zatím poslední román Senzibil, v němž se v zamlže-
ných a drsných Jeseníkách pouští do nelítostného zápasu na život a na smrt dva 
muži nadaní schopnostmi, které si spojujeme spíše s pradávnými kouzelníky.

po 14. 2. / 16 hodin / kurzovné 200 Kč
Háčkované košíčky pod vedením lektorky Martiny Martiňákové 
Hlavní budova, Palackého třída 1749. 
Textilní košíčky jsou v současné době moderní dekorací v domácnosti. Háčkování 
je jednoduchá technika, kterou se naučí každý. Přijďte na kurz Martiny Martiňáko-
vé do dětského oddělení a přesvědčte se o tom sami. Veškerý materiál je zajištěn 
a není nutná předchozí zkušenost s háčkováním. Počet účastníků omezen. Regist-
race přímo v knihovně nebo na tel. 325 512 723. 

pá 18. 2. / 17:30 hodin / 70 Kč
Mezi žraloky
Přednáška potápěčky Daniely Kotekové, přezdívané též „žraločí žena“. 
Chtěli byste vědět, jestli se žraloci usmívají? Jestli cítí strach? Spí žraloci vůbec? 
A žerou opravdu lidi? A jaký je jejich vztah k surfařům? Možná byste chtěli vědět, 
co dělat, když se setkáte se žralokem při dovolené? Jak porozumět řeči žraločích 
pohledů či ploutví? Neexistuje snad zvíře, které by mělo kolem sebe tolik mýtů jako 
žralok. Autentické fotografie z přímé skutečnosti zažité na vlastní kůži, ze vzdá-
lenosti někdy i pár centimetrů od žraloků, beze zbraně, bez ochranného obleku 
a každopádně mimo klec, vám představí i vysvětlí potápěčka Daniela Koteková. 
Účastnila se několika vědeckých výzkumů na Bahamách zaměřených na interakce 
žraloků s lidmi. Přijďte se podívat.
 
čt 24. 2. / 17:30 hodin / 70 Kč
O tom, co město ještě unese a další projekty
Přednáška výrazné české umělkyně Kateřiny Šedé.
Kateřina Šedá je umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Kateřina 
během přednášky představí své klíčové projekty a ukáže způsoby, jak pomocí umě-

va, Míra Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl.
pá 1. 4. / 19 hodin / 250 Kč / Aprílový koncert Crossband + host Koneckonců 
Koncert na malé scéně.
čt 7. 4. / 19 hodin / 450 Kč / Petra Janů: 50 let na scéně – Koncert Petry Janů 
a kapely Amsterdam. V roce 2022 oslaví zpěvačka s největším hlasovým rozsa-
hem, spoustou hitů, několikanásobná zlatá slavice Petra Janů dvě významná kula-
tá jubilea a to 70. narozeniny a 5O let na hudební scéně.
po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč / K3/ Úvěr – Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek.
čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč / A/ Přítelkyně – Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč / A/ Na Zlatém jezeře – Hrají: Simona Stašová, Ladislav 
Frej, Monika Procházková a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.divadlonymburk.cz.

PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ
po 7. 3. 2022 / K3/ Muži v offsidu – náhradní termín za 23. 3. 2020. (Předplatné 
Komedie3 z roku 2020).
po 25. 4. 2022 / Pelíšky – premiéra. Náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 
24. 2. 2021 a 23. 11. 2021.
út 26. 4. 2022 / Pelíšky – repríza. Náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 
25. 2. 2021 a 24. 11. 2021.
čt 12. 5. 2022 / Chvála bláznovství – náhradní termín za 16. 12. 2020.
A/Enimagmatické variace – hledáme náhradní termín.

Městská  
knihovna Nymburk
VÝSTAVA
út 1. až po 28. 2. / v otevírací době knihovny
Dřevomalby – Tomáše Záborce
Výstava, které se můžete dotýkat, a která se dotkne i vás.

PŘEDNÁŠKY
út 1. 2. / 17:30 hodin / 50 Kč
MUDr. Jan Trachta – Lékaři bez hranic 
Jak vypadá práce mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic? Přijďte 
si poslechnout přednášku MUDr. Jana Trachty z Kliniky dětské chirurgie FN Mo-
tol. Jan Trachta jako chirurg působil v Kongu, ve Středoafrické republice, v Jižním 
Súdánu, na Pobřeží slonoviny, na Haiti a v Sýrii. V roce 2014 získal literární cenu 
Magnesia Litera za svou knihu Tichý dech: zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. 
Odložená přednáška, vstupenky zůstávají v platnosti. 

so 5. 2. / 8–12 hodin 
Otevřená sobota v oddělení pro dospělé, dětském oddělení 
a čítárně
Každou první sobotu v měsíci můžete dopoledne strávit v naší společnosti. Kromě 
čítárny a dospělého oddělení bude mít nově otevřeno také dětské oddělení. Chce-
me dopřát rodinám s dětmi, aby i o víkendu mohli trávit společný čas v knihovně. 
Číst si, zahrát si deskové hry a trávit plnohodnotný čas v příjemném prostředí mezi 
knihami. Snažíme se, aby knihovna byla dostupná pro všechny ostatní, kteří denně 
dojíždějí a v pracovní dny se do knihovny nedostanou. Jsme tu pro všechny každou 
první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin a těšíme se na vás. 

st 9. 2. až st 20. 4.
Virtuální univerzita třetího věku
Rituály evropských královských rodů VU3V letní semestr 2021/2022.
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou narození, svatby, 
rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozor-

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
po 7. 2. / 19 hodin / 490 Kč 
A/ Butch Cassidy a Sundance Kid (western z Bohnic) 
Dvě jména, která nás hned přenesou k romantickému westernu a k okouzlujícím dare-
bákům v podání Paula Newmana a Roberta Redforda. A takovými frajery na divokém 
Západu se cítí i dva kamarádi „na život a na smrt“, kteří touží prožívat stejná dobro-
družství, přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo pistolí vytáhnou 
třeba rohlík a prchají-li divokou jízdou na koni, prostě se sami přemění v koně. A mnoho 
dalšího stvoří jejich fantazie, protože jsou pacienty psychiatrické léčebny. Hrají: Václav 
Kopta, Josef Polášek a Simona Vrbická. Produkce: Komorní divadlo Kalich.

čt 10. 2. / 19 hodin / 460 Kč 
K3/ Příbuzné si nevybíráme
Na oslavu se sejdou tři bratři pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát 
Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě 
neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. 
Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka a další. Produkce: 
Agentura Harlekýn.

so 12. 2. / 14:30 hodin / 100 Kč / Sobotní pohádka pro děti
Kočičí pohádka
Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou dovádí na 
své oblíbené střeše, jak jen to kočky umějí, když na obloze svítí Měsíček. Z okna v 
podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. A není to poprvé. Prý kvůli 
tomu kočičímu poskakování a mňoukání nemůže spát! Ale tentokrát nezůstane jen 
u nadávek. Kačaba kočkám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Tou se 
však na půdu propadne kocour Macek, řečený Mackie. Jeho volání o pomoc uslyší 
Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama kocourka vytáhnout nedokáže, ale z oblohy 
na její prosbu přispěchá samotný Měsíček, patron všech koček. Do přízně vysvo-
bozeného Macíka se lísají Micka s Mindou, ale ten má záhy vybráno – malá Líza je 
ta pravá! Už to vypadá na šťastný konec, ale pomstychtivý Kačaba se nevzdává a 
kdo ví, jak by to s kočkami na střeše dopadlo, kdyby tou největší úplňkovou silou 
opět nezasáhl dobrák Měsíček. Hrají: Kateřina Lajtkep, Lukáš Toman Paclt, Tereza 
Tomanová, Miky Mejstřík a další. Produkce: Divadlo Nymburk.

so 26. 2. / 14:30 hodin / 100 Kč / Sobotní pohádka pro děti
O malé hastrmance
Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy malých mořských víl 
a rusalek. Také malá hastrmanka, přes varování starého hastrmana, zahoří nejprve 
zvědavostí po lidském světě a poté se zakouká do prvního člověka, kterého u ryb-
níka potká – prince z nedalekéhozámku. Ten je však, jak se zdá, předurčen stát 
se manželem vdavekchtivé princezny, která je mu všude v patách. Aby byla malá 
hastrmanka  princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí podstoupit kos-
metické kejkle staré čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový kurs. Bude to stačit 
k získání princovy lásky? Hrají: Kristýna Petráková, Pavel Procházka, Tereza Toma-
nová, Miky Mejstřík a další.

ne 27. 2. / 14:30 hodin / 30 Kč / Malá scéna
Forbína č. 24
Účinkují: Taneční skupina „Jedeme dál“, country – pop pod vedením J. Janouška.  
Dále: Eva Hrubá, Ema Suchá, Aleš Misař, Jarda Semorád, Miky Mejstřík. 

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
čt 3. 3. / 19 hodin / 480 Kč / A/ Po konci světa – Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah 
Haváčová.
čt 24. 3. / 19 hodin / 300 Kč / Neřež – Koncert na malé scéně.
út 29. 3. / 19 hodin /420 Kč / K3/ Benátky pod sněhem – Hrají: Veronika Arichte-

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): tel.: +420 327 340 285, e-mail: 
pobocka@knihovna-nbk.cz.

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 13:15–13:45 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.
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