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PŘÍSTAVNÍ

31. 8. 2022. Vylosovaným bude předána výherní poukázka na pohár. Poukázku 
pak můžete uplatnit nejpozději do pátku 30. 9. 2022.

pá 1. 7. až st 31. 8. 
Letní soutěž – Jak se žije rytířům a princeznám
Jedná se o 2. ročník letní soutěže! Navštivte libovolný hrad nebo zámek, vyfoťte 
se před ním a pošlete fotografii na e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz. Do předmětu 
napište „Jak se žije rytířům a princeznám“. Uveďte své telefonní číslo, aby vás mohl 
DDM kontaktovat, pokud vyhrajete. V září 2022 bude vylosováno deset výherců, 
kteří obdrží poukázku na zmrzlinový pohár v cukrárně Jahůdka v Nymburce. Sou-
těž probíhá v termínu od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022. Vylosovaným bude 
předána výherní poukázka na pohár. Poukázku pak můžete uplatnit nejpozději do 
pátku 30. 9. 2022.

ČERVENEC
st 13. 7. / 21:30 hodin – po setmění / 130 Kč – pouze na místě / Park Pod Hradbami
Kino Na Kolečkách – Po čem muži touží 2
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 vyhra-
zena! Více informací na www.facebook.com – Kino na Kolečkách.

SRPEN
st 3. 8. / 21:30 hodin - po setmění / 130 Kč – pouze na místě / Park Pod Hradbami
Kino Na Kolečkách – Prezidentka
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 vyhra-
zena! Více informací na www.facebook.com – Kino na Kolečkách.

so 6. 8. / 10–20 hodin / ZDARMA / Nymburská Špička
Beer & Food Fest Nymburk
Milovníci craftových piv a kvalitního street foodu spojte se a doražte do Nymburku 
na Špičku! Pivo poteče proudem a k tomu jen ten nejlepší street food. Nadupané 
burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, jamajský street food, mexic-
ký street food a další. Těšit se můžete na spousty malých pivovarů a ochutnat tak 
jejich pivní speciály. Kdo neholduje pivu, bude zde i dobré vínko, domácí limonády 
či výběrová káva se sladkým.

so 27. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk
Postřižinská Dočesná
Těšit se můžete na česání chmele, doprovodný hudební program a samozřejmě občerst-
vení v podobě Postřižinského piva a další. Více informací naleznete na www.postriziny.cz.

so 6. 8. / 13:15 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami  
XIX. Přístavní slavnost & Beer Fest
Tradiční hudební festival spojený s vodou a dobrou zábavou.

út 9. až pá 12. 8. / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami  
Kinematograf Bratří Čadíků
Tradiční plenérové filmové projekce pod hradbami.
Program:
út 9. 8. / Cesta domů – Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta 
do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav. Ve 
filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradicím 
a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou a krajinou.
st 10. 8. / Gump: pes, který naučil lidi žít – příběh je o hledání psího štěstí a také 
o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlom-
nosti, která se ukrývá v každém psovi. Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě 
viděném očima toulavého psa Gumpa. 
čt 11. 8. / Prvok, šampón, tečka a Karel – komedie, kterou podle svého stej-
nojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti 
scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné 
úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha.
pá 12. 8. / Příšerákovi 2 – zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to za-
ručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu 
vám házet klacky pod nohy. Režisér Holger Raple se po úspěchu rodinného filmu 
Příšerákovi (2017) vrací s neméně zábavným dobrodružstvím. Na tomto akčním 
rodinném výletu kolem světa si každý přijde na své.

út 16. 8. / 19 hodin / 150 Kč / Kostel sv. Jiljí 
Requiem in c-moll Jana Dismase Zelenky
Pieta připomínající nymburský masakr z roku 1634.

út 16. až so 20. 8. / vybrané plochy v Nymburce 
MĚSTO = GALERIE
Sympozium výtvarného umění ve veřejném prostoru.

út 23. 8. / 20:30 hodin / 150 Kč / Nymburská Špička 
Daniel Hůlka a slavné muzikálové písně
Koncertní vystoupení muzikálové hvězdy s doprovodným triem.

PŘIPRAVUJEME
so 3. 9. / 13 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída, Kostelní ná-
městí, Staré děkanství a farní zahrada / Nymburské posvícení s jarmarkem – nej-
větší nymburská kulturní událost roku, hudba, divadlo, nový cirkus, výtvarné umění, 
zábavy pro děti, tradiční staročeský jarmark a pestrá food zóna.
pá 16. 9. / 19 hodin /290 Kč / kino Sokol / Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný 
sen – jeden z nejznámějších českých cestovatelů a fotografů Jiří Kolbaba poprvé v nym-
burském kině!

Ostatní akce
CELÉ PRÁZDNINY
pá 1. 7. až st 31. 8. 
Letní soutěž – Putování s kočkou Tlapkou
Zapojte se do 2. ročníku soutěže s kočkou Tlapkou. Letos v létě navštíví tato dvě 
místa: 1. zahradu u zámku v Lysé nad Labem, 2. svatojosefský pramen v Kersku. 
Navštivte alespoň jedno z uvedených míst, vyfoťte se tam a pošlete fotografii na e-
-mail: ddm@ddm-nymburk.cz. Do předmětu napište „Putování s kočkou Tlapkou“. 
Uveďte své telefonní číslo, aby vás mohl DDM kontaktovat, pokud vyhrajete. V září 
2022 vylosuje deset výherců, kteří obdrží poukázku na zmrzlinový pohár v cukrár-
ně Jahůdka v Nymburce. Soutěž probíhá v termínu od pátku 1. 7. 2022 do středy 

čt 21. 7. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / senior kino / Prezidentka – Aňa Geislerová, 
historicky první česká prezidentka, se jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. 
Vezme si paruku a v převleku se v noci potají vytratí z hradu. Seznamuje se sochařem 
Ondřejem Vetchým, kvůli kterému se do města vydává každou noc. Situace se však 
brzo vymkne kontrole. ČR / romantická komedie / 127 min. / české znění / do 12 let 
nevhodný
st 27. 7. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / dopolední dětské / 100% vlk – Stopro-
centně zábavné a chlupaté dobrodružství. Mladý vlkodlak, který by se jednou měl 
stát obávanou příšerou a vůdcem smečky, se promění v roztomilého hebkého pudla. 
Austrálie / animovaný / 96 min. / české znění / přístupný

SRPEN
Kino Sokol a letní kino pod jasanem
Promítání v budově kina a v areálu kina Sokol. Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji nebo až na místě. V případě špatného počasí se letní kino pod jasanem 
přesune do sálu kina.
Program:
st 10. 8. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / dopolední dětské / Vzhůru za sny – Co 
kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmových studií, 
které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má vlastní 
filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, 
když se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny 
měnit. Dánsko / animovaný / 81 min. / české znění / přístupný
čt 18. 8. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / senior kino / Kdyby radši hořelo – Filmo-
vá komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem 
nebo Annou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit úplně 
jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí pode-
zření na akci teroristů. ČR / komedie / 84 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 25. 8. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / senior kino / Hádkovi – komedie režiséra 
Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, ni-
kdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu 
teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi 
k moři. ČR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra: 
www.kinonymburk.cz, na Facebooku kina: www.facebook.com/kinosokolnymburk. 
Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turistickém 
informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Nymburské  
kulturní centrum
ČERVENEC
st 20. 7. /20:30 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami
Dvě komedie v komedii
Nevážné divadlo o vážných věcech, hrají Geisslers Hofcomoedianten.

čt 28. 7. /19 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami
Banjo Band Ivana Mládka
Známé písničky oblíbeného interpreta spojené s vystoupením komiků.

SRPEN
po 1. 8. /17 hodin / ZDARMA / Obecní dům 
II. Nymburský výtvarný salón
Vernisáž velké výstavy výtvarného umění amatérských i profesionálních výtvarní-
ků nymburského regionu. 

Kino  
o prázdninách
ČERVENEC
Letní kino na děkanství
Promítání letního kina na zahradě Starého děkanství. POZOR! Vstupenky 
k zakoupení POUZE na místě v den promítání. V případě nepříznivého počasí se 
promítání ruší. Změna programu vyhrazena! 
Program:
pá 1. 7. / 21 hodin – po setmění / 100 Kč / Po čem muži touží 2 – volné pokračování 
úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým 
snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i dru-
hého dovádět k šílenství. ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný
pá 8. 7. / 21 hodin – po setmění / 120 Kč / Párty Hárder: Summer massacre – další 
nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní ra-
pper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své kultovní a extrémně 
nekorektní komedie Párty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodob-
ností neuvedou. ČR / komedie / 100 min. / české znění / do 15 let nepřístupný
pá 22. 7. / 21 hodin – po setmění / 130 Kč / Hádkovi – komedie režiséra Vojtě-
cha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se 
na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc 
visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi k moři. 
ČR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 29. 7. / 21 hodin – po setmění / 100 Kč / Zpívej 2 – velké sny a ještě větší hudební 
hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší 
talentovou show. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu 
zpěváků mnohem větší výzvy. USA / animovaný / 110 min. / české znění / přístupný

Kino Sokol a letní kino pod jasanem
Promítání v budově kina a v areálu kina Sokol. Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji nebo až na místě. V případě špatného počasí se letní kino pod jasanem 
přesune do sálu kina. Změna programu vyhrazena!
Program:
út 12. 7. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / dopolední dětské / Dračí princezna – v malé 
vesničce Borington se všichni připravují na kvapem se blížící Vánoce. Pro desetiletou Saru to 
ale neplatí. Jako malá uprchlice se obává, že bude deportována, a tak se skrývá před policií 
a útočiště hledá v opuštěných domech. Norsko / pohádka / 82 min. / české znění / přístupný
pá 15. 7. / 21 hodin – po setmění / 110 Kč / letní kino pod jasanem / Plná 6: s filmo-
vou delegací – Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových 
závodníků na přírodních okruzích. Film uvede a s diváky bude diskutovat Kamil Holán a 
režisér Adam Sejk. ČR / dokument / 80 min. / české znění / přístupný

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ČERVENEC A SRPEN 2022



k připomenutí výročí dobytí Nymburka 16. srpna 1634. „Švédové zatím počnouc 
od brány Horské až k hlavní vartě silně minýrovati…“ Dobytí Malé Strany a Hradčan 
a následující několikaměsíční obléhání Starého a Nového Města pražského bylo 
dramatickým epilogem více než desetileté přítomnosti švédské armády na čes-
kých a moravských bojištích. O průběhu, zajímavých aspektech (role měšťanských 
milicí, účast židů, legendy a pověsti, skutečný rozsah švédského kořistění), jakož 
i výsledku, dozvucích a interpretacích této operace bude hovořit kulturní historik 
a přední odborník na dějiny vztahů střední Evropy a Skandinávie v raném novověku 
Zdeněk Hojda.

KNIHOVNA DĚTEM
pá 1. 7. až út 30. 8.
Ptačí prázdniny 
Celoprázdninový program pro děti zaměřený na ptačí říši a známé i méně známé 
poletující opeřence. Po celé prázdniny budou pro všechny malé čtenáře v dětském 
oddělení připraveny hádanky, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tema-
tikou. Na závěr prázdnin se můžete těšit na zábavné odpoledne s pohádkou a výlet. 

PŘIPRAVUJEME
čt 8. 9. / 17 hodin / Letní čítárna / Kurz kokedam s Anetou Mackovou z květi-
nářství Kytky here – Kokedamy jsou levitující mechové koule se substrátem, do 
kterých je zasazena rostlina. Pochází z Japonska. A nebojte, nejsou náročné. Můžete 
je zavěsit volně do prostoru jako malé planetky nebo je nechat položené na dekorač-
ní misce. Přijďte si jednu vyrobit. Buď pro sebe nebo jako originální dárek. Veškerý 
materiál včetně rostlin bude k dispozici. Cena kurzu 800 Kč. Kapacita 7 osob. Nutná 
registrace předem. 
st 21. 9. / 18–22 hodin / ZDARMA / Noc literatury – Současná literatura, netra-
diční místa, známé tváře: taková bude šestá Noc literatury v Nymburce, která na 
atraktivních či běžně nedostupných místech přiblíží divákům ukázky z nové tvorby 
evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Program se při-
pravuje. Už teď je ale jasné, že se můžete těšit na čtyři známé herce, kteří vám 
budou číst na čtyřech netradičních a běžně nedostupných místech.

TIPY NA E-KNIHY

Přejeme vám krásné léto, nikdy nekončící dovolené a báječné prázdniny plné jedi-
nečných zážitků. A také čas na čtení.

Klub  
důchodců
V červenci a srpnu bude Klub důchodců uzavřen.
Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I důchodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců 
se opět sejdeme ve čtvrtek 1. září 2022.

Knihovna uzavřena od pondělí 4. do pátku 8. července.

Pobočka na sídlišti (budova polikliniky Okružní)
úterý  8–17
čtvrtek  8–17
pobočka uzavřena od pondělí 4. do pátku 15. července.

pá 1. 7. až pá 2. 9.
Prázdninová výzva
Každý čtenář, který během prázdnin přijde do knihovny, si může vyzvednout speci-
ální slosovatelnou záložku. Soutěžní pravidla jsou jednoduchá. Navštivte některé-
ho z našich partnerů a využijte některou z jejich služeb. A nechte si na záložku dát 
jejich razítko. Během prázdnin navštivte alespoň 7 z 9 našich partnerů. Nejpozději 
2. září odevzdejte orazítkovanou záložku s vyplněným kontaktem (telefonní číslo, 
e-mail a jméno). Držte si palce, abychom vás 3. září vylosovali a vy jste získali ně-
kterou z cen, kterou do slosování věnují naši partneři. Koho můžete během prázd-
nin navštívit? Zmrzlinárnu, kavárnu Café Society, Kino Sokol, Turistické informační 
centrum Nymburk (se kterým můžete shlédnout z kostelní věže na Nymburk nebo 
navštívit hradební věže), Kino Káva, kavárnu Charlie's Coffee & Garden, obchod 
Hokynářství bez obalu, bistro a pekárnu Lemanta, Rybárnu.

VÝSTAVA
so 2. 7. až út 30. 8. / v otevírací době knihovny
Jindřich Lerch – INTIMITA: asambláže
Výstava obrazů Jindřicha Lercha. Vernisáž proběhne v pátek 1. července v 17 hodin. 
Hudební vystoupení Nikol Fischerová a Helén RockHousle, projekt Metanoia.

LITERÁRNÍ A HUDEBNÍ VEČERY
út 12. 7. / 19 hodin / 100 Kč
Jana Langr & Jan Horák: Jazzový večer
Duo výjimečných jazzových muzikantů, kteří vynikají silnou interpretací, vás vtáhne 
do krásných melodií minulého století. Jana Langr a Jan Horák spolu hrají již sedm 
let a za tu dobu odehráli nespočet koncertů a různých festivalů, kdy měli možnost 
si zahrát třeba i v Izraeli. Zasněte se a užijte si společně s nimi příjemný večer v letní 
čítárně. Předprodej vstupenek v knihovně.

út 26. 7. / 19 hodin / vstupné dobrovolné
Štěpán Javůrek: beseda s krušnohorským spisovatelem 
Spisovatel Štěpán Javůrek žije celý život pod Krušnými horami, v jejichž prostředí se 
odehrávají jeho úspěšné romány Chaloupky a Nebe nad Perninkem. Kromě zmíněných 
románů je autorem populárního seriálu článků o regionální historii Krušnohorský rok. 
V letošním roce je očekáván další román z pera tohoto mladého autora – Sudetský dům. 

út 16. 8. / 19 hodin / 100 Kč
Marta Balejová a Radim Linhart: šansonový večer
Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější české šansoniérky a Radim Linhart se prá-
vem řadí mezi naše přední jazzové pianisty. Společně tvoří dokonale sehrané hudební 
duo. Večerem zazní francouzské šansony v originále, francouzské šansony s českými 
texty a známé české šansony. Zasněte se a užijte si společně s nimi příjemný večer 
v  letní čítárně. Předprodej vstupenek v knihovně. 

út 30. 8. / 19 hodin / vstupné dobrovolné
Jak jsem nebyla na Lvech a jiné příhody: Martina Preissová
Beseda se známou českou herečkou. Nebyla na Lvech, nejezdí na Maledivy ani do Ho-
llywoodu! Zato jezdí na chalupu, má děti, muže, psa, starosti, práci v divadle, rodinu ve 
Znojmě, smysl pro humor a díky tomu spoustu příhod. Herečka je člověk jako každý jiný. 

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
čt 4. 8. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
Švédové v Čechách a dobývání Prahy
Přednáška doc. PhDr. Zdeňka Hojda, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 

Dámská Jízda 2
Předplatné 2 představení, v ceně je navíc sklenka vína! Cena 950 Kč. 
Prodej od 1. 3. do 14. 8. 2022. Prodej předplatného na pokladně divadla a také on-
line na www.divadlonymburk.cz! Pokud si zakoupíte předplatné online, budeme Vás 
po zakoupení kontaktovat ohledně doručení speciálních kartiček. Do e-mailu Vám 
bude doručena vstupenka, která potvrzuje pouze zakoupení předplatného. Pro vstup 
do sálu požadujeme předložení námi zalaminované kartičky, která platí pro vstup 
na obě představení a také poukázky na víno.
Program: 
po 10. 10. 2022 / 19 hodin / Frankie & Johnny – Krásný a uvěřitelný příběh o za-
čátku jedné lásky. I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád 
je naděje! Hrají: Aleš Háma a Tereza Kostková.
st 23. 11. 2022 / 19 hodin / Tak já letím! – Vše se dá přežít s nadhledem, sebeiro-
nií a humorem. Hraje: Anna Polívková.

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

DÁLE PŘIPRAVUJEME
čt 8. 9. / 19 hodin / 550 Kč / Prachy!!! – Známá situační komedie, jejíž hrdinové se 
díky nečekanému nálezu kufříku plného peněz ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále 
se vršících lží, úskoků, výmluv a dokonce i vydírání. Vidina bohatství rozmetá nejen 
poklidný život spořádaného manželského páru, ale vtáhne do hry i další aktéry. Hrají: 
Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Michal Novotný a další.
so 8. 10. / 19 hodin / Dobytí severního pólu: Žižkovské divadlo Járy Cimrma-
na – prodej vstupenek pouze na pokladně divadla 1. 9. od 10 hodin. Maximálně 4 ks 
vstupenek na osobu. Vstupenky nebude možné rezervovat! Online doprodej vstupe-
nek bude až od 12 hodin (pokud nějaké vstupenky zbydou). Upozornění: 3 řady budou 
vyhrazeny pro sponzora, bez kterého by nešlo představení uskutečnit! 6 míst bude v 
rezervacidle smlouvy pro účely hostujícího divadla!
út 15. 11. / 19 hodin / 490 Kč / Crossband 18 let – koncert s orchestrem

Městská  
knihovna Nymburk
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
hlavní budova, Palackého třída 
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna, hudební oddělení, dětské oddělení
pondělí  8–15                        čtvrtek  8–17
úterý  8–17                        pátek  8–15
středa  zavřeno                  sobota  8–12  (2. července a 6. srpna)

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Divadlo je od 1.7. do 31.8. zavřené z důvodu divadelních prázdnin. Vstupenky je 
možné zakoupit v Turistickém informačním centru a také online. 
Hálkovo divadlo Vám přeje krásné léto a těšíme se na všechny v nové divadelní sezóně.

Abonmá podzim 2022
Předplatné 4 představení a jedna bonusová nabídka! 
Ceny abonmá: 2 250 Kč.
Prodej abonmá od 2. 5. do 24. 6. pouze na pokladně divadla, od 27. 6. bude možné zakoupit 
abonmá také online. Doprodej jednotlivých vstupenek od 22. 8. 2022. Využijte náš online 
prodej vstupenek z pohodlí domova, vstupenky obdržíte ihned po zaplacení do e-mailu. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. PŘEDPLATNÉ NELZE VRACET! V případě, že nebude 
možné představení z nějakých důvodů odehrát, hledáme náhradní termín.
Program:
po 26. 9. 2022 / 19 hodin / Famílie – Komedie přibližující vztah dvou odlišných generací, 
která s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Hrají: Carmen Mayerová, 
Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška, Lukáš Rous, Aneta Krejčíková. 
po 17. 10. 2022 / 19 hodin / Šťastný vyvolený – POZOR! Toto představení bylo uve-
dené v abonmá 2020, ale kvůli onemocnění se nakonec neodehrálo a náhradním titu-
lem bylo představení Jméno! Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa 
na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za 
svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na 
společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je "trochu jiný". 
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml a David Matásek.
po 21. 11. 2022 / 19 hodin / Na útěku – Road movie dvou zcela rozdílných žen, kte-
ré by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých 
stereotypů spojí jejich cesty dohromady. Hrají: Tereza Kostková a Carmen Mayerová.

listopad / prosinec 2022 / Milion – Chytrá, neotřelá a překvapující komedie zaujala 
dvě herecké osobnosti, přátele, co spolu odehráli několik sezon v Dejvickém diva-
dle, kterými jsou – Hynek Čermák a Vladimír Polívka – a nabízí příslib energií nabité 
atmosféry, jiskřivého divadelního zážitku! Hrají: Hynek Čermák a Vladimír Polívka.

Bonusová nabídka!
říjen / listopad 2022 / Bohemia balet – Své sedadlo si každý majitel abonentní vstu-
penky musí potvrdit do 26. 9. 2022. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení 
dána do volného prodeje!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

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@knihovnanymburk.cz / web: www.knihovnanymburk.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@knihovnanymburk.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.: +420 725 831 594
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.kinonymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s.r.o., 
Nymburk, vyšlo: . 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. 
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centra. 


