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ladu s provozním řádem.
Zlatá hodinka pro fotografy na věži kostela sv. Jiljí, od 18:30 do 19:20 hodin
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 8. 9. 2022.
Pozorování západu slunce z věže kostela sv. Jiljí, od 19:30 do 20:30 hodin
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 8. 9. 2022.
Bohuslav Matěj Černohorský a Češi v barokní Evropě – Trio barokní hudby
18 hodin / vstupné dobrovolné / kostel sv. Jiljí / Koncert k připomenutí 280. výročí 
úmrtí významného nymburského barokního skladatele a varhaníka. Účinkují: Pavel 
Hromádka – trubka, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – varhany.
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 možná rezervovat od 31. 8. do 8. 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 pro-
hlídky. 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 8. 
9. 2022. Komentované prohlídky závodu, kde se vyrábějí železniční vagóny. Firma 
navázala na tradici, která se v Nymburce buduje již více než 150 let.
Podnikatelský inkubátor Nymburk a minipivovar Biyrlab – Prohlídky v 10, 11 a ve 12 hodin.
Prohlídky areálu Podnikatelského inkubátoru s návštěvou nového lokálního pivovaru  Biy-
rlab (ukázka výroby a technologie, ukázka surovin a procesu, možnost zakoupení produk-
tů). 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 8. 9. 2022.

so 10. a ne 11. 9.
4. Koule Elišky Přemyslovny a Nymburská 0.4
Turnaje dvojic (Koule Elišky Přemyslovny) a jednotlivců (Nymburská 0.4) v pétanque 
zakončený sobotní afterparty s kapelou TRAMPSTEJK! Více informací a registraci 
naleznete na facebooku Petanque Nymburk – Mimo Done.

ne 11. 9. / 14–17:30 hodin
Stolpersteiny – Kameny zmizelých
14 hodin / Komenského ulice a Náměstí Přemyslovců / Postupné odhalení kamenů 
zmizelých věnovaných MUDr. Františku Löwitovi a rodinám Steinerů a Pollaků. 
Sraz u budovy Gymnázia Bohumila Hrabala.
15:30 hodin / Městské kino Sokol / Prezentace rodinných příběhů v podání stu-
dentů Klubu moderní historie při Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. 
Hudební vystoupení žáků Lauderových škol v Praze. Moderuje Marie Brabcová. Ob-
čerstvení DofEbufetík.

čtvrtky od 29. 9. / 19:30–21:30 hodin / kurzovné 2 500 Kč za osobu / Obecní dům
Základní kurzy tance pro manželské páry a přátele tance
Od září do listopadu 2022 pro vás připravila hudební agentura K-production Nym-
burk již další základních kurzů tance pro manželské páry a přátele tance (7 lekcí). 
Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi. Přihlašovat se můžete online na www.ta-
necni-alfa-nymburk.cz nebo přímo v prodejně K-music Nymburk (Malé Valy 220). 
Více informací na tel. čísle 603 530 755.

PŘIPRAVUJEME
po 3. až čt 6. 10. / Sál SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk / Podzimní 
burza oblečení – Příjem věcí: pondělí 3. 10. 2022 od 8 do 17 hodin, prodej věcí: úterý 
4. 10. 2022 od 8 do 17 hodin, třídění věcí: středa 5. 10. 2022, vyplácení a vracení 
neprodaných věcí: čtvrtek 6. 10. 2022. Nosit můžete: podzimní a zimní oblečení, spor-
tovní oblečení, tašky, obuv, knihy, hry, sportovní pomůcky. Přijímat budeme věci čisté 
a nepoškozené. Poplatky: z oblečení 2 Kč, z větších kusů (kabelky, kola, obuv) 5–20 Kč. 
Z prodaných věcí bude účtována 10%.
Formuláře ke stažení na www.copnbk.cz nebo osobně na recepci školy. Informace na 
tel. čísle 604 210 104, e-mailem: martincova@copnb.cz. 

tanců a atraktivní soutěže pro velké i malé diváky. Nymburské kulturní centrum připravuje 
pro diváky také stručného průvodce historií s portréty všech zúčastněných panovníků. 

so 17. 9. a so 24. 9. / 17–20:30 hodin / 90 Kč / Obecní dům
Taneční kurzy
Uvedené vstupné je pro diváky, kteří nemají předplacenou gardenku.

PŘIPRAVUJEME
po 3. až pá 7. 10. / Radnice seniorům 2022 – Týden akcí, věnovaných výhradně seniorům.
Program:
po 3. 10. / 11 hodin / Cvičení na Labských Terasách (Panorama).
14 hodin / Exkurze v pivovaru s následných grilováním a kapelou.
17:30 hodin / Beseda s Igorem Barešem v Městské knihovně Nymburk. 
út 4. 10. / 10 hodin / Kino Sokol / Panství Downton: Nová éra (filmová projekce).
14 hodin / Obecní dům / Čas na čaj (taneční zábava s překvapením).
st 5. 10. / 10 hodin / Návštěva ZOO Chleby (odvoz autobusem z náměstí, poplatek 20 Kč).
15 hodin / Kino Sokol / Sirény na cestách (zábavná talk show se Sandrou Pogodovou, 
Jitkou Asterovou a Lenkou Finkovou). 
čt 6. 10. / 10 hodin / Preventivní zdravotní kontroly – měření tlaku, cholesterolu, pig-
mentové poradenství, orientačního vyšetření zraku a sluchu.
14 hodin / Špekáčky s Centrem sociálních a zdravotních služeb v Panoramě.
16 hodin / Kaple sv. jana Nepomuckého / Koncert v kapli.
pá 7. 10. / Tyršák seniorům – tradiční relaxační den ve špičkovém sportovním zařízení.

Ostatní akce
čt 1. 9. až st 12. 10. / ZDARMA / Křesťanské společenství (Komenského 1254 / 21)
Recivěci
Přineste, oblečení, obuv, hračky, knížky, potřeby pro dítě, věci do domácnosti, které 
nepotřebujete a přijďte si vybrat. Nosit lze od pondělí 1. 9. do pátku 30. 9. od 7:30 
do 13 hodin, čtvrtek od 17 do 19 hodin a neděle od 10 do 12 hodin (ve všední dny 
odpoledne pouze, je-li otevřeno na kroužky) a umístit do označené garáže (hnědá vra-
ta vlevo). Vybrat si můžete od pondělí 10. do středy 12. 10. od 16 do 18 hodin. Vše 
probíhá bezplatně. Pořádá Křesťanské společenství Nymburk.

so 3. 9. / 8 hodin / vstupné dobrovolné / 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 Rachejtle.

so 10. 9. / 10 hodin / ZDARMA 
Dny evropského dědictví 2022
Tradiční akce, při které si můžete ZDARMA prohlédnout běžně nepřístupné památky.
Těšit se můžete na:
Staré děkanství – Nymburský košt vín od 10 do 18 hodin s romskou kapelou Gipsy Billy 
Ochutnávka tuzemských i zahraničních vín za doprovodu nymburské skupiny Gipsy Billy (od 
11:30 do 15:30 hodin). Odpoledne ve stanovených časech si můžete vychutnat řízené degu-
stace v interiéru Starého děkanství. 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.
Komentované prohlídky města
10–12 hodin / Hledání skřítků Nárožníčků s Honzou Řehounkem, sraz na Starém 
děkanství (pro děti).
10–11:30 hodin a 13–14:30 hodin / Nymburské radnice s Jiřím Černým, sraz v pod-
loubí radnice (Náměstí Přemyslovců 163)
Vyhlídka z věže kostela sv. Jiljí, od 11 do 16 hodin
Po celý den vstup ZDARMA, vstup omezen po skupinách po dvanácti osobách a v sou-

čt 22. 9. / 19 hodin / 120 Kč
Banger s filmovou delegací
Druhý celovečerní film Adama Sedláka, natočený na mobilní telefon, vypráví o ambici-
ózním rapperovi Alexovi, který chce natočit feat se Sergeiem Barracudou. Po promítání 
filmu s diváky pohovoří režisér Adam Sedlák a herci Adam Mišík a Alfons Llupi. Debata 
proběhne po skončení filmu. ČR / drama / 105 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

čt 29. 9. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
Planeta Praha
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu se tentokrát vydali na výpravu 
do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, 
jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším techno-
logiím z výjimečné blízkosti. ČR / dokument / 80 min. / české znění / přístupný

čt 29. 9. / 17 hodin / 140 Kč
Buko s filmovou delegací
Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se 
svému strachu dokážou postavit. Projekce za osobní účasti režisérky Alice Nellis 
a herců Marthy Issové a Martina Kubačáka. Příjezd delegace v 16:30 hodin. ČR / 
komedie / 112 min. / české znění / přístupný 

Nymburské  
kulturní centrum
do neděle 11. 9. / vstupné dobrovolné / Obecní dům
II. Nymburský výtvarný salón
Přes 120 výtvarných děl autorů nymburského regionu. Po–Pá 9–12 hodin, 14–18 
hodin. So–Ne 10–12 hodin, 14–18 hodin.

so 3. 9. / 9 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců, zahrada Starého děkanství, 
kopeček na Kostelním náměstí, Kostelní náměstí, Palackého třída
Nymburské posvícení s jarmarkem
Největší nymburská kulturní událost roku, hudba, divadlo, nový cirkus, výtvarné 
umění, zábavy pro děti, tradiční staročeský jarmark a pestrá food zóna. Podrobný 
program naleznete na www.nkc-nymburk.cz a na letáčcích.

ne 11. 9. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / kaple sv. Jana Nepomuckého
Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi
V 17 hodin bohoslužba, od 18 hodin koncert – koncert pro dvoje housle a klavír – Ro-
mantické houslové sonáty a sklady. Nejkrásnější romantické melodie v podání houslistů 
Martiny Včelákové a Jakuba Junka. Za doprovodu klavíru hrají J. Brahmse, B. Smetanu, A. 
Dvořáka a další. Součástí pocty Janu Nepomuku Zedrichovi bude slavnostní odhalení his-
torického oltářního obrazu Josefa Hellicha, který se mnoha letech vrací zpět na své místo.

so 17. 9. / 9:45–22 hodin /vstupné dobrovolné / Na Rejdišti a Park Pod Hradbami 
Průvod králů
Událostí měsíce září bude zcela jistě Průvod králů, který přivede do Nymburka 20 českých 
panovníků s jejich manželkami, dětmi a nejbližšími dvořany. Společně pak všichni složí hold 
Elišce Přemyslovně, která je historicky spojená s Nymburkem. Celou opulentní událost na-
plněnou historickými kostýmy a dobovými rekvizitami zahájí velká královská pobožnost v 
kostele svatého Jiljí. Následovat bude přivítání vznešené společnosti nymburským purkmis-
trem. Ve 13 hodin a 15 minut vyjde průvod 20 králů, královen a jejich potomků za doprovodu 
dvorních dam, rytířů, zbrojnošů, šašků, bubeníků, hudebníků královským městem Nymbur-
kem. Pod Hradbami královna Eliška pak přijme zdravice a dary jednotlivých panovníků a 
právě tam také už od pátku do neděle bude stát středověké ležení jejího manžela krále Jana 
Lucemburského. Bohatý program doplní dobové atrakce, stánky, historický kolotoč, luko-
střelba, ražba mincí, ukázky zbraní a zbroje, stejně jako ukázky bojových umění, dobových 

Kino  
Sokol
čt 8. 9. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
Řekni to psem
Berenika Kohoutová je mladá holka, žije se sympatickým Igorem Orozovičem. Jenže 
tato idylka najednou skončí, když od partnera místo vytouženého miminka dostane 
border kolii. ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

pá 9. 9. / 19 hodin / 250 Kč předprodej, 300 Kč v den konání a na místě / Koncert
Xavier Baumaxa
Koncert oblíbeného písníčkáře se stále větším geografickým a mezigeneračním 
přesahem. Open air koncert pod jasanem u kina Sokol. V případě nepříznivého po-
časí se koncert uskuteční v sále kina. Info na www.kinonymburk.cz.

út 13. 9. / 19:30 hodin / Letní kino pod jasanem / Přednáška
Krajina v tísni – projekce v rámci kampaně Týden pro klima                             
Promítání filmu v rámci akce Týden pro klima ve spolupráci s Greenpeace. Filmové 
vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko 
řeší problém sucha. V případě nepřízně počasí promítáme ve foyer kina.

pá 16. 9. / 19 hodin / 240 Kč předprodeji, 290 Kč v den konání a na místě / Cestova-
telská show
Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen
Jeden z nejznámějších českých cestovatelů a fotografů Jiří Kolbaba poprvé v nym-
burském kině! Procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. 
Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších ob-
lastí světa. V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel množství snímků 
přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety.

po 19. 9. / 19 hodin / 100 Kč 
Zátopek
Projekce ke 100. výročí narození jednoho z nejlepších československých atletů. 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný  nejen sportovnímu, ale i ži-
votnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž 
je třeba především velké srdce. ČR / drama / 131 min. / české znění / přístupný 

út 20. 9. / 19 hodin / 130 Kč 
Moonage Daydream
Vydejte se na vzrušující výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších a nejvýznam-
nějších muzikantů všech dob – Davida Bowieho. Režisér Brett Morgen stvořil působivý 
kaleidoskop kombinující dosud neviděné záběry, nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho 
vlastní komentář. USA / dokument / 140 min. / české znění / do 12 let nevhodný

st 21. 9. 
Noc literatury
Nymburk už popáté ožije literaturou. Známí herci budou číst ukázky z děl světové lite-
ratury na netradičních a běžně nedostupných místech. Jedním z nich bude promítací 
kabina nymburského kina. Info na www.kinonymburk.cz a www.knihovna-nbk.cz.

čt 22. 9. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
Střídavka
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Když se ze tří rodin stane jedna 
velká, je třeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery a udržet 
si zdravý rozum. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek 
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. 
Musí se společně postarat o všechny děti a také o ztřeštěnou babičku v podání Evy 
Holubové. ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Kulturní  
měsíčník 
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5. lekce 30. 11. 2022 8:30–9:45  10:00–11:15
6. lekce 14. 12. 2022 8:30–9:45  10:00–11:15
Zúčastnit se mohou posluchači se statusem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu 
věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Povinností studenta je 80% 
docházka, uhrazení studijního poplatku 400 Kč, vypracování testu za každou z video-
přednášek a závěrečného testu. Více informací na webu https://e-senior.czu.cz nebo 
na tel.: 325 512 723.

DEN ARCHITEKTURY V NYMBURCE 2022
čt 6. 10. / 17:30 hodin / Jak se z koně stalo kolo a jak se mu žije ve městě? Přednáška 
spisovatele Ondřeje Buddeuse se zaměří na městskou cyklistiku, živé téma současných 
měst. Ondřej je editorem knížky "Je to jízda: o svobodě na kole – ve městě i krajině", kte-
rá vyšla loni. Městská cyklistika má nejen pozoruhodnou historii, z níž vychází kolo jako 
mechanický kůň zrozený z klimatické krize začátku 19. století. Je i nepřehlédnutelným 
tématem současnosti – pro jedny vize cesty z krize, pro jiné otravný prvek veřejných 
komunikací či dokonce politický problém. Ondřej Buddeus, spisovatel, pedagog praž-
ské Akademie výtvarných umění a také editor knížky ve své přednášce nabídne některé 
osobní i širší perspektivy k tomuto živému tématu současných měst.
so 8. 10. / 15 hodin / Městský hřbitov, Lipová 563/20 / Komentovaná prohlídka nym-
burského krematoria – Prohlídka nymburského krematoria připomene mimo jiné le-
tošní výročí Bedřicha Feuersteina. Historik architektury Jakub Potůček sice neopomene 
osobnost architekta Bedřicha Feuersteina (1892–1936) ani význam první puristické re-
alizace v Československu, zaměří se však zejména na roli nové architektury, kterou před 
sto lety v touze po spravedlivějším životě hledala nejmladší generace umělců sdružená 
v Devětsilu či kolem revue Stavba. Součástí komentované prohlídky bude vernisáž ko-
morní puristické instalace ve vitríně v pasáži Městské knihovny Nymburk.
so 8. 10. / 18 hodin / Kino Sokol, Tyršova 180 / 14 / Projekce filmového dokumentu 
Čiary v rámci festivalu Film a architektura – Černobílý snímek z Bratislavy Čiary os-
ciluje mezi intimními portréty zdánlivě náhodných protagonistů a společensko-kritickou 
výpovědí o vlivu urbanistické transformace na osobní i komunitní život.

út 11. 10. / 17:30 hodin / Jan Žižka a Polabí v letech 1421–1424 – Přednáška 
historika Petra Čorneje o výrazné postavě českých dějin.
út 18. 10. / 17:30 hodin / Robinsoni a donkichoti – Beseda s publicistou a spiso-
vatelem Alešem Palánem.
čt 20. 10. / 17:30 hodin / Sláma v botách – Beseda s blogerkou, spisovatelkou a pe-
dagožkou Veronikou Kyčera Kučerovou, autorkou knih Sláma v botách a Nejdůležitější 
v životě je láska. A hlína za nehty! 
út 25. 10. / 17:30 hodin / Karpatský oblouk: Pěšky do Banátu – Cestopisná před-
náška cestovatelky a blogerky Viktorky Rys (Viktorčina Cesta tam).

Klub  
důchodců
po 5. 9. / Volná zábava
st 7. 9. / Zahájení činnosti klubu: volná zábava – Zdenka Soukupová.
po 12. 9. / Volná zábava
st 14. 9. / Vzpomínání na prázdniny
po 19. 9. / Volná zábava
st 21. 9. / Bavíme se v klubu
po 26. 9. / Volná zábava
st 28. 9. / Státní svátek

V měsíci září je program v menším rozsahu – dobírání dovolených. Změna programu 
vyhrazena, sledujte vývěsní skříňku a vývěsky za oknem.

vyrobit. Buď pro sebe nebo jako originální dárek. Veškerý materiál včetně rostlin bude 
k dispozici.
Co si z workshopu odnesete? Vlastnoručně umotanou kokedamu a postup, jak na to, 
informace o tom, jak se o kokedamu starat a zaručeně dobrou náladu, protože tvořit 
rukama a k tomu ještě s hlínou, to vám vyčistí hlavu. Co s sebou? Doporučujeme vzít 
si na sebe něco, co můžete ušpinit. Nutná registrace v knihovně.

st 21. 9. / 8:30–12:30 hodin a 13–17 hodin / ZDARMA
Seminář Jak na tablet a chytrý telefon?
Je vám 65 a více let? Zdarma vás naučíme, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon 
a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) za-
řízení, se kterým potřebujete poradit. Po domluvě můžeme i zapůjčit. Počet míst omezen. 
Čtyřhodinový seminář pořádá nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci s Na-
dací Vodafone ČR. Rezervace míst a další informace v knihovně. Připravujeme pokračování 
těchto kurzů. Pokud budete mít zájem, nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. 

st 21. 9. / 18–22 hodin
Noc literatury 
Největší literární akce letošního roku na Nymbursku je tady. Tento den Nymburk už po-
šesté ožije literaturou. Známí herci budou číst ukázky z děl světové literatury na netra-
dičních a běžně nedostupných místech. Stejně jako v loňském roce budou čtení na jed-
notlivých místech začínat vždy po 30 minutách (začátek vždy od 18 hodin, 18:30 hodin, 
19 hodin, 19:30 hodin, 20 hodin, 20:30 hodin, 21 hodin, 21:30 hodin). Číst vám budou 
známí herci a sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte.

čt 29. 9.
Knihovna studentům
Beseda s popularizátorkou literatury Karolínou Zoe Meixnerovou, která na instagramu 
vystupuje pod pseudonymem CoJeZoe.
Program:
8:30 hodin / Němcová, Havlíček – Boženu buď miluješ, nebo nenávidíš. Do jakého 
tábora patříte vy? A proč byl Karel Havlíček Borovský takový frajer?
10 hodin / Světlá, Neruda – Víte o zakázané lásce mezi Karolinou Světlou a Janem Ne-
rudou? A kdo je podle vás lepší? Hálek nebo Neruda?

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 8. 9. / 16–18 hodin / 50 Kč
Klub háčkování pod vedením lektorky Martiny Martiňákové
Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco se naučíte nebo jen budete sbírat inspiraci. Klub 
je otevřený a mohou ho navštěvovat úplní začátečníci bez předchozích zkušeností i po-
kročilí, aby načerpali inspiraci a podělili se o zkušenosti. Na pořadu je háčkování, předá-
vání zkušeností, seznámení s fajn lidmi na stejné vlně a načerpání inspirace. A především 
skvělá nálada. Kluby háčkování budou probíhat až do konce roku zpravidla první čtvrtek 
v měsíci, tedy 8. září, 6. října, 3. listopadu a 1. prosince. Nutná registrace u Martiny Marti-
ňákové na telefonu 604 409 642 nebo na e-mailu MMartinakova@seznam.cz. Vstupné 
se hradí jednotlivě při každé návštěvě klubu. 

PŘIPRAVUJEME
po 3. 10. / 17:30 hodin / Beseda s hercem Igorem Barešem – Kromě divadla a fil-
mu herec Igor Bareš účinkuje v rozhlase, působí v dabingu a namluvil řadu audioknih. 
Audioknižní nadšenci mají hlas Igora Bareše neodmyslitelně spjatý se sérií detektiv-
ních příběhů. Beseda se známým hercem proběhne v rámci akce Radnice seniorům.  
st 5. 10. až st 14. 12. / Virtuální univerzita třetího věku: Zimní semestr 2022/2023 
Téma: Evropské kulturní hodnoty. V sérii šesti přednášek se studenti seznámí s fungová-
ním evropské společnosti, její kulturou, dějinami a hodnotami. Vedoucí lektor: doc. Ing. 
PhDr. Petr Kokaisl, Ph. D.
Termíny lekcí  1. skupina  2. skupina
1. lekce 5. 10. 2022 8:30–9:45 10:00–11:15
2. lekce 19. 10. 2022 8:30–9:45 10:00–11:15
3. lekce 2. 11. 2022 8:30–9:45  10:00–11:15
4. lekce 16. 11. 2022 8:30–9:45  10:00–11:15

DÁLE PŘIPRAVUJEME
Divadelní školička – Zájmový kroužek pro děti, více informací na webu divadla
so 8. 10. / 19 hodin / Dobytí severního pólu: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – 
Dobytí pólu Čechem Karlem Němcem v roce 1905.
po 10. 10. / DJ2/ Frankie & Johnny – Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
so 15. 10. / 19 hodin / Noc s legendou Martou Kubišovou – Marta Kubišová v roce 
2017 ukončila svou pěveckou kariéru. Nyní se na pódiavrací v programu Noc s le-
gendou, pořádaného k příležitosti Marty 80. narozenin, které oslaví 1. 11. 2022. 
po 17. 10. / 19 hodin / A/ Šťastný vyvolený – Hrají: Matouš Ruml, Linda Rybová, 
David Matásek, Igor Chmela a další. 
st 19. 10. / 19 hodin / Pelíšky – Produkce: DS Hálek Nymburk.
út 15. 11. / 19 hodin / 490 Kč / Crossband 18 let – Koncert s orchestrem.
st 23. 11. / 19 hodin / 490 Kč / DJ2/ Tak já letím! - Neuvěřitelně upovídaná vý-
střední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Aus-
trálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před 
čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale 
s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat 
– ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástra-
hách i radostech života. Hraje: Anna Polívková.

Více a další informací naleznete na webu divadla: www.divadlonymburk.cz.

Městská  
knihovna Nymburk
Sobota, kdy máme pro vás otevřené dospělé oddělení, čítárnu a dětské oddělení, 
je 3. září od 8 do 12 hodin.

VÝSTAVA
pá 2. až čt 29. 9. / v otevírací době knihovny
Radost
Výběr z tvorby dětí a pedagogů – Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Ma-
teřská škola Nymburk.

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
čt 1. až pá 30. 9. / Letní čítárna
Kytkobraní aneb Dejte rostlinám šanci 
Další oblíbený rostlinný swap (výměna rostlin) je tady. Od 1. do 30. září najdete v letní 
čítárně samoobslužný regál, kde si rostlinky můžete vyměňovat. Přineste s sebou své 
výpěstky, řízky, odnože nebo přebytky a dejte jim šanci, aby dělaly radost také jinde.

so 3. 9.
O posvícení v knihovně – zábavně pro malé i velké
Nevšední procházka knihovnou hravě přiblíží zajímavosti o posvícenských tradi-
cích a zvycích, o nymburském kostele, ale také o tom, co lze najít v knihovně. Kro-
mě zajímavých informaci si z knihovny odnesete i malovaný perníček.
Program:
9 hodin / První posvícenská procházka knihovnou
10 hodin / Slosování o ceny letní hry Společně časem a soutěže Prázdninová výzva
13 hodin / Druhá posvícenská procházka knihovnou
15 hodin / Třetí posvícenská procházka knihovnou

čt 8. 9. / 17 hodin / cena kurzu 800 Kč / Letní čítárna
Kurz kokedam s Anetou Mackovou z květinářství Kytky here
Kokedamy jsou levitující mechové koule se substrátem, do kterých je zasazena rost-
lina. Pochází z Japonska. A nebojte, nejsou náročné. Můžete je zavěsit volně do pro-
storu jako malé planetky nebo je nechat položené na dekorační misce. Přijďte si jednu 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Pozor! Změna otevírací doby pokladny!
pondělí  9–11:30 hodin 13–17 hodin
úterý – čtvrtek  9–11:30 hodin 13–16 hodin
pátek   ZAVŘENO
V době konání představení také 1 hodinu před začátkem. Vstupenky je možné za-
koupit online a také v Turistickém informačním centru Nymburk.

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, výmluva dokon-
ce i vydírání. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Mi-
chal Novotný a další.

ne 25. 9. / 14:30 hodin / 30 Kč / Malá scéna
Forbína č. 25
Účinkují: Eva Hrubá, Taneční skupina "Jedeme dál", Aleš Misař, Jarda Semorád, Ema 
Suchá a Miky Mejstřík a další.

po 26. 9. / 19 hodin / 510 Kč 
A/ Famílie
Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým 
humorem projevuje pochopení pro obě strany. Produkce: Divadlo Na Fidlovačce. Hrají: Ane-
ta Krejčíková, Carmen Mayerová, Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška a další.

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.
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