čtvrtek 6.10.

Hálkovo městské divadlo
Pondělí 12.9.

ZÁPIS DO DIVADELNÍ ŠKOLIČKY

15 - 17 hodin
Zájmový kroužek pro děti znovu od září pod vedením Petra Pištěka! Zápis
probíhá každé pondělí od 12.9. v Hálkově divadle od 15.00 do 17.00 hodin
Úterý 13.9.



RYCHLÉ ŠÍPY - A

19:30 hodin
Cena 350,- Kč
Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla poslední doby. Není divu, vidět na vlastní oči Mirka
Dušína i se svými věrnými přáteli stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky
se stalo lákadlem nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale i mimo
ni. Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy
pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým
tištěným kamarádům.
Hrají: David Vacke, Petr Čagánek, David Vaculík, Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj, Michal Zetel, Josef Kubáník, Martin Vrtáček a další.
Úterý 20.9.SLUNCE,

SENO, JAHODY A PÁR FACEK

19:30 hodin
Cena 130,- Kč
Divadelní zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky. Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš, Václav Štych, Jana Štychová a další. Režie: Vít Špinka
Produkce: DS Hálek
Neděle 25.9.

14:30 hodin
Cena 25,- Kč
Veřejnosti se představí herci, tanečníci, písničkáři, recitátoři a filmaři: Divadelní soubor HENRICUS zahraje: Karel IV., ukázka ze života vladaře v roce
1348. Námět a režie: Pavel Douděra, kostýmy: M. Svobodová. Hrají: P. Douděra, M. Mejstřík, S. Triantafillou, M. Pachmanová, R. Pachman, L. Plačková,
M. Svobodová. Recitace a zpěv: O. Dovalil, N. Seidlová, E. Hrubá, M. Vítů, A.
Misař, T. Fürbacher, R. Fišer. Tanec: M. Black Dangerous Drill show. Filmaři:
V. Kvíz, M. Janouš. Retro film: J. Rychetská a a její Hádanka a recese Rokový dědkové. Hrají: M. Mejstřík, J. Kříž, P. Červinka, J. Ritter. Uvádí Ivana
Illichmanová.
Úterý 27.9.KATAPULT

19:30 hodin
Koncert známé rockové kapely Katapult!

- KLADIVO NA ŽIVOT
Cena 320,- Kč

ŘÍJEN
Středa 5.10.

středa 12.10.

AFRICKÁ KRÁLOVNA - A

19:30 hodin
cena 390,- Kč
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit
zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války,
baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své působivosti.
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák



HRDÝ BUDŽES

19:30 hodin VYPRODÁNO!
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové.
sobota 15.10.

MICHAL JE KVÍTKO! - MICHAL NESVADBA

od 14:30 hodin

cena 175,- a 155,- Kč

úterý 25.10.VLÁĎA

HRON 50

19:30 hodin
cena 250,- Kč
Premiéra hudebního pořadu Vladimíra Hrona k jeho 50. narozeninám. Jako
host pořadu vystoupí Lucie Černíková.
pondělí 31.10.

CYRANO - A

od 19:30 hodin
Autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka. Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Hrají: Ernesto
Čekan, David Gránský/ Přemysl Pálek, Eva Burešová / Kateřina PeřinováVelebová, Petr Vágner, Martin Sochor, Vojtěch Hájek, Petr Semerád, Michal
Roneš, Vojtěch Efler, Tomáš Slavíček, Pavla Procházková, Dagmar Čárová,
Pavlína Mourková

Od října se můžete těšit na pravidelné sobotní pohádky.

FORBÍNA č. 9

Městská knihovna
Výstava
pondělí 5.

– pátek 30.



Josef Čapek malíř, básník,
spisovatel

Výstava o Josefu Čapkovi představuje dílo i životní osudy talentovaného malíře, básníka a spisovatele. Na 13 panelech je dokumentována jeho tvorba
literární i výtvarná a jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí, studia,
první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu,
volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj
proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka ve Staré Huti, grafické řešení Pavel Bosák.

Přednášky
úterý 20.



Připravujeme

CAVEMAN

19:30 hodin
cena 350,- Kč
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 rozdílech mezi námi, o
lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Bosenské údolí pyramid

17 hodin
Jiří Voňka, účastník archeologického průzkumu, Vás provede fenoménem
zvaným bosenské pyramidy, jejichž stáří se odhaduje na 25-30 tisíc let. Nacházejí se v obci Visoko 30 km severozápadně od Sarajeva. Tento objev učinil
v říjnu 2005 amatérský archeolog Semir Osmanagič. Podle odborníků objev
těchto pyramid přepíše dějiny. Vstupné 30 Kč.

Akademie celoživotního vzdělávání KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN
Cyklus čtyř přednášek zaměřených na život a dílo Karla IV.
Program:
čtvrtek 13. října 
Mládí Karla IV. a jeho matka Eliška Přemyslovna
čtvrtek 3. listopadu 
Čtyři manželky Karla IV.
Obě přednášky povede prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., česká historička
působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Další
2 přednášky se připravují.

Virtuální univerzita třetího věku
Genealogie. Hledáme své předky
Knihovna od podzimu opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku
tentokrát s názvem „Genealogie“. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se
blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learnningového
studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již
nyní. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.
LEKCE
DATUM
ČAS
LEKCE
DATUM
ČAS
1. lekce 5. 10. 2016 9:30 – 11 4. lekce 16. 11. 2016 9:30 – 11
2. lekce 19. 10. 2016 9:30 – 11 5. lekce 30. 11. 2016 9:30 – 11
3. lekce 2. 11. 2016 9:30 – 11 6. lekce 14. 12. 2016 9:30 – 11
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.
Lektorem přednášek je Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.
Osnova:
1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy

Ostatní služby


Půjčování čtečky

Čtečka „PocketBook“ je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí
vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení, stahování e-knih, procházet e-poštu
připojením přes WIFI. Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné
literatury se statusem volného díla. V klidu domova tak můžete porovnat nový
druh čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.
ZÁŘIJOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
3. 9. OD 9 DO 11 HODIN.
Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723.

Městské kulturní středisko
čtvrtek 1.

- sobota 10.

„VIZE“

Výstava obrazů malířky Bedřišky Znojemské v kapli sv. Jana Nepomuckého, výstava bude otevřena od po – pá (10 – 16 hodin), víkendy možné po
předchozí telefonické domluvě s paní Marcelou Pachmanovou 720 419 138,
vstupné 20Kč.
sobota 3.



NA SLEPÁKA

sobota 24.LENKA

DUSILOVÁ & BAROMANTIKA

Koncert přední české zpěvačky a muzikantky v Obecním domě v Nymburce
od 20hodin, vstupné v předprodeji 290Kč (22. 9. 2016)/na místě 350Kč.
Více informací na www.meks-nbk.cz či na tel. 325 512 785

NYMBURSKÝ JARMARK

Tradiční Nymburský jarmark v rámci Posvícení, tentokrát v novém kabátě.
Program:
Hudební scéna Na Rejdišti
9 – 10 hodin Divadelní spolek Hálek Nymburk (pohádka)
10 – 10:50 hodin Kantoři (folklor)
11:10 – 12:10 hodin Šlapeto (lidová píseň / folklór)
12:20 – 12:50 hodin Anebo (acoustic beat)
13:10 – 14 hodin Artmosphere (artrock)
14:20 – 15:10 hodin Circus Problem (klezmer/dance music)
15:30 - 16:20 hodin Oskar Petr & Fabrica Atomica (folkrock)
16:40 – 17:40 hodin Neřež & Roman Dragoun (folk/rock)
18 – 19 hodin Hradišťan & Jiří Pavlica (word music)
Výtvarná scéna na Palackého třídě a Kostelním náměstí
9 – 19 hodin – Představí se vám výtvarníci z Nymburka a jeho okolí. výtvarnou scénu doplní výtvarné dílny s umělci
Divadelní scéna na Kostelním náměstí naproti hlavnímu vstupu do kostela
sv. Jiljí
14 hodin VOSA - O červené Karkulce
15:30 hodin Petrpaslíkovo divadlo - Jak si čerti hráli na divadlo
16:45 hodin Divadýlko na dlani - Bylo nás pět
18:15 hodin JeLiTa - Karel na urologii
19 hodin DS Hálek Nymburk - Slunce, seno, jahody a pár facek
Více zde: http://www.meks-nbk.cz/news/a3-9-2016-nymburske-posvicenia-jarmark/
sobota 3.

pátek 9.

Již potřetí v Kině Sokol od 19 hod, vstupné dobrovolné, více informací na
vloženém listu městského zpravodaje.

Vlastivědné muzeum Nymburk



NYMBURK V MALÉM – Odznaky, medaile
a plakety s nymburskou tematikou

otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
Výstava NYMBURK V MALÉM přibližuje návštěvníkům svět drobných předmětů určených k vyznamenání, odměně, jako upomínka či při-hlášení ke
spolku, sdružení nebo jen k vyjádření sympatií.
Vznikla spojením sbírky soukromého sběratele pana Emila Nováka a fondu
muzea. Je třeba zdůraznit, že opravdu převážná část drobných předmětů pochází ze soukromé sbírky, muzeum výstavu doplnilo o předměty související
s danou tematikou – fotografie, brožury, stuhy, prapory a další trojrozměrné
předměty.
Pan Emil Novák jako rodilý „Nymburák“ zajímající se o historii Nymburka,
se dlouhá léta věnoval sbírání tzv. nymburgensií – konkrétně tedy předmětů
souvisejících s drobnou plastikou a numismatikou, a to především plaket,
medailí, žetonů a odznaků. Neúprosný osud mu však již neumožnil toto téma
zpracovat a publikovat. Díky vstřícnosti jeho syna Emila má veřejnost jedinečnou příležitost, poprvé se seznámit prostřednictvím této výstavy, s jeho
ojedinělou sběratelskou kolekcí.
Kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Tel. 325 512 473,
www.polabskemuzeum.cz

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

K tanci a poslechu zahraje kapela TRIODA v Obecním domě v Nymburce od
20 hodin, vstupné 100Kč.
úterý 6.



ČAS NA ČAJ

Taneční odpoledne s kapelou K – music od 14 – 17 hodin ve velkém sále
Obecního domu v Nymburce, vstupné 30Kč.
středa 7.SCHOLA

GREGORIANA PRAGENSIS

V kostele sv. Jiljí od 19 hodin se představí přední interpret středověké duchovní hudby pod uměleckým vedením Davida Ebena s hostující vynikající
českou harfistkou Hanou Blažíkovou, koncert konaný k příležitosti 700. let
od narození Karla IV. je vrcholem letošního pásma hudby v rámci 26. ročníku
festivalu Bohuslava Matěje Černohorského, vstupné 120Kč.

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 106. vyšlo 30. 8. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk , Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu - Městský úřad Nymburk,
tel. : 325 512 433, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

čtvrtek 15.

kinO sokol

pátek

pátek 2.

OBR DOBR
sobota 3.
USA / rodinný / 117 min/ české znění / 100,- / Přístupný /pá 19 / so 17
Rodinný. Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří
se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry,
kteří pronikají do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda
Dahla v režii Stevena Spielberga.
neděle 4.



BUCHTY A KLOBÁSY

USA / animovaný / 89 min/ s titulky / 120,- / Do 15 let nepřístupný /19
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film vypráví o skupině
potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu
o své existenci a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí
supermarket.
úterý 6.

MĚLČINY
středa 7.
USA / thriller / 87 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nevhodný /19
Blake Lively se vydává osamoceně surfovat na odlehlou pláž, kde se nevědomky ocitá v lovištích bílého žraloka. Ačkoliv je uvězněna pouhých 200
metrů od břehu, k jejich překonání bude nucena uplatnit veškerou svou vynalézavostředa a odhodlání.
čtvrtek 8.



DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

USA / komedie / 123 min. / s titulky / 120,- / Do 15 let nepřístupný /19
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová
(Renée Zellweger) je stále bez chlapa, navíc v maléru. Je těhotná. Taková
věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala.
sobota 17.



CESTA DO FANTAZIE

Japonsko / animovaný / 124 min/ české znění / 80,- / Přístupný /17
Dětský / Projekt 100. Cesta do fantazie je dobrodružný snímek o desetileté
dívce, která se ocitneděle v roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel.
Cenami ověnčené dílo je dnes již klasikou animovaného filmu.
sobota 17.



THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
– TOURING YEARS

USA / hudební / 100 min/ s titulky / 110,- / Přístupný /20
Jedinečný filmový projekt oscarového režiséra Rona Howarda autenticky zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných
členů The Beatles. Film přinese exkluzivně rozhovory s členy skupiny a také
doposud nezveřejněné záběry.



neděle

NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING

úterý 13.


středa 14.

Vory, šífy, Nymburk

pátek 16.





Burza práce

– sobota 17. Výstava ovoce, zeleniny,
květin a zahradní techniky

od 8 do 17 hodin v areálu Moštárny v Nymburce (ulice Tyršova).
Pořádá ZO ČZS 1. NYMBURK a ÚS NYMBURK. Akce je zaštítěna místostarostou města Nymburk PhDr. Pavlem Fojtíkem.

Vážení přátelé od 18.9. do 6.10. 2016 je kino Sokol
uzavřeno z důvodu výmalby foyer.
Děkujeme za pochopení.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

ČR / drama / 105 min. / české znění / 110,- / Do 12 let nevhodný / 19
Příběh dvou kamarádů, kteří s touhou pondělí svobodě a nezávislosti ilegálně hledají a poté přeprodávají cenné vltavíny, často označované za české
diamanty.

Dny evropského dědictví

od 10 do 16 hodin.
V tento den bude možné navštívit běžně nepřístupné památky. Volně přístupné budou tyto památky: Hradební věž Kaplanka a budova Starého
děkanství, Sklep pod spisovnou - unikátní renesanční sklep pod nynější
spisovnou městského úřadu, vstup z uličky U Staré sladovny, SOŠ a SOU
Nymburk - pohled na město z výškové budovy Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Nymburk, Mlýn Bašta - prohlídka mlynářské
vily z roku 1783 v režii nymburského Klubu důchodců, Archeologický výzkum - Na Rejdišti čp. 62 - prohlídka archeologického výzkumu s archeologem Andrejem Lamprechtem z Polabského muzea, Turecká věž - prohlídka
zajímavé technické památky, Kaple sv. Jana Nepomuckého - dochovaný
presbytář bývalého konventního kostela Panny Marie Růžencové, Historické sklepy pod radnicí - prohlídka dvou obnovených sklepů pod radnicí na
Náměstí Přemyslovců, Chrám sv. Jiljí - komentované prohlídky gotického
chrámu, v roli průvodce Jan Řehounek

od 10 do 16 hodin v Obecním domě (Bedřicha Smetany 55).
Představení nabídky pracovních příležitostí.

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

11.

sobota 10.

středa 14.

NA SLEPÁKA

USA / animovaný / 84 min./ české znění / 110,- / Přístupný / 17
Dětský. Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty
domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A tak
kamarádi v lese nasadí jedinou možnou terapii, která může Booga vyléčit –
terapii strašením.

Mše svatá

od 9:30 hodin v kostele sv. Jiljí.
Tradiční nedělní mše k nymburskému posvícení.

od 18 hodin v restauraci na Žofíně.
Přednáška z Historie plavby na středním Labi, kterou povede pan Michal
Plavec. Vstup ZDARMA.

vstupné dobrovolné /19
Do třetice všeho dobrého. Přijďte do kina, aniž byste věděli na co.
sobota 10.

neděle 4.

úterý 13.

Angl. / hudební / 112 min. / s titulky / 250,- / Do 18 let nepřístupný / 20
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds vydá 9.9. 2016 nové album. Fanouškům
se ho chystá představit v předvečer oficiálního vydání jednorázovou celosvětovou projekcí v kinech.
pátek 9.

sobota 17.

OSTATNÍ AKCE

16.

Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, tiskarna@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, copycentrum@janovadilna.cz
www.janovadilna.cz

sobota 17.


40. výročí založení
základní školy Letců R. A. F.

Na školním hřišti, v případě silného deště se akce přesouvá do tělocvičny
školy. V průběhu odpoledne proběhne vyhodnocení literární a výtvarné soutěže a křest Almanachu. Od 5. září do konce října probíhá ve vestibulu školy
výstava Historie akcí naší školy.
Program:
13 – 17 hodin – D
 en otevřených dveří – komentované prohlídky s průvodci
(sraz před budovou školy)
14 – 17 hodin – Z ahradní párty – tvořivé dílny s prodejem výrobků, tombola,
den plný her, občerstvení, skákací hrad
21 hodin – Laser show před budovou školy

Tahám za záchrannou brzdu

od 19:30 hodin v kavárně U Strejčka.
Křest nové básnické sbírky nymburského básníka Lukáše Trejbala.
pátek 23.

– sobota 24. 

České národní hry

ve Sportovním centru Nymburk.
Již 13. ročník, který se bude tento rok konat ve městě Nymburk. České firemní hry nabízí firemním týmům téměř třicet různých sportů a aktivit, ve
kterých mohou reprezentovat svou firmu i logo. Hlavní cíl akce je stejný jako
vždy, užít si to a potkat se s firemními přáteli ze všech koutů České republiky.
Součástí Českých národních her je také soutěž o nejzdatnější maminku Maminy Cup, teambuildingové hry pro firemní zaměstnance, bohatý doprovodný
program a mnoho dalšího! Více na www.csfh.cz.
středa 28.

– pondělí 10. říjnaTradiční podzimní burza

Dětského a těhotenského oblečení, kočárků, sportovních potřeb – v Mateřském centru Svítání (Komenského 1254). Více na www.mcsvitani.cz.
Příjem oblečení a bot
Prodej oblečení a bot
Výdej neprodaného oblečení, bot,
peněz
Prodej kočárků a sportovních potřeb
Výdej kočárků, peněz, věcí
pátek 30.

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K
města Nymburka

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
2016

středa 28. a čtvrtek 29. září
(8 – 16 hodin).
pátek 30. září a sobota 1. října
(8 – 12 hodin).
středa 5. a čtvrtek 6. října
(8 – 16 hodin).
pátek 7. října
(8 – 16 hodin).
pondělí 10. října.
(8 – 16 hodin).

– neděle 2. Memoriál Karla Podhajského

78. ročník vrcholné mezinárodní soutěže ohařů.Program:
Pátek 30. září
14 – 16 hodin – sraz účastníků – Sportovní centrum Nymburk
16 – 16:30 hodin – veterinární prohlídka psů
16:30 – 17 hodin – fotografování účastníků
17 – 18 hodin – porada rozhodčích
18 – 18:30 hodin – losování startovních čísel, informace o organizaci
19 hodin – přátelské posezení v areálu Sportovního centra Nymburk
Sobota 1. října
8 – 9 hodin – slavnostní zahájení 78. ročníku MKP v Parku Pod Hradbami
9 hodin – odjezd účastníků do honiteb a zahájení prací
19 hodin – společenský večer v sále Sportovního centra, hudba a bohaté
občerstvení
Neděle 2. října
7:30 hodin – sraz a nástup účastníků před Sportovním centrem Nymburk,
zahájení druhého soutěžního dne
8 hodin – odjezd účastníků do honiteb a zahájení prací
v průběhu odpoledne – vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 78. MKP
u Sportovního centra Nymburk

sobota 10. září od 10 hodin do 16 hodin
volné zpřístupnění nymburských památek

Městské kulturní středisko
Hálkovo městské divadlo
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

září 2016

www.mesto-nymburk.cz

