Hálkovo městské divadlo
ABONMÁ 2017
Prodej na pokladně divadla od 1.11. do 21. 12. 2016! STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM
(KTEŘÍ MAJÍ POUZE POLOLETNÍ ABONENTKU) REZERVUJEME JEJICH MÍSTA DO
14.12.2016! Cena pololetní abonentky: 1.490,- Kč
V balíčku ABONMÁ naleznete představení PANKRÁC´45, UŽ NIKDY SÁM!, BOŽSKÁ
SARAH a TEĎ NE!

KOMEDIE 3

Sobota 19.11.
JEŽIBABY Z BABÍNA
14:30 hodin
Cena 60,- Kč
V lese Babíně, mezi Poděbrady a Nymburkem, kde žijí dvě ježibaby Klotylda a Matylda, hledá štěstí vandrovník Martin. Obě ježibaby mu namluví, že právě ony jsou
jeho štěstím, protože jsou zakleté princezny, a když je Martin vysvobodí, dostane
jak dukáty a půl království, tak i jednu z nich za ženu. Aby je osvobodil, musí Martin
oběma ježibabám sloužit, má se starat i o vylíhnutí draka, jehož vejce přivezla oběma
ježibabám jako dárek poděbradská ježibaba Kordula. A jak to celé dopadne? Přijďte
se podívat! Produkce: A -Z Divadlo Milovice
Pondělí 21.11.KATAPULT - KLADIVO
19:30 hodin
Koncert známé rockové kapely Katapult!

NA ŽIVOT - NÁHRADNÍ TERMÍN

Úterý 22.11.
ČTYŘI DOHODY
19:30 hodin 
Cena 400,- Kč
Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Čtyři dohody. Pravidla pro zakoupení vstupenek: Prodej vstupenek začne
v pondělí 7.11. od 8.00 hodin. VSTUPENKY NEBUDE MOŽNÉ ZAREZERVOVAT! Na
osobu je počet vstupenek omezen na 6 ks. Prodej bude probíhat na pokladně divadla,
online a v TIC. Účinkují: JAROSLAV DUŠEK, ALAN VITOUŠ, PJÉR LA ŠÉ´Z

Pátek 4.11.Křest

Středa 23.11.
BOHEMIA BALET - OLIVER TWIST
18:00 hodin	
Cena 120,- Kč, senioři a děti 80,- Kč
Taneční ztvárnění slavného románu Charlese Dickense Oliver Twist. Jedná se o první
uvedení tohoto baletu v ČR. Děj literární předlohy poskytuje celou řadu dramaticky
vypjatých situací, které podobně, jako charakterově vyhraněné postavy, jsou vhodné
k tanečnímu vyjádření. Součástí představení bude obnovená premiéra Poloveckých
tanců z opery Knize Igor A. Borodina a česká premiéra In the Rain again německého
choreografa Paula Julia a také fragment z baletu Coppelia L. Deliba.



CD legendární nymburské kapely
„The Dabble Dose“

19:00 hodin
Cena 120,- Kč
Hosté večera budou skupiny Infiniti a Artmosphere. Uvádí Jiří Teper. Malá scéna.
Sobota 5.11.
JAK SE STAL RUMCAJS LOUPEŽNÍKEM
14:30 hodin
Cena 60,- Kč
Sobotní odpolední pohádka. Příběh o tom, jak se ze ševce Rumcajse stal loupežník.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: Jaroslav Šturma, Amálie Votrubová, Katka
Šonská, Jiří Vetešník, Miky Mejstřík, Josef Veselý, Matěj Havelka a Jaroslav Jeník.
Úterý 8.11.INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
16:30 - 18:30 hodin
Zdarma
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku proběhne druhá Inspirativní kavárna s předním českým odborníkem na technologie ve vzdělávání s PhDr.
Ondřejem Neumajerem, Ph. D. Tentokrát se zaměříme na nový fenomén YOUTUBE
a na problematiku, co nám tento největší internetový kanál pro sdílení videí může
přinést, jak se o tom bavit se svými dětmi, co je to netolismus a jak mu přecházet!
Malá scéna.
Středa 9.11.SCREAMERS - VIDEOPŮJČOVNA
19:30 hodin
Cena 280,- Kč
Dvouhodinový zábavný pořad nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček,
zpěváků a herců a hereček. Co může být lepšího, než si hezky v teple domova dát nějakou
tu dobrotu, uvařit kafíčko nebo čaj a pustit si parádní film? Lepší už je jen vyrazit na představení skupiny SCREAMERS a mít tohle vše najednou plus ještě něco navíc!!!
Úterý 15.11.KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA
19:30 hodin	
Cena 250,- Kč, senioři 150,- Kč
SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA nové komedie ve čtyřech sezeních! Co se může přihodit,
když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je „vpuštěn“ na pacienty?
Co se stane, když začne léčit „selským“ rozumem? Večer divákům navíc zpříjemní
i welcome drink Fangalo. Režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Uršula Kluková / Hana Sršňová,
Václav Upír Krejčí, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka

Čtvrtek 24.11.
8:30 a 10:00 hodin
Dopolední představení pro školy a školky.

Výstava
od 1.11. do 2.12.OLGA HAVLOVÁ
Výstava fotografií pořádaná ve spolupráci s Nadací Olgy Havlové. Setkávání paní Olgy
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi,
například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou
Kristýnou. Fotografie pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček,
Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.

Cena 320,- Kč

NOVÉ předplatné - cyklus tří komedií. V předplatném jsou 3 komediální představení - PRACHY!!!, SVĚTÁCI a VYSAVAČ. Prodej pouze na pokladně divadla od 1.11.!
KOMEDIE3 může být navíc i skvělým vánočním dárkem! Jelikož jde o novinku, můžete
si zajistit své sedadlo také v předních řadách divadla!

Cena předplatného je 990,- Kč
Více informací na www.divadlonymburk.cz

FERDA MRAVENEC
Cena 60,- Kč

Pondělí 28.11.KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA - A
19:30 hodin
Cena 250,- Kč, senioři 150,- Kč
Abonentní představení. Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je „vpuštěn“ na pacienty? Co se stane, když začne léčit „selským“ rozumem? Režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Uršula Kluková / Hana Sršňová,
Václav Upír Krejčí, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka

PROSINEC
Premiéra pohádky ČERT VEM ANDĚLA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU - 3.12.
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS - 13.12., cena 450,- Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY - 17.12. a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
CAVEMAN - 23.1., cena 350,- Kč
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD - 10.4.
VŠE O MUŽÍCH a další.
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Tel. 325 512 253, 325 511 210

Knihovna dětem

Městská knihovna

Přednášky
Akademie celoživotního vzdělávání KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN
Cyklus přednášek zaměřených na život a dílo Karla IV. a historii našeho regionu
Program:
čtvrtek 3.11. 
Nové archeologické objevy z Nymburka
od 17 hodin. Přednáší Mgr. Andrej Lamprecht, archeolog Polabského muzea. Krátké
přiblížení zajímavostí z výzkumů Polabského muzea v letech 2006-2016. Přednáška
bude doplněna o prohlídku autentických artefaktů.
čtvrtek 24.11. 
Čtyři manželky Karla IV.
od 17 hodin. Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., česká historička působící
v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč



Písně v dobách dobrých i zlých

Pravidelná setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu bude
následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání bude vedeno
nymburskými duchovními. Každé druhé úterý v měsíci v prvním patře knihovny.
úterý 8.11. 17 hodin
Žalm 8
Výklad Mgr. Jaroslav Krajl, farář Římskokatolické farnosti Nymburk. Vstupné dobrovolné
Na další setkání se můžete těšit 13. prosince nad Žalmem 24 s Mgr. Janem Kohoutem
Ph. D., farářem Církve československé husitské.
úterý 22.11.


Ctibor Turba: setkání s osobností
české pantomimy

od 17 hodinVstupné 30 Kč
Ctibor Turba je hercem nonverbálního divadla, mim, scenárista, pedagog a režisér.
Jeho herectví vychází jak z tradic cirkusových klauniád, tak z tradic absurdního dadaistického stylu. Jeho dílo lze označit za první a průkopnický český příspěvek k celosvětovému hnutí „nového cirkusu“. Do vývoje českého divadla se výrazně zapsal
projektem Cirkus Alfred, mezi jehož členy patřili Boris Hybner, Ota Jirák, Boleslav
Polívka a Jan Unger. Pod stejnou značkou připravil dvě legendární inscenace Deklaunizace a Archa bláznů. Mezitím působil v zahraničí, například s hercem Pierrem
Bylandem. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla.
Součástí besedy bude také promítání krátkých filmů.
úterý 29.11.Odysea: Tomáš Černohous
od 17 hodinVstupné 30 Kč
Netradiční přednáška o pozoruhodných cestách Tomáše Černohouse. Vydejte se
s ním na bicyklu do Izraele a Palestiny, pěšky do posvátných míst gruzínského Kavkazu či pomocí stratosférické sondy na okraj naší planety. Odysea vás zavede do míst,
ve kterých se tají dech. Na kole úrodnými poli, svěžími lesy, vyprahlými pouštěmi, horami a proláklinami Izraele a Palestiny. Spaní pod otevřenou oblohou. Bohatá historie.
Blízkovýchodní konflikt a napětí. Cesta do míst, kam se na bicyklu vydá málokdo.

středa 9.11.Markéta Baňková
od 9:30 a od 11 hodinVstupné 30 Kč
Autorské čtení a setkání se spisovatelkou a výtvarnicí Markétou Baňkovou. Její literární tvorba popularizuje vědu beletristickým způsobem. Napsala a ilustrovala Straku
v říši entropie, knihu bajek pro děti a dospělé, která popularizuje některé fyzikální
zákony a která získala cenu Magnesia Litera pro objev roku 2011. Před rokem jí vyšla
kniha Maličkost, opět s autorčinými ilustracemi. Je to novela z vědeckého, studentského a lékařského prostředí.

OSTATNÍ AKCE
úterý 1.11.
Nymburský historický podzim
od 13 do 17 hodin v auditoriu ZŠ Komenského.
Přednáška na téma Fenomén migrace: historie a současnost. Vstup ZDARMA a každý
účastník obdrží jako dárek publikaci Migrace: historie a současnost. Akce se koná
pod záštitou starosty města Nymburk PhDr. Pavla Fojtíka.
pátek 4.11.
Nymburk plný strašidel
od 17 do 19:30 hodin, start na náměstí u nymburské radnice.
Tentokrát na téma nymburských Nárožníčků. Startovné 20 Kč/dítě (doprovod zdarma). Baterky s sebou! Cíl akce bude na náměstí pod podloubím pošty.

sobota 26.11.Den pro dětskou knihu
od 9 hodin
Den otevřených dveří pro celou rodinu
Program:
od 9:30 hodin 
Pohádky Slovosledí babičky
Stále se měnící pásmo pohádek a příběhů pro menší i trochu větší diváky okořeněné
písničkami a kdo ví čím ještě - to musíte zažít! Vypravěči souboru Slovosledi vypráví
pohádky, co vám na očích uvidí. Účinkují členové skupiny Storytelling.
Kreativní vánoční dílna
Tvoření s Otevřeným spolkem Všejany – Vanovice
Adventní rodinná dílna
Tvoření pro děti i rodiče
Mami, tati, pojď si hrát!	prohlédněte si a třeba i zahrajte deskové hry pro malé
i velké, které si můžete v knihovně vypůjčit
Průkazka pro dítě na rok zdarma
Dopis Ježíškovi
Dárkem chytrého rodiče je kniha!	Doporučujeme vhodné knihy rodičům pro jejich děti

neděle 6.11.III. Dětský den s ČEZ Basketball Nymburk
od 12 hodin ve Sportovním centrum Nymburk.
Děti si budou moci vyrobit nějakou drobnost v dílničkách, zacvičit v tělocvičně při
různých sportovních hrách, zaplavat si v bazéně pod dozorem rodičů a nakonec s lektorkami tance nacvičí krátkou taneční sestavu. Více informací naleznete na www.
basket-nymburk.cz, informačních portálech ČEZ Basketball Nymburk a plakátech.

úterý 29.11.
Expedice Mahali (Východní Afrika)
od 11 hodinVstupné 30 Kč
Cestopisná přednáška cestovatele Tomáše Černohouse o Expedici Mahali. Součástí
přednášky bude promítání fotografií, krátkých filmů a vyprávění o cestě po Tanzanii,
Keni, Ugandě, Rwandě a ostrově Zanzibar. Cestování převážně dopravními prostředky, které využívají místní. Prostřednictvím poutavého vyprávění můžete hlouběji proniknout do běžného života Východoafričanů.

úterý 8.11.
Posviťme si na Nymburk
od 17:30 hodin sraz na hřišti u hasičárny.
Pojďte rozzářit naše město a hledat svatojánské broučky. K tomu je třeba co nejvíce lucerniček, lampiónků a ostatních světýlek. Lampiónový průvod pořádá TJ Sokol
Nymburk. Průvod bude zakončen v Parku Pod Hradbami, kde na vás bude čekat slalom se sladkou odměnou, malý ohňostroj a občerstvení. Více na www.sokolnymburk.
unas.cz.

Ostatní služby

čtvrtek 10.11.
Pečení svatomartinských rohlíčků
od 13 do 15 hodin v DDM Nymburk (ul. 2. května 968).
cena: 20 Kč
Více informací naleznete na www.ddm-nymburk.cz, tel.: 325 514 671.



Nové deskovÉ hry pro každého

Dětské oddělení rozšířilo nabídku deskových her. Hry se půjčují na 1 měsíc registrovaným čtenářům. Více informací v dětském oddělení
Seznam nových her: Carcassonne 8 – 99 let, Barvínek od 5 let, Cut the Rope od 6
let, Černé historky 1 od 12 let,Černé historky: Bílé historky od 12 let, Duch! od 8 let,
Hravé kroužky od 6 let, Chodí Pešek okolo od 5 let, Patchwork od 8 let, Port Royal
8 – 99 let, Příběhy z kostek od 6 let, Slovopád od 10 let, Summoner Wars od 8 let,
SMART - Auto blok 7 – 99 let, SMART - IQ Puzzle od 6 let, SMART - Noemova archa
od 5 let, SMART – Safari 7 – 99 let, SMART – Vikingové od 6 let, Times Up – Rodina
od 8 let, Země 10 – 99 let

LISTOPADOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO
VÁS OTEVŘENO: 5.11. 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.

sobota 5.11. Svatební den
od 11 do 16 hodin v hotelu Ostrov.
Ukázka mnoha svatebních tabulí a květinové výzdoby, svatební inspirace a dekorace,
prohlídka hotelových prostor, prezentace firem a mnohé další. Během celého dne je
zajištěn bohatý program. Vstup ZDARMA. Pro všechny návštěvníky připraven welcome drink a pro dámy malá pozornost. Více informací na www.hotelostrov.cz.

neděle 13.11. Svatomartinský Restaurant Day
od 11 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého a parku před kaplí.
Kromě skvělého jídla a pití se můžete těšit také na doprovodný program. Přehlídka
amatérských kulinářských dovedností. Dobrovolný příspěvek restauratérů bude věnován na polohovací lůžko pro paní Hanu Fleischerovou z Vysoké Lhoty u Čerčan,
která je po úrazu nohy v dětství upoutána na invalidní vozík. Více informací na: www.
facebook.com/RestaurantDayNymburk/?fref=ts.
neděle 20.11. VEM - BER
od 14 do 19 hodin v Obecním domě.
Čtvrtý ročník charitativního bazaru s oblečením. Připraven bude zábavný a příjemný
program pro děti a dospělé. Přihlášky přijímáme na vembernbk@gmail.com. Výtěžek
z akce půjde na Občanské sdružení Respondeo. Více na: www.facebook.com/VemBer-525701617568490/?fref=ts.
sobota 26.11. Den otevřených dveří v Dětském domově
od 9:30 do 15 hodin v Dětském domově Nymburk (Resslova 615). Přijďte se podívat,
jak to u nás vypadá.

sobota 12.

kinO sokol

OSTRAVAK OSTRAVSKI

neděle 13.

úterý 1.
PÁRA NAD ŘEKOU
ČR / dokument / 83 min. / české znění / 90,- / Přístupný / 19:00
Film nahlíží ve sledu absurdních obrazů do životů tří mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho.

ČR / komedie / 90 min. / české znění / 110,- / Do 12 let nepřístupný / 19:00
Jarek je horník, který zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu. Stane se hrdinou
a rázem se mu jeho život obrátí naruby.

středa 2.

středa 16.

čtvrtek

JACK REACHER: NEVRACEJ SE

3.

USA / akční / 116 min. / s titulky / 120,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Detektiv Tom Cruise chce dokázat nevinu Cobie Smulders, což se pochopitelně někomu velmi nelíbí. Jde o hodně!
pátek 4.L. ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
cestovatelská stand-up komedie / předprodej 100,- (student/senior) / 130,- /
na místě 150,- / 20:00
Mladý poutník Ladislav Zibura se vrací do Nymburka. Tentokrát se zážitky z pěší pouti
po Asii. Více na: www.meks-nbk.cz
sobota 5.TOHLE JE NÁŠ SVĚT
USA / komedie / 119 min. / s titulky / 80,- / Přístupný / 19:00
Art kino. Komedie o střetu volnomyšlenkářské rodiny s nástrahami moderní společnosti.
neděle 6.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
ČR / komedie / 96 min. / české znění / 110,- / Přístupný / 17:00
Film o lásce, která lidem může pomoci. Díky šťastnému setkání dokážou Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý prožít nejhezčí kus svého života a to v situaci, kdy už tomu
ani jeden z nich nevěřil.
neděle 6. THE ROLLING STONES: HAVANA
záznam koncertu / 120 min. / s titulky / 190,- / Přístupný / 20:00
Záznam historicky prvního koncertu „Stounů“ na kubánské půdě.

MOON

úterý 8. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
USA / komedie / 123 min. / české znění / 60,- / Do 15 let nepřístupný / 10:00
Senior kino. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget je stále
sama, navíc v maléru. Je těhotná.
úterý 8. AMERICAN HONEY
USA / road movie / 163 min. / s titulky / 110,- / Do 15 let nepřístupný / 19:00
Generační výpověď lidí křižujících USA v dodávce, a kteří právě teď stojí na prahu
dospělosti a nevědí, jak ho překročit.
středa 9.TENKRÁT
čtvrtek

V RÁJI

10.

ČR / drama / 99 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 19:00
Dobrodružná romance o osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
pátek 11. 
Vstupné dobrovolné / 19:00
Po čtvrté a letos naposledy. Přijďte, aniž byste věděli na co!
sobota 12.

NA SLEPÁKA

TROLLOVÉ

neděle 13.
USA / animovaný / 92 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 15:00
Dětský odpolední. Film Trollové je nejen plný barevných skřítků, kteří rádi zpívají.
Pomůžou jim písničky v boji proti nepřátelům?

sobota 26. SNOW FILM FEST
Kompletní info na www.meks-nbk.cz/ 17:00
Další ročník oblíbeného filmového festivalu s tematikou adrenalinových zimních sportů.

S.R.O. THE TOUR

neděle 27. SNOWDEN
FR / drama / 134 min. / s titulky / 90,- / Do 12 let nepřístupný / 19:00
Strhující film Olivera Stonea o člověku, který změnil svět a jehož příběh vedl až k největší špionážní kauze moderní doby.

ČR / komedie / 95 min. / české znění / 100,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Komická road show, jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha,
Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republikou. Film je ale hlavně o tom, co se Komikům po cestě přihodí a jací jsou mimo pódium.

úterý 29.
BRATŘÍČEK KAREL
Polsko / dokument / 79 min. / české znění / 100,- / Přístupný / 19:00
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, přináší ve svém
portrétu režisérka Krystyna Krauze.

úterý 15.KOMICI

čtvrtek 17. 
PŘÍBĚH LESA
FR / dokument / 97 min. / české znění / 60,- / Přístupný / 10:00
Senior kino. Unikátní a úchvatný dokument poodhalující tajemství života v evropských lesích.
čtvrtek 17. 
JE TO JEN KONEC SVĚTA
Kanada / drama / 97 min. / s titulky / 80,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Art kino. Spisovatel se vrací domů na venkov za rodinou, aby všem oznámil svou
blížící se smrt. Film Xaviera Dolana oceněný v Cannes.
pátek 18. 
EGON SCHIELE
Rakousko / životopisný / 109 min. / s titulky / 110,- / Do 15 let nepřístupný / 19:00
Jeden z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. Příběh bravurního výtvarného umění, erotiky a skandálů.
sobota 19.



POHÁDKY PRO EMU

ČR / romantický / 112 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 19:00
Padesátníkovi Ondřeji Vetchému se změní život poté, co zjistí, že má dceru.
neděle 20. 
FINÁLE
ČR / SR / dokument / 70 min. / české znění / 110,- / Přístupný / 17:00
Před čtyřiceti lety se Československo stalo mistrem Evropy ve fotbale. Největší sportovní film o fotbale natočeným v dějinách Československa. Film o čtrnácti životních
příbězích plných vrcholů i pádů.

středa

úterý 1.11.
ČAS NA ČAJ
od 14 hodin do 17 hodin v Obecním domě ve velkém sále.Vstupné 30 Kč
K tanci a poslechu zahraje kapela PEPRMINT BAND.
pátek 4.11.  L. ZIBURA: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
od 20 hodin v Kině Sokol.
Osobní setkání s excentrickým poutníkem Ladislavem Ziburou. Tentokrát se vydává do Himaláje a neprobádaných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší cestě
je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým jde přistupovat k životu. Jak se opravdu žije
Nepálcům a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si poslechnout vyprávění člověka, který
strávil tři měsíce v jejich domovech, daleko od turistických oblastí. Vstupné v předprodeji 130
Kč/100 Kč pro studenty a seniory, na místě jednotné vstupné 150 Kč.
pátek 11.11. 
NA SLEPÁKA
od 19 hodin v Kině Sokol.Vstupné dobrovolné.
Přijďte do kina, aniž byste věděli na co.

neděle 20.

úterý 22.AMERICKÁ

Městské kulturní středisko

IDYLA

23.

USA / drama / 126 min. / s titulky / 110,- / Do 15 let nepřístupný / 19:00
Životní drama Evana McGregora, který se snaží přijít na to, proč je jeho dcera Dakota
Fanning schopná zabíjet….
čtvrtek 24.DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK
ČR / komedie / 105 min. / české znění / 60,- / Přístupný / 10:00
Senior kino. Klasická filmová adaptace Haškova románu se skvělým Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
čtvrtek 24. 
PŘÍCHOZÍ
USA / sci-fi / 117 min. / s titulky / 110,- / Přístupný / 19:00
Konečně došlo ke kontaktu s mimozemskou civilizací. Kdo jsou a jaké mají úmysly?
pátek 25. 
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
USA / válečný / 131 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Film Mela Gibsona inspirovaný skutečným příběhem armádního zdravotníka a pacifisty Desmonda T. Dosse, který odmítal vzít do rukou zbraň a přesto bez jediného
výstřelu zachránil v krvavé bitvě o Okinawu 75 vojáků.

neděle 13.11. SVATOMARTINSKÝ RESTAURANT DAY
od 11 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého a v parku před kaplí.
Organizátoři Restaurant day se spojili s Městským kulturním střediskem Nymburk,
které zajistí doprovodný program a prostor Kaple sv. Jana Nepomuckého. Přehlídka
amatérských kulinářských dovedností. Více informací na: www.facebook.com/RestaurantDayNymburk/?fref=ts.
středa 16.11. DISKOTÉKA 80. LET
od 20 hodin v Obecním domě ve velkém sále.Vstupné 90 Kč.
Hity 80. let zahraje DJ Tomáš Bříza Březina. Stylové oblečení vítáno. Kapacita omezena.
pondělí 21.11.  RECITÁL NADI URBÁNKOVÉ - NÁHRADNÍ TERMÍN
od 17 hodin ve velkém sále Obecního domu.Vstupné 100Kč/30Kč pro seniory
Pětinásobná Zlatá slavice N. Urbánková se vrací na koncertní pódia v doprovodu L. Javůrka.
pátek 25.11. 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
od 17 hodin
zahájení programu na Náměstí Přemyslovců, stánkový prodej již od 16 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
čtvrtek 1. 12. VÁNOČNÍ KONCERT NKO od 18 hodin ve velkém sále Obecního domu.
S NKO vystoupí také učitelé a žáci ze ZUŠ Nymburk. Rovněž se můžeme těšit na
nové renomované sólisty Jana Pecha a Kristýnu Kalinovou (violoncella), Evu Tornovou
(cembalo) ale i na tradiční sólisty A. Smrtku (housle), M. Štěpánka (kytara) a J. Seberu (zpěv). Zazní skladby autorů Ch. Gounoda, J. S. Bacha, J. Malasta, J. J. Ryby, A.
Vivaldiho, J. Myslivečka a dalších. Vstupné 50 Kč.

sobota 3. 12. VÁNOČNÍ JARMARK
neděle 4. 12. ADVENTNÍ KONCERT PS HLAHOL od 17 hodin v Evangelickém kostele
v Nymburce, zazní J. J. Ryba, F. M. Bartholdy, K. Stecker, jako host vystoupí dětský
pěvecký sbor Hlásek. Vstupné dobrovolné.
úterý 6. 12. ČAS NA ČAJ Vánoční speciál a Patrola Šlapeto.
pátek 9. 12. VOX NYMBURGENSIS VÁNOČNÍ KONCERT chrám sv. Jiljí.
sobota 10. 12. Divadlo MALÉhRY Literární salón pro děti a Čtení ke kávě pro dospělé
www.divadlomalehry.cz.

Vlastivědné muzeum Nymburk
Výstava o zaniklé vesnici Kří
výstava probíhá od pátku 7.10. do neděle 27.11. 2016,
otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
Novodobá osada Kersko - lesní městečko - má oproti jiným místům na mapě naší
země velmi krátkou historii, něco přes osmdesát let. Dříve zde býval v držení různých
majitelů pouze hluboký les s honitbou a rozsáhlý rybník či dva. Když se však podíváme
o několik století zpět, stávala zde středověká vesnice Kří s malou tvrzí. Lidé si své
místo k životu našli a zůstali. Trvání vesnice nebylo však dlouhé, něco málo přes šedesát let (cca 1354 – cca 1420), přesto za připomínku stojí. Na zmíněném místě si dnes
(pouze z různých terénních nerovností) jen stěží představíme, kde stávaly jednotlivé
usedlosti. Stopy po tvrzi jsou viditelné lépe. Ostrůvek obklopený vodou (v létě však bez
ní) je patrný dodnes. Co ale zůstalo zachováno, jsou archeologické nálezy, v současnosti rozptýlené po několika muzeích nymburského regionu. Za zmínku stojí také fakt,
že středověká vesnice Kří (Lhota na Kří) vznikla ve stejné době, jako jiné Lhoty zdejšího
regionu – Kostelní, Písková, Přední a Vrbová. Ty měly větší štěstí, přežily.
První průzkumy na kerském území prováděl poděbradský archeolog PhMr. Jan Hellich
v letech 1902 a 1906. Publikoval je až mnohem později, v roce 1923, v Časopisu pro
dějiny venkova: …Na povýšeném hradišti byly objeveny kopáním základy podélného
stavení z bílého kamene opukového, lámaného pravděpodobně na vrchu sadském
a spojovaného pouze blátem… Z jeho náčrtů si dokážeme vesnici docela dobře představit. Jan Hellich byl také lékárníkem, starostou, zakladatelem muzea… Archeologii
se věnoval na mnoha místech poděbradského regionu ve svém volném čase…
Na výstavě O zaniklé vesnici Kří ve Vlastivědném muzeu v Nymburce (a také v nové
knize Bronislava Kuby) se dozvíte více. Prohlédnete si i některé archeologické nálezy
z této lokality včetně největšího nálezu – asi stopadesátikilové kamenné stoupy.

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

PREMIÉRA
Každému jeho
PSYCHOTERAPEUTA

Výstava Reklama

úterý 15.11. od 19:30 hodin
v Hálkově městském divadle

výstava probíhá od pátku 7.10. do neděle 8.1.2017,
otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
Naše výstava přináší pohled do širší vývojové etapy reklamy prostřednictvím letáků,
prospektů, plakátů a dalších papírových „nosičů“ vlastního obchodního záměru. Vystavený materiál přináší ukázky z historických nabídek prodeje šicích strojů, praček,
ledniček, kamen, fotoaparátů, motocyklů, osobních automobilů, rádií, magnetofonů
a dalšího spotřebního zboží nebo služeb. Rozsah výstavy nedovoluje kompletní pohled na problematiku reklamy, je limitován prostorem a shromážděnými historickými
archiváliemi.Autor výstavy a textu: František Sýkora
Kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Tel. 325 512 473,
www.polabskemuzeum.cz
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