Kino
Sokol
ne 1. / 19 hodin / 120 Kč

Valhalla: Říše bohů

Dánsko / fantasy / 105 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 3. / 19 hodin / 130 Kč

Last Christmas

USA / romantická komedie / 103 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 4. / 19 hodin / 120 Kč

Výjimeční

Francie / komedie / 114 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 5. / 19 hodin / 100 Kč

Antropocén: Epocha člověka

Kanada / dokument / 87 min. / s titulky / přístupný
pá 6. a so 7. / 19 hodin / 130 Kč

Vlastníci

ČR / komedie, drama / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 7. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Ledové království 2

USA / animovaný / 103 min. / české znění / přístupný

út 10. / 19 hodin / 120 Kč

Doktor Spánek od Stephena Kinga

USA / horor / 152 min. / s titulky / do 18 let nepřístupný

st 11. / 19 hodin / 110 Kč

Karel, já a ty

ČR / komedie, drama / 111 min. / české znění / do 12 let nevhodný

čt 12. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Ženská na vrcholu

ČR / komedie / 105 min. / české znění / přístupný

čt 12. / 19 hodin / 100 Kč

Ermitáž – Síla umění

Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / přístupný

pá 13. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Jumanji: Další level

USA / dobrodružný / 120 min. / české znění / přístupný
so 14. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Pat a Mat: Kutilské trampoty

ČR / animovaný / 60 min. / české znění / přístupný

čt 19. a pá 20. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

Ostatní akce

USA / akční, sci-fi / 155 min. / čtvrtek titulky / pátek dabing / do 12 let nevhodný

ne 1. až út 31. / v otevírací době restaurace / Restaurace U Gregorů

so 21. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Trollové a kouzelný les

Norsko / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

Prodejní výstava výtvarných prací malých a velkých „centráků“ z integračních kroužků a chráněné dílny Centra pro všechny. Výtěžek z prodeje bude využit v centru pro
integraci na projekt Hurá, jedeme k moři!

pá 27. / 19 hodin / 120 Kč

ne 1. / 18 hodin / Křesťanské společenství (Komenského 1254)

Norsko / dobrodružný / 125 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Nymburské církve pořádají tichou modlitební hodinku, která je otevřena všem zájemcům, kteří se chtějí v předvánočním čase alespoň na chvilku zastavit.

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Amundsen

so 28. a ne 29. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Akce SAWA Centrum (Tyršova 172)

Tichá hodinka s Adventem

so 28. a ne 29. / 19 hodin / 130 Kč

Andělské i čertovské výtvarničení a zábavné úkoly. Čeká na vás nebe i peklo pod jednou
střechou. Více informací naleznete na www.centrumprovsechny.cz v sekci Kalendář akcí.

ČR / romantická komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

st 4. / 16–18 hodin / 100 Kč dítě / Sokolovna Nymburk

Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se zpět
do prodeje!!! Podrobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol,
které jsou k dostání v Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Ve středu si děti mohou přijít do Sokolovny zaskotačit s čerty. Po splnění několika
úkolů dostanou od Mikuláše balíček. Účast je nutno objednat na tel. 731 730 292
nebo na sokolnymburk@seznam.cz.

Šťastný nový rok

Klub
důchodců
po 2. / Volná zábava
st 4. / Přijdou i čerti do Klubu?
po 9. / Volná zábava
st 11. / Volná zábava
po 16. / Volná zábava
st 18. / Volná zábava
Změna programu vyhrazena.
Pravidelná cvičení – pondělí a středa 13:00 – 15:00 hodin. Příjemné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020. Sejdeme se v pondělí 6. ledna 2020.

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
út 3.

Špindl 2

ČR / komedie / 107 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 17. / 19 hodin / 100 Kč
Itálie / komedie / 92 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

ne 8. / 10–17 hodin / 300 Kč pro nečleny, 200 Kč pro členy / Centrum pro všechny

Vánoční výstava

út 3. / 14:30 hodin / 100 Kč pro nečleny, 80 Kč pro členy / Centrum pro všechny

so 14. a ne 15. / 19 hodin / 130 Kč

S chutí Toskánska

Vystoupí David Šitavanc, Standa Haláček, Jana Langr, Jan Novák a V. P. J. Havlas.

Církev římskokatolická / Kostel sv. Jiljí
Bohoslužby:
so 7., 14. a 21. / 6:30 hodin / ZDARMA / Roráty – bohoslužba se zpěvem
Mše svaté v kostele:
út 24. / 16 a 22 hodin – půlnoční / Štědrý den
st 25. / 9:30 hodin / Boží hod vánoční
Otevřený kostel – možnost navštívit jesličky:
út 24. / 14 - 16 hodin / Štědrý den
st 25. / 14 – 17 hodin / Boží hod vánoční
čt 26. / 14 – 17 hodin / Svátek sv. Štěpána
Akce v kostele:
ne 22. / 15 hodin / Představení dětí: „Živý betlém“
čt 26. / 16 hodin / Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
další informace naleznete na: www.krestanskevanoce.cz/kostel/77.
Církev českobratrská evangelická / Evangelický kostel Nymburk
Bohoslužby, koncerty a jiné:
ne 8. / 16 hodin / Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol
ne 14. / 18 hodin / Karel Mužátko a Matěj Bok – koncert pro trubku a varhany
út 17. / 19 hodin / Koncert skupiny Suchá větev
ne 22. / 10 hodin / Dětská vánoční slavnost
st 25. / 10 hodin / Boží hod vánoční – bohoslužby
čt 26. / 10 hodin / Svátek sv. Štěpána – bohoslužby.
Církev československá husitská / Modlitebna na faře a v Husově sboru
Adventní a vánoční bohoslužby a koncerty:
ne 15. / 16 hodin / ZDARMA / Husův sbor / Adventní varhanní koncert – Na programu
zazní známé skladby slavných autorů a melodie slavných vánočních písní a koled v podání
Zdenky Nečesané.
út 24. / 15:30 hodin / Husův sbor / Slavnostní bohoslužba Štědrého dne
st 25. / 9 hodin / Modlitebna na faře / Bohoslužba na Boží hod vánoční
ne 29. / 9 hodin / Modlitebna na faře / Bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok 2019 a prosba o požehnání do roku 2020
ne 5. 1. 2020 / 9 hodin / Modlitebna na faře / Bohoslužba před Zjevením Páně.

Špióni v převleku

USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

út 10.

Zámek Žleby
Odjezd ze Sadské v 7:30 h do Nymburka hl.n., odtud v 8:01 h do Kolína, odtud R
v 8:47 h do Čáslavi, dále v 9:12 h – 9:25 h Žleby. Vánočně laděná procházka zámkem
provede návštěvníky slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji, kde 		
milovníky historie čeká vyprávění o vánočních zvycích. Součástí prohlídky bude
rovněž návštěva sladce provoněné historické zámecké kuchyně a setkání s pravými
anděly. Délka prohlídky cca 55 minut.
Vánoční Praha
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 h, Nymburk město v 8:20 h a ze Sadské v 8:30 h
přes Poříčany.

Rozpis vánočních bohoslužeb

Čertovská, andělská a mikulášská párty

Čertovské rejdění

čt 5. / 16:30, 17:15 a 18 hodin / 50 Kč poplatek / DDM Nymburk

Mikuláš bude nadělovat dárky

Přineste si pro své děti nadepsaný balíček, poté jim ho předá Mikuláš s čertem.
Určeno pro děti do 8 let. Nutné předem nahlásit zvolený čas. Více informací naleznete na www.ddm-nymburk.cz.
pá 6. / 19 hodin / Hospoda na Žofíně

Trojživáček na Žofíně
Artíkův den – Vánoce

Jednodenní arteterapeutický den. Přihlášky nutné předem u Petry Jeníkové mob.
739 214 914, e-mail: petra.jenikovaa@seznam.
Více informací naleznete na www.centrumprovsechny.cz v sekci Kalendář akcí.
st 11. / 18 hodin / ZDARMA / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, uč. č. 2

Beseda s architektkou Alenou Mocovou

Absolventka nymburského gymnázia Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D. bude povídat
o tom, jaká je práce architekta, co je urbanismus či o návrhu monumentální baziliky
v Gabonu.
so 14. / 10–17 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181)

Advent v Modelovém kolejišti

Kromě prohlídky kolejiště budou připraveny různé dílničky, kde si mohou děti vyzkoušet svoji šikovnost. O vánoční atmosféru se postará Charlie‘s Coffee&Garden.
so 14. / 8:30 hodin / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Tržíček

Přijďte načerpart vánoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci nabídnou
občerstvení, dárkové a upomínkové předměty a další. Pořádá Základní organizace
českého zahrádkářského svazu Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.
út 31. / 18 hodin / 200 Kč / Postřižinská pivnice na zimním stadionu

Silvestr 2019 v country stylu

Country sdružení „Zpívánky“ vás srdečně zve na oslavu Silvestra v country stylu.
Více na www.zpivankynymburk.cz. V ceně je přípitek a občerstvení.

Kulturní
měsíčník
www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

PROSINEC 2019

ne 1. / 9:30–11 hodin / 250 Kč / „Pánevní dno“ – Workshop se Slávkou Růžičkovou
so 7. / 9–12 hodin / 500 Kč / Od puntíku k obrazu – Malování pro děti s I. Machovou
so 7. / 13–19 hodin / 1100 Kč / Od puntíku k obrazu – Malování pro dospělé s I. Machovou
ne 8. / 10–16 hodin / 1100 Kč / Od puntíku k obrazu – Malování pro dospělé s I. Machovou
pá 20. / 18–23 hodin / Slunovrat s Dary Země a Ivanem Truksou.
Pravidelné otevřené lekce:
čtvrtek / 17:30–18:30 hodin / 150 Kč / Jóga s Katkou Voňavkovou
čtvrtek(1x / 14 dní) / 19:30–21 hodin / 250 Kč / Léčebný tanec pro ženy a ženský
kruh s Radkou Kudrnovou
pátek / 8:30–09:30 hodin / 150 Kč / Jóga s Janou
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com nebo na FB – SAWA Centrum.
Další prosincové akce najdete v letáčku Adventní čas, který je k dostání v Turistickém
informačním centru nebo na webových stránkách města v sekci Kultura a sport.
PŘIPRAVUJEME
ne 5. 1. 2020 / 18 hodin / 2700 Kč kurzovné, 800 Kč garde / Obecní dům / Taneční
Alfa 2020 – Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne v neděli 5. ledna
na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat od září do prosince
2020 v Obecním domě vždy v pátek od 18:30 do 21:30 hodin. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi. Další informace naleznete na webových stránkách nebo na tel.
603 530 755 nebo 725 710 294.
čt 23. 1. – čt 12. 3. 2020 / 19:30–21:30 hodin / 1600Kč kurzovné / Obecní dům
Kurzy tance pro pokročilé – Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne
v neděli 1. prosince 2019 na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat každý čtvrtek od ledna do března 2020. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi. Další informace naleznete na webových stránkách nebo na tel. 603 530 755.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

zálety zpříma zeptá. Vzájemné vyložení karet na stůl vede ke zvláštnímu nápadu: oba
manželé si své milence pozvou domů, aby je ten druhý poznal. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková / Jana Bernášková, Jan Krafka / Petr Gelnar
a další. Produkce: Divadlo Palace.

út 3. / 15 a 17 hodin / 50 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Vystoupení jednotlivých tříd.

Komedie3

Vánoční akademie Gymnázia Bohumila Hrabala Nymburk
čt 5. / 8:30 a 10 hodin / 80 Kč / Pohádka

Čert vem anděla

Dopolední představení pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: Lukáš
Toman Paclt, Kateřina Lajtkep, Miky Mejstřík a další.
čt 5. / 16 hodin / 90 Kč / Pohádka

Čert vem anděla s mikulášskou nadílkou

Tradiční pohádka zakončená mikulášskou nadílkou. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: Lukáš Toman Paclt, Kateřina Lajtkep, Miky Mejstřík a další.
Balíček s nadílkou si každý rodič zařizuje sám a odevzdává ho na pokladně divadla. V den
konání představení se balíčky odevzdávají v herecké šatně. Každý balíček musí být řádně
a čitelně označen celým jménem, příp. bydlištěm!
út 10. / 16:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Inspirativní kavárna

Předplatné tří vybraných komedií. Prodej od pátku 1. listopadu do čtvrtka 19. prosince
2019 pouze na pokladně divadla! Cena předplatného: 1250 Kč.
Program:
so 1. 2. 2020 / Bez předsudků- Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném
pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů
a muži žen. Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček.
ne 9. 2. 2020 / Blbec k večeři - V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“
Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho
účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám. Produkce: Divadlo
Bez zábradlí. Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský a další.
po 23. 3. 2020 / 19 hodin / Muži v offsidu - Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky. Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají: Vojtěch Havelka, Martin
Zbrožek, Jakub Šafr, Petr Bucháček, Petra Nakládalová, Malvína Pachlová a další.

Hostem Inspirativní kavárny na téma „Jak se žije u protinožců“ bude Anna Prášková, která učí a vede psychologický výzkum na Southern Cross University v Austrálii.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

st 11. / 15 a 16:30 hodin / 100 Kč

Prodej předplatného pouze na pokladně divadla od pátku 1. listopadu 2019 do pátku
17. ledna 2020. Stávajícím abonentům, kteří mají pouze pololetní abonmá rezervujeme
jejich místa do úterý 17. prosince 2019 do 19 hodin! Cena: 1750 Kč
Program:
st 4. 3. 2020 / Relativita – Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované
dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Hrají: Miroslav
Táborský, Lucie Štěpánková a Kateřina Táborská.
st 18. 3. 2020 / Malý princ – Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších
příběhů moderní světové literatury. Hraje: Jan Cina.
pá 17. 4. 2020 / Šťastný vyvolený – Moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Igor Chmela, Matouš Ruml a Jana Janěková ml.
út 5. 5. 2020 / Králova řeč – Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Kateřina
Macháčková, Petra Horváthová a další.

Akademie MŠ Adélka

Vystoupení dětí z mateřské školy Adélka.
pá 13. / 19 hodin / 200 Kč / Koncert / Malá scéna

Vánoční Crossband a hosté

Tradiční koncert kapely Crossband na malé scéně. Hosté: MR. Moss, Pavel Den.
út 17. / 19 hodin / 440 Kč / Komedie

A / Pension pro svobodné pány

Komedie odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž
poruší upjaté předpisy domovního řádu. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová / Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová a další.
st 18. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Chvála bláznovství

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny
léčebny. Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný a další.
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Předplatné ABONMÁ, předplatné KOMEDIE3, předplatné DÁMSKÁ JÍZDA2, dárkový poukaz, Zdeněk Izer, Caveman, Hrdý Budžes, Shirley Valentine.

Dámská Jízda2

Předplatné dvou představení (nejen) pro ženy, v ceně je navíc sklenička vína! Prodej
od pátku 1. listopadu do čtvrtka 19. prosince 2019 pouze na pokladně divadla! Cena
předplatného: 950 Kč.
Program:
čt 6. 2. 2020 / 19 hodin / Můj báječný rozvod- Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech
patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.
so 14. 3. 2020 / 19 hodin / Manželský poker - Situační komedie. Manželé se večer
setkávají ve své vile. Jacqueline Bernarda podezírá z nevěry, a proto se ho na jeho

Abonmá 2020

Městská
knihovna Nymburk
po 2. až čt 19. / v otevírací době knihovny / výstava

Múza Ze mě

Výstava Výtvarného sdružení Jana Dědiny. Vernisáž proběhne v sobotu 30. listopadu
od 14 hodin v prostorách knihovny.

PŘEDNÁŠKY
po 2. / 18 hodin / vstupné dobrovolné

Společenstvo obětí

Marek Orko Vácha, lékařský etik, kněz, evoluční biolog, spisovatel a pedagog.
Máme se bát spíš těch, kteří zákony porušují, nebo těch, kdo je dodržují? Proč se
tak rádi zodpovědnosti zbavujeme a jak důmyslně to děláme? Jaká je cena za to,
že „za všechno může někdo jiný?“ Jak se má člověk postavit k zodpovědnosti, aby
prožil zdařilý život?
Pozor, kapacita je omezena! Vstupenky si vyzvedněte v knihovně.
po 9. / 18 hodin / 40 Kč

Jaroslav Kmenta – Rudý Zeman

Beseda a autogramiáda nejznámějšího českého současného investigativního novináře Jaroslava Kmenty. Představení jeho nové knihy Rudý Zeman. Knihu si můžete
na místě koupit a nechat podepsat od autora. Předprodej vstupenek v knihovně.
čt 19. / 8:30–10 hodin / ZDARMA

Brain & Breakfast: Smrtící propaganda

Vladimír Dzuro, policejní rada ve výslužbě. Tentokrát vysíláme přednášku elitního
vyšetřovatele a bývalého kriminalisty Vladimíra Dzury na téma fake news v postkonfliktním prostředí. Posnídat můžete pečivo z nymburské pekárny Kopecký s.r.o.
KNIHOVNA DĚTEM
po 2. až pá 20. / v otevírací době knihovny

Adventní výtvarné tvoření – Kreativní tvořivá dílna pro děti

Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít do knihovny vyrobit vánoční překvapení.
po 2. / 10 hodin / ZDARMA

Ptáčata

Další setkání klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče tentokrát s muzikoterapeutkou Petrou Matějkovou. Na děti i jejich maminky čeká interaktivní, zážitkové
setkání naplněné živou hudbou, pohybem a smyslovými vjemy. Děti si mohou během setkání vyzkoušet některé hudební nástroje. Každý nový dětský člen klubu
dostane průkazku do knihovny zdarma.
PROSINCOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 7. 12. OD 9 DO 11 HODIN.
Knihovna bude uzavřena v době mezi vánočními svátky od 23. do 31. prosince.
Na vaši návštěvu se těšíme opět v novém roce již ve čtvrtek 2 ledna 2020.
Všem našim čtenářům přejeme příjemné vánoční svátky prožité mezi svými blízkými
a hodně zdraví do nového roku.
PŘIPRAVUJEME NA PŘÍŠTÍ ROK
čt 9. 1. 2020 / 17:30 hodin / Východní Himaláj – Cestovatelka Radka Tkáčiková.
čt 16. 1. 2020 / 17:30 hodin / Psychopati mezi námi – Známý český psychiatr MUDr.
Radkin Honzák.

Nymburské
kulturní centrum

po 2. až pá 20.

ne 1. až st 18. 12. / Foyer nymburské radnice

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny jako vánoční dárek. Průkazku vám vystavíme na rok zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování CD, půjčování stolních her a přístup
k internetu.

Udělejte o Vánocích radost pejskům a kočičkám. Můžete přinést krmení či hračky
pod stromeček ve foyer nymburské radnice. Dárečky předáme pejskům, kteří našli
dočasný domov v záchytných kotcích. Dárky kočičkám poputují do útočiště pro kočky v nouzi Catky.

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Vánoce pro opuštěná zvířata

ne 1. / 10–16 hodin / ZDARMA / Obecní dům

čt 12. / 18 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Adventní neděle plná her, které si můžete s námi zahrát. Ty, které neumíte, vás rádi
naučíme. Všechny hry si bude možné na místě zakoupit. Letos vás konečně bude
nakupování vánočních dárků bavit!

Sólisté: Václav Matějka - housle (žák 3. ročníku houslové třídy ZUŠ Nymburk učitele
A. Smrtky), Jana Krejčíková, Barbora Bártová – flétny, Jan Pech – violoncello. Umělecký vedoucí: Arnold Smrtka. Prodej vstupenek pouze na místě.

Nymburské deskohraní

ne 1. / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

1. adventní neděle „Železná“: Rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní svíce

Program:
15:45 hodin – Zazpívá vokální skupina Každý den starší.
16:15 hodin – Společně s farářem Československé církve husitské Janem Kohoutem
rozsvítíme 1. adventní svíci, svíci proroků.
16:30 hodin – Zazpívá a zahraje Yannick Tevi.
16:50 hodin – Společně s panem starostou a pěveckým sborem Canzonetta ze ZUŠ
Bohuslava Matěje Černohorského rozsvítíme vánoční strom a s anděly odemkneme
Ježíškovu kancelář.
17:05 hodin – Zazpívá pěvecký sbor Canzonetta.
17:30 hodin – Zazpívá vokální skupina Každý den starší.
V průběhu večera uslyšíte také Žesťové trio. K dispozici budou porcelánové hrnečky
s Ježíškem na vratnou zálohu, případně ke koupi. Součástí akce bude Ježíškova nebeská kancelář (1. - 22. 12.), kde budou moci děti psát své přání Ježíškovi. Po celou
dobu bude k dispozici stánkový prodej jídlo, pití a andělé roznášející perníčky. Občerstvení a zboží od místních lokálních prodejců.
po 2. 12. 2019 až st 15. 1. 2020 / ZDARMA / Kino Sokol

Výstava Dagmar Jelínkové: Portréty přátel

Malířka prostřednictvím portrétů nahlíží do povahy lidí, které maluje. A nahlíží
do jejich duší s citem a radostí, že jí něco takového bylo dopřáno. Používá olej i akryl,
mnohdy propojuje portrét s okolní krajinou, ve které portrétovaný žije. A protože bydlí v loučeňských lesích, nadšeně zachycuje krásu krajin se stromy. Vernisáž proběhne
v pondělí 2. prosince od 18 hodin.
út 3. / 14–17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Vánoční Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Duo Regent.
st 4. / 10–12 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Barborky

Barborky jsou prastarý lidový (původně pohanský) zvyk, kdy na svátek sv. Barbory,
20 dnů před Štědrým dnem o Vánocích se uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se
doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. Potkejte se s Barborkami, které budou procházet
centrem Nymburka a rozdávat větvičky.
čt 5. / 16–18 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Mikuláš chodí městem

Ve čtvrtek v podvečer budete moci potkat v ulicích Nymburka čerta, anděla a Mikuláše, kteří budou hodným dětem rozdávat drobnou nadílku.
ne 8. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

2. advetní neděle „Bronzová“: Rozsvícení 2. adventní svíce

Společně rozsvítíme adventní svíci, svíci betlémskou na nymburské radnici. Zazpívají
Maelanky a zahraje Žesťové trio. Moderuje Marcela Škábová Tomčíková.
ne 8. / 18 hodin / VYPRODÁNO / Kino Sokol

Vánoční koncert: Hradišťan a Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z lidové tradice. Více informací na www.hradistan.cz.

Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru

so 14. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Evangelický kostel

Karel Mužátko a Matěj Bok

Nové neotřelé pojetí koncertů trubky a varhan, jež se soustředí na interpretaci skladeb Matěje Boka a přejatých skladeb v jeho originálních aranžích. Vánoční koncert
ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické.
ne 15. / 15:30 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

Jak Honza potkal paní Zimu

Veselá zimní pohádka v podání Petrpaslíkova divadla. Než rozsvítíme adventní svíci,
přijďte s dětmi na pohádku!
ne 15. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

3. adventní neděle „Stříbrná“: Rozsvícení 3. adventní svíce

Společně spolu rozsvítíme třetí advetní svíci, svíci pastýřskou na nymurské radnici.
Zazpívá a zahraje Hana Nehybová a Tomáš Kukal, Žesťové trio. Moderuje Marcela
Škábová Tomčíková.
ne 22. / 14 hodin / ZDARMA /Pro jubilanty / Kino Sokol

Poslední aristokratka

Filmové promítání pro jubilanty.
ne 22. / 16:30 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

4. adventní neděle „Zlatá“:
Rozsvícení 4. adventní svíce a Starostův svařák

Společně rozsvítíme poslední svíci, svíci andělskou na nymburské radnici a ochutnáme Starostův svařák. Zahraje a zazpívá hudební skupina Nahoru, Žesťové trio a Jan
Bárta se skupinou.
PŘIPRAVUJEME NA PŘÍŠTÍ ROK
pá 10. 1. 2020 / 19:30 hodin / 550 Kč / Obecní dům / Reprezentační ples města
Nymburk – K tanci a poslechu zahraje Kolínský Big Band na Velkém sále, Taneční
orchestr TOX a DJ Březina na Malém sále. Host večera zpěvák Josef Vojtek.
pá 17. 1. 2020 / 19 hodin / Kino Sokol / Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma – Těšit se můžete na vyprávění s novým pohledem na cynického kavárenského
povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.
so 25. 1. 2020 / 19:20 hodin / Kino Sokol / PechaKucha Night vol. VIII – Večer
zajímavých přednášek je určen nejen kreativním – uměleckým profesím, ale všem,
kteří svoji práci či koníčky dělají s vášní a láskou a chtějí se nechat inspirovat! PechaKucha Night jsou pravidelná setkání inspirativních osobností nejen z Nymburka
a okolí. Přijďte se dozvědět něco zajímavého a pobavit se! Vystupující budou uvedeni
na plakátech a stránkách NKC.
so 15. 2. 2020 / Na Rejdišti / Masopust – Masopust se vrací do Nymburka! Po skoro
půl století se do Nymburka vrací tradiční masopust. Můžete se těšit na rej masek,
průvod, skvělou hudbu, jídlo a pití.
po 4. 5. 2020 / 19 hodin / Obecní dům / Vzhůru dolů – Nová inscenace v režii Jakuba Zindulky. Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback na filmové plátno? Hrají: Dana
Homolová, Milena Steinmasslová, Aneta Krejčíková a Jakub Zindulka.
Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 20. 11. 2019. 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 a cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní
straně: Barborky (archiv NKC).

