	Hálkovo městské divadlo
Sobota 14. ledna
14:30 hodin

CIRKUS BLECHA

Vstupné
50 Kč
Uvádí: DIVADLO NYMBURK, režie Petr Čech
Odpolední pohádka s písničkami pro děti.
Hrají: S. Kuchar, P. Pištěk, Š. Čiperová, J. Vetešník, J. Šturma, M. Ropek,
P. Šímová a další.
Neděle 15. ledna
DIVADELNÍ ŠKOLIČKA
14:00 hodin
Divadlo Nymburk nabízí nově pro Vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA. Zápis bude proveden
formou malého divadelního konkurzu, jehož cílem bude zjištění případného talentu Vašeho dítěte.
Jedná se o zájmový umělecký kroužek, který bude zaměřen na umělecký
přednes (monology, dialogy, poezie), tanec, zpěv. Divadlo Nymburk v rámci tohoto kroužku bude Vaše děti připravovat k veřejné umělecké produkci
(muzikál, pohádky, činohra, klubové pořady…). Školičku povedou divadelní
a taneční lektoři. Kroužek bude pořádán od měsíce února 2012 vždy jednou týdně v Hálkově městském divadle.
Zájemci o ŠKOLIČKU se předem zaregistrují na e-mailu divadlonymburk@
gmail.com. Do předmětu zprávy uveďte heslo: ŠKOLIČKA
neděle 15. ledna
KONKURZ
15:00 hodin
Divadlo Nymburk hledá pro své umělecké projekty nadané lidi ve věku od
14 let. Hledáme zajímavé talentované osobnosti v oblasti divadelní, hudební, taneční. Pro konkurz si každý z uchazečů připraví krátkou ukázku
zpěvu, tance, uměleckého přednesu (monolog, poezie, próza….) a popřípadě i ukázku hry na hudební nástroj.
Zájemci o KONKURZ se musí předem registrovat na e-mailu divadlonymburk@gmail.com. Do předmětu zprávy uveďte heslo: KONKURZ
čtvrtek 19. ledna
19:30 hodin

Caveman

Režie: P. Hartl, Hraje: J. Holík, J. Slach
Přijďte se rozesmát až k slzám. Slavná 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 v pojetí jeskynního
muže.

pondělí 23. ledna
19:30 hodin

Podkarpatský kníže

Drákula
Slavný muzikál v podání souboru Ďáblovi
Drobečci Loučeň.

Středa 25. ledna
8.30 hodin
Šípková Růženka
10.00 hodin
Dopolední pohádka nejen pro školky a školy.
Představení pro děti

Vstupné
320 Kč

Středa 25. ledna
19.30 hodin

Večery v klubu

Vstupné
40 Kč
místenka
80 Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání
s hosty a hudebním doprovodem.

Vstupné
50 Kč

Výstava

Nenašli jste pod stromečkem vytouženou knihu?
Přijďte si ji do knihovny vypůjčit.

pondělí 9. ledna – čtvrtek 2. února

Labská stezka, o.s.

Čtvrtek 26. ledna
Vstupné
Jan Nedvěd & František Nedvěd
370 Kč
19:30 hodin
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům
naší folkové scény, jejich tvorbu znají všechny
generace i vyznavači různých hudebních stylů.
Narodili se téměř na rok přesně od sebe, a tak v
roce 2007 a 2008 k výročí svých 60. narozenin
je mohli diváci celé České i Slovenské republiky vidět v několika velkých
společných koncertech.
Tento projekt má pro rok 2011 název „Vzácné setkání“, je naprosto ojedinělý a podle mnoha ohlasů skvělý, o čemž svědčí obrovská návštěvnost
diváků a beznadějně vyprodané sály.
Od začátku r. 2008 si tedy oba bratři vytvořili společnou kapelu, a přestože hrají své samostatné koncerty, občas si najdou chvíli na společný
večer. V současné době hraje Honza a František v této sestavě:
Honza Nedvěd - autor, kytara, zpěv
František Nedvěd - kytara, zpěv
Vojta Nedvěd (syn Františka) - kytara, zpěv
Milan Plechatý - bassquitar, keyboard, zpěv
Petr Kocman - kytary, mandolína, harmonika, zpěv
Jarda Petrásek - bicí, percussion
Při nymburském koncertu proběhne křest nového CD.
Sobota 28. ledna
14:30 hodin

Princezna na hrášku

Uvádí: Divadlo Nymburk
Odpolední pohádka nejen pro děti.
Hrají: L. T. Paclt, K. Šonská, V. Špinka, A. Stehnová, P. Douděra,

Vstupné
50 Kč

Vstupenky lze také denně od 9 do 17 hodin
zakoupit v turistickém informačním
centru (náměstí Přemyslovců 165).
Vstupné
150 Kč

Městská knihovna

Kontakt: H álkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk
tel: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com
www.divadlonymburk.cz

Nápady pro Nymburk fotografie, kresby, projekty, studie

Pro děti

Besedy, přednášky
úterý 24. ledna v 17 hod.

CO SKRÝVÁ VAŠE DATUM NAROZENÍ

S numeroložkou Olgou Královou. Datum narození nás v životě velmi ovlivňuje, obsahuje informace o našich charakterových rysech, naší životní cestě,
poskytuje nám informace o silných a slabých stránkách
naší osobnosti. Každé číslo má svou pozitivní a negativní
vibraci. Přednáška nám prozradí, jaký vliv mají čísla na
zdraví, na partnerské vztahy a profesi. Možnost osobního
rozboru.
Vstupné 20 Kč.

Novinky na CD
Austenová, Jane
Čapek, Karel
Čtvrtek, Václav
Erben, Karel Jaromír
Fulghum, Robert
Galuška, Zdeněk
Gogol, Nikolaj V.
Horníček, Miroslav
Horníček, Miroslav
Kolář, Josef
Macourek, Miloš
Orwell, George
Petiška, Eduard
Poe, Edgar Allan
Prorok
Reinerová, Lenka
Říha, Bohumil
Svěrák, Zdeněk
Swift, Jonathan
Šabach, Petr
Šimek/Grossmann
Twain, Mark
Waller, Robert J.
Zázvorková, Stella

Rozum a cit
Bílá nemoc
O víle Amálce
Pohádky
Všechno, co opravdu potřebuju znát…..
Slovácko sa nesúdí
Revizor
Chvála pohybu
Hovory "H"
Z deníku kocoura Modroočka
Mach a Šebestová - Nejlepší dobrodružství
Farma zvířat
Řecké báje a pověsti 2
Vraždy v ulici Morgue
Zahrada Prorokova
Kavárna nad Prahou
Honzíkova cesta
Pan Buřtík a pan Špejlička
Gulliverovy cesty
Šakalí léta a jiné povídky
To byli pánové Šimek & Grossmann
Dobrodružství Toma Sawyera
Madisonské mosty
Mluviti stříbro
Čtyřlístek - 4 příběhy
Deník Leošky Kutheilové
Psí kazeta
Večerníčky s Jiřinou Bohdalovou

Všem našim čtenářům přejeme hodně zdraví v novém roce.
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.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
výstavy
ZAOSTŘENO NA PTÁKY

(25. 6. 2011 – 26. 2. 2012, denně mimo pondělí, 9 - 17)
Srdečně zveme na výstavu fotografií čtyř českých ornitologů,
Dana Černého, Zdeňka Součka, Vladimíra Šoltyse a Luboše Vaňka. Několik desítek fotografií je doplněno textem, který
popisuje okolnosti vzniku fotografie či zajímavosti z života ptačího objektu. Výstavu doplňují informace o dvou nedalekých ptačích územích, která
jsou součástí soustavy Natura 2000 – Žehuňský
rybník-obora Kněžičky a Rožďalovický rybník,
uvidíte ornitologické kroužky i ornitologickou síť
a poradíme Vám, jak v zimě přikrmovat ptáky.
Zajímá Vás, pro které druhy ptáků vznikly
ptačí území Rožďalovické rybníky a Žehuňský
rybník? Luboš Vaněk, vedoucí Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku, Vám seznámí s těmito nádhernými kouty přírody na
přednášce Rožďalovické rybníky a Žehuňský rybník, která se koná ve
středu 11.1. od 17 hodin ve vlastivědném muzeu v Nymburce.
„Jak jsem fotil ptáky“ vám ve středu 25. ledna prozradí Zdeněk Souček. Dozvíte se, jak vznikaly vystavené i jiné fotografie ptáků,
jaké vybavení je třeba mít, jaké finty používat a kam za ptáky jezdit.
Vzdělávací program pro školy, rezervace a info Mgr. Jana Kavánová,
jana.kavanova@polabskemuzeum.cz, tel. 325 512 473.
Kontakt: V lastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel. 325 512 473,
e-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz,
www.polabskemuzeum.cz

program kina sokol
14. sobota
15. neděle
17.00 hodin

Americký animovaný film.

České znění

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

107 minut

Mladý reportér Tintin a jeho věrný psí společník narazí na model lodi, který v sobě
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin se ocitá na mušce Sacharina, ďábelského
padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, starého
mořského vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů se Tintin snaží
dostat jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by
ve svém nitru mohl skrývat klíč k bohatství a také prastarou kletbu…
vstupné 70 Kč
Přístupný

17. úterý

Americký akční film.

19.00 hodin

127 minut

OCELOVÁ PĚST

S titulky

Charlie Kenton je bývalý boxer, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá
s kým zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si
jako promotér robotických zápasů. Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu znenadání do života jeho syn Max, se kterým
už delší dobu není v kontaktu. Oba společně spojí síly, aby postavili a vytrénovali
nového robota a proměnili ho v boxerského šampiona.
vstupné 70 Kč
Přístupný

21. sobota
Britská komedie.
S titulky
22. neděle
19.00 hodin
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond
zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny
English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, a disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu.
101 minut
vstupné 70 Kč
Přístupný

26. čtvrtek Americká komedie.
S titulky
27. pátek
19.00 hodin
Josh (Ben Stiller) je manažerem jednoho z nejluxusnějších hotelů v New Yorku. V nejvyšším patře má byt burzovní titán Arthur (Alan Alda). Když se
provalí, že zdefraudoval peníze svých klientů, změní se jeho byt na domácí
vězení, kde na něj stále dohlížejí agenti FBI. Pro Joshe je to zlá zpráva - spolu
s ostatními pracovníky hotelu patřil ke Shawovým klientům a přišel tak o své
úspory. Je tu však naděje. Uvnitř svého apartmánu ukrývá Shaw slušnou finanční hotovost, kterou agenti FBI nedokázali vypátrat. Co nedokážou oni,
mohli by zvládnout hoteloví zaměstnanci. Jenže taková loupež potřebuje dokonalý plán a na ten jsou hoši s čistým trestním rejstříkem krátcí. Josh proto
zkontaktuje zlodějíčka Slidea (Eddie Murphy). Jenže i v „mistrovském“ plánu
se můžou objevit trhliny…
104 minut
vstupné 65 Kč
Do 12 let nevhodný

OSTATNÍ AKCE

MISTROVSKÝ PLÁN

28. sobota
Britské drama.
S titulky
29. neděle
19.00 hodin
Příběh, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty, spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů jako Mark
Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy autorem díla,
připisovaného Williamu Shakespearovi? Anonym nabízí jednu z možných
verzí výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky, tajné
románky na královském dvoře a zákeřné plány hamižných šlechticů, toužících
po trůnu, vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech: na londýnských jevištích.
130 minut
vstupné 70 Kč
Do 12 let nevhodný

ANONYM

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

neděle 8. ledna od 14 hod. v kostele sv. Jiljí

Tříkrálový koncert

Koncert v podání Pěveckého sboru Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Na programu Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční (výběr),
Adam Václav Michna z Otradovic a další vánoční koledy a písně ve
sborových úpravách. Akci jako poděkování koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky pořádá Farní charita Nymburk a Římskokatolická farnost.

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

sobota 14. ledna od 20 hodin v Dělnickém domě

Staročeský myslivecký bál

K tanci a poslechu hraje hudební skupina p. Šlezingera. Těšit
se můžete na bohatou zvěřinovou tombolu (hlavní cena
divoké prase) a vytroubení mysliveckého Halali. Slosovatelné vstupné 200 Kč, vstupenky v prodeji také v Turistickém
informačním centru.

Jan a František Nedvědovi

Rádi bychom vás upozornili na nově vydanou publikaci nazvanou Kniha osobností a organizací města Nymburka: Od
založení města do roku 2011. Na více než 400 stranách vám
kolektiv autorů představí na 400 osobností a 13 organizací
města, doplněných malou fotogalerií. Za cenu 300 Kč je kniha
k zakoupení v infocentru.

NYMBURK

Městské kulturní
středisko

neděle 1. ledna od 18 hod. odpalován bude z Parku Na Ostrově

Novoroční ohňostroj

pátek 13. ledna od 19.30 hod. v Obecním domě

Ples města

Vstupenky na městský ples jsou již bohužel vyprodány.

Upozornění pro návštěvníky:
Při vstupu do hlediště kina vypněte svůj mobil a nerušte ostatní návštěvníky.
Změna programu vyhrazena. Uvedená přístupnost na filmy je pouze doporučená.
24. úterý
Česká komedie Alice Nellis.
České znění
25. středa
19.00 hodin
Erika má narozeniny - sice nedostane tu největší kytici, zato ale pěkné přáníčko
od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasu od bývalého manžela, krém na
vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se dojatě rozpláče a dárkového
striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, kadeřnický salón, velký byt, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc
touží po tom, co nemá – a to je dítě. Jenže některé věci se nalinkovat nedají...
110 minut
vstupné 70 Kč
Do 12 let nevhodný

Na nepřístupné filmy může mládež do 15 let pouze v doprovodu alespoň jednoho
z rodičů, jinak nebude na nepřístupné filmy do kina vpuštěna.

Kontakt: Městské kulturní středisko, Palackého třída 449, Nymburk
tel. 325 512 123, e-mail: reditelka@meks-nbk.cz
www.meks-nbk.cz

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST?

Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních
a sportovních akcí možnost propagace těchto akcí zdarma
v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách
města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária
médiím. Plakáty můžete donést do infocentra (Náměstí
Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na
infocentrum@meu-nbk.cz
Sazba a tisk Janova dílna

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

Pokladna kina otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Vstupenky lze
také denně od 9 do 17 hodin
zakoupit v turistickém informačním
centru (náměstí Přemyslovců 165).

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

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 56. vyšlo 29. 12. 2011. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Radka Záveská - Městský úřad Nymburk,
tel.: 325 501 154, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

čtvrtek 26. ledna od 19.30 hodin
koncert v Hálkově městském divadle

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

