	Hálkovo městské divadlo
Úterý 7. února
Vstupné
COLUMBO – vražda na recept
2012 19:30
W. Link, R. Levinson Divadelní společnost ON STAGE! 320,- Kč
hodin * PA
Ačkoli vypadá, že neumí do pěti počítat, že je
zapomnětlivý a téměř nešikovný břídil, je to
vlastně chytrý profesionál s hlubokými znalostmi lidských povah… To je poručík Columbo.
J. Laufer J.Čenský, D. Morávková, D. Gondík

Sobota 11. února
2012 14:30 hodin

Krkonošská pohádka

Režie: V. Špinka
Odpolední pohádka nejen pro děti.
Hrají: J. Vetešník, I. Špinková, M. Kubát a další.
Čtvrtek 16. února
2012 19:30 hodin

NA STOJÁKA

Stand-up comedy show
Originální česká stand –upcomedy. Pořad realizovaný v produkci filmového kanálu HBO.
Účinkují: K. Hynek, D. Čech, R. Nedvěd

Středa 22. února
2012 8:30 hodin
10:00 hodin

Alibaba a loupežníci

J. Teper Hudba: J. Beneš Režie: A. Toman
Uvádí: Divadlo Nymburk
Dopolední pohádka nejen pro školky a školy.
Hrají: K. Šonská, P. Douděra, J. Šturma, P. Pištěk, M. Ropek
Středa 22. února
2012 19:30 hodin

Večery v klubu

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance.

Vstupné
50,- Kč

Vstupné
150,- Kč

Vstupné
50,- Kč

Vstupné
40,- Kč
Místenka
80,- Kč

Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

Čtvrtek 23.
února 2012 19:30
hodin *PA

NA ÚTĚKU

Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Činohra- Divadlo Ungelt Praha
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím
a životem prožitým naplno. Ve Francii slavila
tato hra velký úspěch.
Hrají: J. Štěpánková, Z. Adamovská
Sobota 25. února
2012 14:30 hodin

Velká školní taška(řice)

Krejčík Honza
Odpolední dětské divadelní představení.

Vstupné 90,- Kč
Studenti a senioři
Farní charita Nymburk
50,- Kč
Africké taneční představení na podporu Farní charity Nymburk.
Sobota 25. února
2012 19:00 hodin

BaToCu

Úterý 28. února
MUDr. Radim
2012 8:30 hodin
& Crossband
10:30 hodin
Pořad pro SŠ a SOU
Středa 29. února
2012 19:30 hodin

Uzel, CSc.

MIROSLAV DONUTIL
Cestou necestou

Vstupné
70,- Kč

Vstupné
290,- Kč
320,- Kč
340,- Kč

Talkshow Miroslava Donutila s písněmi.
Lístky zakoupené na říjnový pořad 2011
zůstávají v platnosti! Po letech se do Nymburka vrací oblíbený herec a bavič MIROSLAV DONUTIL, který letos oslavil své životní jubileum,vydal knihu "60
uzlíků na provázku života" a při této příležitostipřipravil pro své diváky
novou verzi pořadu historek a písniček,který opět vyprodává sály a dráždí bránice diváků po celérepublice. Večer plný vyprávění, dobré pohody,
smíchu aněkolika hezkých písní v osobitém podání Miroslava Donutila doplní i autogramiáda s prodejem knih a CD.

Vstupenky lze také denně od 9 do 17 hodin
zakoupit v turistickém informačním
centru (náměstí Přemyslovců 165).
Kontakt: H álkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk
tel: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com
www.divadlonymburk.cz

NYMBURK

Městské kulturní
středisko
neděle 19. února od 14 do 17 hodin

Dětský karneval

Vstupné
280,- Kč

Vstupné
60,- Kč

zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti v sále Obecního domu.
Nejlepší masky budou odměněny. Vstupné 10 Kč.
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

Městská knihovna
Výstava
Šikulové z naší školy

Základní škola, Mateřská škola speciální a dětský domov Nymburk
výtvarné práce dětí

Besedy, přednášky
sobota 4. února v 9 hod.

Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění přednáší Jan Červinka

Další díl z cyklu přednášek o dějinách výtvarného umění v českých zemích tentokrát zaměřen na umění období
mezi roky 1840-1890. Ve struktuře jednotlivých přednášek
se lektor zaměřuje na nástin situace v evropském umění,
vývoj uměleckých tendencí v českých zemích, aspekty v architektuře, malířství a sochařství, významná díla a osobnosti, vybrané příklady z daného
období na Nymbursku a aktuální informace o výtvarném umění. Jednotlivé
lekce trvají 2 hod.
Vstupné 50 Kč
čtvrtek 23. února v 17 hod.

Tanzania... on the Road

Přednáška Romana Nešetřila o cestě
na vlastní pěst napříč Tanzánií stopem,
vlakem a autobusem. Dar Es Salaam, návštěva centra výtvarníků stylu Tingatinga, NP Katavi a Mikumi, jezero Malawi,
trek na sopku Ngozi, poznávání swahilského reggae a životního stylu místních
rastafariánů. Fotografie, videa, projekce
swahilského reggae. Tanzania… on the
road je součástí stejnojmenného projektu, který má zájemcům přiblížit, jak
lze cestovat do exotických oblastí za co
nejméně peněz. 
Vstupné 30 Kč

Knihovna dětem

čtvrtek 9. února v 9 a v 11 hod.

DO KOSMU S KRTKEM

Americké centrum připravilo ve spolupráci
s Českou kosmickou kanceláří a Astronomickým
ústavem AV ČR program pro děti, při kterém se
děti seznámí s misí, při které vycestoval Krtek
Zdeňka Milera do vesmíru. Slavnou českou postavičku si vzal do vesmíru ve svém osobním
balíčku americký astronaut Andrew Feustel, který si již jednou vzal na misi
STS-125 k Hubbleovu teleskopu básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické.

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

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@knihovnanbk.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 hodin)
Jen do konce února máte možnost shlédnout
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.
Obojživelníci a plazi jako ptačí potrava, to je tématem přednášky Martina Šandery, která se uskuteční ve středu 8. února od 17
hodin.
Přednáška Zdeňka Součka Příroda v okolí Nymburka Vás pozve
na zajímavá místa, vhodná i k jarním procházkám. Přednáška se koná
ve středu 22. února od 17 hodin.
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
4. sobota
Francouzský komediální muzikál.
19.00 hodin

MILOVANÍ

139 minut

S titulky

Muzikálová komedie ve francouzském stylu o lásce mezi námi a o té velké,
kterou (možná) potkáme jednou za život. A také o tom, jak se k tomu všemu
staví nestranný pozorovatel - čas. Z Paříže 60. let do současného Londýna.
Madeleine se svou dcerou Verou proplouvají tanečním krokem skrze životy
mužů, které milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být radostná i hořká. Elegie na ženskost a vášeň, elegie, která tu a tam propuká v hudbu.
vstupné 60 Kč
Přístupný

14. úterý
Americký sci-fi thriller.
S titulky
15. středa
19.00 hodin
Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte,
neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu se odehrává v blízké
budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Čas
je luxus, který si mohou dovolit ti nejbohatší - ti budou žít stovky ba dokonce tisíce let. Will je chudý, ale Sylvia je dcera mimořádně bohatého Philippa
Weise, která se ve chvíli, kdy Willa přicházejí zatknout strážci času, stává
ideálním rukojmím. Hra o změnu pravidel nespravedlivého světa může začít.
109 minut
vstupné 65 Kč
Do 12 let nevhodný

VYMĚŘENÝ ČAS

18. sobota
Finské komediální drama.
19.00 hodin

HAMLET PODNIKÁ

109 minut
22. středa
23. čtvrtek
17.00 hodin

98 minut
7. úterý
České drama.
České znění
8. středa
19.00 hodin
Příběh o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav
žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s vědomím toho, že její jedinou nadějí je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří
v čistotu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí do
budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět
ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná
závislost na výherních automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je pro něho samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus
o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě...
97 minut
vstupné 65 Kč
Do 12 let nevhodný

Hamlet jako symptom kapitalismu? Proč ne! Aki Kaurismäki ironicky pootočil a vypreparoval Shakespeara do dnešní podoby - Hamlet dnešních dní je
dědicem významného podílu v podniku, jenž nyní řídí jeho strýc Klaus. Píše
podprůměrné básně, hlídá si váhu a jen pomalu se začíná dostávat z oblouznění, jež pro něj život do okamžiku otcovy smrti představoval. Navíc je tady
jedno velké temné tajemství, které vrhá stín na rodinnou historii. Jeho odhalení podmiňuje Hamletovo prozření, či přímo dospění k pocitu odpovědnosti
a soudnosti. Film z roku 1987 v české premiéře v kinech.
vstupné 70 Kč
Do 12 let nevhodný
Britský animovaný film.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

NEVĚSTINEC

122 minut

České znění

Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky?
Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním
pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Hrdinou je Santův
nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno
dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizardní a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol
doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední.
vstupné 70 Kč
Přístupný

25. sobota
Francouzské psychologické drama.
19.00 hodin

POUPATA

S titulky

S titulky

Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých sociálních změn
- postihl také proslulé pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na
jedné straně nabízela krása a potěšení, ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz.
Režisér Bertrand Bonello vyšel v příběhu o „vzpomínkách z nevěstince“ ze
současné sociologické studie o pařížských „domech lásky“ na přelomu století.
Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavil lechtivého a povrchního
pozlátka, který nahradil o poznání živočišnější atmosférou. Do popředí se dostávají autentické osudy dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i dobové volání
po obratu k rádoby humánnější společnosti.
vstupné 70 Kč
Do 15 let nepřístupný

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

OSTATNÍ AKCE
čtvrtek 2.února od 16 hodin

Nápady pro Nymburk
komentovaná přednáška a ukončení výstavy Labské stezky, o.s. v místní
městské knihovně.
sobota 4. února od 20 hodin

města Nymburka

ZAOSTŘENO NA PTÁKY

Pivovarský ples

v sále Obecního domu. Více informací u pí. Klepačové
na tel. č. 325 517 204
sobota 11. února od 20 hodin

Rybářský ples

41. ročník plesu ve Sportovním centru. K tanci a poslechu
hraje kapela Pohoda pana Vrány a kapela Eso pana Hartmana, vstupné 150 Kč.
pátek 24. února od 20 hodin

Ples pro domov

ve Sportovním centru. XII. ročník plesu, jehož výtěžek bude
věnován ve prospěch Dětského domova Nymburk.
Předprodej vstupenek: Základní škola, Palackého třída 515
(paní Černá, tel. 325 513 946, do 15 hodin)
sobota 25. února od 19.30 hodin

Šibřinky

v sokolovně, sokolská maškarní zábava v havajském stylu,
hraje skupina Veselá kráva band.
neděle 26. února od 14 hodin

Dětský karneval

veselá zábava a bohatý program nejen pro děti
v sokolovně.
Sazba a tisk Janova dílna

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).

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K

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
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Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk,
tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

Výstava trvá do 26. února, denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
Výstava s přednáškami ve Vlastivědném muzeu

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

