HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 3.12.2015
19.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT

Cena 300,- Kč

JAKUBA SMOLÍKA

ČERT A KÁČA: POHÁDKA
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Cena 70,- Kč

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

ABONMÁ 2016
Od 9.11. do 18.12. bude na pokladně divadla probíhat prodej půlročního abonmá! Stávajícím půlročním abonentům rezervujeme jejich
místa do 9.12.2015.
LENI - Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová a další.

Více informací na www.divadlonymburk.cz.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Cena 340,- Kč

JAZZ V DIVADLE: EMIL VIKLICKÝ
A JEHO TRIO

JAKUBA JANA RYBY

Tradiční vánoční koncert skupiny Crossband na malé scéně.

Cena 1350,- Kč

A NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Cena 150,- Kč

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ - Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová a Radek Holub.

Cena 120,- Kč

Klubový pořad na malé scéně Hálkova městského divadla.
Neděle 13.12.2015
15.00 hodin

CROSSBAND

KADÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA - produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva mue, které rozdělují dvě generace
a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí navdy změní jejich ivoty. Jejich vztah zprvu naráí na kontrast kultur, postupně se mezi
nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance. Plynou
však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy a vytváří přátelství...
Hrají: Matěj Hádek a Stanislav Zindulka
Středa 9.12.2015
19.30 hodin

Pátek 18.12.2015
19.30 hodin

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU - Hrají: Bohumil Klepl / Ota
Jirák, Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková a další.

Úsměvné představení o hubaté Káče, chytrém
ovčákovi a napálených čertech s písničkami Antonína Hlavičky. Balíček s nadílkou si kadý rodič
zařizuje sám a odevzdává ho na pokladně divadla.
V den konání představení se balíčky odevzdávají v herecké šatně. Kadý balíček musí být řádně
a čitelně označen celým jménem, příp. bydlištěm!
Autor: Jiří Teper
Hrají: T. Tomanová, L. Toman Paclt, J. Šturma, M.
Mejstřík a další.
Úterý 8.12.2015
19.30 hodin

Cena 100,- Kč

Vystoupení všech závodních i nezávodních týmů klubu. Vánoční překvapení. Vstupenky jsou v prodeji na trénincích a v den vystoupení
také na místě.

Jakub Smolík bývá označován jako romantik s kytarou a srdcem na
pravém místě a jestlie zmíníme hity jako A se ti jednou bude zdát,
Víš, Blázen árlí, či Ave Maria, není třeba nikomu, kdo se počítá mezi
milovníka dobrých českých písniček, cokoli dodávat... Jakub Smolík
vystoupí se svým doprovodným bandem.
Sobota 5.12.2015
10.30 a 14.30 hod.

Čtvrtek 17.12.2015 VÝROČNÍ AKADEMIE
17.00 hodin
TSK DYNAMIK LYSÁ N.L.

Cena 180,- Kč, děti
a senioři 120,- Kč

účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ, diriguje: Barbora
Kubíčková a Jiří Dojčiak, Cantores cantant, sbormistr Petr Hlavatý,
Eva Müllerová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Ondřej Socha – tenor,
Pavel Vančura – bas, Kristýna Cermanová - varhany. Na programu:
J. Sibelius, L. Janáček, J. J. Ryba
Čtvrtek 17.12.2015 KOCOUR V BOTÁCH
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, P. Procházka a další.

Cena 60,- Kč
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KALENDÁŘ CESTA ČASEM PO NYMBURCE

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
NYMBURK VÁM PŘEJE
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

HRÁTKY S MÚZOU

Darujte svým blízkým kurz trénování paměti. Kurz bude probíhat od ledna do
června vždy druhou středu v měsíci od 15 hodin
v prostorách Městské knihovny v Nymburce pod
vedením zkušené trenérky paměti Ilony Drahotové. Během pěti lekcí si osvojíte metody, které vám
pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje nebo jména. Bližší informace v knihovně.

neděle 29. listopadu v 16 hodin

KNIHOVNA DĚTEM

VÝSTAVA
od neděle 29. listopadu do úterý 29. prosince

Výtvarné sdružení Jana Dědiny

Vernisáž

Vystoupí pěvecký sbor Hlahol

AKCE
od úterý 1. do úterý 22. prosince

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih
a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování cd a přístup
k internetu.

PŘEDNÁŠKY
Úterý1. prosince

Autostopem po Sýrii – Libor

Cestovatel Libor Drahoňovský procestoval autostopem celou
Sýrii. Během putování navštívil působivé rozvaliny města
Palmýry, starobylý Damašek i Aleppo, četné kláštery i hrady
z dob křižáckých válek. Během cest potkával spoustu pohostinných lidí a pobýval v jejich domácnostech. Vstupné 40 Kč.

Podobenství pro život aneb Co učil Rabi Ješua

Pravidelná setkání s povídáním o biblických podobenstvích, která jsou i po dvou tisících letech stále aktuální.
Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních
tématech společnosti. Setkání bude vedeno nymburskými duchovními. Každé
druhé pondělí v měsíci v prvním patře knihovny.
Pondělí 7. prosince 17 hod.
Podobenství „ O boháči a stodolách“
Výklad Jan Kohout, Církev československá husitská. Vstupné dobrovolné.

AKADEMIE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Středa 2. prosince

Trénování paměti

Pokladna divadla bude 19.12.2015 – 6.1.2016 zavřena.
7. – 8.1.2016 bude zkrácená pracovní doba 8:00 – 15:00 hodin

Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Tel. 325 512 253,
325 511 210

Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl tentokrát
s Mgr. Ilonou Drahotovou. Vhodným tréninkem můžeme
ovlivnit kvalitu paměti. Pomocí mnemotechnik usnadňujících zapamatování můžeme výrazně zlepšit schopnost
ukládat informace do dlouhodobé paměti a následně si je opět vybavit, posilujeme svoji schopnost koncentrace, pozornosti, asociace a dalších schopností
potřebných k dobrému zapamatování, tříbíme své smysly, a tedy smyslovou
paměť. V každém věku mozek rychle a pozitivně reaguje na trénování paměti.
Vstupné 40 Kč.

PROSINCOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
5. 12. OD 9 DO 11 HOD.

Dárkový poukaz na kurz trénování paměti

Pátek 4. prosince od 8:15 hodin

Klára Smolíková Co se schová do bubliny?

Žáci prozkoumají komiksový vesmír, natrénují základní pravidla o fungování komiksu. Vyzkoušejí si,
jak vytvořit neobvyklé prostředí či navrhnout mimozemšťana. Za pomoci připravených podkladů budou
vytvářet vlastní komiksy, naučí se abecedu komiksových citoslovcí, druhy komiksových bublin i užitečných piktogramů. A komiksy se nebudou jen psát a kreslit, ale i hrát. Vstupné 20 Kč.
Pátek 4. prosince od 10 hodin

H. U. S.: Hus úplně světovej

Společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili
kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu.
Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda
tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální
výchovy a výchovy mediální. Vstupné 20 Kč.
Pátek 4. prosince od 13 hodin

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA V DOBĚ VÁNOC VE DNECH: 23., 30. A 31.12.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍME I MEZI SVÁTKY 28. A 29. PROSINCE 2015.

Všem našim čtenářům přejeme příjemné vánoční svátky prožité
mezi svými blízkými a hodně zdraví do nového roku.
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.

NYMBURK

MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO
čtvrtek 3. prosince

Nymburský komorní orchestr
od 18 hodin koncert v malém sále
Obecního domu.

pátek 4. prosince

Vánoční jarmark

od 9 do 17 hodin na Náměstí Přemyslovců.

Čertovské půjčování

Přijďte si do knihovny půjčit knížku od samotné čertice.
Můžete v knihovně strávit jedno netradiční odpoledne
plné čertovských soutěží, hádanek a tvoření. Těší se na vás
dvě hodné čertice.
Pondělí 7., 14. a 21. prosince od 13 hodin

čtvrtek 10. prosince

Trojanovo trio

od 18 hodin vánoční koncert v obřadní síni
Městského kulturního střediska.
Vstupné 40,-Kč.

Adventní výtvarné tvoření

Kreativní tvořivá dílna pro děti. Přijďte si do knihovny
zkrátit čekání na Ježíška a vyrobit si vánoční překvapení. Vytvořte si originální dárky pro své blízké: sněhuláky,
stromečky, betlémy a originální vánoční přání. Zapálíme
spolu svíčku na adventním věnci a odpoledne v knihovně
si zpříjemníme poslechem vánočních koled a popíjením
voňavého čaje.

KNIŽNÍ TIPY PRO DĚTI

středa 16. prosince

In�lagranti

od 19 hodin vánoční koncert dámského smyčcového tria ve velkém sále Obecního
domu. Vstupné 150,-Kč v předprodeji pouze v Městském kulturním středisku.

Od pondělí 21. prosince do neděle 3. ledna 2016 si Městské kulturní středisko vybírá řádnou dovolenou, poslední den výlepu plakátů bude
ve středu 18. prosince. Děkujeme za pochopení.
V pondělí 7. prosince bude zahájen předprodej vstupenek na
Reprezentační ples města Nymburk, který se bude konat v pátek
15. ledna od 19:30 hodin v Obecním domě. Cena vstupenky je 300,-Kč.
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 98. vyšlo 30. 11. 2015 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

PROGRAM KINA SOKOL
1. úterý
2. středa
19:00

121 min.
3. čtvrtek
4. pátek
19:00

100 min.

12. sobota
13. neděle
17:00

USA / komedie / s titulky

STÁŽISTA

Robert De Niro je vdovec, který si uvědomil, že odchod do důchodu není
až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního webu, který založila a provozuje Anne
Hathaway.
110,Do 12 let nevhodný

106 min.

FR / animovaný / české znění

Dětský

MALÝ PRINC

Adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Malé
holčičce představí neobyčejný svět trochu excentrický, ale dobrosrdečný soused, letec. Svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý
princ….
120,Přístupný

Jaké jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit?
Druhá část kriminálního thrilleru o osudech gangstera, inspirovaných
skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem
knihy „Padrino Krejčíř“.
120,Do 12 let nevhodný

výstava malých a velkých dětí z Centra pro všechny ze zájmových kroužků a chráněné
dílny. Děti letos namalovaly nádherné mandaly, které si v průběhu prosince můžete
zakoupit v restauraci U Gregorů a tím přispět a pomoci občanskému sdružení Centrum
pro všechny.

Párty Mikulášská

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Mikulášská nadílka se uskuteční od 15:30, 16:15 a 17 hodin. Vstupné: 80 Kč (pro členy Centra), 100 Kč (ostatní),
více informací na tel.: 604 922 014 nebo na canskalenka@seznam.cz či na webu www.
centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

USA / dobrodružný / s titulky

V SRDCI MOŘE

V roce 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo spisovatele Hermana
Melvilla k napsání románu Bílá velryba.
120,Přístupný
USA / sci-fi / Premiéra

Dětský

HODNÝ DINOSAURUS

136 min.

Mikuláš

v časech 16:30, 17:15 a 18 hodin v Domě dětí a mládeže (2. května 968). Určeno pro
děti do 8 let. Je nutné předem nahlásit zvolený čas! Cena 50 Kč.

sobota 12. prosince

Advent v Modelovém kolejišti

od 10 do 17 hodin v Modelovém kolejišti (Drahelická 181). Kromě prohlídky modelového kolejiště si můžete vyzkoušet spoustu tradičních řemesel – např. svícen na
hrnčířském kruhu, zdobení perníčků, svícen z chvojí na vánoční stůl a další.

Suchá větev

sobota 26. prosince

Zpívání u jesliček

od 14:15 do 15 hodin u jesliček v kostele sv. Jiljí.

Starosta města Kameňákov Václav Vydra se se svým spolupracovníkem
Janem Antonínem Duchoslavem rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek. Z toho důvodu jedou za prezidentem republiky, který
je často opilý….
120,Přístupný

Rozpis vánočních bohoslužeb
Církev římskokatolická

Sazba a tisk Janova dílna

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

Další prosincové akce najdete v Adventním čase, který je k dostání v Turistickém
informačním centru.

Turistické informační centrum přeje všem krásné a klidné svátky vánoční
a šťastné vykročení do nového roku. Na shledanou v roce 2016!

v kostele sv. Jiljí.
Štědrovečerní bohoslužba – čtvrtek 24. prosince od 16 a od 22 hodin.
Boží hod vánoční – pátek 25. prosince od 9:30 hodin - mše svatá
od 15 hodin - živý betlém – Vánoční hra
od 14 do 17 hodin - jesličky, bude možné navštívit kostel.
Svátek sv. Štěpána – sobota 26. prosince od 14 do 17 hodin – jesličky, bude možné
navštívit kostel.

Církev československá husitská

v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)
Bohoslužba 4. neděle adventní – neděle 20. prosince od 9 hodin.

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

STAR WARS:
SÍLA SE PROBOUZÍ

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
NYMBURK
SPORT V NYMBURCE

Počátky veslování spadají do roku 1911, kdy byl v hostinci Na Knížecí založen
Veslařský klub Nymburk. K prvním lodím překvapivě patřili dvě plachetnice
a jednoveslice p. Dlabače. Veslování zaujalo
především studenty místní reálky, které trénoval prof. Novotný. Klub pořádal společenské zábavy zvané žáby a plesy, aby vylepšil
spolkovou pokladnu, zřídil kluziště pod železničním mostem.
Původní loděnice na levém břehu Labe (na
místě elektrárny) byla kvůli regulaci Labe
přemístěna na pravý břeh, kde se nachází dodnes. Z původních 39 členů se klub rozrostl
až na 266 v době protektorátu. Nejednalo se
jen o veslování, které ve třicátých letech skomíralo, v roce 1921 vznikl tenisový odbor (za
první republiky bylo postaveno 5 tenisových
kurtů, na kterých bylo hlavně navečer plno)
a o něco později se prosadil v rámci Veslařského klubu i volejbal. Úspěšným členem tenisového oddílu byl Emil Schreuer, který byl
zabit 7. května 1945 v Milovicích.
V roce 1948 zaniká Veslařský klub Nymburk
a oddíl veslařů přechází v rámci sjednocení
tělovýchovy pod Sokol Nymburk. Rokem
1952 je po výměně členských legitimací
ustanovena TJ Lokomotiva Nymburk a veslaři přecházejí nuceně do jejich řad.
(pokračování příště)
kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174
Tel. 325 512 473, www.polabskemuzeum.cz

Artíkův den

od 18 hodin koncert kapely v kapli sv. Jana Nepomuckého.

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

v Evangelickém kostele Nymburk
Bohoslužby s divadelní hrou „Na stopě vánočního dítěte“ – neděle 20. prosince od
10 hodin.
Boží hod vánoční – pátek 25. prosince od 10 hodin.
Bohoslužba – neděle 27. prosince od 10 hodin.
Silvestr – čtvrtek 31. prosince beseda k závěru roku na faře Evangelického kostela.

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Vhodné pro děti od 5 let. Přihlášky nutné předem na: Zuzana Martínková, mob. 732 261 512, e-mail: zuzmartin@
seznam.cz. Více informací na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

úterý 15. prosince

ČR / komedie / české znění

Církev českobratrská evangelická

výstava potrvá do neděle 27. března 2016,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

od 15 do 18 hodin v areálu ZŠ Letců R. A. F..

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu
přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin filmem
Star Wars: Síla se probouzí.
130,Přístupný

Štědrovečerní bohoslužba – čtvrtek 24. prosince od 15:30 hodin v Husově sboru (ul.
Havlíčkova).
Boží hod vánoční – pátek 25. prosince od 9:00 hodin.
Bohoslužba na přelomu roků – neděle 27. prosince od 9:00 hodin - poděkování za
uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2016.

neděle 6. prosince

čtvrtek 10. prosince

Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Dobrodružná výprava do
světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem.
120,Přístupný

10. čtvrtek USA / thriller / s titulky
11. pátek
MOST ŠPIONŮ
19:00
Dokázal by jediný člověk zastavit světovou válku? Tom Hanks ve „špionském“ thrilleru Stevena Spielberga.
135 min.
120,Do 12 let nevhodný

pátek 4. prosince

VI. sídlištní vánoční jarmark

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

100 min.

Prodejní výstava výtvarných prací

čtvrtek 3. prosince

17. čtvrtek od 19:00 s titulky
18. pátek od 19:00 s titulky
19. sobota od 17:00 české znění
od 20:00 s titulky
20. neděle od 16:00 české znění
od 19:00 s titulky

8. úterý
9. středa
19:00

úterý 1. až čtvrtek 31. prosince

od 17 do 18:30 hodin v TJ Sokol Nymburk. Účast je nutno objednat na tel. 731 730 292
nebo na info@sokolnymburk.unas.cz. Vstupné 50,- Kč za dítě.

GANGSTER KA - AFRIČAN

121 min.

101 min.

Svařáky do ruky

od 14 do 18 hodin před restaurací U Gregorů.

středa 2. prosince

ČR / thriller / české znění

USA / animovaný / české znění

každou adventní neděli

Čertovské rejdění

15. úterý
16. středa
19:00

5. sobota
6. neděle
17:00

OSTATNÍ AKCE

od čtvrtka 17. do neděle 20. prosince
v kině Sokol

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.
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