Kino Sokol
ČERVENEC
JÁ, PADOUCH 3

so 1. - ne 2. 16:00 / Cena 120 Kč

USA /animovaný / 90 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Balthazar Bratt.

st 5. 19:00 / Cena 110 Kč

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO

USA / romantický / 96 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Příběh sedmnáctileté Madeline, která přes svoji nemoc, nachází nejen odvahu žít, ale i lásku.

čt 6. - pá 7. 19:00 / Cena 120 Kč

SPIDER-MAN: HOMECOMING

USA / akční fantasy / 104 min. / čtvrtek titulky / pátek dabing / Přístupný
Peter Parker alias Spider-Man čelí výzvě nového padoucha, kterým je Vulture (Michael Keaton), a vše,
co je pro Petera skutečně důležité, se ocitá v ohrožení!

so 8. 20:00 / Cena 180 Kč

FLORENCIE A GALERIE UFFIZI

Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / Přístupný
Fascinující cesta do města, které bylo kolébkou italské renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších
uměleckých děl té doby od autorů jako Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí
pohlcující zážitek ze samotné Florencie.

OKLAMANÝ

USA / milostné drama / 94 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Na dívčí internátní škole, se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Film plný zničujících emocí,
které roznítily chtíč, vášeň a lásku.

NA SLEPÁKA

so 15. 19:00 / Vstupné dobrovolné
Do 12 let nevhodný
Buďte hraví, přijďte do kina, aniž byste věděli, co se bude promítat.

SRPEN

VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET

USA / akční, sci-fi / 137 min. / české znění / Do 12 let nevhodný
Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) se vydávají na společnou misi do ohromného
mezigalaktického města Alfa.

DRUHÁ STRANA NADĚJE

Finsko / drama / 98 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Art kino
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström dělá velké rozhodnutí: opustit svoji ženu alkoholičku
i uvadající živnost. Nový film Akiho Kaurismäkiho byl na letošním Berlinale oceněn Stříbrným medvědem za nejlepší režii.

USA / fantasy / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Existují i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kinga, se konečně dostává na filmová plátna. Roland
Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, musí zabránit zničení Temné věže, která svou existencí drží
pohromadě celý vesmír.

čt 17., pá 18., so 19., ne 20.

čt, pá 19:00, so, ne 16:00 / Cena 130 Kč

út 22. 19:00 / Cena 100 Kč

st 23. 19:00 / Cena 110 Kč

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA

KŘIŽÁČEK

čt 24. - pá 25. 19:00 / Cena 90 Kč

ČR / drama / 90 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Art kino
Adaptace básně Jaroslava Vrchlického je poetická filmová pouť za chlapeckým dobrodružstvím,
přetrženým poutem mezi otcem a synem a nalezením spásy v přímořských krajinách.

ne 23. - st 26.

EMOJI VE FILMU

so 26. - ne 27. 16:00 / Cena 110 Kč

út 29. - st 30. 19:00 / Cena 120 Kč

SRPEN
út 1. 8. - pá 11. 8.

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

O víkendech a vybraných projekcích zajišťuje občerstvení Luna catering.
Přes léto bude možné využívat venkovní posezení na zahrádce u Kina Sokol.
Otevírací doba: čt – ne 14:00 až 22:00.

Nymburské kulturní centrum
ČERVENEC
so 1. - pá 14.

PETRA VESELÁ: TERAPIE MALBOU

10:00 - 16:00 / V Kapli sv. Jana Nepomuckého. Barevná, hravá a optimistická. Témata všední i s nádechem exotiky. Pro potěšení oka i duše. Taková je výstava obrazů Petry Veselé, autorky, které olejomalba
ukázala, jak dál. Vernisáž proběhne v pondělí 31. července v 18 hodin.
Vstupné 20 Kč

ROMEO A JULIE

st 2. 8.

21:00 - 22:00 / V Parku Pod Hradbami. Nymburk navštíví pražská umělecká skupina OLDstars a v rámci
svého srpnového turné přiveze vlastní verzi Shakespearovy hry o nejslavnějších milencích světa:
ROMEO A JULIE. V Parku Pod Hradbami. Za nepříznivého počasí se představení přesune do Kaple sv.
Jana Nepomuckého.
Vstupné dobrovolné

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

so 5. 8.

10:00 - 22:00 / V Parku Pod Hradbami. Ročník 2017 bude již čtrnáctou Přístavní slavností a nitkou, jenž
se povine mezi hudebním programem, který je skutečnou páteří akce, bude ženský hudební element.
Dopolední blok pro děti: Karolína Kamberská, Pískomil se vrací.
Odpolední blok: Ille, Places, Payanoia, Aivns Naked Trio, Vanua 2, Poletíme?, Klara and the Pop.
Doprovodný program doplní Centrum pro všechny.

po 28. 8. - pá 8. 9.

ONDŘEJ TICHÝ: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

10:00 - 16:00 / V Kapli sv. Jana Nepomuckého. Vernisáž proběhne v pátek 25. srpna v 18 hodin.
Vstupné 20 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

USA / akční / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Tom Cruise je dopravní pilot, který pro CIA
z letadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou. Je v tom tak dobrý, že s ním
chtějí spolupracovat všichni.

BABY DRIVER

FILMOVÉ LÉTO 2017
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Tradiční akce pod hradbami s pojízdným letním kinem. Promítání proběhne po setmění.
PROGRAM:
Neděle 23. - ŘACHANDA (pohádka)
Pondělí 24. - TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU (road movie)
Úterý 25. - TEORIE TYGRA (komedie, drama)
Středa 26. - VŠECHNO NEBO NIC (romantická komedie)
Vstupné dobrovolné

USA / animovaný / 90 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
Dobrodružství smajlíků v tajném světě ve vašem mobilním telefonu.

VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET

USA / akční / 112 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Řidič Baby (Ansel Elgort) zajišťuje zločincům únik z místa činu. Když se setká s dívkou svých snů (Lily
James), vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. To však nebude jednoduché.

„Tyto intarzie jsou tímto pojetím absolutně originální a světově unikátní. Každé umělecké dílo je výlučně ruční práce. Obrazy jsou vytvářeny lékařským skalpelem.”
„Strom, před ním můžete stát jenom v úžasu. V mnohém jej lze srovnávat s člověkem. Ano, je to živý
organismus. Osobnost a individualita plná sebevědomí a vznešenosti. Zároveň plná skromnosti i
pokory. „Osobnost“ plná krásy a poetičnosti, plná klidu a míru. Vyzařuje z něj vyrovnanost a pohoda."
Jan Mařík. Vernisáž proběhne v pátek 30. června v 18 hodin.
Vstupné 20 Kč

PO STRNIŠTI BOS

ČR / příběh / 100 min. / české znění / Do 12 nevhodný / Premiéra / Odpolední rodinný
Vzpomínky na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady
filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o životě mužského
protagonisty na pozadí dějinných událostí.

USA / akční, sci-fi / 137 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) se vydávají na společnou misi do ohromného
mezigalaktického města Alfa.

čt 10. 19:00 / Cena 110 Kč

TEMNÁ VĚŽ

út 15. - st 16. 19:00 / Cena 120 Kč

Španělsko / komedie / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Filmaři mají natočit velkolepý film o královně Isabele I. Režisér však nikdy nedělal zvukový film,
scénárista nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval nic dobrého. Jedinou
skutečnou hvězdou je Macarena Granada (Penélope Cruz).

pá 14. 19:00 / Cena 110 Kč

út 8. - st 9. 19:00 / Cena 130 Kč

Norsko / animovaný / 84 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabčákovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou
Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. Zábavný a chvílemi dojemný dobrodružný animák
pro ornitology i pro celou rodinu.

VÁLKA O PLANETU OPIC

USA / akční, sci-fi / 143 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se
společenství opic a musí svést rozhodující bitvu s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem
McCulloughem (Woody Harrelson).

ne 6. 19:00 / Cena 80 Kč

LETÍME!

so 12. - ne 13. 16:00 / Cena 100 Kč

FR / komedie / 92 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Známý francouzský spisovatel veřejně v televizním pořadu pozve k sobě domů jakoukoli romskou
rodinu. A je zaděláno!

Velká Británie / akční / 98 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Agentka CIA Noomi Rapace musí zabránit útoku v Londýně a také odhalit, kdo vynáší ven tajné
informace.

so 5. 19:00 / Cena 130 Kč

USA / dokument / 90 min. / s titulky / Přístupný
Vizionářský přírodopisný (velko)film VOYAGE OF TIME o počátcích i zániku známého vesmíru, vývoji
sluneční soustavy a života na planetě Zemi.

V UTAJENÍ

út 11. - st 12. 19:00 / Cena 120 Kč

čt 13. 19:00 / Cena 130 Kč

CESTA ČASU

pá 11. 19:00 / Cena 90 Kč

JAN MAŘÍK: OKOUZLENÍ DŘEVEM

10:00 - 16:00 / V Kapli sv. Jana Nepomuckého. Výstava meditativní intarzie.„Klasické intarzie zobrazují
viditelný hmatatelný svět, kdežto já ve svých intarziích zobrazuji krásu vnitřního světa.”

so 2. 9. - ne 3. 9.

HRAČKY OD KONCE 19. DO POLOVINY 20. STOL. ZE SBÍREK MUZEA

denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 / Ve Vlastivědném muzeu Nymburk.
Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že hračky provázejí
lidstvo od jeho počátků. Po staletí se ve světě hračka rozvíjela nezávisle na sobě a přece si je všude
podobná a plní stejnou funkci.
Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout
do obrazně nekonečně bohatého pohádkového světa hraček, spatří hračky, se kterými si hrály děti
několika generací, děti zámožnějších rodičů i nejchudších rodin. Pojďte s námi vstoupit do země
bezbřehé dětské fantazie, která neopustila mnohé z nás ani v dospělosti a mnozí si ji uchováváme jako
vzácný klenot připomínající šťastné chvíle dětství.

NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ S JARMARKEM

HUDEBNÍ SCÉNA
9:00 - 18:00 / Na Rejdišti. DS Hálek Šípková Růženka zpracování od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Tomáš Kočko & Orchestr (dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album bodovalo
v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts), The Cupcake Collective (jazz, funk, modern creativ
Crossband, Lua (irish music), Lipno (balkan music), Ivan Hlas Trio, Michal Pavlíček Trio, Aneta
Langerová.
DIVADELNÍ SCÉNA
14:00 - 21:00 / Na Kostelním náměstí. V odpoledních hodinách uvedeme pohádky pro děti, podvečer
a večer činoherní představení pro všechny. Od 19 hodin dvě jednoaktovky v podání Divadla D5: A.P.
Čechov Námluvy s Medvědem (hraje Miluše Bittnerová).
VÝTVARNÁ SCÉNA
po celý den / Na Starém děkanství a farní zahradě. Představí se vám výtvarníci z Nymburka a jeho
okolí. Výtvarnou scénu doplní výtvarné dílny s umělci pro děti a dospělé.

so 2. 9.

ČERVENEC A SRPEN 2017

O MUZEU

Ostatní akce

sobota 2. září

9:30 / V kostele sv. Jiljí.

města Nymburk

Vlastivědné muzeum v Nymburce je od konce 80. let součástí velké skupiny muzeí se souhrnným
názvem Polabské muzeum. Patří sem kromě našeho muzea také Poděbrady, Lysá nad Labem a Přerov
nad Labem. Od 60. let byly v bývalé synagoze v Eliščině třídě umístěny historické a přírodovědné
expozice, v roce 1965 tu byla zpřístupněna železniční expozice, kterou zde (samozřejmě modernizovanou) můžete vidět i dnes. Kromě zajímavě zpracované historie železnice tu uvidíte unikátní modely
lokomotiv a vagónů. V 1. patře se seznámíte ve zkratce s historií města Nymburka s důrazem na uniarcheologické nálezy (např. bronzové náramky nalezené při stavbě reálky, bronzový kotlík vytažený
z Labe při regulaci, dvojhrob objevený při stavbě obchvatu Nymburka). Váš pohled při vstupu ovšem
spočine na plátně Alfonse Muchy „Poddání města Nymburka L. P. 1421 Bohu a Pražanům”, který
namaloval v roce 1935 pro novou budovu městské spořitelny na Palackého třídě. Svými rozměry
se sice nemůže srovnávat se Slovanskou epopejí, ale mistrným zpracováním patří k významným dílům
tohoto autora.
Až v roce 1975, při příležitosti oslav 700 let založení města, byl pro potřeby muzea opraven dům JUDr.
Otakara Krouského v Tyršově ulici č. 174 naproti divadlu. Zde se zpočátku konaly pouze občasné
výstavy a nacházela se zde Pamětní síň Antonína Janouška. Stálá expozice Bohumila Hrabala zde byla
slavnostně otevřena 28. března 1999, tedy v den nedožitých 85. narozenin velkého spisovatele.
Přestože se Hrabal v Nymburce nenarodil, prožil zde své dětství a mládí, které se mu stalo inspirací
pro jeho tvorbu (Postřižiny). V muzeu se dozvíte o jeho vztahu k výtvarnému umění, divadlu a filmu
a můžete se nechat vtáhnout do prostředí Hrabalovy kerské pracovny, dozvědět se více o rodinách
Kilianů a Hrabalů.
Několikrát do roka pořádáme dočasné výstavy, po Knižním světě Bohumila Hrabala (3. 2. - 28 5.)
se můžete od června těšit na výstavu hraček ze sbírek muzea, poté vás seznámíme s historií školství
v Nymburce a také připomeneme významného rodáka, sportovce, režiséra a herce Jana Paulů, který
by se letos v září dožil 95 let

Tradiční městská akce s bohatým doprovodným programem.

neděle 3. září

HRAČKA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE

pá 16. 6. - ne 17. 9.

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

MŠE

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

20:30 / V Obecním domě. K tanci a poslechu zahraje již tradičně kapela Trioda. Předprodej již zahájen.
Vstupné 100 Kč

so 1. 7. - po 7. 8.

MALOVÁNÍ V RESTAURACI BIOGRAF

DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí Přemyslovců 40/6) vyhlašují výtvarnou soutěž na téma
Hurá na prázdniny. Soutěží se čtyřech kategoriích - 1. kat. děti do 6 let, 2. kat. 1. - 5. třída, 3. kat. 6. - 9.
třída, 4. kat. 16 - 99 let. Hodnocení proběhne od čtvrtka 10. 8. do čtvrtka 31. 8., návštěvníky v restaurestaurace, kteří vyberou pět nejlepších prací v každé kategorii. Vyhodnocení se uskuteční v září 2017
raci Biograf. Výsledkovou listinu naleznete na www.ddm-nymburk.cz.

pá 7. 7.

VÝTVARNÝ DEN

8:00 – 14:00 / V Domě dětí a mládeže Nymburk (2. května 968/16). Lektorka Heda Vondrová. Na akci
je nutné přihlásit se předem!
Vstupné 200 Kč (cena zahrnuje oběd)
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tiskárna F-PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby,
Vyšlo
Počet výtisků: 1500 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
Autor kresby na titulní straně: Jan Severa

Nymburské kulturní centrum
Hálkovo městské divadlo
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci Kultura a sport.

Dětské oddělení

LEKCE
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
6. lekce

DATUM
27. 9. 2017
11. 10. 2017
25. 10. 2017
8. 11. 2017
22. 11. 2017
6. 12. 2017

ČAS
8:30 – 9:45
8:30 – 9:45
8:30 – 9:45
8:30 – 9:45
8:30 – 9:45
8:30 – 9:45

ČAS
10:00 – 11:15
10:00 – 11:15
10:00 – 11:15
10:00 – 11:15
10:00 – 11:15
10:00 – 11:15

Studovna, hudební odd.

Dospělé oddělení, čítárna
Pondělí

Pondělí

8 – 15

Pondělí

8 – 15

Úterý

8 – 17

Úterý

8 – 17

Středa

Úterý

8 – 15
8 - 17
8 – 12 (pouze čítárna)

Středa

ZAVŘENO

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

8 - 17

Čtvrtek

8 – 15

Čtvrtek

8 – 17

Pátek

8 - 15

Pátek

8 - 15

Pátek

8 - 15

Sobota 1. 7. a 5. 8. od 9 do 11 hod.

