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Stolní kalendář města 
Poděbrady na rok 2021
Na jeho tvorbě se letos podíleli převážně místní nadšení fotografo-
vé. Kalendář si můžete zakoupit za 70 Kč v Turistickém informačním 
centru v Poděbradech, vedle radnice. 



Avizované programy se uskuteční  
dle aktuálních vládních nařízení.

TOP AKCE
Pondělí / 9. 11. / 19:30 /  
TRAVESTI SHOW „NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY“
Techtle Mechtle a  Kočky se představí v  novém pořadu s  názvem 
NEMOCNICE NA  POKRAJI ZKÁZY. Na  své si přijdou však nejen mi-
lovníci tance, ale také dobré zábavy a  legrace. Show vás zaručeně 
roztančí a všechny starosti hodíte za hlavu. / Cena vstupenky: 290 Kč 

Sobota / 28. 11. / 17:00 /  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Žižkov

Neděle / 29. 11. / 17:00 /  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Jiřího náměstí

DIVADLO NA KOVÁRNĚ
Pondělí / 9. 11. / 19:30 /  
TRAVESTI SHOW „NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY“
Techtle Mechtle a  Kočky se představí v  novém pořadu s  názvem 
NEMOCNICE NA  POKRAJI ZKÁZY. Na  své si přijdou však nejen mi-
lovníci tance, ale také dobré zábavy a  legrace. Show vás zaručeně 
roztančí a všechny starosti hodíte za hlavu. / Cena vstupenky: 290 Kč 

Úterý / 10. 11. / 19:00 / ABONENTNÍ KONCERT 
Terezie Fialová – klavír, Jiří Bárta – violoncello / Cena vstupenky: 
200 Kč / Společnost Otakara Vondrovice

Čtvrtek / 12. 11. / 19:30 / ÚČA MUSÍ PRYČ  
2. abonentní představení
Pedagogická hořceostrá komedie, autor: Lutz Hübner / Režie: Tho-
mas Zielinski, Hrají: Linda Rybová, Petra Špaldová, David Prachař 
a další / Cena vstupenky: 480 Kč 

Neděle / 15. 11. / 15:00 / PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Klasická pohádka o  Jeníčkovi a  Mařence za  doprovodu veselých 
a hravých písniček. / Divadlo Máj Praha / Cena vstupenky: 70 Kč 

Úterý / 24. 11. / 19:00 / ABONENTNÍ KONCERT
TRIO INCENDIO : Barbora Trníčková – hoboj, Anna Syslová – klarinet, 
Petr Sedlák – fagot Cena vstupenky: 200 Kč / Společnost Otakara 
Vondrovice



Úterý / 1. 12. / 18:00 /  
VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ Otakara Vondrovice 
Při koncertu, který se ponese ve vánočním duchu, se představí žáci 
hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ Otaka-
ra Vondrovice Poděbrady. / Vstupné: dobrovolné

Pátek / 4. 12. / 19:30 / SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
1. abonentní představení / náhradní termín za 22. 10. 2020 
Divadelní hra amerického autora Tennessee Williamse. / Režie: Vla-
dimír Strnisko / V titulní roli Simona Stašová, dále hrají Jaromír No-
sek, Zdeněk Piškula a další / Cena vstupenky: 430 Kč

Neděle / 6. 12. / 15:00 / VÁNOČNÍ SEN
Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním. Nechte se proto unést idy-
lickou atmosférou a příběhem Vánoc. Je Štědrý den. Ve všech rodi-
nách si sednou lidé u sváteční večeře, jen mrzoutský skrblík je doma 
sám se svými zlaťáky. Kromě svých peněz však nemá nic a nikoho. 
Vánoční sem mu přivede tajemnou návštěvu, se kterou prožije něco 
neobyčejného. / Hraje: Divadelní spolek Jiří / Cena vstupenky: 70 Kč 
/ Pohádka

Sobota / 12. 12. / 19:00 / SENDWITCH + MANIAC + LÁSKA 
České kapely Sendwitch a  Maniac vyráží společně se zpěvákem 
a  kytaristou Láskou na  turné S  LÁSKOU TOUR. / Sendwitch je po-
děbradská poprocková hudební skupina. / Cena vstupenky: 150 Kč

Neděle / 13. 12. / 19:00 /  
KOLÍNSKÝ BIG BAND – VÁNOČNÍ KONCERT
Kolínský Big Band pokračuje v tradici vánočních koncertů v rytmu 
swigu a jazzu. / Cena vstupenky: 280 Kč

Po – Út / 14. – 15. 12. / 18:00 /  
ZUŠ Otakara Vondrovice – TANEČNÍ NADÍLKA
Jedinečná taneční nadílka s  kouzlem českých Vánoc. / Cena vstu-
penky: 60 Kč

Pátek / 18. 12. / 19:00 / VÁNOČNÍ KONCERT JANY RYKLOVÉ
Cena vstupenky: 200 Kč

ZÁMECKÝ BIOGRAF 

Úterý / 3. 11. / 19:00 / NADĚJE
Drama / Norsko / titulky / od 12 let / 126 min. / 110 Kč
Anja a  Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou 
ve středním věku, v plné síle, pevně spojeni dětmi a rodinou. Z je-
jich romantické lásky už po letech soužití mnoho nezbylo, žijí spíše 
vedle sebe než spolu a většinu energie dávají do své práce. Tomasův 
přístup už dokonce hraničí s workoholismem. Anja jako divadelní re-
žisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího představení, 
když jí lékaři oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou 
pouhé tři měsíce života. / Režie: Maria Sødahl / Hrají: Andrea Bræin 
Hovig, Stellan Skarsgård, Elli Rhiannon Müller Osbourne



Středa / 4. 11. / 19:00 / ŠARLATÁN
Životopisný / ČR / od 12 let / 118 min. / 130 Kč
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léči-
telskými schopnostmi na  pozadí dobových událostí. Příběh je in-
spirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na  kterého se 
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí 
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobnos-
tí politického i kulturního života. / Režie: Agnieszka Holland / Hrají: 
Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj

Čt – Pá / 5. – 6. 11. / 19.00 / SMEČKA
Drama / ČR / od 12 let / 94 min. / 120 Kč
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují 
ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční záze-
mí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do  nového hokejového 
týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nováček 
v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co 
dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě holka? 
Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. / Režie: Tomáš 
Polenský / Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocho-
latá

So – Ne / 7. – 8. 11. / 16:30 / PINOCCHIO
Rodinný / It. / dabing / přístupný / 125 min. / 120 Kč
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastní-
ho syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a  nechá 
se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých 
dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité 
tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby 
se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchio-
vi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem? / Režie: 
Matteo Garrone / Hrají: Roberto Benigni, Marine Vacth, Marcello 
Fonte

So – Ne / 7. – 8. 11. / 19:00 / BÁBOVKY
Romantický / ČR / od 12 let / 97 min. / 130 Kč
Příběhy hrdinů filmu nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky 
změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhoda-
mi, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, 
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, 
napětí a  pochopitelně i  láska a  vášeň. Snímek mapuje současné 
partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z ka-
ždodenního života, které zná každý z  nás. / Režie: Rudolf Havlík / 
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková

Pondělí / 9. 11. / 19:00 / GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
Akční / USA / titulky / od 12 let / 119 min. / 130 Kč
Vědci zjistili, že fragmenty komety zasáhnou Zemi během něko-
lika dní a  pravděpodobně způsobí zánik lidstva. Jedinou nadějí 
na přežití je uchýlit se do skupiny bunkrů v Grónsku. Když se svět 
připravuje na nemyslitelné, rodinný muž John Garrity se snaží za-
jistit bezpečnost své manželky a syna, když cestují po celé zemi, 
aby se dostali do úkrytu v Grónsku, než bude příliš pozdě. / Režie: 
Ric Roman Waugh / Hrají: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott 
Glenn



Úterý / 10. 11. / 19:00 / DISCO
Drama / Norsko / titulky / od 12 let / 94 min. / 120 Kč
Na povrchu se všechno zdá být perfektní. Mirjam je devatenáctiletá 
teenagerka, která jde příkladem, ať už jako mistryně světa v disco 
freestyle tancích nebo jako chlouba moderně působícího evange-
lického hnutí Friheten. Pod ideální maskou ale prožívá Mirjam du-
chovní i fyzickou úzkost, kterou ji působí dospívání, problémy v ro-
dině a tlak okolí. / Režie: Jorunn Myklebust Syversen / Hrají: Josefine 
Frida Pettersen, Nicolai Cleve Broch, Andrea Bræin Hovig

Středa / 11. 11. / 15:00 / CHLAP NA STŘÍDAČKU - PRO SENIORY
Komedie / ČR / od 12 let / 90 min. / 60 Kč
Již patnáct let št‘astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s  jinou ženou. Zuzana neváhá a roz-
hodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční 
návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči 
o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. / Režie: Petr Zahrádka / 
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková

Středa / 11. 11. / 19:00 / SVĚT PODLE MUCHY
Dokumentární / ČR / přístupný / 100 Kč
Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled na život Alfonse Mu-
chy. Autor secesních plakátů, užitého umění a obrazů, včetně mo-
numentální Slovanské epopeje, se proslavil už na přelomu 19. a 20. 
století... Tak proč mu teď, ve století jednadvacátém, známý americký 
streetartový umělec Mear One namaloval desetimetrový portrét 
na fasádu domu v Los Angeles? Proč se k jeho odkazu hrdě hlásí ja-
ponský ilustrátor Yoshitaka Amano a další současní autoři fenomé-
nu jménem manga? / Režie: Roman Vávra

Čt – Pá / 12. - 13. 11. / 19:00 / BÁBOVKY
Romantický / ČR / od 12 let / 97 min. / 130 Kč
Režie: Rudolf Havlík / Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vla-
sáková

Sobota / 14. 11. / 19:00 /  
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Animovaný / Jižní Korea / dabing / přístupný / 83 min. / 120 Kč
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které 
ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Stře-
více patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá 
kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. / Režie: Sung-ho Hong

So – Ne / 14. - 15. 11. / 19:00 / ŠARLATÁN
Životopisný / ČR / od 12 let / 118 min. / 130 Kč
Režie: Agnieszka Holland / Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj

Pondělí / 16. 11. / 19:00 / JEŠTĚ MÁME ČAS
Drama / USA / titulky / od 12 let / 112 min. / 100 Kč
Viggo Mortensen v hlavní roli svého režijního debutu inspirované-
ho vlastním dětstvím a  dospíváním. Liberální John žije ve  slunné 
Kalifornii obklopen milující rodinou, daleko od provinčních hodnot 
tvrdého a homofobního otce. Ve chvíli, kdy se u otce projeví přízna-
ky stařecké demence, cítí John povinnost překonat křivdy minulosti 
a postarat se o něho. / Režie: Viggo Mortensen / Hrají: Viggo Morten-
sen, Lance Henriksen, Terry Chen



Úterý / 17. 11. / 19:00 / PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Komedie / USA / titulky / od 12 let  /104 min. / 120 Kč
Filmový producent Max má za sebou obrovský propadák a na krku 
naštvaného mafiána, který mu na něj půjčil peníze. Tenkrát ve zla-
tých časech Hollywoodu si ale producenti věděli se vším rady a Max 
díky šťastné nehodě dostane nápad. Na  vlastní oči vidí, jak jeden 
odporně slavný a protivný herec uklouzne, spadne ze střechy a  je 
na místě tuhý. Rozhodne se vydělat balík peněz vysokou pojistkou 
na svou vlastní hlavní hvězdu a tu přímo v akci nenápadně odpravit 
během kaskadérského kousku. / Režie: George Gallo / Hrají: Robert 
De Niro, Morgan Freeman, Emile Hirsch

Středa / 18. 11. / 19:00 / BÁBOVKY
Romantický / ČR / od 12 let / 97 min. / 130 Kč
Režie: Rudolf Havlík / Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vla-
sáková

Čtvrtek / 19. 11. / 19:00 / BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Komedie / Něm. / dabing / od 12 let / 98 min. / 120 Kč
Steffi právě dokončila střední školu a těší se na poslední třídní výlet 
do Paříže, kde chce prožít první romantickou noc s Fabianem, svou 
středoškolskou láskou. Stane se ale něco, s čím nikdo nepočítal. Jed-
nou lékařskou kontrolou se pro Steffi všechno mění. Má před sebou 
jen necelý rok života. Její matka Eva se ji okamžitě snaží ochránit 
před vším, co by mohlo Steffi ještě více ohrozit. Tedy i před pláno-
vaným výletem do Paříže. / Režie: André Erkau / Hrají: Sinje Irslinger, 
Max Hubacher, Heike Makatsch

Pátek / 20. 11. / 19:00 / ŽALUJI!
Drama / Fr., It. / titulky / od 12 let / 132 min. / 110 Kč
V  roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred 
Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato 
událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra. / Režie: Roman 
Polanski / Hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

So – Ne / 21. - 22. 11. / 17:00 / 100% VLK
Animovaný / Austrálie / dabing / přístupný / 96 min. / 130 Kč
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný 
a  není ani úplně člověk. Patří do  starého rodu vlkodlaků a  těší se 
na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane sku-
tečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou velmi 
obávané monstrum. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale 
něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, 
zato ve strašně moc rozkošného... pudla. / Režie: Alexs Stadermann

So – Ne / 21. - 22. 11. / 19:00 / ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama / ČR / od 15 let / 116 min. / 120 Kč
Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od svojí krásné ženy Blan-
ky, musí se vyrovnat nejen se svojí dominantní matkou Dorotou, ale 
hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími stránkami a démony. 
Na jeho metaforické cestě, která je strukturovaná jako počítačová hra, 
bude muset obětovat víc než by kdokoliv z diváků předpokládal. / Re-
žie: Mira Fornay / Hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová

Po - Út / 23. - 24.11. / 19:00 / BÁBOVKY
Romantický / ČR / od 12 let / 97 min. / 130 Kč
Režie: Rudolf Havlík / Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vla-
sáková



Středa / 25. 11. / 19:00 / POSTIŽENI MUZIKOU
Dokumentární / ČR / přístupný / 80 min. / 100 Kč
Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také celoži-
votní handicap? Členové The Tap Tap, kapely z  Jedličkova ústavu 
složené ze studentů s  postižením, v  tom mají jasno. Jedou napl-
no a užívají si každou minutu. Zpívají, hrají, milují, cestují, baví se. 
Všechny je zároveň spojuje láska k muzice a nadšení z koncertování 
v orchestru, který před více než dvaceti lety založil kapelník Šimon 
Ornest. / Režie: Radovan Síbrt

Čt – Ne / 26. - 29. 11. / 19:00 / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 130 Kč
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegant-
ní, sebevědomé, chytré, užívají si, a  probírají spolu chlapy, vztahy 
a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, 
ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně 
jsou těhotné. / Režie: Vojtěch Moravec / Hrají: Hana Vagnerová, Petra 
Hřebíčková, Sandra Nováková

So – Ne / 28. - 29. 11. / 17:00 / MAXINOŽKA 2
Animovaný / Belgie, Fr. / dabing / přístupný / 88 min. / 130 Kč
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď 
velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho 
nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezerva-
ci před znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, 
Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli 
a zachránili… / Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Pondělí / 30. 11. / 19:00 / PRO BALÍK PRACHŮ
Akční / USA / titulky / od 15 let / 92 min. / 120 Kč
Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke své nové 
lásce Annie ho přimějí napravit staré hříchy a nechat za sebou život 
zločince. Především nechce svůj vztah s Annie postavit na lžích. Roz-
hodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou 
za dohodu a čistý trestní rejstřík. / Režie: Mark Williams / Hrají: Liam 
Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos

Malá rodinná firma, zá-
měřená na  pěstování révy 
vinné a  na  výrobu kvalitní-
ho vína, kterou po  více než 
200leté odmlce znovu bu-
dují na  místě, kde vinařství 
existo valo už od dob českého 
krále Karla IV.

Nově si tuto chloubu z  Klu-
čova můžete zakoupit u  nás 
v  Turistickém informačním 
centru vedle radnice.  / Ceny 
240–280 Kč

Vinařství Klučov 



OSTATNÍ AKCE
Středa / 11. 11. / 15:00 / DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
2. nádvoří zámku

Sobota / 14. 11. / 14:00–18:00 / SVATOMARTINSKÉ TRHY 
Jiřího náměstí a 1. nádvoří zámku / Cimbálová muzika – RÉVA

Sobota / 28. 11. / 17:00 / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Žižkov

Neděle / 29. 11. / 17:00 / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Jiřího náměstí

Čtvrtek / 31. 12. / 16:00 / SILVESTROVSKÁ AOS
Zábavná automobilová orientační soutěž pro veřejnost / Sraz účast-
níků v Turistickém informačním centru / www.hundertgang.cz/

KONCERT
Pátek / 4. 12. / 17:00 / LOUTNA A AKORDEON 
Havířský kostelíček

Neděle / 6. 12. / 15:00 /  
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SVATÉ CECÍLIE
Havířský kostelíček

GASTRO
RESTAURACE OBORA
Obora 32, 290 01 Poděbrady - Polabec

Pátek / 6. 11. / 18:00–22:00 / Sobota / 7. 11. / 11:00–22:00 / 
Neděle / 8. 11. / 11:00 – 15:00 / 
SVATOMARTINSKÉ HUSY / Vaří Jakub Kraus
Rezervace na telefonu: +420 603 801 808 

Sobota / 28. 11. / 10:00 / KURZ GRILOVÁNÍ na téma BBQ – ASIE 
pod vedením Jakuba Paruse
Rezervace na telefonu: +420 728 485 212

Pá - So / 4. – 5. 12. / od 18:00 / ALL YOU CAN EAT – CHURASCO / 
Vaří Jakub Parus
Rezervace na telefonu: +420 603 801 808

Pá – So / 11. - 12. 12. / od 18:00 / ALL YOU CAN EAT – ASIE /  
Vaří Jakub Parus
Rezervace na telefonu: +420 603 801 808

So – Ne / 19. - 20. 12. / od 18:00 / VÁNOČNÍ TRHY 



VÝSTAVY, EXKURZE, 
GALERIE A MUZEA 
Výstava v Turistickém informačním centru
pruhpolabi.cz / Po - Pá - 9:30 – 17:00,  So - 9:30 – 13:00

2. 10. – 31. 12 / Krajina – Helena Grocholová 
Výstava obrazů 

FILM LEGENDS MUSEUM
Jiřího náměstí 36/18, Poděbrady /ne- čt 9.00 – 18.00 pá a so 9.00 -  19.00

Nenechte si ujít doprovodný víkendový program Muzea filmových 
legend a dechberoucí detailní exponáty! O víkendech můžete pra-
videlně vídat fanoušky v kostýmech neboli Cosplay. Jsou mezi nimi 
postavy jako Sněhulák, princezny, Spiderman, Transformer Bumble-
bee, Star Wars a další. Chystáme návštěvy i jiných známých postav 
z  různých jiných „světů“. Více na  www.filmlegendsmuseum.cz 
a www.facebook.com/filmlegendsmuseum.



Sklárny Poděbrady – exkurze
Crystal BOHEMIA a.s., Jiráskova 223, Poděbrady
Ojedinělý a  zcela unikátní zážitek, který vám nesmí uniknout! Na-
vštívíte sklářskou huť a zhlédnete broušení skla. Vstupné: VIP pro-
hlídka (jednotlivec nebo skupina do 4 osob) 500 Kč, dospělí 100 Kč 
(děti od 12 let, studenti do 26 let, dospělí od 65 let a ZTP 70 Kč). / Ex-
kurze je možná pouze po dohodě. / Začátek exkurze každý pracovní 
den: 8:30-9:15, 10:15-12:45 / Kontakt: exkurze@crystal-bohemia.com 
/ tel.: +420 325 602 234, +420 702 175 784.

Soukromé muzeum historie lázeňství Poděbrady
Náměstí T. G. Masaryka 1130 - Pentagon

Památník krále Jiřího z Poděbrad
www.polabskemuzeum.cz
Nachází se v  jedné z  nejstarších částí poděbradského středověké-
ho hradu, v  bývalé kapli. Prostřednictvím výjimečných gotických 
nástěnných maleb a stovek exponátů seznamuje s dobou, životem 
a odkazem českého krále Jiřího z Poděbrad. Navazující expozice je 
věnovaná významnému sochaři Bohuslavu Schnirchovi. Jeho boha-
tá tvorba je představena desítkami pracovních a soutěžních návrhů 
a modelů.

Polabské muzeum Poděbrady
www.polabskemuzeum.cz   
Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00
V hlavní budově Polabského muzea v Poděbradech se nachází nová 
stálá expozice Příběh Polabí. Návštěvníci se zde seznámí s  druho-
horním mořem, životem lidí v době bronzové, římské i v době stě-
hování národů. Část expozice se věnuje slavníkovskému hradišti 
na nedaleké Libici či období baroka a renesance. Příběh Polabí končí 
historií poděbradského sklářství a lázeňství. Dva výstavní sály slouží 
k prezentacím krátkodobých výstav a pravidelným přednáškám. Pro 
výstavy je využíván i sousední, památkově chráněný, bývalý špitál 
zvaný Kunhuta.

Prezentovaná kolekce fotografií 8 fotografů z České republiky a Ně-
mecka vznikla při workshopu, jehož tématem bylo fotografování 
zátiší. Ta se stavěla hlavně z historických předmětů, které zapůjčilo 
Polabské muzeum Poděbrady.

15. 11. – 15. 1. / Vánoce v muzeu 
Vánoční výstava

SPORT / AKTIVNÍ ŽIVOT
Sobota / 19. 12. / 17:00 – 18:00 / Vá+noční orienťák
Noční orientační běh centrem Poděbrad pro veřejnost. Pro nejmen-
ší trasa po  svíčkách, startovné dobrovolné. / Všechny informace 
na webu www.behejpodebrady.cz/vanocni



Klub českých turistů Poděbrady
kctpodebrady.netstranky.cz/
Sledujte vývěsku KČT u Pentagonu či kctpodebrady.netstranky.cz 

1. 1. 2021 /  
40. ročník Novoroční Šlapanda 
Start na  hlavním nádraží – 13:00 /  Cíl – 16:00 restaurace Cidli-
na na soutoku Labe s Cidlinou / 10 km

AKCE V OKOLÍ
NYMBURK 

Po – Po / 19. 10. – 30. 11. /  
Literární soutěž Domu dětí a mládeže 2020
Jak se vám líbí učit se doma? Stýská se vám po kroužcích? Jaké má 
pro vás výhody a nevýhody uzavření škol a kroužků? Napište nám 
o tom! Vítáme básničky i prozaické texty (úvahy, vypravování atd.) 
v  maximálním rozsahu 1 strana A4. Texty zašlete na  adresu Dům 
dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, 288 02 Nymburk, vhoďte 
do schránky Domu dětí a mládeže, nebo zašlete na e-mail: ddm@
ddm-nymburk.cz (do  Předmětu napište Literární soutěž). Uveďte 
prosím jméno soutěžícího, věk, třídu, telefon (na zákonného zástup-
ce). Soutěž trvá do pondělí 30. 11. 2020.
Texty v jednotlivých kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, ostatní 
- MŠ, SŠ a další) vyhodnotí porota. Vyhlášení vítězů a předávání cen 
proběhne v prosinci 2020.

Sobota / 21. 11. / 10:00 – 18:00 /  
Řezbářský kurz pro začátečníky
Nikdy jste nic nevyrobili ze dřeva? Přijďte začít! Po  jednom dni si 
odvezete domů kus Vámi opracovaného dřeva, ze kterého se stane 
mísa, lžíce, naběračka, reliéf a mnoho dalšího. Pod vedením lektorů, 
kteří Vám budou k  dispozici, v  kusu dřeva najdete něco, co byste 
možná ani nečekali. Registrace na: www.miragewood.cz. Více infor-
mací naleznete na  Facebooku nebo Instagramu @miragewood. / 
1250 Kč kurzovné / Areál dopravního hřiště (Drahelická 1974)

Sobota / 28. 11. / 16:00 /  
Adventní koncert Hlaholu
Pěvecký sbor Hlahol Nymburk zazpívá Českou mši vánoční a koledy 
v Evangelickém kostele. / ZDARMA / Evangelický kostel

Neděle / 29. 11. / 16:30 /  
1. Adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu
Společně rozsvítíme 1. adventní svíci, svíci proroků, v oknech nym-
burské radnice. Rozsvítíme vánoční strom a odemkneme Ježíškovu 
nebeskou kancelář. Čeká vás bohatý kulturní program. Bude zajiš-
těno občerstvení a zboží od místních prodejců. Moderuje Barbora 
Mottlová. / Náměstí Přemyslovců



Pátek / 4. 12. / 18:00 / Tomáš Pfeiffer – Vodnářský zvon
Koncert Tomáše Pfeiffera na prastarý nástroj Vodnářský zvon, který 
dle tradice starých lámů působí příznivě na naši duši i tělo. Nedílnou 
součástí koncertu je i filmová projekce na unikátním parabolickém 
plátně. / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Pondělí / 7. 12. / 19:00 / Bratři Ebenové
Ojedinělá česká hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek 
a David Ebenové. Nenechte si ujít výjimečný koncert v nymburském 
kině. / 590 Kč / Kino Sokol Nymburk

Sobota / 12. 12. / 18:00 / Koncert Chorea Bohemica
Chorea Bohemica je hudebně-taneční soubor čerpající z lidové tra-
dice, kultury a lidové slovesnosti. Soubor byl založen roku 1967 pod 
názvem „Skupina českého folklóru“. Od roku 1969 nese název „Cho-
rea Bohemica“. Vedoucí taneční části souboru Alena Skálová vtiskla 
souboru originální pojetí lidového folklóru, které doplnil Jaroslav 
Krček nezaměnitelnou hudbou plnou nápadů a  jemného humo-
ru. V nymburském kině se můžete těšit na jejich vánoční koncert. / 
120 Kč / Kino Sokol Nymburk

Neděle / 20. 12. / 14:30 / Ivana Devátá
Beseda herečky a spisovatelky Ivanky Deváté v doprovodu harmo-
nikáře Libora Šimůnka. / ZDARMA

Neděle / 20. 12. / 19:00 / Koncert Věry Martinové
Akustický koncert Věry Martinové, kde zazní nejen vánoční písně. / 
150 Kč / Evangelický kostel

DOBROVICKÁ MUZEA
www.dobrovickamuzea.cz

Do pátku 27. 11. / denně 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 /  
„Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět“
výstava

Čtvrtek / 17. 12. / od 18:00 /  
Vánoční koncert pěveckého sboru Dobrovan

Od pondělí 21. 12. / denně 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 /  
„Jak se rodí večerníčky“
Výstava

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
PŘEROV NAD LABEM
www.polabskemuzeum.cz

20. 11. – 30. 12. / Lidové Vánoce v Polabí 
Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu 



MÁSLOVICE
www.maslovice.cz/akce

Sobota / 21. 11. / 10:00 – 16:00 / Tvoříme betlém z másla 
Každý si může vyrobit figurku či jiný objekt z másla. Všechny výtvory 
se stanou součástí betlému z másla vystaveného v muzeu v prosinci 
a v lednu. / S sebou prkénko a jídelní nůž.
Rezervace míst na tel: 724191246 nebo na e-mailu:  
muzeum@maslovice.cz.

Ne – Čt / 29. 11. 2020 – 31. 1. 2021 /  
Betlém z másla v Malém máslovickém muzeu másla 

Ne – Čt / 29. 11. 2020 – 31. 1. 2021 / 
Rok s perníčky s vůní Vánoc
výstava v muzeu

CÍRKVE V PODĚBRADECH
Bétel – Církev bratrská 
Vrchlického 109 (za nádražím)
Bohoslužby každou neděli v 9.30 
www.cb.cz/podebrady

Církev československá husitská 
Dr. Horákové 561/44 
Bohoslužby každou neděli v 9.00 
Tel.: 724 343 548

Českobratrská církev evangelická 
Husova 16 
Bohoslužby každou neděli v 9.45 
http://podebrady.evangnet.cz

Remedy International Church
Studentská 488/7
Bohoslužby každou neděli od 15:00 v Remedy Studio.
www.remedyinternationalchurch.cz ; tel. 721 578 865

Římskokatolická farnost – proboštství Poděbrady 
Palackého 72 
Bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže každou neděli v 10.00
www.farnost-podebrady.cz

Sbor Církve adventistů 
Na Kopečku 405/21 
Bohoslužby každou sobotu v 9.30 
http://podebrady.casd.cz 



Milé čtenářky, milí čtenáři,
říká se, že když něco končí, něco jiného začíná. A  my jsme 
právě na začátku. Naším cílem je nepřerušit více jak stoletou 
historii tištěných periodik v našem městě. Každý první čtvrtek 
v  měsíci vám budeme na  deseti stranách přinášet zajímavé 
zprávy, informační servis, rozhovory či přehled kulturních akcí. 
Své místo zde musí mít také inzerce, bez které by noviny ne-
vznikly a nemohly vycházet. 
Budeme rádi, když nám do redakce napíšete své postřehy, ná-
zory, informace o akcích, které váš spolek nebo klub pořádá. 
Pochlubte se svými úspěchy! 
Pište nám na adresu: redakce@novinypropodebrady.cz. 
Děkujeme. Za celou redakci – Monika Langrová / 10 Kč

NOVINY 
PRO 

PODĚBRADY



CÍRKVE 
V PODĚBRADECH
Bétel - Církev bratrská
Vrchlického 109 (za nádražím) / Bohoslužby každou neděli v 9.30
www.cb.cz/podebrady
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Dr. Horákové 561/44 / Bohoslužby každou neděli v 9.00
Tel.: 325 612 233

Českobratrská církev evangelická
Husova 16 / Bohoslužby každou neděli v 9.45
www.podebrady.evangnet.cz

Global Partners
Studentská 300 / Mládež ve středu ve 14.00
Angličtina v úterý v 15.00 / Tel: 721 578 865

Římskokatolická farnost - proboštství Poděbrady
Palackého 72 / Bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže každou neděli 
v 10.00 a 16.00 / www.fapody.sweb.cz

Sbor Církve adventistů
Na Kopečku 405/21 / Bohoslužby každou sobotu v 9.30
www.casd.cz/podebrady

Pravoslavná církev
Hřbitovní kaple, Poděbrady - Kluk / Bohoslužby každou neděli 
v 10.00/ maximos@seznam.cz / Tel.: 602 157255 (otec Maxim)

Turistické informační
centrum Poděbrady

V Turistickém informačním centru na 
Jiřího náměstí 19 si můžete zakoupit:

 � „Copy point“ - černobílé a barevné kopírování, 
 � tisk, laminace, scan
 � vstupenky do KINA a DIVADLA v Poděbradech
 � vstupenky v síti TICKETART a TICKETSTREAM
 � slevové vouchery portálu 
 � www.slevypodebrady.cz
 � poukázky na kurzy golfu s profesionálním 
 � trenérem 290 Kč / osoba
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Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946 / e-mail: ticpodebrady@polabi.com
www.facebook.com/ticpodebrady / www.pruhpolabi.cz
www.instagram.com/infocentrum_podebrady

	„Copy point“ - černobílé a barevné kopírování, 
	 tisk, laminace, scan

	vstupenky do KINA a DIVADLA v Poděbradech

	vstupenky v síti TICKETART, TICKETLIVE a TICKETPORTAL

	veřejná Wi-Fi / nabíjecí stanice pro Vaše telefony
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