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Kompletní program na:

• lodě různých velikostí • výletní plavby •
• půjčování rychlých člunů • řemeslné trhy •
• BESIP – otočný simulátor • kreativní dílny • soutěže pro děti •
• prohlídka města s průvodcem • 
• ukázky lodí Povodí Labe, s.p., Poříční a Cizinecké Policie ČR •
• RC TRUCK ukázky nákladních aut • 20 boxerských utkání •
• exkurze do Postřižinského pivovaru •
• hudební vystoupení: CAPELLA, NA KNOP COMPANY,GENERACE 75, LACHTANI •

Přihlášky k účasti zde: 

Policie ČR
Poříční oddělení 
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Vážení spoluobčané,
 návštěvníci Poděbrad, 

dovolujeme si Vám oznámit, že kulturní přehled akcí 
v Poděbradech od nového roku 2022 nebude Pruh Pola-
bí s. r. o. vydávat.  Město Poděbrady v zastoupení panem 
starostou Červinkou se rozhodlo dvouměsíčník nefinan-
covat a rozvázalo se společností Pruh Polabí s. r. o. (pro-
vozovatele Turistického informačního centra Poděbra-
dy), smlouvu o vydávání tohoto kulturního zpravodaje. 
Pruh Polabí s. r. o. jej nebude na své náklady vydávat. 

Listopadové a  prosincové číslo je tedy poslední kulturní 
dvouměsíčník, který bude vydán společností Pruh Polabí, 
s.r.o. Od  nového roku bude mít přehled kulturních, spole-
čenských i sportovních akcí nový měsíční formát, jehož vy-
davatelem bude město Poděbrady a k dispozici bude stále 
v Turistickém informačním centru.  

Od svého prvého vydání v roce 2011 do posledního vydání 
v roce 2021 jsme tímto zpravodajem informovali na 115 000 
potenciálních uživatelů různých služeb a  společenských 
akci. Z celou dobu vydávání tohoto dvouměsíčníku nebyl ze 
strany „uživatelů“ žádný špatný ohlas. Komise pro lázeňství, 
cestovní ruch a  podnikání v  Poděbradech nás ve  vydávání 
kulturního dvouměsíčníku vždy podporovala. 



 
TOP AKCE
Sobota / 13. 11. / 10:00–17:00 / SVATOMARTINSKÉ TRHY  
Staročeské stánky, v 11:11 příjezd Sv. Martina na bílém koni, otevření Sva-
tomartinského vína, k poslechu hraje cimbálová muzika Réva. Pro příz-
nivce piva je připraven Svatomartinský pivní speciál s beneficí. / Jiřího 
náměstí a I. nádvoří zámku + foyer Divadla Na Kovárně / vstup zdarma

Sobota / 27. 11. / 10:00–18:00 / ZAČÁTEK ADVENTNÍCH TRHŮ
10.00–17.00 / Adventní trhy
17.00–18.00 / Ať nám svítí naše světýlko - putování za anděly
Jiřího náměstí / Vstup zdarma

Neděle / 28. 11. / 10:00–17:00 /  
ADVENTNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16:00–16:30 / Uvedení andělské adventní sbírky
16:30–17:00 / Vystoupení pro děti Krejčík Honza – Vánoční nadělení
17:00–17:10 / Rozsvícení vánočního stromu na Jiřího náměstí
Jiřího náměstí / Vstup zdarma

Středa / 22. 12. / 10:00–17:45 / ADVENTNÍ TRHY
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
13.00–17.00 / Tvořivé dílničky / Foyer divadla
17.00–17.45 / Vánoční koncert Monika Absolonová

Advent v Poděbradech

 Sobota 27.11. / 10.00 - 18.00  
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Začátek adventních trhů, které budou následně probíhat každý adventní víkend. 
Připraven je bohatý doprovodný program
10.00 – 17.00 Adventní trhy 
17.00 – 18.00 Ať nám svítí naše světýlko 

 Neděle 28.11. / 10.00 - 18.00 Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu
10.00 – 18.00 Adventní trhy
16.00 – 16.30 Uvedení andělské adventní sbírky
16.30 – 17.00 Vystoupení pro děti Krejčík Honza 
17.00 – 17.10 Rozsvícení vánočního stromu 
                       na Jiřího náměstí 
 

27. 11. 2021 - 22. 12. 2021

    Neděle 5.12. / 10.00 – 17.00
Jiřího náměstí / Vstup zdarma

 Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy
15.00 – 15.30 Koncert ZŠ TGM
15.30 – 15.40 Pásmo dětí ZUŠ
 

  Sobota 4.12. / 10.00 - 17.00
Jiřího náměstí /  Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy
 

 Sobota 11.12. / 10.00 – 17.00       
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy 
10.00 – 17.00 Adventní trhy

 Neděle 12.12. / 10.00 – 17.00      
Jiřího náměstí / Vstup zdarma

 Adventní trhy 
10.00 – 17.00 Adventní trhy
15.00 – 15.30 Koncert ZŠ V. Havla 

     Sobota 18.12. / 10.00 – 17.00  
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy  
10.00 – 17.00 Adventní trhy 

  Neděle 19.12. / 10.00 – 17.00    
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy  
10.00 – 17.00 Adventní trhy, Flašinetář
15.00 – 15.45 Koncert ZUŠ 
 Středa 22.12. / 10.00 – 18.00 
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy 
10.00 – 17.00 Adventní trhy
13.00 – 17.00 Tvořivé dílničky ve foyer divadla
17.00 – 17.45 Vánoční koncert Moniky Absolonové

Program



 

KULTURNÍ  
A SPOLEČENSKÉ AKCE 
Pondělí / 1. 11. / 15:00–19:00 / 3 roky na radnici  
setkání vedení města Poděbrady s  veřejností / Městská sportovní 
hala Poděbrady

Čtvrtek / 11. 11. / 11:00 / Den válečných veteránů
Pietní akt, uctění památky padlých hrdinů / II. nádvoří zámku

Sobota / 13. 11. / 10:00–17:00 / SVATOMARTINSKÉ TRHY  
Staročeské stánky, v 11:11 příjezd sv. Martina na bílém koni, otevření 
Svatomartinského vína, k poslechu hraje cimbálová muzika Réva. Pro 
příznivce piva je připraven Svatomartinský pivní speciál s beneficí. / 
Jiřího náměstí a I. nádvoří zámku + foyer Divadla Na Kovárně / vstup 
zdarma

Pátek / 31. 12. / 16:00 / Silvestrovská AOS
Zábavná automobilová orientační soutěž pro veřejnost, předpo-
kládaný konec v 19:00 / Startovné 50,-Kč za posádku / Pořádá VCC 
Poděbrady v AČR / Sraz v Infocentrum Poděbrady



www.podebradskypivovar.cz 

podebradskypivovar podebradskyzdroj

Zajímá Vás, jak se vaří řemeslné pivo z Poděbrad v našem pivovaru? 

Přijďte si prohlédnout více jak 1 500 m2 našeho pivovaru, kde Vám dáme ochutnat vše 

co zrovna vaříme. Prohlídky s průvodcem pořádáme na základě rezervace ve všední den 

a o víkendech. Ať už jste malá skupina nebo fi remní teambuilding, 

postaráme se o vás se stejnou péčí jako o naše pivo.

podebradskyzdroj

Prohlídka 
Poděbradského 

pivovaru

VSTUPNÉ

200kč/os. s degustací

100Kč/os. bez degustace

zvýhodněné vstupné pro lazeňské hosty

100 Kč/os. s degustací 

REZERVACE KAŽDÝ DEN/ PRO LAZEŇSKÉ 

HOSTY KAŽDÝ PATEK OD 16H

+420 739 713 521 

ludvik.gebauer@podebradskypivovar.cz

DDM SYMFONIE
DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, Poděbrady, tel.: 325 614 326

Pátek / 5. 11. / 16:30 – 18:30 / Světýlková cesta  
vstupné 20 Kč pro dítě

Sobota / 27. 11. / Vánoční Symfonie 
vánoční jarmark, čertovské rojení v pekle, nebeské zpívání
výtvarná dílna pro děti, nebo alternativní akce dle aktuální situace 

1. 12. – 30. 1. / Výstava betlémů poděbradských škol 
v prosklené Libenského kolonádě 

Pátek / 3. 12. / 17:00 / Čertovský průvod a Čertovská diskotéka 
v Symfonii a předání přinesených dárečků Mikulášem 
sraz u stromečku na Jiřího náměstí v 17.00 h, průvod masek do DDM, 
diskotéka a Mikuláš od 17.30 do 19.30 hod. 



DIVADLO NA KOVÁRNĚ
Jiřího nám. 1, Poděbrady, tel.: +420 325 612 505

Pondělí / 1. 11. / 19:30   
TRAVESTI SHOW ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY”
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do  našeho města, tentokrát 
s novým zábavným pořadem nazvaným ,,NEMOCNICE NA POKRA-
JI ZKÁZY“ / Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. / Vstupné: 
290 Kč

Neděle / 7. 11. / 15:00 / PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
Pohádka na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. / Hlavními 
postavami jsou občas poněkud neposlušní čmeláčí kluci Čmelda 
a Brumda, krom nich můžeme vidět další hrdiny převážně z hmyzí 
říše. / Do  příběhů včelích medvídků vtáhne děti Divadelní spolek 
Hálek. / Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek / 11. 11. / 19:30   
3. ABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ - SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Z lásky vznikají ty nejkrásnější i  ty nejhorší věci. Slavnou hru Skle-
něný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se silně 
autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetím 
a  s  tou největší upřímností líčí život opuštěné matky, jejího syna 
a dcery. / Vstupné: 480 Kč

Úterý / 16. 11. / 19:30 / SVATÁ RODINA
Originální nastudování současné hry proslavené pražskou Ypsi-
lonkou, třeskutě vtipná i  mrazivě pravdivá komedie o  tom, jakou 
kalamitu v rodině i v domě může způsobit stárnoucí matka toužící 
po lásce svých dětí. / Autor: György Schwajda / Režie a úpravy: Ladi-
slav Langr / Účinkuje: Divadlo U Váňů a členové Divadelního spolku 
Jiří / Vstupné: 150 Kč

Sobota / 20. 11. / 18:00 vernisáž / 19:00 galavečer
GALAVEČER KE 160 LETŮM DIVADELNÍHO SPOLKU  
JIŘÍ Z PODĚBRAD - Noc divadel
Vernisáž k výročí spolku ve foyeru Divadla Na Kovárně. / V roce 1861 
vznikla myšlenka na založení divadelního spolku, první představení 
se uskutečnilo v září stejného roku v bývalé zámecké kapli. A to nad-
šení do divadla vydrželo dalších 160 let. / Vstupné: 100 Kč

Neděle / 21. 11. / 15:00 / O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Pokud je v lese tma, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou 
chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové 
chaloupce bydlí, víme všichni. Zlá ježibaba… / Nedělní pohádka Di-
vadlo Kapsa / Vstupné: 70 Kč

Úterý / 23. 11. / 19:00 / KOMORNÍ KONCERT 
Na programu Čajkovskij, Šostakovič, Smolka, Piazolla, Terezie Fialo-
vá - Klavír, Jiří Bárta – violoncello / Vstupné: 300 Kč



Čtvrtek / 25. 11. / 19:30   
BOHEMIA BALET - PENZION NA PŘEDMĚSTÍ
Taneční pohybové divadlo inspirované písněmi v podání milované 
legendy Hany Hegerové, plné lásky, vášně, citu, bolesti, ale i úsmě-
vu, lehkosti a humoru. S velkou úctou a pokorou věnované nedo-
žitým devadesátým narozeninám této královně československého 
šansonu. Hudební koláž na  písně Hany Hegerové, choreografie 
a  režie: Hana Litterová, klavír: Pavel Hrbáček, tančí: Bohemia Balet 
(Aurora Kubelíková, Aneta Pašková, Sandra Jiříková, Lucie Matějová, 
David Lampart, Michael Dembický, Richard Svoboda, František Re-
zek / Vstupné: 180 Kč

Pátek / 3. 12. / 19:30   
HLAVNĚ DŮSTOJNĚ – Barnet & Kraus - premiéra 
Divadelní spolek Jiří uvádí v  režii Ladislava Langra premiéru bláz-
nivé komedie, nabízející poněkud svérázný pohled na  jistou nera-
dostnou rodinnou událost. Neplánovaná souhra náhod však místo 
truchlení odstartuje nečekanou frašku. / Vstupné: 150 Kč

Středa / 8. 12. / 18:00   
ZUŠ Otakara Vondrovice - VÁNOČNÍ TANEČNÍ NADÍLKA
Jedinečná taneční nadílka s kouzlem českých Vánoc. / Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek / 9. 12. / 18:00   
ZUŠ Otakara Vondrovice - VÁNOČNÍ TANEČNÍ NADÍLKA
Jedinečná taneční nadílka s kouzlem českých Vánoc. / Vstupné: 70 Kč

Sobota / 11. 12. / 19:00 / VÁNOČNÍ KONCERT - Sendwitch
Již tradiční akustický koncert poděbradské kapely Sendwitch. Křest 
nového alba, zajímaví hosté. Vstupenky v předprodeji na GOOUT / 
Cena v předprodeji 350 Kč / Na místě v den konání akce 450 Kč

Pondělí / 13. 12. / 18:00   
ZUŠ Otakara Vondrovice - VÁNOČNÍ KONCERT 
Při koncertu, který se ponese ve vánočním duchu, se představí žáci 
hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ Otaka-
ra Vondrovice Poděbrady. / Vstupné: Dobrovolné 

Středa 15.12. / 17:00 / VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ. TGM 
Vstupné: Dobrovolné

Pátek / 17.12. / 19:30   
HLAVNĚ DŮSTOJNĚ Barnet & Kraus – repríza
Divadelní spolek Jiří uvádí v  režii Ladislava Langra reprízu blázni-
vé komedie, nabízející poněkud svérázný pohled na  jistou nera-
dostnou rodinnou událost. Neplánovaná souhra náhod však místo 
truchlení odstartuje nečekanou frašku. / Vstupné: 150 Kč

Sobota / 18. 12. / 19:00   
VÁNOČNÍ KONCERT JANY RYKLOVÉ 
Vstupné: 200 Kč



Neděle / 19. 12. / 15:00 / VÁNOČNÍ SEN – pohádka
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 / Vstupné: 70 Kč

ZÁMECKÝ BIOGRAF
Jiřího nám. 1, Poděbrady, tel. +420 325 612 505

Pondělí / 1. 11. / 19.00 / SUPERNOVA
Drama / VB / titulky / od 12 let / 93 min. / 100 Kč
Sam a Tusker se rozhodli strávit nějaký čas ve svém starém obytném 
voze a během cesty Anglií navštívit rodinu, přátele a místa, na nichž 
již dlouho nebyli. Tuskerovi před dvěma lety diagnostikovali ranou 
demenci, což obrátilo celé jejich životy vzhůru nohama. A  od  té 
chvíle jim nezáleží na ničem jiném, než být spolu. Během jejich an-
glické cesty se však postupně ukazuje, že jejich představa budouc-
nosti se začíná hodně lišit. / Režie: Harry Macqueen / Hrají: Stanley 
Tucci, Colin Firth, Pippa Haywood

Úterý / 2. 11. / 19.00 / PAROŽÍ
Horor / USA / titulky / od 15 let / 99 min. / 120 Kč
V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její bra-
tr, místní šerif, zaplete s jedním ze studentů, jehož temná tajemství 
vedou až k  děsivému setkání s  legendární bytostí, která zde byla 
dávno před nimi. / Režie: Scott Cooper / Hrají: Keri Russell, Jesse Ple-
mons, Jeremy T. Thomas

Středa / 3. 11. / 19.00 / PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie / ČR / od 12 let / 118 min. / 140 Kč
V příběhu filmu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí 
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provoka-
tivní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je 
opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů 
a  scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a  Karel se pokusí najít 
v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. / Režie: Patrik 
Hartl / Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák

Čtvrtek – pátek / 4. - 5. 11. / 19.00 / ETERNALS - 3D - PREMIÉRA
Akční / USA / dabing / od 12 let / 168 min. / 150 Kč
Snímek představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru 
Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupi-
nu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby 
se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. 
/ Režie: Chloé Zhao / Hrají: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma 
Chan



Sobota / 6. 11. / 17.00 / MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný / ČR / přístupný / 87 min. / 120 Kč
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější 
myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, 
ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Je-
jím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten 
se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi 
Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale ob-
divovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem doká-
zat, že odvaha je dědičná. / Režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová

Sobota - neděle / 6. - 7. 11. / 19.00 / LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Komedie / ČR / přístupný / 103 min. / 130 Kč
Příběh romantické komedie je zasazen do  malého města a  okolí 
na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní 
hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která 
po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s man-
želem Petrem a  sedmiletou dcerou Maruškou na  opuštěný mlýn, 
který zdědila po  babičce. S  buldočí vůlí a  přes omezené finanční 
prostředky stavení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov.  
/ Režie: Petr Zahrádka / Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Valentýna 
Bečková

Pondělí – úterý / 8. – 9. 11. / 19.00 / KAREL
Dokumentární / ČR / přístupný / 127 min. / 130 Kč
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled 
do  soukromí a  do  duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga 
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jedno-
ho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až 
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor. / Režie: Olga Malířová Špátová / 
Hrají: Karel Gott

Středa / 10.11. / 19.00 / NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční / VB, USA / titulky / od 15 let / 163 min. / 140 Kč
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený 
odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se 
totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na za-
čátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyz-
pytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou 
novou technologií. / Režie: Cary Joji Fukunaga / Hrají: Daniel Craig, 
Rami Malek, Ana de Armas 

Čtvrtek - pátek / 11. - 12.11. / 19.00 /  
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie / ČR / od 12 let / 118 min. / 140 Kč
Režie: Patrik Hartl / Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čer-
mák

Sobota - neděle / 13. - 14. 11. / 17.00 / ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný / USA / přístupný / 93 min. / 130 Kč
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým ne-
všedním a podivným chováním terorizují nové kraje. / Režie: Greg 
Tiernan, Conrad Vernon, Kevin Pavlovic / 



Sobota - neděle / 13. - 14. 11. / 19.00 / PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický / ČR / přístupný / 109 min. / 130 Kč
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézá-
me jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komi-
kou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky 
a sentimentu. / Režie: Marta Ferencová / Hrají: Richard Krajčo, Jaro-
slav Dušek, Eva Holubová

Pondělí / 15. 11. / 19.00 / FESTIVAL PANA RIFKINA
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 100 Kč
Manželství Morta Rifkina a  jeho ženy Sue už delší dobu není prá-
vě idylické. Přesto, nebo možná právě proto, doprovází Mort svou 
manželku, publicistku Sue na filmový festival v San Sebastianu. Obá-
vá se, že její fascinace mladým režisérem Philippem, může být víc 
než jen profesionální. / Režie: Woody Allen / Hrají: Wallace Shawn, 
Gina Gershon, Louis Garrel

Úterý / 16. 11. / 19.00 / NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
Horor / Švédsko / titulky / od 15 let / 87 min. / 120 Kč
Táta se nastěhuje do nového domu se svým synem a přítelkyní. Když 
otec odjede pracovně mimo město, tak si syn najde nového "kama-
ráda". / Režie: Tord Danielsson, Oskar Mellander / Hrají: Dilan Gwyn, 
Henrik Norlén, Linus Wahlgren

Středa / 17. 11. / 19.00 / ZBOŽŇOVANÝ
Komedie / ČR / od 12 let / 99 min. / 120 Kč
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý ži-
vot byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený 
odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga, která 
se už nemůže dočkat až o  něj bude pečovat, stejně tak jako jeho 
dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem se nedávno rozpadlo. Nejvíc 
nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy považo-
vala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zde-
něk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. /  Režie: 
Petr Kolečko / Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková

Čtvrtek / 18. 11. / 19.00 /  
HLAS LÁSKY - PREMIÉRA
Drama / Kanada / titulky / přístupný / 128 min. / 120 Kč
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céli-
ne Dion. Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette a Anglomard se radují 
ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné rodině všich-
ni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline 
a její jedinečný hlas, vyvstane mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline 
nejlepší zpěvačku na světě. / Režie: Valérie Lemercier / Hrají: Valérie 
Lemercier, Carole Weyers, Véronique Baylaucq

Pátek 19.11. / 19.00 / ZPRÁVA
Drama / SR, ČR / od 12 let / 94 min. / 130 Kč
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy 
ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. 
Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů připravuje útěk. 
Když se spoluvězni shromažďují na večerní přepočítávaní, jsou už 
šestadvacetiletý Fredy a o šest let mladší Valér ukryti v jámě pod 
hromadou trámů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. / Režie: Pe-
ter Bebjak / Hrají: Noël Czuczor, Peter Ondrejička, Jan Nedbal



Sobota / 20. 11. / 16.30 /  
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Animovaný / Jihoafrická republika / dabing / přístupný / 98 min. / 120 Kč
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů 
na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednot-
ku, která tyto žraločí teroristy vyžene z  jejich území nadobro! Má 
to však jeden háček: tahle "speciální jednotka" se skládá z veselých 
tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je nedokáže dostat ani zku-
šený velitel Claggart. Jenže síla není vždy vše a možná se jim mír po-
daří nastolit důvtipem, inteligencí a dobrým srdcem. / Režie: Greig 
Cameron

Sobota - neděle / 20. - 21. 11. / 19.00 / KAREL
Dokumentární / ČR / přístupný / 127 min. / 130 Kč
Režie: Olga Malířová Špátová / Hrají: Karel Gott

Pondělí - úterý / 22. - 23. 11. / 19.00 / ZÁTOPEK
Životopisný / ČR / přístupný / 130 min. / 130 Kč
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v  pohnutém roce 1968 
do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmez-
ně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektiv-
ně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého 
života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo 
ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen 
na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes 
inspiruje tisíce sportovců po celém světě. / Režie: David Ondříček / 
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville

Středa / 24. 11. / 19.00 / PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický / ČR / přístupný / 109 min. / 130 Kč
Režie: Marta Ferencová / Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva 
Holubová

Čtvrtek - pátek / 25. - 26. 11. / 19.00 / KLAN GUCCI - PREMIÉRA
Životopisný / USA / titulky / od 15 let / 170 min. / 140 Kč
Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani, exmanželka Maurizia 
Gucciho, spikla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného 
módního návrháře Guccia Gucciho. / Režie: Ridley Scott / Hrají: Lady 
Gaga, Adam Driver, Al Pacino

Sobota / 27. 11. / 16.30 / POETICKÁ VÁŇICE 2021
Podvečer uměleckého přednesu poezie a prózy v podání interpre-
tů z Poděbrad a okolí. Třetího ročníku se zúčastní i letošní laureáti 
Wolkerova Prostějova. Pro všechny generace, příjemná atmosféra, 
hudební doprovod. / Vstupné dobrovolné

Neděle / 28. 11. / 17.00 / ENCANTO
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 91 min. / 130 Kč
Film vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalo-
vi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbij-
ských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Enca-
nto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný 
dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě 
kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se 
začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední 
nadějí své výjimečné rodiny. / Režie: Jared Bush, Byron Howard  



Sobota - neděle / 27. – 28. 11. / 19.00 / 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie / ČR / přístupný / 105 min. / 140 Kč
Komedie odehrávající se během Štědrého dne, kdy několik hrdinů 
prožije opravdu nevšední a nezapomenutelné Vánoce. / Režie: Irena 
Pavlásková / Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus

Pondělí / 29. 11. / 19.00 /  
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
Drama / USA / titulky / od 12 let / 140 min. / 130 Kč
Životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu, který in-
spiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově 
proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat 
své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. 
Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvěj-
nou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen 
tenisového světa. / Režie: Reinaldo Marcus Green / Hrají: Will Smith, 
Aunjanue Ellis, Demi Singleton

Úterý / 30. 11. / 19.00 /  
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Horor / VB / titulky / od 15 let / 116 min. / 140 Kč
Mladá dívka, která se zajímá o  módní design, záhadně vstupuje 
do šedesátých let, kde se setkává se svým idolem, oslnivou rádoby 
zpěvačkou. Ale Londýn v šedesátých letech není tím, čím se zdá, 
a zdá se, že se čas rozpadá se stinnými následky. / Režie: Edgar Wri-
ght / Hrají: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith

Středa / 1. 12. / 19.00 / KAREL
Dokumentární / ČR / přístupný / 127 min. / 130 Kč
Režie: Olga Malířová Špátová / Hrají: Karel Gott

499 kč na místě  |  Www.boxingpodebrady.cz  |  +420 777 252 927  |  Boxing.podebrady@seznam.cz

olympijský box  |  manažerská extraliga boxu

9920.11.2021
v Podebradech
BOXU

GALAVECER9
Kongresový sál KolonádaMARPOHOST VEČERA 18.00 h



LÁZNĚ PODĚBRADY, a.s.
každé pondělí, pátek a sobota / 19:00–22:00 / 
TANEČNÍ VEČER  
Kavárna Hodiny, Hotel Libenský /  vstupné k zakoupení v recepcích 
hotelů Lázně Poděbrady, a.s., 50 Kč lázenští hosté, 100 Kč veřejnost

Středa / 3. 11. / 15:30 / Přednáška Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.    
Ischemická choroba srdeční – pohled chirurga / vstup zdarma / Kon-
gresový sál Lázeňská kolonáda 

Pátek / 5. 11. / 19:30 / Hovory od srdce s Petrem Čtvrtníčkem 
V pravidelném lázeňském pořadu přivítá moderátor David Šitavanc 
populárního herce a  komika. / vstupné 99 Kč, k  zakoupení přes 
GoOut.net, v recepcích hotelů Lázně Poděbrady, a.s., na místě / Kon-
gresový sál Lázeňská kolonáda

Středa / 10. 11. / 15:30 /  
Přednáška Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc.  
Akutní infarkt myokardu, jak ho léčíme a jak mu předcházet / vstup 
zdarma / Kongresový sál Lázeňská kolonáda

Pátek / 19. 11. / 19:30 / Křeslo pro hosta s Vilmou Cibulkovou
V  pravidelném lázeňském pořadu přivítá moderátor PhDr.  Jiří Va-
níček populární českou herečku. / vstupné 99 Kč, k zakoupení přes 
GoOut.net, v recepcích hotelů Lázně Poděbrady, a.s., na místě / Kon-
gresový sál Lázeňská kolonáda

Středa / 24. 11. / 15:30 /  
Přednáška Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc. 
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v době Covid - 19 / vstup 
zdarma / Kongresový sál Lázeňská kolonáda

Pátek / 3. 12. / 19:00 / Koncert Janka Ledeckého
ubytovaní hosté v  Lázně Poděbrady, a.s. 500 Kč (sezení v  sekci A), 
veřejnost: sekce A - 890 Kč, sekce B - 590 Kč / vstupenky k zakoupení 
přes GoOut.net,  v recepcích hotelů Lázně Poděbrady, a.s. / Kongre-
sový sál Lázeňská kolonáda

Sobota / 18. 12. / 19:00 / Koncert Lenky Filipové 
Ubytovaní hosté v  Lázně Poděbrady, a.s. 300 Kč (sezení v  sekci A), 
veřejnost: sekce A - 590 Kč, sekce B - 390 Kč / - vstupenky k zakoupení 
přes GoOut.net,  v recepcích hotelů Lázně Poděbrady, a.s. / Kongre-
sový sál Lázeňská kolonáda



PRO DĚTI
RODINNÉ CENTRUM Rodina a dítě z.s. 
Tel: 325 616 406; Za Nádražím 763, Poděbrady

Od  listopadu otevíráme nový semestr, který potrvá do konce mě-
síce ledna. Můžete se těšit na pravidelné kurzy i jednorázové akce, 
přednášky s  hlídáním a  jiné. Přehled stávajících kurzů najdete 
na webookeru, zde uvádíme pouze novinky a jednorázové akce. Re-
gistrace na adrese  https://rodinaadite.webooker.eu/ . Všechny kur-
zy a akce se konají v RC na adrese Za Nádražím 763/22, Poděbrady. 
Těšíme se na vás.
Novinkou mezi kurzy je HRAVÁ ANGLIČTINA pro děti od 4 do 7 let 
bez rodičů, která probíhá každé pondělí od 14:00. / Chcete, aby vaše 
dítě zábavnou formou objevilo a osvojilo si základy angličtiny? Přes-
ně pro ně jsme připravili kroužek Hravé angličtiny, kde se děti skrz 
písničky, říkanky a pohádky naučí základní slovíčka a fráze jako jsou 
pozdravy, barvy, zvířátka a další. Cena jedné lekce 120,-Kč při regis-
traci na celý kurz. 

Pondělí / 1. 11. / 10:30  
BESEDA NA TÉMA „Nošení dětí“ 
Neublížím mu tím? Od kdy a v čem můžu nosit? A je lepší šátek nebo 
nosítko? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky nebo už na ně odpo-
věď znáte a  chcete začínajícím maminkám poradit? Pojďme si vše 
ukázat! Nosítka a  šátky vítány!Cena besedy 100,- Kč. Občerstvení 
v podobě kávy, čaje či vody v ceně.

Neděle / 7. 11. / 8:00–13:00  
KURZ ŠITÍ „Taška“  
Na kurzu se postupně naučíte střihnout a ušít vlastní tašku. Je po-
třeba si přinést vlastní šicí stroj a  základní šicí pomůcky. Vybraný 
materiál není součástí kurzu. Registrace na tento kurz nutná. Cena 
600,- Kč

Pondělí / 9. 11. / 17:00   
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY  
Nezadržitelně se blíží termín vašeho porodu? A vy máte ještě spous-
tu nejasností, např. kdy vyrazit do  porodnice, co mít s  sebou sba-
leno, jak si zpříjemnit porod, je třeba si připravit porodní plán, co 
mě a mé miminko čeká na oddělení šestinedělí? …. Jestli máte chuť 
a čas, přijďte si se mnou povídat. Těším se na vás! ....a nezapomeňte 
s sebou vzít nastávajícího tatínka nebo jiný doprovod. Cena 100,-Kč 
pro nastávající maminku, doprovod zdarma.

Čtvrtek / 12. 11. / 9:00   
FINANČNÍ GRAMOTNOST - strašák nebo pomocník? 
Zaměstnání a  péče o  dítě - Cyklus interaktivních přednášek, které 
Vám pomohou se vyznat ve Vaší finanční situaci a předejít nenápad-
nému zadlužování.....Doba trvání přednášky je 120 minut, navazují 
na ní individuální konzultace pro zájemce, pro které je možno do-
mluvit i jiný termín. / Někdo pracuje i při mateřské či rodičovské „do-
volené“, někdo se vrací do zaměstnání a po skončení rodičovské do-
volené - tak či onak sladit práci a péči o dítě je velmi náročné období 



pro celou rodinu. Proto přibývá nástrojů, jak tuto situaci rodinám 
a rodičům usnadnit. Pojďme se podívat na práva rodičů v zaměst-
nání, na možnosti práce při rodičovské či mateřské dovolené. Také 
probereme, co dělat, když vám během rodičovské skončí pracovní 
poměr, kdy a jak se přihlásit do evidence Úřadu práce a jaké sociál-
ní dávky jsou s tímto obdobím spjaty. / V čase přednášky je možné 
využít hlídání dětí, na které je nutno se registrovat zvlášť. Přednáška 
i hlídání jsou zdarma. 

Pondělí / 19. 11. / 9:00   
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY  
Nezadržitelně se blíží termín vašeho porodu? A vy máte ještě spous-
tu nejasností, např. kdy vyrazit do  porodnice, co mít s  sebou sba-
leno, jak si zpříjemnit porod, je třeba si připravit porodní plán, co 
mě a mé miminko čeká na oddělení šestinedělí? …. Jestli máte chuť 
a čas, přijďte si se mnou povídat. Těším se na vás! ....a nezapomeňte 
s sebou vzít nastávajícího tatínka nebo jiný doprovod. Cena 100,-Kč 
pro nastávající maminku, doprovod zdarma.

Čtvrtek / 16. 11. / 9:00   
FINANČNÍ GRAMOTNOST - strašák nebo pomocník?
Jak se NEzadlužit I. - Cyklus interaktivních přednášek, které Vám po-
mohou se vyznat ve Vaší finanční situaci a předejít nenápadnému 
zadlužování.....Doba trvání přednášky je 120 minut, navazují na  ní 
individuální konzultace pro zájemce, pro které je možno domluvit 
i jiný termín. Znovu a podrobněji se vrátíme k rodinnému rozpočtu, 
zkusíme výdaje rozdělit podle priorit a zjistit, zda je možné někde 
ušetřit, kdy dává smysl si vzít půjčku, kde si ji brát a kde určitě ne, 
co jsou úroky a jak spočítat, o kolik víc peněz budu při půjče vracet. 
Řekneme si, na co si dát pozor ve smlouvách i při jednání s  lidmi, 
jak nenaletět a jak odmítat. Téma, které se nás týká všech, protože 
každý z nás se může dostat do složité finanční situace, ať už vlastním 
přičiněním nebo vinou někoho jiného, někdy dokonce s dobrým zá-
měrem pomoci (=půjčit peníze) blízkým. V čase přednášky je možné 
využít hlídání dětí, na které je nutno se registrovat zvlášť. Přednáška 
i hlídání jsou zdarma. 

Neděle / 5. 12. / 8:00–13:00/ KURZ ŠITÍ „Vánoční šití“  
Na kurzu si vyrobíte vánočí dekoraci,  dárkovou tašku , dárky. Je potře-
ba si přinést vlastní šicí stroj a základní šicí pomůcky. Vybraný materiál 
není součástí kurzu. Registrace na tento kurz nutná.  Cena 600,- Kč

Čtvrtek / 10. 12. / 9:00   
FINANČNÍ GRAMOTNOST - strašák nebo pomocník? 
Jak se NEzadlužit II. - Cyklus interaktivních přednášek, které Vám po-
mohou se vyznat ve Vaší finanční situaci a předejít nenápadnému 
zadlužování.....Doba trvání přednášky je 120 minut, navazují na  ní 
individuální konzultace pro zájemce, pro které je možno domluvit 
i  jiný termín. / Dlužím já nebo někdo z mých blízkých, jak to řešit? 
Kde zjistit své dluhy, případně dluhy svých blízkých? Jak jednat s vě-
řiteli? Na co má vlastně exekutor právo a mám se ho bát, pokud dluží 
někdo z mého okolí? Na tyto a další otázky zkusíme společně najít 
odpověď, abychom byli uprostřed vánočního nákupního šílenství 
dostatečně vybaveni informacemi a vlastní zodpovědností. / V čase 
přednášky je možné využít hlídání dětí, na které je nutno se regist-
rovat zvlášť. Přednáška i hlídání jsou zdarma. 



EKOCENTRUM HUSLÍK
Ekocentrum Huslík, Na Zálesí 1473, Poděbrady

sobota a neděle/ 18. a 19. 12. / 10:00 - 15:00 
úterý a středa / 28. a 29. 12. / 10:00 - 15:00 
Vánoce pro zvířátka v záchranné stanici Huslík
Letos se tradiční Vánoce pro zvířátka v  Záchranné stanici Huslík 
u  Poděbrad nebudou konat v  jediný den. Pod vánoční stromek 
mohou lidé nosit dárky hned v několika termínech, a to 18. a 19.12. 
nebo 28. a 29. 12. 2021, vždy mezi 10. – 15. hodinou. Zvířátka bu-
dou ráda za ovesné vločky, piškoty, granule a konzervy pro koč-
ky nebo psy, kočkolit, jablka, mrkve, ledový salát, hroznové víno, 
žampiony, neloupanou slunečnici, dýňová semínka, lískové oře-
chy, pšenici, ječmen, oves. Přímo v  areálu bude také možné při-
spět na nákup speciálních dárků pro zvířecí pacienty. Pro návštěv-
níky bude připraveno malé občerstvení a komentovaná prohlídka 
expozice zvířat.



MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
PODĚBRADY
Jiřího nám. 41, Poděbrady, tel.: 325 600 420

Pondělí – čtvrtek / 1. 11. - 25. 11. /  
VÝSTAVA: MIROSLAV ŠŤASTNÝ: A hako „wow“ pohled
vstup zdarma

Pondělí – čtvrtek / 1. 11. – 26. 11. /  
VÝSTAVA: TVÁŘÍ V TVÁŘ
vstup zdarma

Pondělí / 1. 11. / 16:00 / TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s MARTOU 
dětské oddělení / vstup zdarma

Čtvrtek / 4. 11. / 10:00 / BOOKSTART: ZLOBÍ VAŠE DĚTI
Mgr. Et. Mgr Jana Navrátilová Štoková / vstup zdarma

Čtvrtek / 4. 11. / 16:00–18:00 /  
TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s KAMILOU
Přední Lhota / vstup zdarma

Pondělí / 15. 11. / 15:30 / TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s MARTOU
pobočka Žižkov / vstup zdarma

Pátek / 12. 11. / 14:30 / HRÁTKY S PAMĚTÍ
Dagmar Strbíková / vstup zdarma

Čtvrtek / 25. 11. / 18:00 / IVO ŠMOLDAS
vstup: 120,- KČ

Pondělí / 29. 11. / 16:00 / TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s MARTOU
dětské oddělení / vstup zdarma

Pondělí – středa / 1. 12. – 26. 1. /  
VÝSTAVA: KLÁRA MODRÁ: Abstrakce
vstup zdarma

Čtvrtek / 2. 12. / 16:00–18:00 /  
TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s KAMILOU 
Přední Lhota /vstup zdarma

Čtvrtek / 2. 12. / 15:30–16:30 / MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ  
dětské oddělení / vstup zdarma

Pátek / 3. 12. / 15:30–16:30 / MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ  
pobočka Žižkov / vstup zdarma



Čtvrtek / 9. 12. / 10:00 /  
BOOKSTART: VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY PRO DĚTI
Klára Modrá / vstup zdarma

Pondělí / 13. 12. / 15:30 / TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti s MARTOU
pobočka Žižkov / vstup zdarma

Pátek / 17. 12. / 14:30 / HRÁTKY S PAMĚTÍ
Dagmar Strbíková / vstup zdarma

COUNTRY PARNÍK  
VÝLETNÍ LODÍ DO KOLÍNA A ZPĚT 

Výletní loď král Jiří / kotviště pod zámkem / tel. +420 603 886 582
Vstupenky zakoupíte přes sít TICKETPORTAL či v Infocentrum vedle radnice 



VÝSTAVY / GALERIE / 
MUZEA
Turistické informační centrum Poděbrady 
Jiřího náměstí 19, Poděbrady, tel. +420 325 511 946

1. 10. – 31. 12. 2021 / Jiří Masák - výstava obrazů
Turistické informační centrum Poděbrady



MUZEA

Polabské muzeum Poděbrady
Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady, tel. +420 325 612 640

Pátek – Čtvrtek / 17. 9. – 28. 11. /  
Karel Svolinský - OD ČERTA K PROFESOROVI 
ilustrace a knižní tvorba

Karel Svolinský  - Ptáci / interaktivní výstava   
Jde o prezentaci vybraných 20-ti kresebných barevných studií z od-
borné stejnojmenné publikace, kterou v roce 1941 vydalo nakla-
datelství Vesmír -  již dříve velmi úspěšné vydáváním Svolinského 
edicí Rostlin, ty vycházely již od roku 1936  a velmi je oceňoval také 
Karel Čapek. / Autorem publikace Ptáci byl Josef Jirsík. Kniha se 
dočkala několika dalších vydání, např. v roce 1954 pro dětské čte-
náře s texty Jiřího Valjy.

11. 12. 2021 – 24. 4. 2022 / „ANDĚLÉ“ ALEŠE SLAVÍKA
Vernisáž v Polabském muzeu proběhne v pátek 10. prosince od 17 h. 
v  hlavním sále Polabského muzea, Na  Dláždění 68 v  Poděbradech. 
Anotace výstavy Andělé Aleše Slavíka malíře a  keramika z  Tábora, 
skvělého kopisty středověkých deskových maleb, námořníka v  At-
lantském oceánu a kapitána lodí na Labi i Vltavě. Výstavu doprovází 
verše Jiřího Stegbauera – čestného občana Poděbrad, básníka, hrdé-
ho vyznavatele Foglarova díla, majitele nakladatelství Ostrov. Výstava 
Andělé, kterou v Polabském muzeu otevíráme s počátkem adventního 
období, představuje ucelenou část tvorby autora, které se soustavně 
věnuje od roku 2000. Několikrát již byly obrazy vystavovány v jižních 
a západních Čechách Tábor, Bechyně, České Budějovice. Polabské mu-
zeum od pana Slavíka zapůjčilo i nejnovější díla z let 2020–2021.

Do neděle 30. 1. 2022 / Z historie železnice v Polabí
Výstava dokumentující rozvoj polabského železničního uzlu...

Památník krále Jiřího z Poděbrad
Zámecké nádvoří, tel. +420 737 539 375  
v listopadu otevřeno o víkendech od 10:00 do 16:00

Památník krále Jiřího z  Poděbrad je umístěn v  nejstarší části podě-
bradského středověkého hradu, v  bývalé kapli Klanění svatých Tří 
Králů. Prostřednictvím výjimečných gotických nástěnných maleb 
a stovek vystavených exponátů seznamuje s obdobím 14. a 15. století, 
kdy poděbradské panství vlastnili páni z Kunštátu. Většina expozice 
je věnována životu a odkazu českého krále Jiřího z Poděbrad. Před-
stavuje Jiříkovy osudy, všímá si peripetií jeho potomků a připomíná 
králův odkaz v  české i  regionální historii. Hlavně však klade důraz 
na  Jiříkův návrh mírové organizace křesťanských panovníků, myš-
lenku, která předběhla svoji dobu. Navazující expozice je věnovaná 
čelnému představiteli generace Národního divadla, sochaři Bohusla-
vu Schnirchovi (1845-1901). Jeho bohatá tvorba je představena desít-
kami pracovních a soutěžních návrhů a modelů, ať už samostatných 
plastik (pomníky krále Jiřího v  Poděbradech nebo svatého Václava 
pro Václavské náměstí), nebo plastické výzdoby neorenesanční české 
architektury (Národní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, Ump-
rum muzeum či Zemské banky, popř. městské pojišťovny a spořitelny 
v  Praze). Expozici uzavírá lapidárium v  zámeckém sklepě, kde jsou 
vystaveny kromě kamenných artefaktů i raně středověké monoxyly.



Muzeum Lega
Jiřího náměstí 7, Poděbrady, tel. +420 773 737 503

V poděbradském muzeu se před vámi rozprostře přes 3000 originál-
ních modelů Lego. V muzeu si vaše děti budou moci pohrát i v dět-
ském koutku. Muzeum leží v centru města a po jeho návštěvě může-
te vyrazit obdivovat i další krásy města. V obchodě vám nabídneme 
široký sortiment, který v běžných obchodech jen tak nenajdete.

Film Legends Museum
Jiřího náměstí 36, Poděbrady, tel. +420 777 603 603

Film Legends Museum, jedinečný a unikátní projekt svého druhu v Ev-
ropě Vás nyní přivítá již ve třech městech České Republiky - v Praze, lá-
zeňských Poděbradech a nově hanácké Kroměříži. Zveme Vás na pro-
hlídku soch, figurek a  replik, jejichž úroveň detailů Vám bude brát 
dech. V  našich muzeích je připravena sběratelská expozice více než 
2.100 detailně propracovaných exponátů různých měřítek (od 1:6 až 
po 1:1) v jedinečném světě těch nejslavnějších filmových, komiksových 
a pohádkových hrdinů. Soukromá sbírka Johnnyho Wolfa ukázaná ve-
řejnosti je v oboru filmové popkultury jednou z největších na světě!

GALERIE 
GALERIE LUDVÍKA KUBY PODĚBRADY
Libušina, Poděbrady; tel. +420 602 444 134, www.galerieludvikakuby.cz
otevřeno út–ne 10–12 13–18 h.

6. 11. / 16:00 / VERNISÁŽ IVAN EXNER – OBRAZY
Slavnostní zahájení výstavy obrazů Ivana Exnera. Za účasti autora, 
k výstavě promluví kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař a Mgr. Voj-
těch Odcházel. Součástí události bude degustace lahodných vín 
z Kavárny Viola Poděbrady / zdarma

7. 11. – 31. 10. / IVAN EXNER – OBRAZY
Autorská instalace v  Galerii Ludvíka Kuby dbá na  vyváženost děl 
starších i nových, přičemž důraz klade zejména na tvorbu souznící 
s tradicí, uměřeností, prosta odboček jakkoli zajímavých. / základní 
vstupné 40 Kč

HOTEL LIBENSKÝ PODĚBRADY
Nám. T.G.M. 437/II, Poděbrady, www.galerieludvikakuby.cz

Stálá expozice / IVANA KOTÝNKOVÁ
Výběr z neoimpresionistické malířské tvorby jihočeské malířky, ke-
ramičky a fotografky Ivany Kotýnkové (1958)

HOTEL ZÁMEČEK PODĚBRADY
Husova 232/II, Poděbrady, www.galerieludvikakuby.cz
Otevřeno po-ne 10:00–18:00

9. 10. – 9. 1. / JITKA PETRÁŠOVÁ – NEPLAVKYNĚ 
Průřez několika tematickými cykly autorky, které spojuje láska 
k malbě jako médiu, lehká ironie a těžká sebeironie. / zdarma

Galerie 18 - G18
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady / Galerie nad Infocentrem
Facebook - G18Podebrady / Instagram - g18galerie 



SPORT / AKTIVNÍ ŽIVOT
Běhej Poděbrady
Sobota / 18. 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 https://www.behejpodebrady.cz/vanocni/

Boxing Poděbrady 
SOBOTA / 20. 11. / 18:00 / Galavečer boxu v Poděbradech No. 9
Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda / Vstupné - 499Kč - tělo-
cvična Boxing Poděbrady, Restaurace Park Café / Bližší informace 
na 777 252 927

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Podrobné informace k pochodům budou zveřejněny ve vývěsce  
u Pentagonu či kctpodebrady.netstranky.cz

Středa / 3. 11. /  Kunratice
Sobota / 6. 11. /  Tanvald-Souš-Kořenov
Sobota / 13. 11. /  Lomnice n/P. – Tábor
Středa / 17. 11. /  Tajný výlet
Sobota / 27. 11. /  Středočeské setkání turistů Kokořínsko
Středa / 1. 12. /  Praha osudová místa
Sobota / 4. 12. /  Polepské údolí Kolín
Sobota / 11. 12. /  Okolo Vrchlice – Kutná Hora 
Advent /  trhy nebo betlémy, dle nabídky

1. 1. 2022 / Tradiční novoroční Šlapanda - 10km 
    Start:  od 13:00 – 14:00 / nádraží ČD Poděbrady
    Cíl:  do 16:00 / Restaurace Cidlina na soutoku

AKCE V OKOLÍ
NYMBURK 
Sobota / 6. 11. / 19:20 / Pecha Kucha Night vol. X
Desátá Pecha Kucha, setkání a  prezentace tvořivých a  zajímavých 
lidí nejen z regionu Nymburska. Těšit se můžete např. na režisérku 
Dariu Kashcheevu. / 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě / Prezen-
tace / Kino Sokol

Pondělí / 15. 11. / 19:00 / Vojtěch Dyk & B-Side Band
Zveme vás na  neobyčejný koncert. Do  Nymburka zavítá Vojtěch 
Dyk a B-Side Band. Vystoupí ve Sportovním centru „Tyršák“. Front-
man kapel Nightwork a Tros Distequos, zpěvák brněnské swingové 



formace B-Side Band, herec v divadle i ve filmech jako Ženy v poku-
šení a seriálech jako Velmi křehké vztahy – Vojtěch Dyk je zkrátka 
umělec mnoha tváří. B-Side Band je český swingový orchestr z Brna, 
složen z 18 instrumentalistů. V roce 2006 jej založil trumpetista Jo-
sef Buchta. S big bandem spolupracují přední čeští hudební uměl-
ci, jako Matěj Ruppert, Roman Holý, Tereza Černochová, Dan Bárta, 
Martin Chodúr či Roman Dragoun. Nejvýraznějším hostem big ban-
du je pravděpodobně právě Vojtěch Dyk. Vstupenky v předprodeji 
pouze v síti GoOut.net / 390 Kč, 790 Kč, 1190 Kč / Sportovní centrum 
Nymburk

Čtvrtek / 18. 11. / 19:00 / Kamil Střihavka & The Leaders   
            Acoustic Band
Rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel neza-
měnitelného a  fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině 
Sokol v akustickém podání s kapelou The Leaders Acoustic Band! / 
350 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě / Koncert / Kino Sokol

Pátek / 19. 11. / 19:00 /  
Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní Americe
Deset tisíc kilometrů pěšky z  kolumbijské Bogoty do  Santiaga de 
Chile urazil na své 315 dní dlouhé cestě přes šest zemí Latinské Ame-
riky cestovatel a dobrodruh Jan Rendl. Stal se tak prvním Čechem, 
který kdy přešel jihoamerický kontinent. / 150 Kč / Přednáška / Kino 
Sokol

Pondělí / 22. 11. / 19:00 /  
Večer při svíčkách s profesorem Cyrilem Höschlem
Beseda s legendou české psychiatrie. / 120 Kč / Obecní dům / Beseda

Čtvrtek / 25. 11. / 18:00 / Nymburský historický podzim
Otázka volby – aneb jak a  podle čeho volíme? Hosté: evangelický 
farář a bývalý senátor Zdeněk Bárta, publicistka, překladatelka a di-
sidentka Petruška Šustrová a bývalý ministr Karel Schwarzenberg. / 
vstupné dobrovolné / Beseda / Kino Sokol

Neděle / 28. 11. / 16:00 / Rozsvícení vánočního stromu  
– 1. adventní neděli - Náměstí Přemyslovců
Již tradičně rozsvítíme v oknech radnice první adventní svíci – svíci 
proroků a během bohatého programu dojde i na rozsvícení vánoč-
ního stromu. Chybět nebude ani otevření Ježíškovy kanceláře, sla-
měný betlém či adventní jarmark.

MÁSLOVICE
Sobota / 20. 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 prosin-
ci a  v  lednu. S  sebou prkénko a  jídelní nůž. / Účastnický poplatek 
120 Kč za tvořící osobu / Rezervace míst na tel: 724191246 nebo na e-
mailu: muzeum@maslovice.cz.

28. 11. 2021 – 30. 1. 2022/  
Betlém z másla v Malém máslovickém muzeu másla 



PŘEROV NAD LABEM  
/ POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
Otevřeno vždy od úterý do neděle od 9:00 do 16:00 (poslední vstup 
v 15.00 hodin) / 

Na  Štědrý den, 24. 12. a  Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno / 
Od 26. do 30. 12. 2020 otevřeno denně od 9 do 16 hodin. / Pro objed-
nané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na zá-
kladě předchozí objednávky na  tel. č.: 325  565  272, 733  715  342, 
nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

17. 11. - 30. 12. / Očekávaná výstava Lidové Vánoce v Polabí  
Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se i le-
tos koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup 
jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající staro-
bylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků 
až do Tří králů i současné vánoční dekorace.

SADSKÁ 
Kulturní a informační centrum města Sadská a Junák SH74 Vás zvou 
na SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD V MASKÁCH
13. 11. 2021 V SOBOTU od 16,30 hod. v areálu Junáku 
(u autobusového nádraží Husínek 74 Sadská)

Pojďte s námi městem se Sv. Martinem na koni a jeho družinou. Pro 
děti máme špekáčky a čaj, pro dospělé kávu, svařák a grog na zahřá-
tí. Možnost zakoupení lampionu a světel na místě. / Vstupné dobro-
volné, malý dárek / těší se na vás KIC města Sadská a Junák SH74 /
(info 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz)

Město Sadská, KIC, ZŠ a MŠ Vás zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA NÁMĚSTÍ PALACKÉHO V SADSKÉ
v neděli 28. listopadu od 16,00 hod.
Přijďte si s  dětmi zazpívat koledy, ochutnat štrůdl, svařák a  horký 
grog a pozdravit se s přáteli. Čeká nás pestrý program a vystoupení 
dětí (podle situace) / těší se na vás KIC města Sadská / 
(info 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz)

KIC města Sadská Vás zve na
VÁNOČNÍ KONCERT MAGDY MALÉ
v kostele sv. Apolináře v Sadské
8. 12. 2021 v 18,00 hod.
předprodej KIC města Sadská / 
(info 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz, vstupné 220Kč)



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

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

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

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

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

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

Akce proběhnou pouze v  případě, že jejich pořádání bude 
v  souladu s  epidemiologickými opatřeními.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ  
PODĚBRAD 2022

Malebné Poděbrady 
13stránkový závěsný kalen-
dář, formátu A3, který je uchy-
cen na kovovém kroužkování, 
obsahující 12 výběrových fo-
tografií, které jsou rozděleny 
dle ročních období, tak, aby 
vždy nejlépe vystihovaly daný 
měsíc. 

K zakoupení - FotoK-RÁM,  
Husova 27/24, Poděbrady  

Cena 450,-
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Turistické informační centrum  
Poděbrady

za 2. místo

Soukromá informační centra

Oblíbené informační centrum  
roku 2021

Turistické informační centrum Poděbrady v anketě o oblíbe-
né informační centrum roku 2021 pořádanou Asociací turi-
stických informačních center ČR, která probíhala v  termínu 
od  21. 6. 2021 do  31. 8. 2021 se v  kategorii soukromých in-
formačních center umístilo na 2. místě! Tímto bychom chtěli 
za tým infocentra poděkovat vám VŠEM, kteří jste nám věno-
vali svůj hlas na portálu www.kampocesku.cz. Do ankety se 
zapojilo 431 TIC zřízených samosprávami a 39 TIC zřízených 
soukromými subjekty. Celkem bylo zasláno 12858 hlasů. 
Kontrola regulérnosti hlasování odhalila 813 hlasů neplat-
ných a  zaznamenala 2444 hlasů neověřených hlasujícími 
v doručeném e-mailu. O konečném pořadí TIC rozhodlo 9601 
platných hlasů. Technickým realizátorem ankety bylo Vyda-
vatelstvím KAM po  Česku. Podrobné výsledky ankety jsou 
k  dispozici v  redakci KAM po  Česku nebo u  vyhlašovatele 
ankety A.T.I.C. ČR.



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.: 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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