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TOP AKCE
Sobota - neděle / 11. 9. - 18. 9. / DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor 
široké veřejnosti.
Konkrétní program naleznete www.ipodebrady.cz nebo na plakáto-
vacích plochách ve městě / vstup zdarma

Středa / 15. 9. / 10:00–17:00 / Prezentační den Policie ČR  
a složek IZS – Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Středa / 29. 9. / 18:00 / DEN PODĚBRAD – Galavečer,  
slavnostní předání výročních městských cen
Večerem provází Lucie Černá, jako host vystoupí Leona Machálková 
/ Divadlo Na Kovárně / vstup zdarma

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



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 



KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek / 31. 8. – 9. 9. / 19:00 / 
1. ROČNÍK FESTIVALU ,,PODĚBRADSKÉ HUDEBNÍ LÉTO”
Program: 
Úterý / 31. 8. / 19:00 /  
Jazzový večer – Petr Karaivanov & Timofey Golev
Polabské muzeum Poděbrady / vstupné 50 Kč

Čtvrtek / 2. 9. / 19:00 /  
Kytarový večer – Lukáš Sommer
Havířský kostelík / vstupné 150 Kč

Pátek / 3. 9. / 20:00 / Jan Filip a hosté
Pódium před Kafíčkem / vstupné dobrovolné

Úterý / 7. 9. / 19:00 / Klavírní recitál – Marie Šumníková
Polabské muzeum Poděbrady / vstupné 200 Kč

Čtvrtek / 9. 9. / 19:00 /  
One Night In My Desert – Pavel Vondráček
Polabské muzeum Poděbrady / vstupné 100 Kč 

Neděle / 5. 9. / 14:00 /  
Box o pohár starosty 
Jiřího náměstí / vstup zdarma 

Neděle 5. 9. / 15:00 /  
TOX PODĚBRADY 
Pódium na kolonádě / kolonádní koncert / vstup zdarma

Sobota / 11. 9. / 11:00 /  
Poděbradské dračí srdce
14. ročník závodů dračích lodí o  putovní pohár města Poděbrad 
na trati 200 m dlouhé / Poděbradské jezero / vstup zdarma 

Sobota - neděle / 11. 9. - 18. 9. /  
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov, objektů a  prostor 
široké veřejnosti.
Konkrétní program naleznete www.ipodebrady.cz nebo na plakáto-
vacích plochách ve městě / vstup zdarma

Neděle / 12. 9. / 15:00 /  
Lázeňský koncert - Ústřední hudba armády ČR 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma 

Středa / 15. 9. / 10:00 – 17:00 /  
Prezentační den Policie ČR a složek IZS  
– Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR
Pódium na kolonádě / vstup zdarma



Sobota / 18. 9. / 14:00 – 22:00 /  
GlorietFest 
Multižánrový benefiční festival na zahradě evangelické fary u altá-
nu Gloriet (Husova 141). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
po užit na další opravy altánu. / podebrady.evangnet.cz

Sobota - neděle / 18. 9. - 19. 9. /  
PODĚBRADSKÝ POHÁR MAŽORETEK
Bližší informace na plakátech / vstup zdarma

Čtvrtek / 23. 9. / 14:00 a 16:00 /  
DEN PODĚBRAD  
Předávání čestných ocenění - pamětních listů starosty města / 
Obřadní síň radnice

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

Úterý / 7. 9. / 18:00 /  
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT ŽÁKŮ, STUDENTŮ A PŘÁTEL  
KYTARISTY A PROFESORA ZUŠ ZDEŇKA BAŠTINCE
ZUŠ Otakara Vondrovice / vstupné dobrovolné

Čtvrtek - neděle / 16. - 19. 9. /  
FESTIVAL FEMAD (50. ročník)
Přehlídka ochotnických souborů, které zůstaly před branami postu-
pu do hlavního programu celostátních, případně národních přehlí-
dek. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na podě-
bradském FEMADu. Více o programu na www.femad.cz

Úterý / 21.9. / 19:30 /  
1. ABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ - ÚČA MUSÍ PRYČ
Pedagogická hořceostrá komedie, autor: Lutz Hübner / Režie: Tho-
mas Zielinski, Hrají: Linda Rybová, Petra Špalková, David Prachař 
a další / Vstupné: 480 Kč

Středa / 29. 9. / 18:00 /  
DEN PODĚBRAD - Galavečer, slavnostní předání  
výročních městských cen
Večerem provází Lucie Černá, jako host vystoupí Leona Machálková 
/ vstup zdarma

Čtvrtek / 30. 9. / 19:30 /  
Večer operetních a muzikálových melodií
Účinkující: Barbora de Nunes-Cambraia, Liana Sass Somičová, Milo-
slav Pelikán, Milan Vlček / Vstupné 100 Kč

Středa / 6. 10. / 18:00 / ZUŠ - KONCERT PRO VÁŽKU  
Benefiční koncert ČCE Libice nad Cidlinou / Vstupné dobrovolné



Čtvrtek / 7. 10. / 19:30 / MY SE VÁM OZVEME
Tragikomedie o  stáří, osamění a  komplikovaných vztazích matky 
s vlastními dětmi. Ale nebojte, humor, to je oč tu běží. Hraje Diva-
delní spolek Jiří. Vstupenky v  prodeji hodinu před představením 
v Divadle Na Kovárně / Vstupné: 150 Kč

Úterý / 19. 10. / 19:30 /  
2. ABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ - DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
Kdo hledá dobrodružství, zrovna asi žádné neprožívá. Romantická 
tragikomedie je adaptací populárního rakouského románu v e-mai-
lech. / Režie: Vladimír Strnisko, Hrají: Daniel Bambas, Anna Fixová / 
Vstupné: 380 Kč

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

Úterý / 31. 8. / 19:00 / CANDYMAN
Horor / USA / titulky / 91 min. / od 15 let / 120 Kč
Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultov-
ní hrdina všech strašidelných historek, jehož poznávacím znakem 
je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat 
před zrcadlem a on se objeví - tentokrát v galerii moderního umě-
ní. Mladý výtvarník Anthony má pocit, že jeho kariéra stagnuje a on 
potřebuje nový impuls, aby mohl pokračovat v tvorbě. Jednoho dne 
mu kamarád povypráví tragický příběh o tom, jak se zrodil muž s há-
kem a proč začal vraždit. / Režie: Nia DaCosta / Hrají: Yahya Abdul-
Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Středa / 1. 9. / 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 / 2. 9. / 19:00 /  
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH - 3D - PREMIÉRA
Akční / USA / dabing / přístupný / 121 min. / 130 Kč
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, 
který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě 
tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvr-
té fáze MCU. Ve  filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina. 
/ Režie: Destin Daniel Cretton / Hrají: Simu Liu, Awkwafina, Tony 
Leung Chiu-wai



Pátek - Sobota / 3. - 4. 9. / 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

Neděle / 5. 9. / 17:00 / GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný / ČR / přístupný / 92 min. / 140 Kč
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než 
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh 
je o  hledání psího štěstí a  také  o  překážkách a  pastech na  cestě 
k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá 
v každém psovi. / Režie: F. A. Brabec / Hrají: Boleslav Polívka, Eva Ho-
lubová, Ivana Chýlková

Pondělí / 6. 9. / 19:00 / MARCO
Drama / Dánsko / titulky / od 15 let / 125 min. / 100 Kč
Čtrnáctiletého Marca dopadne policie na dánských hranicích ve vla-
ku z České republiky. Jak se dostal k pasu pohřešovaného státního 
úředníka obviněného ze sexuálního zneužívání? A proč odmítá vy-
povídat a prchá před gangem zabijáka Zoly? Oddělení Q, série dán-
ských detektivních thrillerů podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena, 
přichází s novým filmovým pokračováním. / Režie: Martin Zandvliet 
/ Hrají: Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp

Úterý / 7. 9. / 19:00 / RESPECT
Životopisný / USA / titulky / od 12 let / 145 min. / 110 Kč
Pravdivý příběh vzestupu hudební legendy Arethy Franklin. Od je-
jích počátků, když jako malá zpívala v kostelním sboru, k tomu jak 
se vypracovala na mezinárodní super hvězdu. / Režie: Liesl Tommy / 
Hrají: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Tate Donovan

Středa / 8. 9. / 19:00 /  
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokumentární / ČR / přístupný / 105 min. / 100 Kč
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého 
divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentár-
ní portrét. Dokument přináší strhující životní příběh této herecké 
legendy. Svobodné myšlení v  nesvobodné společnosti přinášelo 
Werichovi mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem. / 
Režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer / Hrají: Jan Werich (a.z.), 
Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák

Čtvrtek / 9. 9. / 19:00 / AFTER: TAJEMSTVÍ - PREMIÉRA
Drama / USA / titulky / od 12 let / 99 min. / 130 Kč
Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v  troskách. Tessu 
čeká životní rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a mi-
nulosti, ale i šokujícímu odhalení, které se týká jeho rodiny. Oba jsou 
opět o něco starší a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah. / 
Režie: Castille Landon / Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Lang-
ford, Arielle Kebbel



Pátek - Sobota / 10. - 11. 9. / 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

Neděle / 12. 9. / 17:00 / KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 94 min. / 120 Kč
Ve filmu se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebe-
víc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr 
vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčí-
tá. Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho 
ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně 
být. / Režie: Will Gluck

Pondělí – úterý / 13. – 14. 9. / 19:00 / MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie / ČR / od 12 let / 104 min. / 110 Kč
Josef je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost 
– mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výbor-
ně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky... 
Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. 
Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka oznámí, že s ním čeká dítě, 
Josef ví, že je to jeho poslední šance, jak si uspořádat dosavadní ži-
vot. / Režie: Martin Šulík / Hrají: Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, Táňa 
Pauhofová

Středa / 15. 9. / 19:00 / ZKRAŤ TO, ZLATO
Komedie / Austrálie / titulky / od 12 let / 95 min. / 100 Kč
Teddy je notorický lenoch. Jeho dny jsou jeden za  druhým větši-
nou naplněny nudou a flákáním. Setkání s tajemnou cizinkou však 
všechno změní. Z jeho života se stává doslova chvilková záležitost. 
Ráno po  svatbě s  milovanou Leannou se Teddy probudí a  než se 
naděje, zjistí, že po pár minutách jeho život skočil o rok dopředu. / 
Režie: Josh Lawson / Hrají: Rafe Spall, Zahra Newman, Josh Lawson

Čtvrtek - Neděle / 16. - 19. 9. / NEPROMÍTÁ SE

Pondělí / 20. 9. / 19:00/ REMINISCENCE
Romantický / USA / titulky / od 12 let / 116 min. / 130 Kč
Nick Bannister, pomáhá svým klientům odemknout ztracené vzpo-
mínky a vést je napříč temně svůdným světem minulosti. Jeho život 
se však navždy změní poté, co přijme novou klientku jménem Mae. 
Z  běžné práce se rázem stává nebezpečná posedlost a  Bannister 
během hledání pravdy o zmizení Mae odhaluje šílené věci, přičemž 
musí čelit otázce: Kam až je člověk ochoten zajít kvůli těm, které 
miluje? / Režie: Lisa Joy / Hrají: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, 
Natalie Martinez

Úterý / 21. 9. / 19:00 / ZHOUBNÉ ZLO
Horor / USA / titulky / od 15 let / 111 min. / 130 Kč
James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce 
Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které 
bohužel mají daleko k obyčejným snům. / Režie: James Wan / Hrají: 
Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel



Středa / 22. 9. / 19:00 / SPÍCÍ MĚSTO
Mysteriózní / ČR / od 12 let / 85 min. / 120 Kč
Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna a Ema a nejmladší Samuel prožíva-
jí spokojené dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale všechno 
změní. Jejich rodiče upadli do záhadného spánku a oni si musí na-
jednou poradit docela sami. Takto záhadně usnuli rodiče po celém 
světě. Nastává chaos, jejich město ovládnou bezdětní a mladí, kteří 
se dokázali ve vzniklé situaci zorientovat. / Režie: Dan Svátek / Hrají: 
Anežka Novotná, Adam Svátek, Kryštof Svátek

Čtvrtek / 23. 9. / 19:00 / ZELENÝ RYTÍŘ
Drama / USA, Irsko / titulky / od 15 let / 130 min. / 130 Kč
Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu Sir Gawain, synovec krále Ar-
tuše, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový vy-
zyvatel - obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Sir Gawain na této pouti, bě-
hem níž blíž poznává i sám sebe, musí čelit duchům, obrům i zlodějům, 
aby dokázal, že je hoden cti v očích jeho rodiny a celého království. / 
Režie: David Lowery / Hrají: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton

Pátek – Sobota / 24. – 25. 9. / 19:00 / ZÁTOPEK
Životopisný / ČR / přístupný / 130 min. / 130 Kč
Režie: David Ondříček / Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James 
Frecheville

Neděle / 26. 9. / 17:00 / AINBO: HRDINKA PRALESA
Animovaný / Peru / dabing / přístupný / 85 min. / 120 Kč
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona 
ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen 
hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých 
„andělů strážných“, roztomilého a legračního armandilla Dilla a obt-
loustlého tapíra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého 
ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu 
a společně s ní zabránit blížící se katastrofě? / Režie: Richard Claus

Pondělí – Úterý / 27. – 28. 9. / 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 Čermák

Středa / 29. 9. / 19:00 / JEDINĚ TEREZA
Komedie / ČR / přístupný / 100 min. / 130 Kč
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilo-
vaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho 
čekají četné nástrahy, omyly a  fatální nedorozumění. Láska prostě 
bolí. / Režie: Jaroslav Fuit / Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor Oro-
zovič, Matouš Ruml

Čtvrtek – Pátek / 30. 9. – 1. 10. / 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 od-
počinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž 
jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchra-
nu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. 
Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločin-
ce, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií. / 
Režie: Cary Joji Fukunaga / Hrají: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas



LÁZNĚ PODĚBRADY, a.s.
ATRIUM LETNÍCH LÁZNÍ, Lázeňská 363, Poděbrady
Za nepříznivého počasí se akce přesune do kongresového centra

každé pondělí a pátek / 19:00 – 22:00 /  
TANEČNÍ VEČER NA SWISSU / (mimo  pátku 10. 9.)

každé úterý a čtvrtek / 14:00 – 17:00 /  
TANEČNÍ ODPOLEDNE NA SWISSU 

Pátek / 3. 9. / 19:30 /  
HOVORY OD SRDCE S MARTINOU PREISSOVOU 
V pravidelném lázeňském pořadu přivítá moderátor David Šitavanc 
herečku a nově také spisovatelku Martinu Preissovou. / Atrium Letní 
lázně / vstupné 99 Kč, k zakoupení přes GoOut.net, v recepcích ho-
telů LP, a.s., na místě

Pátek / 10. 9. / 19:30 / DECHOVKA BABOUCI 
Koncert nejstarší jihočeské dechovky pod širým nebem / Atrium 
Letní lázně / vstupné 249 Kč veřejnost, k zakoupení přes GoOut.net, 
v recepcích hotelů LP, a.s., na místě

Sobota / 25. 9. / 13:00 / 
PODĚBRADSKÝ DEN SRDCE
Třetí ročník charitativní a edukační akce v oblasti prevence kardio-
vaskulárních chorob v  rámci Světového dne srdce. V  rámci dne se 
uskuteční koncerty, přednášky, předání ceny za  zásluhy v  oblasti 
kardiologie a společný pochod v červených tričkách lázeňským par-
kem. Červená trička s logem Poděbradského dne srdce budou k za-
koupení ve stánku na místě nebo v recepcích našich hotelů. Výtěžek 
z prodeje bude věnován Dětské léčebně Dr. Filipa a využit na nákup 
zdravotních pomůcek.
Více o programu naleznete na www.lazne-podebrady.cz/den-srdce 
/ pódium na kolonádě



PRO DĚTI
Středa / 1. 9. / DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
Lázeňská kolonáda 



RODINNÉ CENTRUM PODĚBRADY
Za Nádražím 763, Poděbrady, tel. 604 937 300

Od září pro vás chystáme opět pravidelné programy i jednorázové 
akce, besedy, přednášky. V  týdnu od  13. do  17. 9.2021 proběhnou 
zkušební lekce zdarma. Nabídku budeme postupně rozšiřovat. // 
Prozatím jsou vypsané lekce do konce října, v případě zájmu a pří-
znivé epidemiologické situace budou navazovat další lekce da-
ných kurzů. Nově bude online rezervace na  adrese    rodinaadite.
webooker.eu/ v sekci „Kurzy“. Všechny kurzy a akce se konají v MC 
na adrese Za Nádražím 763/22, Poděbrady. Těšíme se na vás.

Neděle / 5. 9. / 8:00–13:00/ KURZ ŠITÍ „Dámská sukně“  
Na kurzu se postupně naučíte střihnout a ušít vlastní sukni. Je potře-
ba si přinést vlastní šicí stroj a základní šicí pomůcky. Vybraný mate-
riál není součástí kurzu. Rezervace nutná. Cena 600,- Kč

Pondělí / 6. 9. / 15:30 / VESELÁ NITKA pro děti od 9 let  
Na kurzu se naučíte základy ručních prací, šití na šicím stroji a po-
znávání materiálů. Z  celého  kurzu si odnesete spoustu vlastních 
výrobků. Rezervace na celý kurz nutná. Cena celého kurzu 1080,- Kč

Čtvrtek / 9. 9. / 16:00 / VESELÁ NITKA pro děti od 11 let  
Na kurzu se naučíte základy ručních prací, šití na šicím stroji a po-
znávání materiálů. Z  celého  kurzu si odnesete spoustu vlastních 
výrobků. Rezervace na celý kurz nutná. Cena celého kurzu 1080,- Kč

Úterý / 14. 9. / 10:00 /  
Zkušební lekce kurzu - KOMBINOVANÝ PROGRAM ŽABIČKY 
18-24 měsíců s rodiči 
Program se zaměřuje na rozvoj psychomotorických dovedností. Bu-
deme rozvíjet řeč a rytmiku pomocí básniček a písniček s pohybem, 
cvičit na míčích, prolézat opičí dráhu, zpívat a hrát na hudební ná-
stroje a mnoho dalšího. Je zde i prostor pro otázky či sdílení zkuše-
ností. Pojďte si s námi vyzkoušet první hodinu zdarma. Cena celého 
kurzu 500,- Kč.

Středa / 15. 9. / 9:00 /  
Zkušební lekce kurzu – RANNÍ JÓGA PRO MAMINKY 
Pojďme se po ránu hezky rozhýbat, příjemně protáhnout a pozitiv-
ně naladit na celý den. Cvičení jógy nám pomůže lépe vnímat sebe 
sama a zklidnit mysl. Aby naše mysl byla skutečně klidná a neblou-
dila u hrajících si dětí, bude v tuto dobu pro děti zajištěno hlídání. 
Hlídání je nutno registrovat zvlášť. Lekce jógy je určena pro začáteč-
níky i  pokročilé. Pojďte si s  námi vyzkoušet první hodinu zdarma. 
Cena celého kurzu 750,- Kč.

Středa / 15. 9. / 10:00 /  
Zkušební lekce kurzu – TANEČKY S DĚTMI V ŠÁTKU  
Máte chuť tančit a  hýbat se i  s  dítětem v  náručí? Lekce tancování 
v  šátku tyto dvě činnosti propojuje. Budeme dbát na správné po-
stavení těla při nošení dětí v šátku nebo nosítku a naučíme se pár 
jednoduchých kruhových tanců pro dobrou náladu. Lekce je určená 
především pro nosící maminky. Případným nenosícím zájemkyním 
je možné zapůjčit šátek nebo nosítko po dohodě. Pojďte si s námi 
vyzkoušet první hodinu zdarma. Cena celého kurzu 500,- Kč.



Čtvrtek / 16. 9. / 9:00 /  
Zkušební lekce kurzu - KOMBINOVANÝ PROGRAM KOŤATA  
12–18 měsíců s rodiči  
Program se zaměřuje na rozvoj psychomotorických dovedností. Bu-
deme rozvíjet řeč a rytmiku pomocí básniček a písniček s pohybem, 
cvičit na míčích, prolézat opičí dráhu, zpívat a hrát na hudební ná-
stroje a mnoho dalšího. Je zde i prostor pro otázky či sdílení zkuše-
ností. Pojďte si s námi vyzkoušet první hodinu zdarma. Cena celého 
kurzu 500,- Kč.

Čtvrtek / 16. 9. / 10:00 / BESEDA NA TÉMA „Kojení“
Čeká Vás role maminky nebo už maminka jste? Zajímá Vás, jak na ko-
jení nebo se chcete podělit o vlastní zkušenosti? Pojďme si popo-
vídat o kojení, jak na jeho začátky, co kojení ztěžuje, co podporuje 
a dalších otázkách s ostatními maminkami a s Káťou, obyčejnou má-
mou dvou dětí. Náplň kurzu: - Začátky kojení - Co podporuje kojení - 
Co kojení ztěžuje a čemu se vyhnout - Ukončení kojení. Cena besedy 
100,- Kč. Občerstvení v podobě kávy, čaje či vody v ceně.

Čtvrtek / 16. 9. / 16:00 /  
Zkušební lekce kurzu –HRA NA KYTARU děti 10–15 let  
Pokud máte rádi hudbu, ale doposud jste nenašli odvahu začít hrát 
na nějaký hudební nástroj, jste na správném místě.  Ondřejův kyta-
rový kurz si klade za cíl naučit Vás dobře a kvalitně zvládnout kyta-
rovou rytmickou hru. Naučíte se základní i pokročilé akordy, dopro-
vody a zpěv. Dozvíte se nejnutnější teoretické znalosti a budete také 
připraveni pro hru v kolektivu. Naučíte se hudebně myslet a rozvíjet 
muzikantskou osobnost. Nezáleží přitom na věku, je to jen o chuti 
a odvaze na sobě pracovat a rozvíjet se. Pojďte si s námi vyzkoušet 
první hodinu zdarma. Cena celého kurzu 750,- Kč.

Čtvrtek / 16. 9. / 17:00 /  
Zkušební lekce kurzu – HRA NA KYTARU dospělí  
Pokud máte rádi hudbu, ale doposud jste nenašli odvahu začít hrát 
na nějaký hudební nástroj, jste na správném místě.  Ondřejův kyta-
rový kurz si klade za cíl naučit Vás dobře a kvalitně zvládnout kyta-
rovou rytmickou hru. Naučíte se základní i pokročilé akordy, dopro-
vody a zpěv. Dozvíte se nejnutnější teoretické znalosti a budete také 
připraveni pro hru v kolektivu. Naučíte se hudebně myslet a rozvíjet 
muzikantskou osobnost. Nezáleží přitom na věku, je to jen o chuti 
a odvaze na sobě pracovat a rozvíjet se. Pojďte si s námi vyzkoušet 
první hodinu zdarma. Cena celého kurzu 750,- Kč.

Čtvrtek / 30. 9. / 10:00 / 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! Náplň kurzu: - Kdy můžu začít nosit 
- Šátek nebo nosítko - Nosítko nebo visítko - Jak uvázat šátek. Cena 
besedy 100,- Kč. Občerstvení v podobě kávy, čaje či vody v ceně.

Neděle / 3. 10. / 8:00 - 13:00 / KURZ ŠITÍ „Triko“ 
Na kurzu se postupně naučíte střihnout a ušít vlastní triko. Je potře-
ba si přinést vlastní šicí stroj a základní šicí pomůcky. Vybraný mate-
riál není součástí kurzu. Rezervace nutná. Cena 600,- Kč



Středa / 13. 10. / 16:00 /  
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „Školní zralost“ 
Máte doma předškoláka nebo předškolačku a nejste si jisti, jestli je, 
resp. bude za necelý rok připraven/a zvládnout školní povinnosti? 
A co že to vlastně mají ti předškoláci všechno vědět a umět? A máte 
to jako rodič trénovat nebo to dělají s dětmi ve školce? A co když 
je dítko napřed a  už čte a  počítá? A  co máte naopak dělat, když 
Vám připadá, že by Vašemu potomkovi tzv. odklad školní docház-
ky prospěl? Pojďte tohle všechno a mnohem víc probrat na setkání 
s psycholožkou Míšou Michlovou. Dozvíte se něco málo teorie, ale 
velký prostor ponecháme Vašim zkušenostem a dotazům, i příbě-
hům z praxe. Podle svého uvážení můžete následně využít i nabíd-
ku screeningového vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte – termín 
bude možné domluvit na setkání i později. Cena přednášky 120,-Kč. 

Čtvrtek / 14. 10. / 19:00 / VESELÁ NITKA pro dospělé  
Na kurzu se naučíte základy ručních prací, šití na šicím stroji a po-
znávání materiálů. Z  celého  kurzu si odnesete spoustu vlastních 
výrobků. Rezervace na celý kurz nutná.  Cena celého kurzu 360,-Kč

Pátek / 15. 10. / 9:00 / PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „Školní zralost“ 
Máte doma předškoláka nebo předškolačku a nejste si jisti, jestli je, 
resp. bude za necelý rok připraven/a zvládnout školní povinnosti? 
A co že to vlastně mají ti předškoláci všechno vědět a umět? A máte 
to jako rodič trénovat nebo to dělají s dětmi ve školce? A co když 
je dítko napřed a  už čte a  počítá? A  co máte naopak dělat, když 
Vám připadá, že by Vašemu potomkovi tzv. odklad školní docház-
ky prospěl? Pojďte tohle všechno a mnohem víc probrat na setkání 
s psycholožkou Míšou Michlovou. Dozvíte se něco málo teorie, ale 
velký prostor ponecháme Vašim zkušenostem a dotazům, i příbě-
hům z praxe. Podle svého uvážení můžete následně využít i nabíd-
ku screeningového vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte – termín 
bude možné domluvit na setkání i později.  Cena přednášky 120,-Kč. 

EKOCENTRUM HUSLÍK
Na Zálesí 1473, Poděbrady

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organi-
zace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením 
ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních 
škol či široké veřejnosti.

POSLÁNÍ EKOCENTRA
V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí na-
chází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stro-
mů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě 
i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu pro-
středí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský 
hybatel, naším mottem je: „ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PE-
ČUJME o přírodu.”



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

Středa – pondělí / 1. 9. - 27. 9. /  
VÝSTAVA OBRAZŮ: JARMILA VÍTOVÁ 
Vstup zdarma

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Úterý / 14. 9. / 10:00 a 16:00 / Prohlídka historického sklepení 
Vstup zdarma

Čtvrtek / 16. 9. / 18:00 / KONCERT: Klára Modrá 
Atrium knihovny / Vstup zdarma

Pátek / 17. 9. / 14:30 / HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Vstup zdarma



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

Do září / Blanka Hrabětová a Jana Šenková / výstava obrazů 

Do října / Jiří Masák / výstava obrazů 

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

Pátek – Čtvrtek / 17. 9. – 14. 11. /  
Karel Svolinský - OD ČERTA K PROFESOROVI  
ilustrace a knižní tvorba

Karel Svolinský  - PTÁCI  
interaktivní výstava  

Do čtvrtek 14. 11. / Z historie železnice v Polabí
Výstava dokumentující rozvoj polabského železničního uzlu...

Památník krále Jiřího z Poděbrad
Zámecké nádvoří, tel. +420 737 539 375

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. sto-
letí, kdy poděbradské panství vlastnili páni z  Kunštátu. Většina 
expozice je věnována životu a odkazu českého krále Jiřího z Podě-
brad. Představuje 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 pa-
novníků, myšlenku, která předběhla svoji dobu. Navazující expozi-
ce je věnovaná čelnému představiteli generace Národního divadla, 

Středa / 22. 9. / 18:00 – 22:00 / NOC LITERATURY 
Vstup zdarma 

Čtvrtek / 30. 9. / 18:00 / Václav Větvička s Janou Rychterovou 
Poutavé vyprávění RNDr.  Větvičky a  koncert Jany Rychterové /
Vstupné 120 Kč

Pondělí – Středa / 4. 10. – 27. 10. /  
VÝSTAVA OBRAZŮ: Jana Šandová – Tečkování 
Vstup zdarma

Pátek – Sobota / 8 - 9. 10. / 10:00 / VÝSTAVA HUB  
Společenský sál / Vstup zdarma



sochaři Bohuslavu Schnirchovi (1845-1901). Jeho bohatá tvorba je 
představena desítkami pracovních a soutěžních návrhů a modelů, ať 
už samostatných plastik (pomníky krále Jiřího v Poděbradech nebo 
svatého Václava pro Václavské náměstí), nebo plastické výzdoby ne-
orenesanční české architektury (Národní divadlo, Národní muzeum, 
Rudolfinum, Umprum muzeum či Zemské banky, popř. městské po-
jišťovny a spořitelny v Praze). Expozici uzavírá lapidárium v zámec-
kém 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  Evropě Vás nyní přivítá již ve  třech městech České Republiky - 
v Praze, lázeňských Poděbradech a nově hanácké Kroměříži. Zveme 
Vás na prohlídku soch, figurek a replik, jejichž úroveň detailů Vám 
bude brát dech. V  našich muzeích je připravena sběratelská ex-
pozice 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 veřejnosti je v oboru filmové popkultury 
jednou z největších na světě !

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

8. 8. – 31. 10. / ADAM KAŠPAR
Průřezová výstava tvorby krajináře Adama Kašpara (1993) nabízí uni-
kátní výběr z jeho malířských cyklů: Mechorosty, Hvězdy, Geologie, 
Ledy-běl, Mapa hor, Archiv lesa / vstup zdarma

6. 9. / 16:00 /  
Komentovaná prohlídka K Vodě s Ivanou Bachovou
Hotel Zámeček Poděbrady / vstup zdarma

Středa / 22. 9. / 18:00 - 22:00 /  
Noc literatury s Vlastimilem Harapesem
Veřejné čtení tanečníka, herce, choreografa, pedagoga režiséra 
Vlastimila Harapese (1946) / vstup zdarma

Sobota / 25. 9. / 16:00 /  
Komentovaná prohlídka UNIVERSUM s Adamem Kašperem  
vstup zdarma



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)

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

Pátek – sobota / 27. 8 – 25. 9. / Výstava DIAMONDS BERLIN 
Výstava přední avantgardní výtvarné skupiny pouličního umění 
z Berlína – DIAMONDS / Zahájení a vernisáž dne 27.8. od 19:00.

SPORT / AKTIVNÍ ŽIVOT
BĚHEJ PODĚBRADY  / www.behejpodebrady.cz

Od 9. 9. / každý čtvrtek od 16:30 /  
TRÉNINKY ORIENTAČNÍHO BĚHU
Vhodné pro začátečníky, děti od 8 let a mládež 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

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

Středa / 1. 9. / Teplice nad Metují - Janovice
Sobota / 4. 9. /  Nové Hrady
Středa / 8. 9 /  Trmice - jezero Milada
Středa / 15. 9.  /  Radobýl   
Sobota / 18. 9. /  Středočeský pochod TOUR de Poděbrady,  
 memoriál Františka Řehouška
Sobota / 25. 9.  /  Ploskovice - Třebušín / nebo Kalich 
Úterý / 28. 9.  /  Den otevřených dveří – palác na Maltézském  
 náměstí Praha
Středa / 29. 9. /  Brno
Sobota / 2. 10. /  Sion
Sobota / 9. 10. /  Stvořidla
Sobota / 16. 10.  /  Mnichovo Hradiště - Zásadka
Sobota / 23. 10. /  Kunratice
Středa / 27. 10. /  Kunětická hora
Sobota / 30. 10. /  Brniště

Sobota / 4. 9. / 10:00 / JEZDECKÉ ZÁVODY 
Parkurové skákání obtížnosti Z – L / pořádá SK Stáj 3K Přední Lhota / 
vstup zdarma / areál Za Humny Přední Lhota



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 V OKOLÍ
Přerov nad Labem / Polabské národopisné muzeum 
Sobota / 11. 9. / Dožínková slavnost

Září - říjen / Z historie pivovarnictví a staré hospody  
na polabském venkově 

Lysá nad Labem / Muzeum Bedřicha Hrozného 
Září - říjen / Obrazy Jaroslava Mokrého 

Máslovice 
Sobota / 11. 9. / 11:00–24:00 / Posvícenské vinobraní 
Čerstvé posvícenské koláče, Bakchus, široký výběr vín, stloukání 
másla, Dřevěné divadlo Jana Hrubce, tvořivé dílny pro děti, hudeb-
ní vystoupení George a Beatovens s Karlem Kahovcem, Tři v triku, 
Máslovické drnkačky, večerní taneční zábava. Program vhodný pro 
všechny věkové kategorie.

Sobota / 16. 10. / 13:00–17:00 /  Máslovické dýňování  
Vyřezávání a  zdobení dýní, soutěž o  nejzajímavější dýni, dýňové po-
choutky a speciality, dýňové suvenýry, pohádkový les a strašidelný dům. 

Sobota – neděle / 21. 11. / 10:00–12:00, 13:00–16:00 /  
Žákovské knížky  
Výstava o  historii žákovských knížek v  Malém máslovickém muzeu 
másla. Ve všední den návštěva možná na objednávku (tel.: 724191246) 



CÍRKVE 
V PODĚBRADECH
Bétel - Církev bratrská
Vrchlického 109 (za nádražím) / Bohoslužby každou neděli v 9.30
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Tel.: 325 612 233
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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, 
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	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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