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NAŠE TIPY

Pátek - sobota / 16. 7. - 17. 7. /  
PODĚBRADSKÉ SWINGOVÁNÍ 
10. ročník festivalu swingu a jazzu / pódium na kolonádě / vstup zdarma

   Pátek / 16. 7. /  17:00  Jazz Volunteers 
 19:30  Rozhlasový Big Band Gustava Broma,  
  sólista Dan Bárta

   Sobota / 17. 7. /  14:00   Sunny Swing 
 16:30   Django Jet 
 18:00   Kolínský Big Band 
 20:30 Jay Delver

Pátek / 20. 8. / 13:00 – 24:00 /  
FESTIVAL VÍNA PODĚBRADY
Vystoupí – Acoustic Band, eNDee, Ready Kirken 
Kolonáda / vstup zdarma

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



Čtvrtek – Neděle / 26. 8. – 29. 8. /  

FESTIVAL FILMOVÉ HUDBY SOUNDTRACK
Lázeňská kolonáda / vstup zdarma

HLAVNÍ PROGRAM – „KONGRESOVÁ STAGE“

Čtvrtek / 26. 8.
17:00 /  Slavnostní zahájení festivalu
 Petr Kroutil Orchestra

20:30 /  S čerty nejsou žerty – projekce oblíbené pohádky  
 za doprovodu živého komorního orchestru

Pátek / 27. 8. 
18:00 /  Katarína Knechtová

20:00 /  Miro Žbirka s kapelou

22:00 /  Afterparty (DJ + videoprojekce)

Sobota / 28. 8.
17:00 /  Ivan Hlas Trio (Šakalí léta)

20:30 /  Best of SOUNDTRACK – průřez vybranými koncerty  
 z historie SNDTRCK festivalu (Čechomor, Ivan Hlas,  
 Martin Dejdar, Jan Kalousek, pohádky…)

22:00 /  Afterparty (DJ + videoprojekce)

Neděle / 29. 8.
16:00 /  Moravia Brass Band & Anna Slováčková a Milan Peroutka

FILMOVÉ PROJEKCE
KINOBUS – Centrální lázeňský park

Pátek / 27. 8. 
20:30 /  Bourák

23:00 /  Bohemian Rhapsody

Sobota / 28. 8.
20:30 / Roming

23:00 / Amy

PROJEKCE NA ZÁMEK

Pátek / 27. 8. 
20:30 / Casino Royale

23:00 / Piráti na vlnách

Sobota / 28. 8.
20:30 / Rocketman

23:00 / Moulin Rouge



KULTURNÍ AKCE
Každý pátek / 8:00 – 15:00 / FARMÁŘSKÉ TRHY   
Jiřího náměstí 

Čtvrtek / 1. 7. / 16:00 – 21:00 /  
ÓČKO TOUR DE PARK - program TV Óčko
   16:00 / program pro děti
   18:00 / hudební vystoupení Pavel Callta
   20:00 / hudební vystoupení Petr Kolář 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Pátek / 2. 7. / 18:00 – 22:00 /  
koncert skupiny - UDG, SENDWITCH A LÁSKA 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Neděle / 4. 7. / 15:00 / Kolonádní koncert skupiny 
STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma



PODĚBRADY

UDG | SENDWITCH | LÁSKA
PROSÍME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY, ABY DODRŽOVALI HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ COVID 19

JU PRODUCTION

KOLONÁDA PÁRTY

2. ČERVENCE | 18:00

PARTNEŘI KONCERTU

HLAVNÍ PARTNER

Neděle / 11. 7. / 15:00 / Kolonádní koncert kapely   
TOX PODĚBRADY 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Čtvrtek / 15. 7. / 17:00 / Kolonádní koncert   
BLANKA BENEŠOVÁ KVARTET
Šanson, swing, blues / pódium na kolonádě / vstup zdarma

Pátek - sobota / 16. 7. - 17. 7. / PODĚBRADSKÉ SWINGOVÁNÍ 
10. ročník festivalu swingu a jazzu / pódium na kolonádě / vstup zdarma

   Pátek / 16. 7. /  17:00  Jazz Volunteers 
 19:30  Rozhlasový Big Band Gustava Broma,  
  sólista Dan Bárta

   Sobota / 17. 7. /  14:00   Sunny Swing 
 16:30   Django Jet 
 18:00   Kolínský Big Band 
 20:30  Jay Delver

Pátek / 23. 7. / 19:00 / LACO DECZI A CELULA NEW YORK
restaurace Obora - Obora 32, Poděbrady - Polabec / vstupné 450 Kč 
– vstupenky v prodeji v Infocentru vedle radnice a v kiosku Obora / 
rezervace na telefonu 603 801 808 



Sobota / 24. 7. / 12:00 - 22:00 / CRAFT BEER FEST
První ročník přehlídky řemeslných pivovarů z různých koutů repub-
liky. Pivo se bude čepovat výhradně do  skla. Součástí akce bude 
bohatý doprovodný program. / Lázeňská kolonáda / vstup zdarma, 
festivalová sklenice 100 Kč

Sobota / 24. 7. / 12:00 / 3. setkání historických kočárků
Zahájení před hotelem G-REX u sochy T. G. Masaryka / následuje 
průvod kolonádou

Sobota / 24. 7. / 12:00 / KOUTY FEST 
Vystoupí – David Koller, Buty, Vojtaano, Schodiště…
Sportovní areál obce Kouty / Vstupné – na místě 390Kč, předprodej 
340Kč / vstupenky lze zakoupit přes sít Ticketportal

Neděle / 1. 8. / 15:00 / Kolonádní koncert   
PŘELOUČSKÁ DECHOVKA 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Sobota / 7. 8. / 14:00 – 18:00 /  
Sousedské posezení a dětské odpoledne 
Přední Lhota – hřiště

Neděle / 8. 8. / 15:00 / Kolonádní koncert  
DECHOVÁ HUDBA VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA 
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Pátek / 13. 8. / 17:00 / Kolonádní koncert  
POUTNÍCI - folková kapela
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Sobota / 14. 8. / 12:00 – 22:00 /  
PODĚBRADSKÝ FESTIVAL VÍNA 
První ročník festivalu vína na  poděbradské kolonádě. Návštěvníci 
se mohou těšit na špičková vinařství z Čech a Moravy, skvělé jídlo, 
dobrou muziku a báječnou atmosféru. / Lázeňská kolonáda / vstup 
zdarma, festivalová sklenka 100 Kč 

PODĚBRADY
12. 7.=18. 7. 2021 / zmĚnA PROgRAmu vYhRAzenA

sYmPOzium sOučAsnéhO umĚní ve veřejném PROstORu 5ti střeDOčeských mĚst 

muRAlY / velkOPlOšné mAlBY / nOvá méDiA
= ABYs OsmOz (FRAncie)●= sliDeR + RicO79 (nĚmeckO)●= sPORD
= Richie mÓzgeR (POlskO)●= Ruin (RAkOuskO)●= DAviD stRAuzz (kAnADA / čR) 
= keAPs (meXicO) + OscuRO + im_tAttOO (čR)●= PAuseR●= tichO 762 = uPcYcle PROjekt=
 sOchA OD sPeciálníhO hOstA kuRt geBAueRA, PROstOR PřeD škOlOu václAvA hAvlA 

zAhájení / čtvRtek 15. 7. v čAse 12=19 hODin 
= mAlBA u gAleRie gAlk v centRálním PARku A PRezentAce APlikAce ROzšířené ReAlitY 
 umĚní DO veřejnéhO PROstORu=PAuseR ●= OD 21.30 hODin tAg tOOl vizuAl shOw= 
 PROjekce=PAuseR A tichO 762, Dj tmA=minD set

hlAvní uDálOst / sOBOtA 17. 7. v čAse 12=19 hODin
= lOOP cOlORs gRAFFiti jAm A stReet ARt wORkshOP PRO veřejnOst
= OstenDe=DROn RAce + wORkshOP + eXhiBice PROFi letců, 
 sAmuRAishOt.cz #BuDcistej sPOt●= gRAFFiti eXhiBice, stReet ARt wORkshOP, 
 stánek OD PáR sOust BistRO A PivOvAR kutná hORA 
= DB PRODuctiOn Djs stAge=lil BRO 206, mAjkl, DAve DAB, tmA, kOBe 13=19 hODin

neDĚle 18. 7. 
= 14=17 hODin: umĚní v PODĚBRADském veřejném PROstORu. kOmentOvAná PROhlíDkA 
 s DR. PAvlem kAROusem, sOchAřem, veDOucím AteliéRu sOchY nA vOš schOlAstikA 
 A řeDitelem O. s. vetřelci A vOlAvkY / vstuPné: 100 kč / sRAz v 14.00 hOD. PřeD náDRAžím
= 12=19 hODin: gRAFFiti jAm PRO zvAné v lOkAlitĚ zeď u PennY mARketu

výstAvA DiAmOnDs BeRlin v gAleRii g18 / 27. 8.=25. 9. 2021
= výstAvA PřeDní AvAntgARDní výtvARné skuPinY POuličníhO umĚní z BeRlínA=DiAmOnDs
= zAhájení A veRnisáž Dne 27. 8. OD 19 hODin





Pátek / 20. 8. / 13:00 – 24:00 / 
FESTIVAL VÍNA´PODĚBRADY
Vystoupí – Acoustic Band, eNDee, Ready Kirken 
Kolonáda / vstup zdarma 

Neděle / 22. 8. / 15:00 / Kolonádní koncert 
MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
Pódium na kolonádě / vstup zdarma

Čtvrtek – Neděle / 26. 8. – 29. 8. /  
FESTIVAL FILMOVÉ HUDBY SOUNDTRACK
program viz „Naše tipy“ / Lázeňská kolonáda / vstup zdarma /

MULTIGOLFPARK U VODÁRNY 
PODĚBRADY
DiscGolf je aktivita velmi podobá 
golfu, pouze místo míčků a holí hráč 
používá plastové talíře (frisbee), které 
jsou dostupné v různých tvarech a 
váze a v závislosti na tom mají různé 
letové vlastnosti. Každá „jamka“ je 
určena TeePadem - místem prvního 
odhozu a speciálním zařízením pro 
chytání disků - discgolfovým košem. 
Hráč, který dohraje hřiště s nejmen-
ším počtem hodů, se stává vítězem.

Kde si můžete disky půjčit?
Půjčovna disků je umístěna v budově tenisového klubu TJ LTC Po-
děbrady, Jana Opletala 845, Poděbrady, v kanceláři správce areálu 
(tel. 604 919 817, nebo 722 748 646). Bližší informace naleznete na 
webových stránkách https://ltcpodebrady.cz. Otevírací doba každý 
den 8:00-12:00 13:00-20:00.
Z půjčovny si také můžete zdarma odnést tzv. skórkartu, která slouží 
k zaznamenávání dosažených výsledků.

Vratná záloha za půjčení jednoho disku je 300,- Kč, v případě vrá-
ceného nepoškozeného disku je záloha vyplacena zpět v plné výši.



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

Čtvrtek / 1. 7. / 21:30 - Letní kino / MSTITEL - PREMIÉRA
Komedie / ČR / od 15 let / 93 min. / 120 Kč
Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu 
do  cesty klásti proradné překážky. Když ho ředitel divadla vyhodí 
z práce a  jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých 
rukou. A začne chlastat ještě víc. Rozjede se taková plejáda fantas-
tických zážitků, výtvarných skvostů a  (ne)chtěných vtipů, že vám 
záchvaty smíchu možná už zůstanou a budete muset na smací od-
vykačku. / Režie: Lucia Klein Svoboda / Hrají: Daniel Fischer, Jaroslav 
Dušek, Ivan Franěk

Pátek / 2. 7. / 21:30 - Letní kino / TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie / ČR / od 12 let / 90 min. / 120 Kč
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Trefí 
se do doby, kdy se její otec rozhodne potopit na dno přehrady, aby 
na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. 
Na místním hřbitově navíc právě došlo místo. Rozšíření není možné, 
zpopelnění zcela nemyslitelné! Božský klid tak naruší debaty o ná-
padu místního pobudy začít pohřbívat na stojáka. Každý k tomu má 
co říct a takhle živo tu dlouho nebylo. / Režie: Pavel Göbl / Hrají: Klá-
ra Issová, Ondřej Malý, Boleslav Polívka

Sobota / 3. 7. / 21:30 - Letní kino / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 95 min. / 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

Neděle / 4. 7. / 17:00 / LUCA
Animovaný / USA / přístupný / dabing / 96 min. / 130 Kč
Snímek odehrávající se v  malebném městečku italské riviéry, vy-
práví o  dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní 
prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu. Prosluněná 
dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším kamarádem, 
avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba 
jsou ve  skutečnosti vodní příšeráci z  podmořského světa. / Režie: 
Enrico Casarosa

Pondělí / 5. 7. / 19:00 / CRUELLA
Komedie / USA / dabing / přístupný / 134 min. / 110 Kč
Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let 
a  sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé módní darebačky, 
Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a  kreativní podvodnice Estella je od-
hodlaná se prosadit ve světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlo-
dějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. / Režie: Craig Gillespie / 
Hrají: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser



Úterý / 6. 7. / 19:00 / SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
Horor / USA / titulky / od 15 let / 93 min. / 130 Kč
Detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks pracuje ve  stínu svého otce, váže-
ného policejního veterána. S  novým případem morbidních vražd 
mu pomáhá jeho nový partner. Vraždy připomínají návrat děsivé-
ho vraha Jigsawa, proto se Zeke musí obrátit se žádostí o pomoc 
na svého otce. Zeke si ale neuvědomuje, že celé jeho vyšetřování 
je pouhou morbidní hrou, kterou si pro něj vrah připravil. / Režie: 
Darren Lynn Bousman / Hrají: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max 
Minghella

Středa / 7. 7. / 19:00 / ANNY
Dokumentární / ČR / od 15 let / 70 min. / 100 Kč
Nový časosběrný dokument sleduje příběh stárnoucí prostitutky 
Anny. Film ji sleduje od konce syrových devadesátých let v kulisách 
nočních pražských ulic a veřejných záchodků. Přestože žije na spo-
lečenském dně, ona sama nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, 
humor nebo víru ve štěstí. Anny není nikdy na dně. Má tři odrostlé 
děti, je dvakrát rozvedená a pracuje jako toaletářka. / Režie: Helena 
Třeštíková

Čtvrtek / 8. 7. / 19:00 / BLACK WIDOW - 3D - PREMIÉRA
Akční / USA / dabing / od 12 let / 133 min. / 150 Kč
Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenu-
tou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, 
zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijá-
kem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow. / Režie: Cate Shortland 
/ Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Pátek / 9. 7. / 19:00 / NIGHTLIFE: NA TAHU
Komedie / Německo / dabing / od 12 let / 116 min. / 120 Kč
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zá-
bavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije 
v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne 
obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není 
na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha 
náhod potká Sunny, ženu svého života, a  dokonce se mu povede 
ji pozvat na rande. / Režie: Simon Verhoeven / Hrají: Elyas M‘Barek, 
Frederick Lau, Palina Rojinski

Sobota / 10. 7. / 19.00 / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 95 min. / 130 Kč
Režie: Vojtěch Moravec / Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, 
Sandra Nováková

Neděle / 11. 7. / 17:00 / DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 130 Kč
Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené kra-
sojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto z rodného Miradera, 
městečka na  dohled od  Divokého západu, odstěhovala do  civili-
zace, ke  starostlivé tetě Coře. Ta se z  ní rozhodla vychovat klidné 
a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo. Po sérii nešťastných 
příhod se Lucky vrací do  rodného Miradera, jenže po  letech si tu 
připadá spíš jako cizinka. Pak ovšem potká mustanga Spirita, tvora 
stejně divokého a nespoutaného, jako je ona sama. / Režie: Elaine 
Bogan, Ennio Torresan



Pondělí / 12. 7. / 19:00 / POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE
Drama / Franice / titulky / od 12 let / 86 min. / 120 Kč
Život Catherine není poslední dobou jednoduchý, její samotářský 
život se skládá ze shánění jídla a toulání se po zmrzlých pařížských 
ulicích. Když se jednoho zimního večera vrátí do svého úkrytu, najde 
tam plačícího chlapce, který neumí ani slovo francouzsky. Postupně 
se jí podaří zjistit, že se klučina jmenuje Suli a pochází z Burkina Faso, 
odkud uprchl se svou matkou. / Režie: Claus Drexel / Hrají: Catherine 
Frot, Dominique Frot, Mahamadou Yaffa

Úterý / 13. 7. / 19:00 / ZVRÁCENÁ
Horor / USA / titulky / od 15 let / 100 min. / 100 Kč
Film sleduje Alice, dívku s poruchou sluchu, která po té, co ji navštíví 
Panna Maria, opět slyší, mluví a je schopná léčit nemocné. Když se 
tato zpráva rozšíří a lidé z blízka i daleka přicházejí, aby byli svědky 
jejích zázraků, přijede do malého městečka v Nové Anglii zdiskredi-
tovaný novinář, jenž doufá, že mu vyšetřování těchto případů po-
může obnovit kariéru. Po  té, co se začnou dít strašlivé události, si 
klade otázku, zda jsou tyto jevy dílem Panny Marie, nebo něčeho 
mnohem zlověstnějšího. / Režie: Evan Spiliotopoulos / Hrají: Jeffrey 
Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler

Středa / 14. 7. / 19:00 / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 95 min. / 130 Kč
Režie: Vojtěch Moravec / Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, 
Sandra Nováková

Čtvrtek / 15. 7. / 19:00 / NIKDO
Akční / USA / titulky / od 15 let / 92 min. / 120 Kč
Hutch je unavený chlap středního věku, jehož život se smrsknul 
na otravné každodenní rituály prokládané manželčiným pohrdáním 
a pubertálními výlevy vlastních dětí. Když do jejich domu vniknou 
dva lupiči, nechá je beztrestně loupit a praštit svého syna. On se hájí 
tím, že nechtěl hrotit nebezpečnou situaci, ale všichni v jeho okolí 
ho mají za zbabělce. Hutch si původně myslel, že to ustojí, ale když 
se stane jedním z  cestujících, které v  nočním autobuse obtěžuje 
banda grázlů, bouchnou v něm nahromaděné saze. / Režie: Ilja Naj-
šuller / Hrají: Bob Odenkirk, Alexej Serebrjakov, Connie Nielsen

Pátek / 16. 7. / 19:00 / CHYBY
Romantický / ČR / od 12 let / 130 Kč
Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v  supermarketu 
na  malém městě. Tomáš je třicetiletý pokrývač žijící v  nedaleké 
vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, 
rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne 
Tomášovi svěřit se vším, co v  životě prožila. Toho to ale nezajímá, 
protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. Náhodné setkání s mi-
nulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy 
obou dotyčných naruby. / Režie: Jan Prušinovský / Hrají: Pavla Ga-
jdošíková, Jan Jankovský, Ondřej Kokorský

Sobota / 17. 7. / 19:00 / MSTITEL
Komedie / ČR / od 15 let / 93 min. / 120 Kč
Režie: Lucia Klein Svoboda / Hrají: Daniel Fischer, Jaroslav Dušek, 
Ivan Franěk



Neděle / 18. 7. / 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 / 19. 7. / 19:00 / PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Akční / 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

Úterý / 20. 7. / 19:00 / OČISTA NAVŽDY
Horor / USA / titulky / od 15 let / 120 Kč
Očista má jasná a  drsná pravidla. Jednou ročně na  dvanáct hodin 
platí, že všechny zločiny jsou legální. Včetně těch nejbrutálnějších. 
Co když se někdo rozhodne, že si čas na běsnění trochu protáhne? 
Očista navždy je pokračováním mrazivé hororové série. / Režie: Eve-
rardo Valerio Gout / Hrají: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh 
Lucas

Středa / 21. 7. / 19:00 / SLUŽEBNÍCI
Drama / ČR, SR / od 15 let / 88 min. / 100 Kč
Píše se rok 1980. Michal a  Juraj jsou dva studenti bohoslovecké 
fakulty v  totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před 
zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby 
vyhovující komunistické straně. Každý z  mladých seminaristů se 
musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu ko-
laborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku 
Státní bezpečnosti. / Režie: Ivan Ostrochovský / Hrají: Samuel Skyva, 
Samuel Polakovič, Vlad Ivanov

Čtvrtek / 22. 7. / 19:00 /  
ROZHNĚVANÝ MUŽ - PREMIÉRA
Akční / VB / titulky / od 15 let / 118 min. / 130 Kč
Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlast-
ně tajemný H. a  jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles 
dlouhá noc… / Režie: Guy Ritchie / Hrají: Jason Statham, Holt Mc-
Callany, Josh Hartnett

Pátek / 23. 7. / 21:30 - Letní kino / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 95 min. / 130 Kč
Režie: Vojtěch Moravec / Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, 
Sandra Nováková



Sobota / 24. 7. / 21:30 - Letní kino / UBAL A ZMIZ
Komedie / ČR / od 12 let / 99 min. / 130 Kč
Dva kamarádi, Mireček a Vilém se živí pěstováním trávy a dostanou 
nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za  jednu 
noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem a  jeho 
pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky. / Režie: 
Adam Hobzik / Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran

Neděle / 25. 7. / 17:00 / GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný / ČR / přístupný / 140 Kč
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než na-
jde 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 kaž-
dém psovi. / Režie: F. A. Brabec / Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubo-
vá, Ivana Chýlková

Pondělí - úterý / 26. - 27. 7. / 19:00 / MATKY
Komedie / ČR / od 12 let / 95 min. / 130 Kč
Režie: Vojtěch Moravec / Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, 
Sandra Nováková

Středa / 28. 7. / 19:00 / JEŠTĚ MÁME ČAS
Drama / Kanada, VB / 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

Čtvrtek / 29. 7. / 19:00 / EXPEDICE: DŽUNGLE - 3D - PREMIÉRA
Akční / USA / dabing / přístupný / 150 Kč
Film inspirovaný slavnou atrakcí v  zábavním parku Disneyland, je 
dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se před-
staví Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt 
jako odvážná průzkumnice na své misi. / Režie: Jaume Collet-Serra / 
Hrají: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons

Pátek - sobota / 30. - 31. 7. / 19:00 /  
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie / ČR / od 12 let / 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

Neděle / 1. 8. / 17:00 / GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný / ČR / přístupný / 140 Kč
Režie: F. A. Brabec / Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýl-
ková



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

Sobota / 3. 7. / 19:30 / JOŽKA ŠMUKAŘ S KAPELOU
Koncert legendárního zpěváka cimbálových a dechových kapel Jož-
ky Šmukaře s kapelou.

Sobota / 10. 7. / 19:30 / NA STOJÁKA
Zábavný pořad stand-up komiků Ester Kočičkové, Adély Elbel 
a Richarda Nedvěda.

Čtvrtek / 15. 7. / 19:30 / HOVORY OD SRDCE
Pravidelná talk-show, ve kterém moderátor David Šitavanc vyzpoví-
dá svého hosta herce Vincenta Navrátila.

Sobota / 24. 7. / 19:00 / MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Na koncertě legendárního Michala Prokopa s kapelou Framus Five 
zazní kromě známých hitů i novinky z alba „Mohlo by bejt nebe…“

Středa / 4. 8. / 19:30 / TRUBCI
Divadlo U Váňů a jeho přátel uvádějí hru Trubci, kterou sami aktéři 
označují jako nekorektní blasfemii mužského světa.

Pátek / 6. 8. / 19:00 / HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK 
Koncert populární zpěvačky Hany Zagorové a zpěváka Petra Rezka 
za doprovodu Boom Bandu Jiřího Dvořáka.

Pátek – sobota / 13. 8. - 14. 8. / DECHOVKOVÝ FESTIVAL
V rámci dvoudenního dechovkového festivalu proběhnou 4 koncerty.

   Pátek / 13. 8. /  16:00   K-MUSIC   
 19:00  JIZERANKA

   Sobota / 14. 8. /  15:00  PŘELOUČSKÁ DECHOVKA  
  VLADIMÍRA KOSINY  
 19:00   KŘÍDLOVANKA

Pátek / 20. 8. / 19:00 / HOVORY OD SRDCE 
Další díl pravidelné talk-show Davida Šitavance a jeho hostů. 

Středa 14. 6. 16.00 / PODĚBRADŠTÍ TAMBURAŠI
Koncert Poděbradských tamburašů představí originální chorvatské 
melodie a upravené české lidové písně. Soubor hraje na historické 
jihoslovanské hudební nástroje.  
Lázně Poděbrady,a.s./Kavárna VIOLA/ Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 22. 6. 18.00 / SLUNEČNICE 
Koncert pěveckého sboru Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady 
pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Vrchotové  
Lázně Poděbrady a.s./sál Lázeňské kolonády

TANEC
TANEČNÍ VEČERY 

Kongresové centrum Lázeňská 
kolonáda - Restaurace Swiss
Taneční odpoledne – každý čtvrtek: 14 – 17 hod. 
Taneční večery – úterý a sobota: 19 – 22 hod.

Hotel Libenský – kavárna
Taneční večery – pondělí, středa, pátek  19 – 22 hod. 
Aktuální nabídku najdete na www.lazne-podebrady.cz

VÝSTAVY 
A PŘEDNÁŠKY
Začátek exkurze každý pracovní den  
8.30 – 9.15, 10.15 – 12.45 
EXKURZE DO SKLÁREN CRYSTAL BOHEMIA
Ojedinělý a zcela unikátní zážitek, který Vám nesmí uniknout! 
Navštívíte sklářskou huť a zhlédnete broušení skla. / Vstupné: VIP 
prohlídka (jednotlivec nebo skupina do 4 osob) 500 Kč, dospělí 
100 Kč (děti od 12 let, studenti do 26 let, dospělí od 65 let a ZP 70 Kč). 
Exkurze je možná pouze po dohodě  
Více informací: www.crystal-bohemia.com
Kontakt: exkurze@crystal-bohemia.com / Tel.: 325 602 288

Polabské muzeum Poděbrady
24. 1. – 31.05. / Svět fotoaparátů
Výstava historických fotoaparátů

9. 4. – 18. 6. / Blanka Bohdanová - 
Inspirace, oleje, pastely a sítotisky
Výtvarná výstava tvorby známé herečky

Modře podbarvené akce  
pořádají Lázně Poděbrady a.s.



EKOCENTRUM HUSLÍK
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, 
PEČUJME o přírodu.”

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

1. 7 - 23. 8 / ČTEME. ČTEME? ČTĚME!
Úloha rodiny, školy a  knihovny a  jejich místo v  utváření čtenářské 
kultury / vstupní hala / otevřeno v běžnou otevírací dobu knihovny 
/ vstup zdarma

1. 7. - 27. 8. / Výstava prací ZUŠ – výtvarný obor 
Společenský sál / otevřeno v  běžnou otevírací dobu knihovny /
vstup zdarma

PRO DĚTI
Neděle / 25. 7. / 20:30 / STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadelní komedii pod širým nebem, Strašidlo cantervillské, uvede-
me i v letní sezóně roku 2021 v rámci uměleckého turné po morav-
ských a českých hradech a zámcích. Navážeme tak na velmi úspěšné 
tři ročníky. Na některých místech se po roce znovu, a na mnoha lo-
kalitách nově, setkáte s vynikajícím obsazením hlavních rolí. Martin 
Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršňová, Lukáš Toman 
Paclt, Dorota Paulik, vokální trio Přelet M.S. a další protagonisté se 
představí ve velmi úspěšné adaptaci režiséra Jaroslava Kříže. / Zá-
mek Poděbrady / Vstupenky zakoupíte v Infocentrum vedle radnice 
/ 549 Kč – 999 Kč 



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 

Úterý / 6. 7. / 19:00   Mirek Paleček 
Čtvrtek / 22. 7. / 19:00   René Souček
Úterý / 27. 7. / 19:00   Slávek Janoušek
Čtvrtek / 29. 7. / 19:00   Jindra Kejak 
Úterý / 3. 8. / 19:00   René Souček
Úterý / 10. 8. / 19:00  R. Tomášek a R. Tomášek ml. 
Čtvrtek / 12. 8. / 19:00/  Honza Vančura a David Fiedler
Úterý / 17. 8. / 19:00   Tony Joch a Karel Macálka
Úterý / 24. 8. / 19:00   M. Voborská, H. Maršálková
Úterý / 31. 8. / 19:00   Mirek Paleček



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

Do 31. 7. / 9:30 – 18:00 /  
Výstava fotografii Kristýny Šílové 

1. 8. – 30. 9. / 9:30 – 18:00 /  
Výstava obrazů Blanky Hrabětové a Jany Šenkové

 

1. 8. - 31. 8. 2021 

Turistické informační centrum Poděbrady a Pruh Polabí s.r.o 
Jiřího náměstí 35/19, Poděbrady, 290 01 

VÝSTAVA OBRAZŮ 
BLANKA  HRABĚTOVÁ 

JANA  ŠENKOVÁ 

MUZEA

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

Úterý – Neděle / 4.5. - 14.11. / Z historie železnice v Polabí
Výstava dokumentující rozvoj polabského železničního uzlu...

Úterý – Neděle / 1. 7. - 29. 8./ Dřív než na ně zapomenu. 
Autorská výstava obrazů Jiřího Masáka

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

Památník krále Jiřího z Poděbrad je umístěn v nejstarší části po-
děbradského 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 Jiří-
ho z Poděbrad. 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 křes-
ťanských panovníků, myšlenku, která předběhla svoji dobu. Na-
vazující expozice je věnovaná čelnému představiteli generace Ná-
rodního divadla, sochaři Bohuslavu Schnirchovi (1845-1901). Jeho 
bohatá tvorba je představena desítkami pracovních a soutěžních 
návrhů a modelů, ať už samostatných plastik (pomníky krále Jiří-
ho v Poděbradech nebo svatého Václava pro Václavské náměstí), 
nebo plastické výzdoby neorenesanční české architektury (Ná-
rodní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, Umprum muzeum 
či Zemské banky, popř. městské pojišťovny a spořitelny v Praze). 
Expozici uzavírá lapidárium v zámeckém sklepě, kde jsou vystave-
ny 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

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

4. 5. - 1. 8. / PASTA ONER: HALFTIME 
Výběr z dosavadní popartové tvorby Pasty Onera (1979) doplněný 
o nová, dosud nepublikovaná díla / vstup zdarma 

7. 8. / 16:00 / VERNISÁŽ ADAM KAŠPAR
Slavnostní zahájení výstavy olejomaleb s hudebním doprovodem, 
za účasti malíře Adama Kašpara (1993) / vstup zdarma

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



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

Středa / 7. 7. / Lovosice – Lovoš – Opárno
Sobota / 10. 7. / Peruc
Středa / 14. 7. / Opárenské údolí – Malé Žernoseky
Sobota / 17. 7. / Výstava cestovního ruchu Lysá n/L
Středa / 21. 7. / Třebenice – Košťálov – Sukom
Sobota / 24. 7. / Litoměřice – Radobýl
Středa / 28. 7. / Trosky
Středa / 4. 8. / Prachovské skály
Sobota / 14. 8. / Bertino údolí – Erbenova rozhledna
Středa / 18. 8. / Libochovice – Házmburk – Klapý
Středa / 25. 8. / Hrubá skála
Sobota / 28. 8. / Naučná stezka pod Vysokým Ostrým

TENISOVÝ KLUB PODĚBRADY
TJ LTC PODĚBRADY z. s. / Jana Opletala 845/2, Poděbrady

Sobota – pondělí / 17. - 19. 7. / Celostátní turnaj kategorie C 
mladší žáci / mladší žákyně

Sobota – pondělí / 24. - 26. 7. / Celostátní turnaj kategorie C 
dorostenci / dorostenky 

Sobota – neděle / 31. 7. - 1. 8. / Středočeský pohár veteránů 
muži / ženy 

Sobota – pondělí / 7. - 9. 8. / Celostátní turnaj kategorie C
st. žáci / st. žákyně 

Sobota / 28. 8. / Celostátní turnaj kategorie C 
ženy 

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 

27. 8. – 25. 9. / VÝSTAVA DIAMONDS BERLÍN
Zahájení a vernisáž dne 27. 8. / 19:00  

12. 7. – 18. 7. / MĚSTO = GALERIE



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 

HOKEJ
Úterý / 17. 8. / 17:00 / 
HC Sparta Praha × HC Dynamo Pardubice
Zimní stadion Poděbrady / přátelské hokejové utkání v Poděbra-
dech / vstup volný 



AKCE V OKOLÍ
• NYMBURK 
Pátek – sobota / 20. – 22. 8. / LODĚ NA LABI 

• MÁSLOVICE 
8. 5. – 21. 11. / VÝSTAVA ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 
Malé máslovické muzeum másla

Sobota / 17. 7. / ZÁVOD LODÍ BOHNICE – MÁSLOVICE
přihlášky na ou@maslovice.cz

• POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
   PŘEROV NAD LABEM
Úterý – Neděle / 4.5. - 31.10. / BLAŽENÁ ZEM, KDE SE PIVO 
VAŘÍ, ANEB Z HISTORIE PIVOVARNICTVÍ  
výstava

Středa / 25. 8./ William Shakespeare - Sen noci svatojánské. 
Divadelní open air představení / vstupné 300,- Kč

• SADSKÁ 
PRÁZDNINY V SADSKÉ
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Tel. 603891304, kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY V KNIHOVNĚ - KAŽDOU STŘEDU
Milé děti, každou středu od 9,00 – 12,00 hod. vás v knihovně čekají 
společné hry na zahradě i uvnitř, zábava, tvoření, nebo popovídání 
s kamarády. Ve dnech 14.7., 28.7., 11.8. a 25.8., na víc uvidíte pohádku 
Divadélka Úsměv. (Knihovna K.Viky Palackého nám.3. Sadská info@
knihovnasadska.cz)

ŽELEZNÝ PES A MAXIČKOVSKÝ SAĎÁK
tradiční závody se psy u sadského jezera (Na Vodrážce).
pod záštitou KIC města Sadská ve spolupráci s TJ Sokol Maxičky 

14. 8. / 8:00 – 12:00 / Triatlon o železného psa- 29. ročník - 
je určen amatérům i profíkům všech věkových kategorií. Má pro-
věřit fyzickou zdatnost, ovladatelnost a  souhru mezi člověkem 
a jeho psím kamarádem.

15. 8. / 8:00 – 12:00 / Maxičkovský Saďák  
závod v režii TJ Sokol Maxičky Bikejoring (kolo), csooter (koloběžka), 
canicross (běh) se psy, včetně kategorií příchozí a děti v disciplíně 
canicross / Kontak, přihlášky, informace https://o-zelezneho-psa.
webnode.cz/ / Bohaté občerstvení zajišťují hasiči – SDH Sadská.

POSVÍCENÍ V SADSKÉ
28 - 29. 8. / Program v sobotu i v neděli od 14,00 hod.
Posvícenská show, Na stojáka, výstava fotografa Michala Němečka, 
kočovné muzeum, pohádky a  povídání principála Zdeňka Zajíčka, 
umělecká vystoupení, Disco pro děti, rodinné „Hry bez hranic“, bubli-
nová show, lunapark a malý jarmark, Posvícenský mejdan open air, aj.





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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