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Vážení čtenáři,
Turnov je plný kreativních lidí a ti jsou zase plní

kreativních nápadů, což je prostě skvělé. Tak na-
příklad – poměrně často, když jdu kolem turnov-
ské Základní umělecké školy a slyším z oken hud-
bu, říkám si, že kdybych dostal ještě jednu šanci,
učil bych se na ten klavír víc a pilněji. Tenkrát na
základce jsem u něj vydržel tři roky a dnes tak ako-
rát vím, kde najít C a pravou rukou zvládnu zahrát
Ovčáci čtveráci. Mrzí mě to velmi, tím spíš, že kla-
vír doma máme a taky máme tři děti, a mně ne-
zbývá, než jejich (pravda, ne zcela nezměrnou)
touhu po muzice uspokojovat za pomoci kytary
a několika málo akordů. Na tu jsem se učil sám
v pubertě, abych oslňoval u táboráků, což se ale
povedlo jen částečně, protože z hlavy umím jen
Halí belí (tam se střídají jen dva akordy – D a A7),
zbytek jedině se zpěvníkem… No proč to ale píšu?
Protože ZUŠ Turnov tuto druhou šanci nabízí!
Pravda, jen seniorům, ale nabízí. Založila Akade-

mii umění a kultury pro seniory, a všem, kdo do-
sáhli důchodového věku, dává možnost dalšího
vzdělávání nejen v oblasti hudby, ale též ve výtvar-
ném umění a divadle! Fantastický počin, řekl
bych.

Bezvadný nápad v tuto chvíli realizuje též
Městská knihovna Antonína Marka ve spolupráci
s dalšími partnery – literární soutěž. Jmenuje se
Střípky z ráje, soutěžit se bude v próze i poezii a je
otevřena všem mezi patnácti a devětadevadesáti
lety. A považte, hlavními porotci budou Jiří Žáček
a Iva Pekárková! Jsem na výsledky soutěže upřím-
ně zvědav, a to tím spíš, že právě proběhnuvší sou-
těž v uměleckém přednesu (i vlastních textů)
Poetika znovu potvrdila, že dobrých autorů a in-
terpretů má Turnov dlouhou řadu.

Vážení naši čtenáři, přeji vám klidný Advent,
krásné Vánoce a v novém roce 2017 především
hodně zdraví. 

David Pešek

Kum‰t pro kaÏdého

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. prosince

10.00 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
Kino nejen pro seniory 60,– 

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Promûna aneb ¤ehofi
uÏ toho má dost
abonentní divadelní představení
v předprodeji 420,–/na místě 460,–

19.30 – KINO SFÉRA
Snowden
životopisný/drama 110,–

pátek 2. prosince 
17.00 – SOKOLOVNA TURNOV
Slavnostní akademie

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Snowden
životopisný/drama 110,–

sobota 3. prosince
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

14.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata
a kde je najít 3D
dobrodružný/fantasy, dabing

150,–/130,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie/romantický 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples lyÏafiÛ

150,–

nedûle 4. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

15.00 – KOSTEL SV. MIKULÁ·E
Trio Bel Canto
adventní koncert

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie/romantický 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata
a kde je najít 2D
dobrodružný/fantasy, titulky

130,–/110,– děti do 15 let

pondûlí 5. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama 120,– 

úter˘ 6. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Je to jen konec svûta
Filmový klub

100,–/studenti a členov FK 80,–

stfieda 7. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
Putování po Azorsk˘ch
ostrovech
Cestovatelský klub 90,– 

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Pavel Dobe‰
koncert
v předprodeji 160,–/na místě 190,–

ãtvrtek 8. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
Kino nejen pro seniory 60,–

20.15 – KINO SFÉRA
ROH: Louskáãek
balet, přímý přenos

200,–/150,– děti do 18 let

pátek 9. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Vánoãní hvûzda
Představení pro školy a veřejnost 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Underworld:
Krvavé války 3D
akční/horor 140,–

sobota 10. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Underworld:
Krvavé války 2D
akční/horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
NAPŘÍČ ROKEM 2016
– Komedie 80,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
AnarchiA
Malá (domácí) scéna

dobrovolné

nedûle 11. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis:
Mûsto zvífiat
NAPŘÍČ ROKEM 2016
– Pohádka 80,–

17.00 – DÒM NA SBO¤E
Jaroslav Hutka
adventní koncert

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
NAPŘÍČ ROKEM 2016
– Český film 80,–

19.30 – KINO SFÉRA
REVENANT
Zmrtv˘chvstání
NAPŘÍČ ROKEM 2016
– Blockbuster 80,–

úter˘ 13. prosince
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Na Pohovce s hrabûtem
Pohovka 200,–/senioři 140,–V rámci Cestovatelského klubu se podíváme na Azory.
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kulturní pfiehled
19.30 – KINO SFÉRA
Monsieur Chocolat
Filmový klub

100,–/studenti a členov FK 80,–

stfieda 14. prosince
19.00 – KAVÁRNA KUS
Marie Ilja‰enko
O literatuře zdarma

23.59 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 2D
akční/sci-fi, titulky,
půlnoční kostýmová premiéra

130,–

ãtvrtek 15. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Café Society
Kino nejen pro seniory 60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 3D
akční/sci-fi, titulky 150,–

pátek 16. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 3D
akční/sci-fi, dabing 150,–

22.00 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 2D
akční/sci-fi, dabing 130,–

sobota 17. prosince
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Fridolín se hledá
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
LichoÏrouti
animovaný/rodinný 120,–

16.00 – HASIâÁRNA
Posezení pfii dechovce

50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Pafiba o Vánocích
komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 3D
akční/sci-fi, dabing 150,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Tamdoletma
Malá (domácí) scéna dobrovolné

nedûle 18. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
LichoÏrouti
animovaný/rodinný 120,–

15.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
VzhÛru past˘fiové
adventní koncert

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 2D
akční/sci-fi, titulky 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Pafiba o Vánocích
komedie 110,–

pondûlí 19. prosince
17.00, 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Musica Fortuna
vánoční koncert

120,–/galerie 90,–

úter˘ 20. prosince
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vánoãní koncert ÏákÛ
ZU·
koncert

19.30 – KINO SFÉRA
Bratfiíãek Karel
Filmový klub

100,–/studenti a členov FK 80,–

ãtvrtek 22. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Café Society
Kino nejen pro seniory

60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 2D
akční/sci-fi, dabing 130,–

pátek 23. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

pondûlí 26. prosince
20.00 – KAVÁRNA KUS
Funk Corporation
koncert 90,–

stfieda 28. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 2D
akční/sci-fi, titulky

130,–

ãtvrtek 29. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Assassin's Creed 2D
akční/dobrodružný

120,–

pátek 30. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Assassin's Creed 3D
akční/dobrodružný

150,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rogue One:
Star Wars Story 3D
akční/sci-fi, dabing

150,–
Nejnovûj‰ímu dílu sci-fi série Star Wars bude patfiit kost˘mová pÛlnoãní premiéra.
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Kino Sféra

so 3. 12. – 19.30 / 120 Kã
ne 4. 12. – 17.00 / 120 Kã

komedie/romantick˘, âR,
2016, 97 min.

Bezva Ïenská
na krku

âeská komedie o souÏití
uãitelky a hrobníka

3D dab. so 3. 12. – 17.00 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D tit. ne 4. 12. – 19.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

dobrodruÏn˘/fantasy, USA/VB,
2016, 133 min., 12+

Fantastická
zvífiata

a kde je najít 
Nov˘ pfiíbûh ze svûta

Harryho Pottera

ãt 1. 12. – 19.30 / 110 Kã
pá 2. 12. – 19.30 / 110 Kã

Ïivotopisn˘/drama, USA/Nûm.,
2016, 134 min., 12+, titulky

Snowden

B˘val˘ zamûstnanec NSA,
kter˘ vy‰el s pravdou ven

po 5. 12. – 19.30 / 120 Kã 
ãt 1. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 8. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama, âR, 2016, 99 min.

Tenkrát
v ráji

O osudu horolezcÛ
z âeského ráje

so 10. 12. – 19.30 / 80 Kã

komedie/romantick˘, USA/VB,
2016, 123 min., 15+, titulky

Dítû Bridget
Jonesové

NAP¤Íâ ROKEM 2016 – Komedie

ne 11. 12. – 14.30 / 80 Kã

Animovan˘/rodinn˘, USA,
2016, 109 min., dabing

Zootropolis:
Mûsto zvífiat

NAP¤Íâ ROKEM 2016 – Pohádka

út 6. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Fr./Kan., 2016,
97 min., 12+, titulky

Je to jen
konec svûta

O návratu domÛ po 12 letech

ãt 8. 12. – 20.15 / 200 Kã /
150 Kã dûti do 18 let

balet, 150 min., titulky

ROH:
Louskáãek

Pfiím˘ pfienos baletního
pfiedstavení z Lond˘na

so 3. 12. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 4. 12. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
so 10. 12. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
pá 23. 12. – 19.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
st 28. 12. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ãt 29. 12. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

pohádka/rodinn˘, âR, 2016, 90 min.

Andûl Pánû 2

Pokraãování oblíbené vánoãní pohádky

FK

3D pá 9. 12. – 19.30 / 140 Kã
2D so 10. 12. – 17.00 / 120 Kã

akãní/horor, USA, 2016, 100 min., 12+, titulky

Underworld: 
Krvavé války

Pát˘ díl akãní série
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Kino Sféra

ne 11. 12. – 17.00 / 80 Kã

komedie/drama, âR,
2016, 101 min.

Teorie 
tygra

NAP¤Íâ ROKEM 2016 – âesk˘ film

ne 11. 12. – 19.30 / 80 Kã

dobrodruÏn˘/western, USA,
2015, 156 min., 15+, titulky

REVENANT
Zmrtv˘chvstání

NAP¤Íâ ROKEM 2016 – Blockbuster

so 17. 12. – 14.30 / 120 Kã
ne 18. 12. – 14.30 / 120 Kã

animovan˘/rodinn˘, âR,
2016, 83 min.

LichoÏrouti

DrÏte si své ponoÏky!

ãt 15. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 22. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, USA,
2016, 96 min., 15+, titulky

Café 
Society

Mlad˘ muÏ pln˘ ideálÛ
pfiijíÏdí do Kalifornie

FKFK

út 20. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR/Pol.,
2016, 79 min.

Bratfiíãek
Karel

Karel Kryl polsk˘ma oãima

út 13. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Fr., 2016,
110 min., 12+, titulky

Monsieur
Chocolat

Omar Sy jako první
ãerno‰sk˘ klaun

2D tit. st 14. 12. – 23.59 / 130 Kã
– PÛlnoãní kost˘mová premiéra
3D tit. ãt 15. 12. – 19.30 / 150 Kã
3D dab. pá 16. 12. – 19.30 / 150 Kã
2D dab. pá 16. 12. – 22.00 / 130 Kã

3D dab. so 17. 12. – 19.30 / 150 Kã
2D tit. ne 18. 12. – 17.00 / 130 Kã
2D dab. ãt 22. 12. – 19.30 / 130 Kã
2D tit. st 28. 12. – 19.30 / 130 Kã
3D dab. pá 30. 12. – 19.30 / 150 Kã

akãní/sci-fi, USA, 133 min., 2016

Rogue One: 
Star Wars Story

Dal‰í roz‰ífiení legendární sci-fi série

FK

2D ãt 29. 12. – 19.30 / 120 Kã
3D pá 30. 12. – 17.00 / 150 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA/VB, 2016,
100 min., 12+, titulky

Assassin's Creed

Boj AssassínÛ s Templáfii poprvé ve filmu

so 17. 12. – 17.00 / 110 Kã
ne 18. 12. – 19.30 / 110 Kã

komedie, USA, 2016, 100 min., 15+, titulky

Pafiba o Vánocích

Jak má vypadat vánoãní veãírek?

FK
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Mûstské divadlo

Ypsilonka pfiijede s ¤ehofiem 
Groteska v rámci abonentní divadelní řady otevře
v Městském divadle prosinec. Na jevišti se před-
staví hvězdy pražské Ypsilonky jako Petr Vršek,
Jaroslava Kretschmerová a Oldřich Navrátil.  

Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jed-
noho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho
proměnil v brouka, nepotřebný hmyz, ale v Ypsi-
lonce to zpracovali trochu jinak, po svém, ovšem
v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika po-

hybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se
pobavíte a třeba vám bude i trošku smutno.
Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete!

ãtvrtek 1. prosince od 19.30 hodin
Promûna aneb ¤ehofi uÏ toho má dost 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 420 Kã, na místû 460 Kã

Na Pohovce s hrabûtem 
V polovině prosince přivítáme v divadle charisma-
tického pana hraběte Františka Kinského (1947). 

Rodině Kinských byl v rámci porevolučních resti-
tucí navrácen majetek již v roce 1992. Byl jim vrá-
cen i zdevastovaný zámek v Kostelci nad Orlicí.
Pan Josef Kinský (otec F. Kinského) empírový zá-
mek nechal zrekonstruovat. V roce 2003 předal
rodinný majetek staršímu synovi Františkovi
Kinskému,  který v roce 2014 převzal cenu „Torzo
naděje“. V tomto roce se také stal starostou města
Kostelec nad Orlicí. Pana hraběte jste mohli vidět
v televizi např. Na plovárně nebo v pořadu Karla Šípa

Všechnopárty. A teď máte jedinečnou příležitost
v turnovském divadle. Moderovat bude novinář
a spisovatel Josef Klíma, hudební doprovod zajis-
tí Klíma band – Klíma, Půta, Seidl. Těší se na vás
také dramaturgyně Pohovky Dagmar Landrová. 

úter˘ 13. prosince od 19 hodin
Na Pohovce s hrabûtem 
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii na OSV 140 Kã

Fridolín se hledá
Máte doma v šatníku také oblečení, které už neno-
síte a je vám ho líto vyhodit? My si s ním alespoň
hrajeme. Hledáme ve skříni, hledáme, šmátráme
a ejhle…

Našli jsme netopýra, jmenuje se Fridolín a také
něco hledá. Ale je to složitější. Hledá sám sebe
a u toho se někdy zapotí i člověk, natož netopýr.

Netopýr Fridolín se narodil maličký, dokonce
tak maličký, že mu ostatní říkají Fridolín Prďolín!
Prďolín možná, ale s velikou touhou objevit svět

a své místo v něm. A právě proto se Fridolín vydá-
vá na cestu, kde potkává mnoho jemu podobných:
kohouta, holuba, páva, kachnu a bažanta. 

sobota 17. prosince od 10 hodin
Fridolín se hledá 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã



prosinec 2016 | | 9

hudební pozvánky

Nasajte atmosféru na adventních koncertech
Trio Bel Canto
Repertoár Tria Bel Canto zahrnuje skladby skla-
datelů z období baroka a klasicismu. Kombinace
zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená a poskytu-
je delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku.
Zazní skladby Adama Michny z Otradovic, An-
tonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha,
Georga Philippa Telemanna a dalších. Účinkují
Martina Macko – soprán, Mariia Mikhailova –
flétna, Libor Janeček – kytara. 

Jaroslav Hutka
Tradiční i méně známé balady ze sbírek moravské-
ho obrozenského kněze Františka Sušila a etno-
grafa Františka Bartoše, žalm z amsterodamské-
ho kancionálu J. A. Komenského i autorské písně
v podání hudebníka, skladatele, písničkáře a za-
kládajícího člena folkového sdružení Šafrán.

VzhÛru past˘fiové
Adventní, vánoční a duchovní skladby přednese
Pěvecký sbor Antonín Dvořák, Turnovské orches-

trální sdružení a sólisté, provedení řídí Bohuslav
Lédl. Hlavní částí programu bude českolatinská
II. mše půlnoční Jakuba Jana Ryby, muzikanty
zvaná „druhá Rybovka“. Věříme, že typická melo-
dika Rybova zpracování vánočního příběhu pod-
trhne sváteční náladu adventního času.

nedûle 4. prosince od 15 hodin
Trio Bel Canto 
adventní koncert
Kostel sv. Mikulá‰e
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã

Pavel Dobe‰
Pavel Dobeš je český písničkář, textař a skladatel
pocházející z Frýdku-Místku.

Začátky Dobešova působení jsou spojeny s ostrav-
skými bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v 60.
letech. Postupně se jeho zájem soustředil na
country a folkovou hudbu. Od poloviny 80. let vy-
víjí intenzivní koncertní činnost, s Martinem
Kratochvílem nahrávají Skupinové foto, opako-
vaně přijímá pozvání Miloslava Šimka do divadla
Semafor, vystupuje v rozhlase a televizi. V reper-
toáru prošel Dobeš „ostravským obdobím“, jeho

písně se tematicky neomezují, způsob podání běž-
ných námětů ze života se pohybuje od střízlivého
konstatování až po hlouběji pojaté úvahy. 

stfieda 7. prosince od 19.30 hodin
Pavel Dobe‰
koncert
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 160 Kã, na místû 190 Kã

nedûle 11. prosince od 17 hodin
Jaroslav Hutka 
adventní koncert
DÛm Na Sbofie
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã

nedûle 18. prosince od 15 hodin
VzhÛru past˘fiové 
adventní koncert
Chrám Narození Panny Marie
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã
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kulturní kavárna KUS

Kavárnu KUS ovládne AnarchiA
K vánočnímu času patří dozajista koledy, co si ale
dopřát trochu metalu? V KUSu se na vás bude tě-
šit turnovská AnarchiA. 

AnarchiA je metalová kapela hlásící se k hard and
heavy kořenům. Obrazem kapely jsou zpěvné me-
lodické texty a úderné kytarové riffy. Za doprovo-
du basy udává celé formaci tempo motor složený
z bicích nástrojů. Turnovskou kapelu AnarchiA
založili na počátku roku 2015 kytarista David
Koreček a zpěvák Daniel Pelant. Později se přidal

baskytarista Honza Kudrnáč a bubeník Vladimír
Horák (dnes Vojta Urban). Na podzim roku 2016
kapela vydala své vysněné debutové album
Soudný den, které představuje duši kapely.

sobota 10. prosince od 20 hodin
AnarchiA
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Ironii, humor i melancholii pfiinese Tamdoletma
Předvánoční koncert obohacený o křest nového
alba si připravilo  uskupení Tamdoletma. 

Turnovská skupina Tamdoletma vznikla v roce
2008 a za dobu svého působení se přes hraní po
hospodách, klubech, ale i takových prostorech, ja-
ko je například fara, posunula od písní výlučně ve-
selých a ironických k humoru spíše hořkému,
ukrytému v melancholických skladbách, někdy
i s bluesovým nádechem. Současná tvorba skupi-
ny je z větší části postavena pouze na syrovém

projevu kytary a houslí. Nově jsou však některé
písně umocněny i hlubokými tóny klavíru. Dojde
i na křest nového alba s názvem Hey Joe.

sobota 17. prosince od 20 hodin
Tamdoletma
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Vánoce na Stfielnici budou opût funky
Co jste si přáli pod stromeček? Byl to energický
funky koktejl servírovaný na svatoštěpánském sto-
le? Že nikoli? Turnovská soulová skupina Funk
Corporation si myslí opak! A bude se vám to snažit
dokázat svým tradičním koncertem v Kulturním
centru Střelnice.

Funky matadoři pravidelně plní metropolitní hu-
dební kluby a letos svým vystoupením rozezněli
třeba i festival Benátská. Pražské publikum pak
zaujali i společným koncertem s vycházející hvěz-
dou globální jazzové scény Jacobem Collierem.

Na turnovském vystoupení odehrají nové skladby,
překvapí však i neotřelými groovy aranžmá rocko-
vé klasiky. Vřele doporučujeme dorazit na čtvrtý
díl Funky Xmas včas! Na Funk Corporation bývá
o vánocích pravidelně plno.

pondûlí 26. prosince od 20 hodin
Funk Corporation
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné 90 Kã

Foto Michal Kobrle
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S Petrem Schlindenbuchem po Azorách
V prosinci se milovníci cestování mohou vypravit
na Azorské ostrovy. V rámci Cestovatelského klubu
nás na devět portugalských ostrovů pozve cestova-
tel Petr Schlindenbuch. 

Jsou rájem turistů, milovníků nedotčené přírody,
krajem, kde můžete dokonale splynout s přírodou,
aniž by vás rušilo množství turistů. Budeme puto-
vat po jednotlivých ostrovech a objevovat krásu
každého z nich, vylezeme na nejvyšší horu Por-
tugalska Pico (výška 2 351 m), obejdeme množ-

ství sopečných kráterů, navštívíme termální pra-
meny a uvidíme, že okolní Atlantik nabízí mnoho
krásných míst ke koupání.

stfieda 7. prosince od 18 hodin
S Petrem Schlindenbuchem 
po Azorách
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

O literatufie s Marií Ilja‰enko
Příjemné chvíle ve společnosti zajímavých lidí, kte-
ří mají co říci a dokážou nejen svým dílem, ale
i svou osobností inspirovat druhé, to je pořad O li-
teratuře, který již více než rok pořádají KC Turnov
a Městská knihovna A. Marka. Máme velikou ra-
dost ze stále se zvyšujícího počtu diváků! 

Předvánoční vydání našeho pořadu bude po delší
době věnováno především poezii. Básnířka Marie
Iljašenko, „dívka mnoha světů,“ jak ji na nedáv-
ném Festivalu spisovatelů Praha 2016 nazval mo-
derátor pořadu Petr Vizina, se narodila v roce
1983 v Kyjevě v rodině s českými a polskými koře-
ny, vyrůstala však v Polici nad Metují. Vystudovala
rusistiku a komparatistiku a překládá z ruštiny,
polštiny a ukrajinštiny. Knižně byly vydány její
překlady románů Nebeské příbytky Arkadije
Rovnera a Jeruzalémské sny bratrů Šargorod-

ských. Příležitostně publikuje eseje a recenze
v čtrnáctideníku A2 a slovenském Romboidu, žije
v Praze.

Její básnická sbírka Osip míří na jih představu-
je vyzrálý debut, o čemž svědčí nominace na cenu

DILIA Litera pro objev roku. Přestože básnířka
pochází z ukrajinského Kyjeva a jejím mateřským
jazykem je ruština, Iljašenko přiznává, že se jistěji
cítí v češtině, jež se i proto stala jejím tvůrčím ja-
zykem. Ke své tvorbě dodává: „mám raději poezii,
která vzniká z přebytku radosti“. 

Vedle poezie jistě dojde i na další zajímavá té-
mata, řeč bude o cestování (k němuž debutová
sbírka podvědomě svádí), o Ukrajině, Polsku
a Česku.

stfieda 14. prosince od 19 hodin
Marie Ilja‰enko
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Kavárensk˘ kvíz
v KUSu pokraãuje
Seberte přátele a přijďte si užít pohodový večer. 

Nemusíte se bát, že by šlo o vědomosti a kvíz za-
vánějící testem ze školních lavic. Málokdo tuší,
z jakých ingrediencí se skládal Kleopatřin parfém

či čemu se na motocyklu říká batůžek. Jde přede-
vším a hlavně o tu legraci. 

Vítězný tým má daný večer slevu 30 % na celou
útratu a vyhrává vstupenky do kina Sféra a na po-
řady KCT. Týmy mohou mít od 2 do 6 členů a je
možné se přihlásit dopředu na e-mail weisso-
va@kcturnov.cz, nebo dorazit aspoň 15 minut
předem přímo do KUSu, kde už na vás bude čekat

moderátor a všechno vám vysvětlí. Podrobnosti
najdete na facebook.com/kusturnov

ãtvrtek 1. prosince od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
KUS Experta
zdarma

Foto Ondfiej Lipár
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Hvûzdná ãtvefiice filmÛ, to
je NAP¤Íâ ROKEM 2016 
Kino Sféra pro vás letos v prosinci připravilo
menší průřez tím nejlepším, co jsme mohli v ki-
nech vidět v roce 2016. 

Ze čtyř žánrových kategorií (komedie, pohádka,
český film a blockbuster) si určitě vybere každý.
Vstupné na každý film činí symbolických 80 Kč.

Minifestival NAPŘÍČ ROKEM 2016 zahájíme
v sobotu 10. prosince o půl osmé novou komedií
Dítě Bridget Jonesové s Renée Zellweger v hlavní
roli. V neděli 11. prosince v kategorii pohádka
promítneme animovaný film o strážnici Judy
Hopkavé Zootropolis: Město zvířat, který pobaví
a nadchne nejen děti. Pátá odpolední bude patřit

českému filmu Teorie tygra, který se celorepubli-
kově tešil vysoké návštěvnosti, u nás tomu nebylo
jinak, takže kdo neviděl trhák s Jiřím Bartoškou
v hlavní roli, může to napravit. Vše uzavře block-
buster REVENANT Zmrtvýchvstání. Epický dob-
rodružný western, za který získal Leonardo
DiCaprio sošku Oscara za nejlepší mužský herec-
ký výkon v hlavní roli. 

Na Star Wars do Sféry
i letos o pÛlnoci
a v kost˘mu
I letos přijdou pro fanoušky sci-fi a fantasy žán-
ru Vánoce o nějaký ten den dříve. 

Do kin totiž v polovině prosince vstupuje další
rozšíření legendární sci-fi série Star Wars a i letos
se pro vás chystá speciální kostýmová půlnoční
premiéra, která proběhne v noci ze středy 14. na
čtvrtek 15. prosince. 

Pokud jste ještě nikdy nezažili atmosféru půl-
nočních premiér, o hodně jste přišli, vždy vypro-
daný sál plný perfektních kostýmů je tradice, kte-
rou si kino Sféra drží už pár let, a baví nás to!
Vstupenky mizejí závratnou rychlostí, proto vě-
nujte pozornost zahájení předprodeje a rezervujte
si svá místa včas. 

Pokud nestihnete půlnoční premiéru, nabízíme
v následujících dnech hned několik projekcí, kdy
si budete moci vybírat ze všech formátů, tedy
2D či 3D dabing i titulky. 

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

ãtvrtek 1. prosince 2016 – Proměna aneb Řehoř už toho
má dost (abonentní divadelní představení) 420,–
nedûle 4. prosince 2016 – 2. adventní koncert – Trio
Bel Canto 60,–
stfieda 7. prosince 2016 – Azory (Cestovatelský klub)
90,–
stfieda 7. prosince 2016 – Pavel Dobeš 160,–
nedûle 11. prosince 2016 – 3. adventní koncert –
Jaroslav Hutka 60,–
úter˘ 13. prosince 2016 – Pohovka – hrabě František
Kinský 200,–
sobota 17. prosince 2016 – Fridolín se hledá 50,–
nedûle 18. prosince 2016 – 4. adventní koncert
Pěvecký sbor Antonín Dvořák 60,–
pondûlí 19. prosince 2016 – Adventní koncert Musica
Fortuna 120,–/90,–
pondûlí 26. prosince 2016 – Funk Corporation 90,–

Vánoãní dárkové poukazy
I letos nabízíme Vánoční dárkové poukazy. Na-
bídka představení a koncertů, které jsou vhodné

jako dárek pod stromeček je letos skutku pestrá.
Předprodej bude zahájen ve čtvrtek 1. prosince.

pátek 13. ledna 2017 – Válka Roseových (abonentní
představení) 380,–
stfieda 25. ledna 2017 – Lobkowicz trio (Turnovský
hudební večer) 100,–
ãtvrtek 26. ledna 2017 –  Stvoření světa – bez cenzury
(divadelní představení volné) 380,–
ãtvrtek 2. února 2017 – Začínáme končit (abonentní
představení) 420,–
stfieda 8. února 2017 – Opera ad libitum (Turnovský
hudební večer) 100,–
pondûlí 13. února 2017 – Klíče (divadelní představení
volné – Háta) 380,–
úter˘ 14. bfiezna 2017 – Bláznivý Petříček (divadelní
představení volné) 500,–
pátek–sobota 17.–18. bfiezna 2017 – NEFORM JAZZ
FEST (jazzový festival) 120,– (jednodenní) /
200,– (dvoudenní)
stfieda 22. bfiezna 2017 – Irvin Venyš – Moving
Clarinet (Turnovský hud. večer) 100,–
pátek 24. bfiezna 2017 – Čekání na Godota
(abonentní představení) 350,–
úter˘ 28. bfiezna 2017 – Duo Jamaha (koncert) 
320,–/290,–/220,–/180,–

sobota 8. dubna 2017 – Misantrop (abonentní
představení) 350,–
ãtvrtek 13. dubna 2017 – Věra Špinarová (koncert)
440,–/390,–/350,–
stfieda 19. dubna 2017 – Vagantes – Madrigalová
komedie (Turnovský hud. Večer) 100,–
stfieda 3. kvûtna 2017 – Kalabis Quintet (Turnovský
hud. večer) 100,–
pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra (abonentní
představení) 380,–
nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny (divadelní
představení volné) 350,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00 
úterý 7.30–16.00 
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

Recepce bude letos otevřena naposledy 23. pro-
since, poté se na vás budeme těšit v pondělí 2. ledna.

Kavárna KUS bude ve dnech 23. 12 .–3. 1. uzav-
řena s výjimkou 26. prosince, kdy si můžete užít
funky Vánoce s kapelou Funk Corporation.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Výstavy:

23. 11. 2016–22. 1. 2017, V˘stavní sál muzea 
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka
a Vánoce
Výstava plná tajemných symbolů.Vánoční výstava
je zaměřená vývoj prosincové svátky, které jsme si
zvykli nazývat „vánoční“, případně „adventní“.
Ať si to lidé uvědomovali více či méně, oslavy
v tomto období byly vždy spojeny s uctíváním
všech čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země, a to
zejména proto, že pro všechny archaické agrární
společnosti bylo právě toto období nejkratších
dnů a očekávaného slunovratu časem, kdy se roz-
hodovalo, jak bude vypadat následující rok. 

23. 11.–30. 12. 2016, Kamenáfisk˘ dÛm
Tfipytivé Vánoce – Perliãkové
ozdoby z Poniklé
Vzpomínáte si na vánoční ozdoby smontované
z maličkých třpytivých perliček, hvězdy, zvonečky
a postavičky, které jste jako malí věšeli na stro-
mečky u prarodičů a rodičů? Byly to perličkové
ozdoby z Poniklé, které se v této krkonošské vísce
vyráběly z foukaných dutých skleněných perlí již
na počátku 20. století. Samotné perle se vyráběly
ještě dříve a používaly se k výrobě bižuterie, vá-
noční ozdoby přišly s trendem zdobení vánočního
stromečku na přelomu 19. a 20. století. 

20. 10.–30. 12. 2016, Klenotnice
Poklady z depozitáfie drah˘ch
kamenÛ
Výstava Poklady z depozitáře drahých kamenů
bude zahájena 20. října v Klenotnici muzea. Na
výstavě budou prezentovány nejvýznamnější
a nejcennější „skvosty“ z geologických sbírek,
které jsou uložené v depozitárních prostorech na-
cházejících se v budově bývalé věznice. Velká část
exponátů nebyla ještě nikdy vystavena a dosud zů-
stávala skryta očím návštěvníků. V klenotnici mu-
zea budete moci spatřit vzorky v přírodní podobě
i broušené drahé kameny, jejichž sbírka je po Ná-
rodním muzeu druhá největší v České republice. 

19. 5.–30. 12. 2016, Galerie muzea
UÎ 130 LET – v˘stava 
k 130. v˘roãí zaloÏení muzea
V březnu uplynulo 130 let od chvíle, kdy se poprvé
oficiálně objevila myšlenka ke zřízení turnovské-
ho muzea. Tehdejší městská rada zveřejnila v no-
vinách provolání „Pokrokumilovnému občanstvu
turnovskému“ ke zřízení městského muzea.
Výročí si připomeneme mnoha akcemi, tou hlavní
ale nemůže být v muzeu nic jiného než výstava,
která se bude jmenovat jednoduše Už 130 let. 

Akce:
9.–10. prosince, Skálova ulice / muzeum
Vánoãní stezka 
V rámci Vánočních trhů v Turnově bude pro ná-
vštěvníky připravena zábavná malovaná cesta od
náměstí Českého ráje Skálovou ulicí do Muzea
Českého ráje. Potkáte na ní anděla, vánoční hvěz-
dy i kapry. Vyzdobenou ulicí dojdete do muzea,
kde budete moci navštívit nejen loutková předsta-
vení, ale také vánoční výstavy. V Kamenářském
domě bude připravena řemeslná dílna, tentokrát
si vyrobíte perličkovou vánoční ozdobu. 

Sobota 10. prosince, od 9.00 – 18.00 hod. 
Vánoãní dílna – perliãková 
vánoãní ozdoba
V Kamenářském domě u Muzea Českého ráje
v Turnově bude v rámci Vánočních trhů v Turnově

probíhat řemeslná dílna, kde si návštěvníci vyrobí
vánoční perličkovou vánoční ozdobu. Pro inspira-
ci poslouží výstava vánočních ozdob z foukaných
perlí, která je nainstalována také v prostorách
Kamenářského domu. 

Pfiedná‰kové úterky aneb pro
kaÏdého nûco 

Cyklus zajímavých přednášek, který připravili od-
borní pracovníci u příležitosti oslav 130. výročí
založení muzea. Vždy od 17 hodin, Vstupné 20 Kč

6. prosince
Tfipytivé Vánoce
Komentovaná prohlídka výstavy perličkových
ozdob s kurátorkou Lenkou Tuláčkovou.

13. prosince
Diorama
Specifický výtvarný způsob muzejní prezentace
včera a dnes.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû
pondûlí 9.00–16.00 hod. 

Vánoãní otevírací doba: 
Otevfieno: 23. 12. , 27. 12., 28. 12., 29. 12. 30. 12.
(9.00–16.00 hod.)
Zavfieno: 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12., 1. 1. a 2. 1. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Vánoční expozice – příprava rodiny sedláka Josefa
Dlaska na Půlnoční mši. Zpřístupněn a vánočně
naladěn bude celý areál Dlaskova statku.

DlaskÛv statek v Dolánkách
otevfien dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hod.
Vánoãní otevírací doba:
Otevfieno: 23. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12. a 30. 12. (9.00–
16.00 hod.) 
Zavfieno: 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12., 1. 1. a 2. 1.
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

JeÏí‰kova vánoãní po‰ta
I v letošním roce se děti mohou těšit na Ježíškovu
vánoční poštu a poslat dopis se svými přáními
Ježíškovi prostřednictvím Regionálního turistic-
kého informačního centra. Pobočka č. 255 se ote-
vírá již v pondělí 28. listopadu 2016. Děti mohou
nosit své dopisy do úterý 20. prosince 2016 do
infocentra na náměstí Českého ráje a to v tomto
čase: po–pá 8.00–17.00, so 9.00–12.00. Za každý
odeslaný dopis děti obdrží malou pozornost a po-
tvrzení o předání dopisu.

Kapesní kalendáfie 2017
Blíží se nám konec roku a příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch již tradičně
vydala pět druhů kapesních kalendáříků na příští
rok 2017. Kalendáříky s motivy z Turnova a Čes-
kého ráje jsou pro Vás k dispozici zdarma v Re-
gionálním turistickém informačním centru na ná-
městí Českého ráje.

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patfie infocentra)

STROMY – Eva Matylda Jifiiãková
Výstavu STROMY uspořádala autorka Eva Ma-
tylda Jiřičková z výběru fotografií a básní ze sbírky
lyrických textů, které byly inspirovány fotografie-
mi stromů. Výstavu můžete zhlédnut do konce
prosince 2016.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v prosinci: hrad je uzavfien (kromû pofiádan˘ch akcí)

sobota 10. prosince, od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru Provaz
Koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého. Tradiční
předvánoční zpívání souboru z Kacanov.
Vstupné dobrovolné

sobota 17. prosince, od 14 hodin 
Adventní ãas s vévodou
Albrechtem z Vald‰tejna
Povídání o Vánocích s vévodou Albrechtem
z Valdštejna. Přineste vlastní ozdobičku (nejlépe
ručně vyrobenou) a ozdobíme stromeček společně!
Vstupné dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

nedûlû 18. prosince, od 14 hodin 
Vánoãní koncert turnovsk˘ch
skautÛ
Vystoupení dětského sboru turnovských skautů.
Vstupné dobrovolné

sobota 24. prosince, od 14 hodin
Vánoãní koncert skupiny 
I DILETTANTI
Vánoční koncert pěveckého sboru I DILETTANTI
z Liberce pod vedením Mgr. Čeňka Svobody.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 6 let zdarma

pondûlí 26. prosince, od 14 hodin 
Vánoãní koncert MUSICA FORTUNA
Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého
sboru z Turnova.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 6 let zdarma

stfieda 28. prosince, od 14 hodin
Radek Rej‰ek
Vánoční varhanní koncert.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 6 let zdarma

nedûle 1. ledna 2017, od 14 hodin
Varhanní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Tradiční novoroční koncert.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 6 let zdarma

sobota 7. ledna 2017, od 14 hodin
Koncert Hradeckého komorního
tucteta
Novoroční koncert smíšeného sboru.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 6 let zdarma
V rámci akcí bude možné nahlédnout do místnos-
ti návštěvníkům běžně nepřístupné s expozicí
„Aehrenthalské Vánoce“.

Příspěvková organizace Turnovské památky a ces-
tovní ruch Vám děkuje za přízeň v roce 2016 a přeje
Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
rok 2017!

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, Tel.: 481 325 989, 737 206 691

Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení a zlatnických technik vysazování
a zasazování. Přijďte se podívat i na jeden z největ-

ších českých granátů o průměru 7,5 mm vážící
0,7 g. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro
„ČESKÝ SLAVÍK“.

fiíjen–prosinec
âesk˘ ráj oãima Mirky
Procházkové
Po delším čase se do galerie Granát vrací s novou

výstavou Mirka Procházková. Její grafika upouta-
la mnoho návštěvníků a někteří se na její předcho-
zí výstavu i vraceli. Mirka Procházková, narozená
v roce 1948 v Chomutově, v letech 1972–1976
navštěvovala uměleckou školu v Mladé Boleslavi
u ak. malíře S. Kováře. Později absolvovala figu-
rální kurzy v Praze u ak. malířky B. Blabolilové
a výtvarné semináře u PhDr. J. Vančáta.
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, 
www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

Městská knihovna Antonína Marka v prosinci
uzavírá rok 2016 a pracovníci knihovny přejí všem
čtenářům, návštěvníkům a příznivcům pohodové
vánoční svátky a do nového roku 2017 pevné zdra-
ví a osobní štěstí. 

Těšíme se na další setkávání při všech našich
aktivitách a nabízíme své služby, které můžete opět
sledovat na adrese www.knihovna.turnov.cz, nebo
na facebooku knihovny.

Kalendáfi akcí

ãtvrtek 1. prosince od 13 hodin, Informaãní centrum pro mládeÏ
a dal‰í prostory knihovny
Odpoledne s youtuberem
Turnovské ICM a knihovnu navštíví parkourista
a youtuber Tary. Dozvíte se, jak správně trénovat
parkour a naučíte se základní přeskoky a triky.
Stanete se součástí Taryho videa a společně ho bu-
dete editovat. 

pátek 2. prosince, v dopoledních hodinách pfiímo na M· 
Pohádky s Barborkou
Čtení s pohádkovou babičkou a dědečkem
a s Barborkou dětem v mateřské škole. Spojeno
s malou nadílkou. 

pondûlí 5. prosince – úter˘ 6. prosince vÏdy od 9.30 hodin, 
dûtské oddûlení knihovny
Mikulá‰ a Lucka Luciperka
Společné čtení a hraní pohádek a malá mikuláš-
ská nadílka pro děti z mateřských škol. Součástí
programu Klubu Matýsek výchovy ke čtenářství.  

úter˘ 6. prosince od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ granátek 
První prosincové setkání mladých literátů a čtená-
řů bude ve znamení adventu, tvůrčího psaní a dal-
ších aktivit. Další setkání čtenářského klubu bu-

dou zaměřena na čtenářské dílny nad knihami
s vánoční tematikou v úterý 13. a 20. prosince
2016.

úter˘ 6. prosince od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie – Adventní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů
a myšlenek významných osobností. Průvodní slo-
vo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace Eva Kor-
dová, hudební doprovod Ondřej Halama.   

stfieda 7. prosince od 8 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Vánoãní hodinky 
Tradiční setkání v knihovně u stromečku v před-
vánočním společném těšení na Ježíška a dárky.
Pohádky, koledy, povídání a čtení o vánocích. Na
děti se těší Eva Kordová a Aleš Ressler.

stfieda 7. prosince od 13 hodin, sálek knihovny 
(S)tvofiitelna – vánoãní papírová
dílna 
Vánoční papírová dílna pro všechny věkové kate-
gorie. Zájemci si mohou vyrobit přáníčka, záložky
do knih, balicí vánoční papír i vánoční ozdoby. 

ãtvrtek 8. prosince od 13.30 hodin, 
klubovna penzionu v ÎiÏkovû ulici
Vánoãní tvofiivá dílna 
V rámci Klubu aktivní senior se koná tvořivá dílna
s vánoční tematikou pro obyvatele penzionu v Žiž-
kově ulici a další zájemce z řad veřejnosti.
Lektorka Edita Nožičková a Simona Bakešová. 

pondûlí 12. prosince –úter˘ 20. prosince vÏdy od 8 do 12 hodin,
dûtské oddûlení knihovny
Vánoãní hodinky 
Tradiční setkání v knihovně u stromečku v před-
vánočním společném těšení na Ježíška a dárky.
Pohádky, koledy, povídání a čtení o vánocích. 

pondûlí 19. prosince od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
Adventní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů
a myšlenek významných osobností. Průvodní slo-
vo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace Eva Kordo-
vá, hudební doprovod Ondřej Halama.   

stfieda 21. prosince od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Adventní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů
a myšlenek významných osobností. Průvodní slo-
vo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace Eva Kordo-
vá, hudební doprovod Ondřej Halama.   

ãtvrtek 22. prosince od 14 hodin, klubovna – penzion v ÎiÏkovû
ulici
Adventní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů
a myšlenek významných osobností. Průvodní slo-
vo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace Eva Kordo-
vá, hudební doprovod Ondřej Halama.   

V˘stavy

galerie Na Schodech (knihovna)
Kulturní krásy âeského ráje
Výstava Jirky Lodeho, která je průřezem jeho vý-
tvarné tvorby.
V˘stava potrvá do 31. prosince 2016.
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Îlutá ponorka Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, info.ponorka@gmail.com, 
722 642 287

Pondûlí 5. prosince od 16 hodin, sál v pfiízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ká nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s čertem a Mikulášem pro děti od
čtyř do osmi let. Rezervace místa je nutná, kapaci-
ta omezena. Více na www.zlutaponorka.turnov.cz.

úter˘ 6. prosince od 14 do 17.30 hodin, 
v˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky
Vánoãní korálkování
Tvořivá dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi vytvořit
drobné dárky pro své přátele a kamarády. Vítáni
jsou nadšenci všeho věku. Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.

úter˘ 6. prosince od 18 do 21 hodin, klub v pfiízemí Îluté ponorky
Herní podveãer s deskovkami
Hrací setkání pro příznivce deskových her pro
dospělé i mládež.

úter˘ 13. prosince od 16 do 18 hodin, velk˘ sál SUP· Turnov
Vánoãní besídka irsk˘ch tancÛ 
Tradiční vánoční setkání členů kroužku irských
tanců, jejich přátel a milovníků irských tanců na
velkém sále SUPŠ. Besídka tanečního kroužku
nabídne taneční vystoupení, společné tance, vá-
noční zpívání a veselení. 

Vítáni jsou příznivci všeho věku, místa na tanec
i posezení bude dostatek.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz 
www.zamek-sychrov.cz, Facebook: Státní zámek Sychrov, ofi-
ciální stránky
Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
deseti do 10 do 14.00 (zaãátek poslední prohlídky).

Prohlídková trasa A – autentické zámecké inter-
iéry obsahující soukromá apartmá majitele zámku
a jeho rodiny (ložnice, pracovny, toaletní pokoje)
a reprezentativní prostory (královské apartmá,
hráčský salon, knihovna, velká jídelna). Pokoje
byly rekonstruovány na základě archivních mate-
riálů do romantické novogotické podoby (tj. do
období 2. poloviny 19. století).
Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z dra-
hých kovů a kamenů, které České republice věno-
val turnovský rodák František Khynl.

sobota 3. prosince od 18 hodin, zámecká galerie
Netradiãní vánoãní koncert 
v jazzov˘ch tónech
Účinkuje Jiří Mašík Quartet. Koncert začne pro-
hlídkou zámku, na kterou o hodinu později navá-
že samotný koncert v zámecké galerii. Vstupenky
dostupné na serveru evstupenka.cz za jednotné
vstupné 250 Kč.

pondûlí 26. prosince od 16 hodin, zámecká galerie
Swingové Vánoce na zámku
Sychrov
Jan Smigmator & Swinging Q
Účinkují Jan Smigmator – zpěv a průvodní slovo,
Vladimír Strnad – klavír, Jan Greifoner – kontra-
bas, Ondřej Sluka – bicí, Markéta Smejkalová –
saxofony. Zazní písně z repertoáru Franka
Sinatry, Tonyho Bennetta, Michaela Bublého,
Karla Hály, ale i písně ze Smigmatorova aktuální-
ho alba Time To Swing a vánoční evergreeny jako
Bílé Vánoce, The Christmas Song, Let It Snow
a další. Vstupenky dostupné na serveru evstupen-
ka.cz za jednotné vstupné 250 Kč. Koncert spon-
zoruje REKUPER SYCHROV, s.r.o.

úter˘ 27. prosince – nedûle 1. ledna
Vánoãní prohlídky zámeck˘ch 
interiérÛ
Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých inter-
iérů, doplněné o původní historické betlémy a vá-
noční stromečky s originálními ručně malovaný-
mi ozdobami. Pod vánočními stromečky budou
k vidění hračky rohanských dětí. Pro každého je
připraven drobný dárek. Vstupenka na vánoční
prohlídky bude zároveň platná na výstavy „Ze ži-
vota Medvědího klanu“ a „Dětských pokojíčků“.
Menší skupiny bez rezervace v 10.15, 11.30,

12.45 a 14.00 hodin. Pro skupiny nad 10 osob je
rezervace nutná na telefonu 482 416 011
(10.00–14.00). Délka prohlídky: cca 50 minut.
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 105 Kč.

Vzdûlávací centrum
Turnov

Kurzy pro ‰irokou vefiejnost
Zápisy do kurzÛ jarního semestru probûhnou ve stfiedu 18. 1. 2017.

Semináře pro pracovníky v sociální oblasti
Přijímáme přihlášky do Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách, který se usku-
teční v termínu 14. 3.–16. 5. 2017

Kurzy pro děti
Přijímáme přihlášky do Přípravných kurzů k přijí-
macím zkouškám, které budou zahájeny v únoru
2017. Letos nabízíme následující kurzy: Mate-
matika pro uchazeče do primy víceletého gymná-
zia, Český jazyk pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia, Matematika pro uchazeče do 1. roční-
ku SŠ, Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku SŠ.
V průběhu ledna/února 2017 je možné přistoupit
do většiny kurzů pro rozvoj nadání.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

úter˘ 6. prosince, od 10 hodin
Jak podpofiit rozvoj fieãi u dûtí
Co všechno ovlivňuje vývoj řeči. Čím můžeme roz-
voj řeči podpořit nebo naopak narušit. Beseda se
speciální pedagožkou Mgr. Anetou Svobodovou.

stfieda 7. prosince, od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775
964 312 nebo v kanceláři CPR Náruč.

stfieda 7. prosince, od 16.15 do 17.00 hodin
Zpívánky speciál
Zpívánkový odpolední speciál plný dětských říka-
nek, tanečků, písniček s Míšou Uchytilovou. Při-
hlášení nutné na naruc.turnov@seznam.cz nebo
na tel.:775 964 311

pátek 9. prosince, od 10 hodin
Obfiadnost ve v˘chovû
Potřebuje ji dítě vůbec? A jakou formu by měla
mít? Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou
Hajnovou. Cena za akci 30 Kč. 

úter˘ 13. prosince, od 13 do 15 hodin
Mít domov a rodinu – 
„samozfiejmost, nebo vzácnost?“
Co je pěstounská péče? Jak se stát pěstounem? Co
je to pěstounská péče na přechodnou dobu?
Nezávazné informační setkání. Bližší informace
na tel.: 702 384 074.

úter˘ 13. prosince, od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život.
Psychoterapeutka K. K. Jedzoková. Cena 100 Kč.
Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz. Více na
www.mindfullife.cz. 

ãtvrtek 15. prosince, od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost.

ãtvrtek 15. prosince, od 16 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem
/ADHD 
Tentokrát malá vánoční dílnička pro rodiče i děti.
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci a popovídat si,
co přináší život s dětmi s autismem/ADHD, vy-
měnit a sdílet zkušenosti, vzájemně se podpořit. 

Pátek 16. prosince, od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč. 

pátek 21. prosince, od 8.30 hodin
Konec pravidelného programu

Přejeme Vám krásné svátky plné rodinné pohody
a štěstí a těšíme se na setkání s Vámi v roce 2017!

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové
stránky.

ZU· Turnov
ãtvrtek 1. prosince, od 18 hodin, koncertní sál v pfiízemí ‰koly 
40. pokraãování cyklu „Koncert
ve ‰kole“
Tentokrát se Vám představí zpěvačka Lucie
Vagenknechtová (naše absolventka ze třídy M.
Kutka), dále flétnistka Zlata Chlupáčová a hous-
listka Veronika Jiřenová. Vstupné 50 Kč.

ãtvrtek 8.prosince, od 17 hodin, koncertním sál ZU· 
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Vstupné dobrovolné.

úter˘ 20.prosince, od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Tradiãní Vánoãní koncert ÏákÛ ZU·
V programu vystoupí sólisté, komorní soubory
i orchestry. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.

sobota 24. prosince, od 14 hodin, Chrám Narození Panny Marie 
Vánoãní koncert Carminy,
Turnováãku a Dechového orchestru
Na Štědrý den Vám žáci školy každoročně zpří-
jemňují sváteční den hudbou s vánoční témati-
kou. Vstupné dobrovolné. 

Ve výstavní síni ZUŠ Turnov bude po celý prosi-
nec probíhat výstava prací žáků výtvarného obo-
ru. Otevřeno po–pá, 13–16.30.

Z· Turnov, 28. fiíjna
28. fiíjna 18, 511 01 Turnov, skola@2zs-turnov.cz, www.2zs-turnov.cz

Ocenění školy v Praze
V úterý 1. listopadu jsme společně s Mgr. Bricho-
vou, výchovnou poradkyní a učitelkou etické vý-
chovy, navštívili budovu Parlamentu České repub-
liky. Důvodem bylo pozvání paní Věry Luxové,

předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Jose-
fa Luxe. Naše škola uspěla v Programu podpory
etické výchovy a získala 3. místo pro ZŠ a SŠ za
rok 2016. S tím souvisí i poukázaná odměna
10 000 korun. Nadace vybírala ze stovek škol
a oceněno bylo pouze 14 základních a středních
škol z celé republiky. Byla to pro nás veliká čest
a uznání naší práce. Čím jsme si toto ocenění za-
sloužili? Nadace hodnotí zařazení etické výchovy,
výsledky, formy, a související aktivity s předmě-
tem. Ve škole pořádáme přednášky, besedy, fun-
guje výborně školní parlament. Děti se k sobě
dobře chovají, mají zažitá pravidla chování nejen
ve škole, ale i doma nebo ve společnosti. 

Z Prahy jsme odjížděli plni dojmů a s vědomím,
že práce, kterou děláme, má svůj význam a smysl.
A že existují lidé, kteří toto dokáží ocenit.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října
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▼
▼

▼

Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM



prosinec 2016 | | 21

Turnovské radniãní listy
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Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Pavel Charousek, Radek Dra‰nar, Kulturní centrum Turnov, Z· Skálova, OÎP.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Den otevfien˘ch dvefií
v Technick˘ch sluÏbách Turnov
Slavnostní den začal svou neformální částí, kte-
rou bylo setkání veřejnosti v prostorách Tech-
nických služeb Turnov v Sobotecké ulici. Společ-
nost, která se již dvacet let stará o nejen o odpady
města, ale také o čištění a údržbu komunikací,
otevřela své brány všem příznivcům technického
vozového parku. 

Program zahájila moderátorka Eva Kordová
společně s jednatelem společnosti z vysokozdviž-
né plošiny jednoho z vystavených vozů. Atmo-

sféru navodila kapela Dědkové, ale kromě živé
hudby byly také v areálu připraveny různé hry
a aktivity pro děti i jejich doprovod. Největším lá-
kadlem pro desítky návštěvníků se stala vystavená
vozidla Technických služeb. 

Odpoledne v Technických službách Turnov bylo
i ekologicky vzdělávací. U stánku společnosti
EKO-KOM se zábavnou formou malí i velcí účast-
níci dozvídali, jak správně třídit odpad. Eko-
logicko-bubenickou show předvedl Mr. Popelino,
který své vystoupení hrál na popelnice a jiné po-
dobné nástroje. 

Pietní vzpomínka ve Skálovû ulici
V 17.00 hodin se vedení města spolu se statutární
náměstkyní hejtmana Hanou Maierovou, zastupi-
teli města, zástupci hasičského záchranného sboru
a dalšími občany sešli ve Skálově ulici u pomníku
na pietní vzpomínku. Přítomní si vyslechli státní
hymnu, projev místostarostky města Jany Svo-
bodové a položili květiny k pomníku padlých. 

„Sešli jsme se před pomníkem padlých 1. a 2.
světové války a pomníkem obětí komunismu, aby-
chom si připomněli události spojené s výročím
vzniku Československé republiky. Rok 1918, jed-
no z nejvýznamnějších dat v české historii, navíc
jedno z mnoha dat osmičkových. Moderní etapa
našich dějin začíná říjnem 1918. Představuje na
jedné straně vyvrcholení dosavadních národních
snah české společnosti 19. století, zároveň je i po-
čátkem samostatné existence českého národa.
Česká společnost se mohla podle prezidenta
Václava Havla 28. října 1990 teprve po několika
desetiletích bez různých vytáček a zcela jedno-
značně přihlásit k idejím, s nimiž je tento den ne-
odmyslitelně spjat, totiž k ideálu svobody, politické

Oslavy 28. fiíjna v Turnovû
Oslavy 98. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily v pátek 28. října 2016. Letošní státní 
svátek zahrnoval kromě každoročních formálních událostí také oslavu 20. výročí od vzniku Technických služeb Turnov.
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plurality, skutečné demokracie, občanské rovnos-
ti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední
řadě plné státní nezávislosti. I demokratický, svo-
bodný národ potřebuje dějinná vyprávění o sobě
samém. Konkrétním hodnotám odpovídající ob-
razy minulosti jsou totiž neopominutelným proje-
vem každé, tedy i naší soudobé společnosti.
Nebojme se prostřednictvím pohledů do historie
nahlížet sami na sebe a na náš národ v souvis-
lostech globalizujícího se světa a informačního
boomu,“ přednesla Jana Svobodová. 

Slavnostní veãer v mûstském 
divadle
Vyvrcholení slavnostního dne se uskutečnilo
v městském divadle předáním ocenění města
a medaile starosty. Moderace se opět skvěle zhos-
tila Eva Kordová, která v úvodu využila citací vý-
znamných osobností novodobých dějin, kterým
byl Jan Pavel II., T. G. Masaryk a Václav Havel.
Starosta města Tomáš Hocke navázal na moderá-
torku svým úvodním projevem, ve kterém se za-
měřil na aktuální témata. 

Slavnostní večer představuje vysoce společen-
skou událost, při které se udělují ocenění města,

kterými jsou čestné občanství a cena obce. Prvním
uděleným oceněním bylo čestné občanství, které
bylo dáno Simonu van der Kooij z holandského
Reeuwijku. V letošním roce byly zastupitelstvem
uděleny také dvě ceny obce. První obdržel MUDr.
Vladimír Eckert, významný lékař a chirurg, který
se podstatně zasadil o rozvoj turnovské nemocni-
ce a také o výstavbu Domova důchodců Pohoda.
Druhým oceněným byl MgA. Martin Hybler,
Ph.D, talentovaný hudebník, skladatel a sbor-
mistr, jehož díla jsou hraná na mezinárodních fes-
tivalech v Čechách i v zahraničí. 

Posledním oceněním je medaile starosty, které
předává Tomáš Hocke od roku 2014. První ze čtyř
udělených medailí patří Boženě Zajíčkové, která
byla oceněna za neúnavnou činnost spočívající
v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů.
Druhou medaili získal Jaroslav Kotek za vynikají-
cí činnost na hudebním poli a za oživení židovské
hudby prostřednictvím skupiny Mackie Messer
Kletzmer Band. 

Starosta každoročně také oceňuje osoby, které
vzdorovaly režimu. Jedním z letošních oceněných
je i pan Sergej Solovjev, který se bohužel kvůli své-
mu zdravotnímu stavu nemohl osobně předávání

účastnit. Medaile mu však byla starostou města
předána v jeho domácím prostředí. 

Posledním oceněným v roce 2016 byl pan
Michal Bernard, který se svého ocenění nedožil.
Cenu in memoriam za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za
něho převzala jeho dcera. Byl signatářem a orga-
nizátorem pochodů Nezávislého mírového sdru-
žení, a tyto činnosti vedoucí k demokracii přinesly
jeho osobě perzekuci.

Přes 500 lidí z Turnova a okolí se shromáždilo
v pátek 11. listopadu, aby přivítalo svatého Mar-
tina na bílém koni.

„Naším cílem bylo potěšit všechny – od nejmlad-
ších po nejstarší,“ popsala hlavní organizátorka
a učitelka Vendula Bičíková, „a to se povedlo –
lampionový průvod, pěvecké vystoupení, předsta-
vení všech postav od Martina do Vánoc, martinské
rohlíčky, stánek s občerstvením…“

Celý podvečer byl zahalen tajemstvím. Děti zvě-
davě čekaly, zda se Martin objeví a příchozí se tě-
šili na pěvecké a flétničkové vystoupení sborečku
v bílém. Všem se zatajil dech, když se Martin na
koni vynořil ze tmy. 

Následovaly ho postavy od svaté Kateřiny po
Josefa a Marii doprovázené povídáním o jejich ži-
votě.

Ředitel školy Michal Loukota byl s akcí velmi
spokojený: „Velmi oceňuji, kolik úsilí pedagogický
sbor v Alešově ulici do akce vložil. Myslím si, že
atmosféra byla neopakovatelná. A děkuji všem,
kteří nás přišli podpořit a vítání svatého Martina
se zúčastnili.“

Poděkování patří také sponzorům této akce –
panu Aleši Resslerovi, Pekárně Mikula, Lažan-
ským moštům, vinárně pana Vybírala v Pacltově
huti, Michaele Červinkové a Městu Turnov, které
akci zaštitovalo v rámci projektu Zdravé město
a MA21.

Svat˘ Martin pfiijel do základní ‰koly 
v Ale‰ovû ulici



prosinec 2016 | | 23

Turnovské radniãní listy

Letošní vánoční trhy se uskuteční v pátek 9. a v so-
botu 10. prosince 2016 na náměstí Českého ráje. 

Těšit se můžete na tradiční vystoupení turnov-
ských základních škol i bohatý kulturní program,
ve kterém zazní například swingové nebo jazzové
rytmy. 

Nechybět bude ani vyvrcholení trhů v podobě
turnovského pěveckého sboru Antonína Dvořáka
a orchestru přátel J. J. Ryby, kteří představí sla-
vnou Českou mši vánoční. Program i letos bude
probíhat také v Muzeu Českého ráje ve Skálově
ulici, kde je připraven divadelní program zvláště
pro děti. 

Samozřejmě se můžete těšit i na tradiční nepře-
bernou nabídku řemeslníků nabízejících občer-
stvení, vánoční dekoraci i řemeslné výrobky. 

Podrobn˘ kulturní program trhÛ: 

9. prosinec 2016 – Hlavní podium
10.00 Zahájení
10.15 Základní škola Mašov
10.45 Základní škola Skálova
11.15 Základní škola 28. října
11.45 Základní škola Žižkova
12.15 Základní škola Zborovská

12.45 Mateřská a základní škola Sluníčko
13.15 Základní umělecká škola Turnov
14.00 TaPŠ ILMA Turnov
15.00 Eva Matylda Jiřičková
16.00 Dechová hudba Český ráj Všeň 
17.00 Bodlák
18.00 Jazz Sympatic Gang

9. prosinec – Muzeum âeského ráje – Divadlo U SasíkÛ
14.30 Spolek loutkářů Vozichet – V jednom

domku, v jednom lese
16.30 Spolek loutkářů Vozichet – Hvězdné

dálky 

10. prosinec – Hlavní podium
10.00 Turnovanka
11.00 Sonet
12.00 Prague Jazz Swing Quartet
13.00 S. R. O. Liberec
14.00 Prague Jazz Swing Quartet
15.00 Swing Grass Revival
16.00 Kostelíčkový pěvecký sbor 

– Železnobrodské koledy
17.00 Swing Grass Revival
18.00 Falafel
19.00 Dvořáci a Orchestr přátel J. J. Ryby

– Česká mše vánoční

10. prosinec – Muzeum âeského ráje – Divadlo U SasíkÛ
11.30 TEArTR RAJDO – Perníková chaloupka
12.30 TEArTR RAJDO – Karkulka červená
14.30 Divadlo Pohadlo – Pochodem ťap! Aneb

Zvířecí pohádka o cestě domů
16.30 Bezefšeho LDO ZUŠ Turnov –

Odpolední čaj

Upozorňujeme, že Skálova ulice, náměstí Českého
ráje (před Spořitelnou) a ulice Jiráskova bude v do-
bě konání trhů uzavřena. 
Děkujeme za pochopení!

Vánoãní trhy jsou jiÏ za dvefimi

Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov uspořádal podnětné vzdělávací školení
Skutečně zdravá škola. 

V minulém roce se pod hlavičkou Národní sítě
zdravých měst uskutečnil informačně vzdělávací
seminář o zdravém stravování ve školských zaří-
zeních. I v letošním roce se pokračuje ve snaze
zlepšovat stravování ve školách na území města

Turnova a okolí. V rámci projektu Zdravé město
a MA21 se v pátek 18. listopadu 2016 uskutečnila
akce zaměřená pro zástupce škol a jídelen. 

V prostorách ZŠ Skálova se více jak desítka
účastníků ze čtyř turnovských školních zařízení
seznámila s informacemi o pokrmech a zdravých
surovinách. 

Vliv jídla je viditelný nejen na celkovém zdra-
votním stavu, ale špatné stravování ovlivňuje

i školní výsledky. Studie dokazují, že mozková ak-
tivita potřebuje dostatečný přísun živin. 

Školením prováděla zkušená lektorka paní
Kateřina Halamová, která zapojila všechny pří-
tomné do přípravy surovin i zhotovení jednotli-
vých jídel. 

Výsledné pokrmy pak všichni společně ochut-
nali a zhodnotili, že by takové stravování rádi
nadále propagovali. 

Projekt na zdravûj‰í stravování ve ‰kolních
jídelnách pokraãuje



V pondělí 31. října 2016 se uskutečnilo hledání
Desatera problémů Zdravého města Turnova
a MA21, kde obyvatelé diskutovali a naformulo-
vali problémy, které je ve městě nejvíce tíží. 

Program posledního říjnového odpoledne byl na-
bitý. V úvodu akce zaznělo krátké hudební vystou-
pení žáků Základní umělecké školy Turnov, kteří
se představili s dechovými hudebními nástroji za
doprovodu Bohuslava Lédla. Slova se ujal staros-
ta města Tomáš Hocke, který přítomné seznámil
s výstupy z minulých veřejných fór. Kromě pre-
zentace byly všechny hotové i rozpracované úkoly
dřívějších desater vystaveny na nástěnkách v sále.
Během odpoledního programu byl také předsta-
ven záměr města Turnova na rok 2017, kterým je
zavedení participativního rozpočtu.

Na otázku, co je v našem městě potřeba udělat,
aby se zde žilo lépe, odpověděli obyvatelé svými
podněty. Od každého tematického stolu byly vy-
brány spravedlivým hlasováním vždy po dvou nej-
zásadnějších problematik, které společně vytvoři-
ly 20 témat. Pro přítomné bylo připraveno drobné
občerstvení. Každý měl také šanci odnést si pozor-
nost v podobě tomboly, kterou byl historický gra-
nátový šperk, poukaz na odběr turnovského kom-
postu od Technických služeb Turnov nebo drobná
sladkost z Regionálního a turistického informač-
ního centra. Přímo ve společenském sále SUPŠ
Turnov proběhlo i hlasování o tzv. Desateru prob-
lémů Turnova. Desatero vybrané účastníky veřej-
ného fóra se následně nechalo ověřit v celoměst-
ské anketě. Hlasování probíhalo elektronickou
formou s využitím platformy D21, kdy kontrola
pravdivosti byla zajištěna pomocí ověřovací SMS
zprávy. Obyvatelé mohli hodnotit, jak kladnými

tak minusovými body, čímž bylo docíleno detail-
nějšího vyjádření preferencí. 

Během veřejné diskuse měli přítomní obyvatelé
možnost nejen promluvit o problémech, které je
tíží, ale také označit na mapě místa s širokou šká-
lou emocí. Tímto se začala tvořit tzv. Pocitová ma-
pa města Turnova. Pro zájemce, kteří se nemohli
veřejného fóra zúčastnit osobně, byla možnost za-
pojit se také pomocí elektronické verze. Obě verze
umožňovaly jednoduchým způsobem označit
místa, která v nás vyvolají různé emoce. Pocitové
mapy pocházejí ze zahraničí a do České republiky
je přinesl Jiří Pánek. Mají obrovskou moc prezen-
tovat prostorové informace ve srozumitelné široce
akceptované formě a smysluplně pomáhají vytvá-
řet strategie města při územním plánování či při
řešení místní agendy veřejného prostoru. 

Obyvatelé Turnova si mohli zvolit z pěti emocí
a vyznačit je pomocí barvy na mapě. Místa, která
mají a nemají rádi, kde tráví volný čas sportem
a rekreací, kde se necítí bezpečně a kde by si přáli
více městské zeleně. Vybraná místa mohli navíc
doplnit slovním komentářem, který upřesnil dů-
vod vybrané emoce. Výstupy z veřejné diskuse

i pocitová mapa byly předloženy radě a zastupitel-
stvu města a dalším orgánům města, které se po-
dílí na plánování rozvoje města a můžete je nalez-
nout na webových stránkách města Turnova. 

Pfiedprodej vstupenek 
na mûstsk˘ ples zahájen

Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. 

Již 8. ročník se uskuteční v pátek 27. ledna 2017
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. Těšit se můžete na kulturní program,
bohatou tombolu i půlnoční překvapení. K tanci
a poslechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše.
Vstupenky v předprodeji zakoupíte od 5. prosince
2016 na recepci Kulturního centra Turnov v jeho
provozních hodinách.

V Turnovû diskutovali obyvatelé nad 
místními problémy
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.



Co pfiipravil skfiítek
·kolníãek na ÎiÏkovce
pro budoucí prvÀáãky

Po stopách skřítka Školníčka se mohli v úterý
1. listopadu 2016 vydat předškoláčci na Žižkovce. 

Zábavné hledání tajuplné osůbky přebývající na
malé školičce si pro děti připravily budoucí paní
učitelky 1. tříd. Jejich pomocníky byli starší žáci
v převlecích skřítků. Dětem poradili a dokreslova-
li celé pohádkové odpoledne. 

Budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů nasáli
milou a přátelskou atmosféru, v rámci hry si pro-
hlédli školičku a seznámili se s paními učitelkami.
Skřítci Školníček, Turnováček a Knihovníček po-
mohli budoucím prvňáčkům rozptýlit obavy z ne-
známého. To však není všechno, nyní zve skřítek

Školníček budoucí prvňáčky a jejich rodiče na mi-
kulášské dílničky s karnevalovým rejděním.
Neváhejte a přijďte 6. prosince 2016 do malé tě-
locvičny na školičce na Mikulášské hraní.

Skřítek Školníček Vám, milé děti, vzkazuje: 
„Zadními vrátky
pojďte s námi do pohádky.
Neváhej už ani chvilku, 
vyrob něco pro maminku.“

Mgr. Helena Podzimková

Adventní koncert
v mûstském divadle
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
srdečně zve seniory a osoby se zdravotním posti-
žením na Adventní koncert, který se uskuteční

v rámci Zdravého města a MA21. Koncert se bude
konat ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 18.00 hodin
v Městském divadle Turnov. Účinkovat bude pěvec-
ký sbor Musica Fortuna pod vedením Vítězslava
Čapka. Vstup je zdarma a po předchozí domluvě je
také možné zajistit individuálně dopravu. Bližší
informace poskytne paní Poláková z Terénní pečo-
vatelské služby na telefonním čísle 481 322 814.
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Zdravé mûsto Turnov

Ve středu 1. listopadu 2016 zavítal starosta za o-
byvateli do Pelešan, kde v rámci Zdravého města
a MA21 diskutoval o zdejších problémech. 

Listopadové a zároveň poslední setkání starosty
Tomáše Hockeho v tomto roce proběhlo v hasič-
ské zbrojnici v Pelešanech, kam přišla necelá dva-
cítka místních obyvatel. V úvodu setkání zazněly
aktuality města, mezi kterými hlavně dominovaly
stavební práce, které je třeba dokončit před blíží-
cím se zimním obdobím. Občané byli také sezná-
meni s plánovanými aktivitami, které se v současné
době připravují od společenských událostí počí-
naje, kterým jsou například rozsvícení vánočního
stromu či vánoční trhy, a zamýšlenými projekty
konče. Starosta neopomněl zrekapitulovat všechny
požadavky a připomínky z minulého setkání, které
byly dokončeny i na kterých se průběžně pracuje. 

Hned úvod diskuse byl zahájen otázkou propa-
gace místních aktivit, mezi které patřilo i setkání
se starostou. Kromě soukromých ploch byla
v Pelešanech také oficiální plakátovací plocha,
která byla v průběhu let a množství menších re-
konstrukcí zrušena. Místní obyvatelé by proto uví-
tali, kdyby se vývěsní plocha opět obnovila. 

Nejčastější téma všech setkání, téma komuni-
kací a chodníků, se nevyhnulo ani lokalitě
Pelešan. Místní obyvatelé se potýkají s rozkopa-
nou komunikací, kdy plynulému provozu brání
zúžení a kyvadlová doprava pomocí semaforu.
Možnosti aktivit města jsou v tomto případě bo-
hužel omezeny, protože komunikace nepatří pod
správu města Turnova. Naopak komunikace ve-
doucí k hradu Valdštejn je města Turnova a byla
nově opravena. Pěkný povrch však láká řidiče
k rychlejší a nebezpečné jízdě. Na základě toho byl
vznešen požadavek na omezení rychlosti a čas-

tější kontroly. Problematika chodníků rozděluje
obyvatele na příznivce, kteří by jejich výstavbu
chtěli a na ty, kteří vnímají silnice v Pelešanech za
příliš úzké na umístění chodníků. Oba názorové
tábory se však shodly na umístění chodníku
vedoucího z Kamence podél silnice I. třídy k ben-
zinové pumpě. 

Listopad je obdobím dušiček a zvýšeného pohy-
bu občanů na hřbitovech. U pelešanského hřbito-
va byly již pokáceny stromy a nyní je připravena
projektová dokumentace na opravu hřbitovní zdi,
která by mohla probíhat ve dvou etapách. Kromě
oprav hřbitovní zdi se objevují žádosti na opravu
kapličky. Na setkání také zazněl požadavek na od-
stranění pařezů stromů, aby došlo k rozšíření par-
kovací plochy. Občané si také stěžovali na zavírá-
ní hřbitovních vrat, které mají rozbitý zámek. 

Na závěr setkání zazněly pozvánky od místních
aktivních obyvatel a SDH Pelešany, kteří pořádali
v pátek 25. listopadu 2016 rozsvícení vánočního
stromku. Společenské setkání bylo zpestřeno vy-
stoupením mladých hasičů a zpíváním koled.
Připraveno bylo i občerstvení v podobě tradičního
řízku, bramborového salátu a horkého svařáku
pro dospělé. 

Starosta pfiijel na setkání do Pele‰an

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Nov˘ rok odstartuje 
ohÀostrojem

V neděli 1. ledna 2017 se za podpory Města Tur-
nova a turnovských firem uskuteční novoroční oh-
ňostroj. Místem konání bude autobusové nádraží
Na Lukách. 

Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém obdrží děti za obrázek slad-
kou odměnu. Tématem letošní výtvarné soutěže
jsou vánoce 2016 a Ježíškova nadílka. Děti mohou
malovat obrázky s vánočními motivy, ale také
i dárky, které našly pod stromečkem. Vedení měs-
ta popřeje občanům do nového roku a pro milov-
níky muziky zahraje kapela Waldovy Matušky. 

V 17.00 hodin bude odpálen samotný ohňo-
stroj, který i letos připraví Zdeněk Pohl. Těšíme se
na Vás.

Město Turnov a zaměstnanci Městské-
ho úřadu Turnov přejí všem občanům
krásné a klidné prožití vánočních svát-
ků, dětem bohatou nadílku po stromeč-
kem, a do nového roku pevné zdraví
a mnoho spokojenosti. 

ãtvrtek 15. prosince 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Při říjnovém pytlovém sběru tříděných odpadů
bylo celkem zaevidováno 2 146 pytlů. 

V tabulce č. 1 jsou údaje o množství pytlů, hmot-
nosti vytříděných odpadů a slevě za říjen 2016.

Název Poãet Hmotnost Cena za Celkem 
odpadu pytlÛ v kg kg (Kã) (Kã)

Plasty 1 099 2 608,72 4,5 11 739,24 Kã
Nápojov˘ 
karton 222 409,96 4,5 1 844,82 Kã
Papír 710 5 364,35 1,5 8 046,53 Kã
Smûsné 
kovy 115 358,89 4,5 1 615,01 Kã
celkem 2 146 8 741,92 – 23 245,59 Kã

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří
v tomto období třídili do pytlů jednotlivé druhy
odpadů

Poãet úãastníkÛ sbûru Plasty 449
Poãet úãastníkÛ sbûru Nápojov˘ karton 186

Poãet úãastníkÛ sbûru Papír 341
Poãet úãastníkÛ sbûru Smûsné kovy 102
Celkov˘ poãet úãastníkÛ sbûru 509

Celkem je v tuto chvíli registrováno 1 295 občanů
ke třídění.

Měsíc říjen 2016 byl posledním měsícem, který je
započítáván do úlevy na poplatku pro rok 2017
(platba od 1. 1. 2017). Úleva uvedená v souboru
za říjen, je vlastně údaj o úlevě na poplatku pro rok
2017 (za třídění od listopadu 2015 do října 2016).
Celková částka, která bude na úlevách za tříděný
odpad při platbě za rok 2017 poskytnuta obča-
nům Turnova, je 184 461 Kč. Část občanů překro-
čila limit stanovený vyhláškou.

Dle vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za
odpad, je úleva poskytována pouze do výše 50 %
poplatkové povinnosti tj. do výše max. 330 Kč na
jeden variabilní symbol. Pokud máte u Vašeho
variabilního symbolu uvedenou vyšší částku, mů-
žete si při stanovení výše platby započítat úlevu
pouze do výše 330 Kč. 

V případě nejasností se můžete obracet na odbor
životního prostředí MěÚ Turnov (Ing. Sedláková
– 481 366 161, z.sedlakova@mu.turnov.cz, pí. Koš-
ková – 481 366 160, r.koskova@mu.turnov.cz).

S dotazy ohledně celkové výše Vaší platby za rok
2017 se obracejte od ledna 2017 na finanční od-
bor na Pavlínu Hozdeckou – 481 366 214, p.hoz-
decka@mu.turnov.cz nebo na Zdeňku Salačovou
– 481 366 202, z.salacova@mu.turnov.cz. 

Děkujeme všem, že třídíte odpad.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Pytlov˘ sbûr tfiídûn˘ch odpadÛ v fiíjnu 
a úleva z poplatku za rok 2017
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

Kavárna a restaurace KUS

Nabízíme 
stabilní zamûstnání 

v pfiíjemném nekufiáckém prostfiedí, 
dobré platové ohodnocení 
a zamûstnanecké bonusy. 

Nástup moÏn˘ ihned. 

Dále nabízíme moÏnost dlouhodobé brigády 
– minimální vûk 18 let.

Pi‰te na jana.klausova@kcturnov.cz. 

servírku/ãí‰níka 
na HPP 

pfiijme



ONTEX CZ, s. r. o., TURNOV, výrobce hygienických potřeb 
přijme

SUPPLY CHAIN TRAINEE/ASSISTANT
Požadujeme: VŠ, AJ na velmi dobré úrovni, nutná znalost MS Excel, vítána předchozí stáž/praxe

v nákupu, plánování, zákaznickém servisu či logistice, systematičnost, analytické myšlení, flexibilita
a proaktivní přístup k řešení problémů, ochota případně cestovat

PERSONALISTA/TKA
Požadujeme: SS – VŠ ekonomického směru nebo personální řízení, AJ na velmi dobré úrovni, 

znalost MS Office nutná, SAP výhodou, předchozí praxe na podobné pozici min. 2 roky podmínkou,
systematičnost, analytické myšlení, organizační a řídící schopnosti, flexibilita 

a proaktivní přístup k řešení problémů

Nabízíme:
13. a 14. plat, 26 dní dovolené, měsíční bonus navíc, stravenky, 

dotované teplé stravování, podpora jazykové přípravy a řada dalších benefitů

CHCETE VĚDĚT VÍCE? 
Volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767, 

své životopisy zasílejte na: jana.pecinova@ontexglobal.com

HLEDÁTE PERSPEKTIVU 
A ROZVOJ PROFESNÍCH ZNALOSTÍ?


