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Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
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Vám já fandím, ‰éfe
Vážení čtenáři,
jistě jste již zaznamenali novou výstavu ve foyer
Městského divadla. Jedná se o kresby žáků čtvrtého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy
v Turnově. V kresbách, které jsou grafickými návrhy pro závěrečnou maturitní práci (jedná se o průřez pracemi z několika posledních let), je zastoupeno všech pět studijních zaměření, které se
v současnosti na škole vyučují, tedy zlatnictví,
broušení a rytí drahých kamenů, kovářství a zámečnictví, rytí kovů a lití kovů. V návrzích je zachycena idea pomocí grafického ztvárnění, která
předchází samotné realizaci v materiálu. S velikou
radostí oznamuji, že se jedná o první z jistě mnoha
budoucích výstav, které zde turnovská „Špéra“
bude realizovat. Spolupráce školy a Kulturního
centra Turnov funguje na mnoha úrovních a toto
je další její forma. Stalo se například už téměř tradicí, že k výjimečným filmovým akcím v kině Sféra
studenti školy připravují unikátní plakáty. Mám
tedy velikou radost a věřím, že ji budete mít i vy.

Podle dosavadních reakcí návštěvníků divadla má
totiž výstava velmi dobrou odezvu!
V úterý 6. listopadu zemřel Martin Beran, nepřehlédnutelná postava turnovského kulturního
života a největší podporovatel a fanoušek Kulturního centra Turnov v celé jeho historii. Tuhle
smutnou informaci už zaregistrovali jistě všichni,
kdo se o veřejné dění v našem městě aspoň trochu
zajímají. Článek o Martinovi, publikovaný na webu Turnovsko v akci, si do dnešního dne přečetlo
hodně přes osm a půl tisíce čtenářů. A jak krásně
podotkl na Martinově pohřbu Ondřej Halama:
Dost možná je tohle praktický důkaz toho, jakým
(dobrým!) způsobem Martin žil… Ve své vzpomínce v tomto článku jsem napsal, jak mě vždycky
těšilo, když mi Martin vyjadřoval svou podporu
slovy „šéfe, vám já fandím“. Už to nebudu dál rozvádět, ale naposledy bych chtěl touto cestou Martinovi říct to samé: šéfe, Vám já fandím! A děkuju
– za Kulturní centrum Turnov i za sebe.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
sobota 1. prosince
8.30 – FOYER KC
Burza sbûratelÛ

19.30 – KINO SFÉRA
Janiãka
Filmový klub

14.30 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka
140 Kč / 125 Kč

stﬁeda 5. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
Himalájsk˘ úsmûv
cestovatelská přednáška 120 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne
17.00 – KINO SFÉRA
Vdovy
drama/krimi
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvíﬁata:
Grindelwaldovy zloãiny
dobrodružný/rodinný/fantasy
140 Kč / 125 Kč
20.00 – KC ST¤ELNICE
LyÏaﬁsk˘ ples

250 Kč

nedûle 2. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka
140 Kč / 125 Kč
15.00 – Kostel Sv. Mikulá‰e
Eva a Bohuslav Lédlovi
1. adventní koncert
v předprodeji 80 Kč / na místě 100 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč

100 Kč / 80 Kč

ãtvrtek 6. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Toman
drama/historický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Smrtelné stroje
dobrodružný/fantasy 140 Kč / 125 Kč
pátek 7. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pekelná pohádka
představení pro školy

50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie
120 Kč / 105 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Smrtelné stroje 3D
dobrodružný/fantasy 160 Kč / 145 Kč
22.00 – KINO SFÉRA
Ve spárech ìábla
horor
130 Kč / 115 Kč – Horror night

sobota 8. prosince
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pekelná pohádka
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
60 Kč

pondûlí 10. prosince
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Feng-yün Song
& Daniela Fischerová
Pohovka
200 Kč / 140 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka

úter˘ 11. prosince
19.00 – KC Stﬁelnice
iMuza: Koncert k vánocÛm
koncert
210 Kč / 90 Kč / děti zdarma

140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie
120 Kč / 105 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč
nedûle 9. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka
140 Kč / 125 Kč
15.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
âesk˘ chlapeck˘ sbor
Boni Pueri
2. adventní koncert
v předprodeji 150 Kč /
na místě 190 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Ve spárech ìábla
horor
130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč
pondûlí 3. prosince
20.15 – KINO SFÉRA
Louskáãek
balet v kině
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stﬁeda 12. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
Rusko a jeho ﬁeky
Cestovatelský klub
90 Kč
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vánoãní koncert ZU·
zdarma
ãtvrtek 13. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Toman
drama/historický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
17.00 a 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Musica Fortuna
vánoční koncert 120 Kč /100 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Aquaman
akční/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč
pátek 14. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Spider-Man:
Paralelní svûty
animovaný/akční 140 Kč / 125 Kč
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Adventní koncert
pro seniory
tradiční koncert pořádaný
Odborem Soc. věcí
zdarma

250 Kč

úter˘ 4. prosince
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vrabãák a andûl
Abonentní divadelní představení
v předprodeji 480 Kč /
na místě 520 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Odborn˘ dohled
nad v˘kladem snu
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč

I v prosinci mÛÏete do kina Sféra vyrazit na skvûle hodnocenou hudební show Bohemian Rhapsody.

19.30 – KINO SFÉRA
Aquaman 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč

kulturní pﬁehled
sobota 15. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat: Zimní radovánky
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne
17.00 – KINO SFÉRA
Doktor Martin:
Záhada v Beskydech
komedie/krimi 130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Hamlet
divadlo v kině

250 Kč

nedûle 16. prosince
14.00 – U KAPLE PANNY MARIE NA PRACKOVù
Vánoãní koledování
hudební odpoledne
14.00 – FARNÍ ZAHRADA
KOSTELA SV. JAKUBA (ÎB)
Tomá‰ VÛjtek:
Vánoãní hra
aneb O tom slavném narození
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat:
Zimní radovánky
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
15.00 – DÒM NA SBO¤E
Oldﬁich Janota
3. adventní koncert
v předprodeji 80 Kč / na místě 100 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Spider-Man:
Paralelní svûty 3D
animovaný/akční 160 Kč / 145 Kč

ãtvrtek 20. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory

nedûle 23. prosince
11.00 – HUSÒV SBOR
Tomá‰ VÛjtek:
Vánoãní hra
aneb O tom slavném narození

19.30 – KINO SFÉRA
Bumblebee
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru
animovaný
130 Kč / 115 Kč

pátek 21. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Mary Poppins se vrací
rodinný/fantasy/muzikál
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bumblebee 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč
sobota 22. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru
animovaný
130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Mary Poppins se vrací
rodinný/fantasy/muzikál
130 Kč / 115 Kč

15.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
Jakub Pustina
4. adventní koncert
110 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Spider-Man:
Paralelní svûty
animovaný/akční 140 Kč / 125 Kč

16.00 – BOUâKÒV STATEK (MALÁ SKÁLA)
Tomá‰ VÛjtek:
Vánoãní hra
aneb O tom slavném narození

pátek 28. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Grinch
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie
120 Kč / 105 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Vánoce a spol.
rodinný/komedie 130 Kč / 115 Kč

19.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie
120 Kč / 105 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Smrtelné stroje
dobrodružný/fantasy 140 Kč / 125 Kč

úter˘ 25. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka

19.00 – KC ST¤ELNICE
Tamdoletma
& Znouzectnost
koncert
v předprodeji 150 Kč /
na místě 200 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Chata na prodej
komedie/drama
120 Kč / 105 Kč

140 Kč / 125 Kč

úter˘ 18. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Rock’n Roll
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč

zdarma

sobota 29. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna
v zemi zrcadel 3D
animovaný
150 Kč / 135 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Vánoce a spol.
rodinný/komedie 130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Aquaman
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč
nedûle 30. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna
v zemi zrcadel
animovaný
130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Aquaman
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

stﬁeda 19. prosince
19.00 – KAVÁRNA KUS
Pavel Kosatík
O literatuře

stﬁeda 26. prosince
20.00 – KC ST¤ELNICE
Funky Xmas
koncert
100 Kč
ãtvrtek 27. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Louskáãek a ãtyﬁi ﬁí‰e
dobrodružný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Doktor Martin:
Záhada v Beskydech
komedie/krimi 130 Kč / 115 Kč

Na závûreãném adventním koncertu zazpívá barytonista Jakub Pustina.

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč
prosinec 2018
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kino Sféra
BALET

âertí brko

Vdovy

Bohemian Rhapsody

Louskáãek

Jan Cina a Ondﬁej Vetch˘ v nové ãeské pohádce.

Vdovy po mrtv˘ch zloãincích
berou osud do sv˘ch rukou.

Jediné, co je pozoruhodnûj‰í neÏ jejich muzika, je jeho pﬁíbûh.

Pﬁím˘ pﬁenos tradiãního vánoãního
baletu z Lond˘na.

pohádka, âR, 2018, 99 min., MP

drama/krimi, USA/VB,
2018, 129 min., 12+, titulky

Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA, 2018,
134 min., 12+, titulky

balet, VB, 2018,
150 min., MP

ne 2. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã ne 23. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 8. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã ne 30. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 9. 12. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

po 3. 12. – 20.15 / 250 Kã

so 1. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã ne 9. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 2. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã út 25. 12. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã so 1. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 8. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

FK
Janiãka

Toman

Smrtelné
stroje

Po ãem muÏi touÏí

Ve spárech
ìábla

Excentrická komediální náloÏ
o mladistvé Janû z Arku.

Jiﬁí Macháãek v roli ‰éfa zahraniãní
rozvûdky ZdeÀka Tomana.

Nová fantasy sága od tvÛrcÛ
Pána prstenÛ.

Jiﬁí Langmajer zji‰Èuje, zda to mají Ïeny opravdu jednodu‰‰í.

Posedlost ìáblem smrtí nekonãí.

komedie, âR, 2018, 95 min., MP

horor, USA, 2018,
85 min., 15+, titulky

muzikál/komedie, Franie,
2018, 115 min., 12+, titulky
út 4. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK
6|
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drama/historick˘, âR, 2018,
dobrodruÏn˘/fantasy,
145 min., 12+, titulky
USA/NZ, 2018, 128 min., 12+
ãt 6. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 13. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D titulky ãt 6. 12. – 19.30 /140 Kã /125 Kã pá 7. 12. – 17.00 / 120 Kã / 105 Kã
so 8. 12. – 17.00 / 120 Kã / 105 Kã ne 23. 12. – 17.00 / 120 Kã / 105 Kã pá 7. 12. – 22.00 / 130 Kã / 115 Kã
3D dabing pá 7. 12. – 19.30 /160 Kã /145 Kã
– Horror night
ãt 20. 12. – 10.00 / 60 Kã
so 28. 12. – 19.30 / 120 Kã / 105 Kã
ne
9.
12.
–
19.30 / 130 Kã / 115 Kã
2D dabing so 22. 12. – 19.30 /140 Kã /125 Kã
– Kino nejen pro seniory

MP mládeÏi pﬁístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepﬁístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepﬁístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu

kino Sféra

FK
Odborn˘
dohled nad
v˘kladem snu

Aquaman

Spider-Man:
Paralelní
svûty

Pat a Mat:
Zimní
radovánky

Doktor Martin:
Záhada
v Beskydech

Originálnû ‰ílen˘ pﬁíbûh tﬁí star˘ch
kamarádÛ pokraãuje.

Superhrdina ze stáje DC ve filmu Jamese Wana.

Nejslavnûj‰í superhrdina
v netradiãním zpracování.

Oblíbení hrdinové se vrací
v zimních dobrodruÏstvích.

Nejvût‰í pﬁípad seriálového Doktora
Martina v celoveãerním filmu.

komedie/drama, âR,
2018, 79 min., 15+

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 143 min., 12+

animovan˘/akãní, USA,
2018, 120 min., MP

animovan˘/rodinn˘, âR,
2018, 60 min., MP

komedie/krimi, âR,
2018, 90 min., MP

út 11. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D titulky ãt 13. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 14. 12. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing ne 16. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
2D titulky so 29. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

2D titulky pá 14. 12. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
so 15. 12. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã so 15. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
3D dabing ne 16. 12. – 17.00 / 160 Kã / 145 Kã
ne 16. 12. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã ne 30. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
2D dabing ãt 27. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

DIVADLO

FK
Hamlet

Rock’n Roll

Bumblebee

Mary Poppins
se vrací

Benedict Cumberbatch v záznamu veleúspû‰né divadelní hry.

Inteligentní komedie o stárnutí
a hvûzdném filmovém prachu.

Nejslavnûj‰í Transformer odhaluje svÛj pﬁíbûh.

Tajemná chÛva se vrací, aby znovu
nalezla ztracenou radost.

divadlo, VB, 2015, 180 min., 12+, titulky

komedie, Fr., 2017,
123 min., 12+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 114 min., MP

rodinn˘/fantasy/muzikál,
USA, 2018, 130 min., MP, dabing

so 15. 12. – 19.30 / 250 Kã

út 18. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D titulky ãt 20. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 21. 12. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã

pá 21. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 22. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pﬁedloÏení studentského prÛkazu (napﬁíklad ISIC).
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kino Sféra

Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru

Chata
na prodej

Louskáãek
a ãtyﬁi ﬁí‰e

Grinch

Vánoce
a spol.

Snûhová
královna
v zemi zrcadel

Nové dobrodruÏství
Asterixe a Obelixe.

Poslední „poﬁádná rodinná slezina“
na prodávané chatû.

Vánoãní pohádkov˘ pﬁíbûh
od studia Disney.

Grinch nenávidí Vánoce.
Podaﬁí se mu je zniãit?

·tûdr˘ den je jiÏ za rohem
a nic nejde podle plánu.

Mocn˘ král hledá zpÛsob,
jak zniãit magii.

animovan˘, Fr., 2018,
105 min., MP, dabing

komedie/drama, âR,
2018, 77 min., MP

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2018, 100 min., MP

animovan˘/rodinn˘, USA,
2018, 90 min., MP, dabing

rodinn˘/komedie, Fr.,
2017, 99 min., MP, dabing

animovan˘, Rus., 2018,
80 min., MP, dabing

2D ãt 27. 12. – 17.00 /
130 Kã / 115 Kã

2D pá 28. 12. – 14.30 /
130 Kã / 115 Kã

pá 28. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 29. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

3D so 29. 12. – 14.30 /
150 Kã / 135 Kã
2D ne 30. 12. – 14.30 /
130 Kã / 115 Kã

so 22. 12. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
út 25. 12. – 19.30 / 120 Kã / 105 Kã
ne 23. 12. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

Nepﬁehlédnûte v programu
Tradiãní Louskáãek zahájí
pﬁedvánoãní ãas
Již třetím rokem v řadě se mohou milovníci baletu
těšit na tu největší vánoční klasiku, kterou je mistrovský balet od Petra Iljiče Čajkovského. Svou vánoční tématikou, hravostí a pohádkovým motivem ale Louskáček v podání Královského baletu
cílí na mnohem širší publikum. Přímý přenos
z londýnského Royal Opera House proběhne
v pondělí 3. prosince, tedy den po první adventní
neděli.
Benedict Cumberbatch
jako Hamlet
Operní a baletní přenosy mají v programu kina
stále místo již několik let, vůbec poprvé nás ale čeká záznam divadelní hry, kterým bude Shakespearův mistrovský Hamlet. Tuto produkci
Národního divadla v Londýně mohou diváci
v Turnově vidět v sobotu 15. prosince.
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uzavírá potlesk a pozitivní reakce diváků, kteří na
film chodí i vícekrát. Hudební film Bohemian
Rhapsody, mapující divokou životní jízdu legendárního frontmana od počátků kapely Queen až
po jejich fenomenální vystoupení na Live Aid,
plnil sál kina Sféra po celý listopad. Přidáváme
proto projekce i na prosinec. Právě tento film také
zakončí celý filmový rok 2018 poslední projekcí
30. prosince od 19.30 hodin.

Hamlet v podání Národního divadla v Lond˘nû

Bohemian Rhapsody záﬁí dál
Oslava hudby Freddie Mercuryho a kapely Queen
nadchla diváky po celém světě. Projekce často

UÏijte si Vánoce ve Sféﬁe
K období vánočních svátků neodmyslitelně patří
klid a pohoda s těmi nejbližšími. Přijďte si společně odpočinout i do kina, kde na vás mezi Štědrým
dnem a Silvestrem čeká hned 13 filmových představení. Těšit se můžete na animované filmy i pohádky, aktuální novinky, ale i starší české komedie
tohoto roku.
Kompletní program naleznete na webových
stránkách www.kinoturnov.cz.

Mûstské divadlo

Vrabãák Edith Piaf a andûl Marlene Dietrich
Hudební drama, pohrávající si s osudy, milostným příběhem a historií přátelství těchto nezapomenutelných žen podle námětu Davida Winterberga do Turnova přiveze Městské divadlo Brno.
V hlavních rolích se představí Hana Holišová
a Markéta Sedláčková.
Dvě velká jména světového šoubyznysu. První si
svět podmanila svým zpěvem, dojemným životním příběhem a nenápadným zjevem, druhá
okouzlovala svou krásou, elegancí a uhrančivým
pohledem. První umírá vysílením v sedmačtyřiceti

letech a celá Francie pro ni truchlí, druhá se dožívá úctyhodných jednadevadesáti let, ale rodné
Německo ji považuje za zrádce. Jsou natolik rozdílné, ale přitom dokážou najít společný rytmus,
společná témata a dokonce i společnou lásku.

úter˘ 4. prosince od 19.30 hodin
Vrabãák a andûl
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 480 Kã / na místû 520 Kã

Pekelná pohádka
Přijďte s dětmi zjistit, co se stane, když se pekelníci
unáhlí.
Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé,
jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro
pekaře Vojtu Rohlíčka. Jenomže pytel jeho hříchů
ještě není naplněn! Luciper tedy vyšle Peklo na
svět a s ním i čertici Luciendu, která má za úkol
pošťuchovat pekaře tak, aby zaklel. Jeho dobrácká
povaha a cit čertici uchlácholí a ta přestane škodit.

To by však nebylo Peklo, aby si nechalo něco takového líbit. Pohádku zahraje Divadýlko Mrak
z Havlíčkova Brodu.

sobota 8. prosince od 10 hodin
Pekelná pohádka
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Feng-yün Song & Daniela Fischerová
V prosincovém setkání Pohovka se můžete těšit na
zpěvačku Feng-yün Song a spisovatelku Danielu
Fischerovou.
Jako hlasová pedagožka je Feng specializovaná na
harmonizaci dechu a hlasu pro psychosomatické
zdraví. Je autorkou metody „Autoterapie hlasem“. Od roku 1994 žije v Praze a působí na české
kulturní scéně. Mnoha hudebními projekty přispívá k interkulturnímu dialogu mezi Východem
a Západem. Druhým hostem Milana Schejbala
bude česká spisovatelka, dramatička, scenáristka,

publicistka a autorka knih pro děti a mládež, dále
také autorka několika školních učebnic a pedagožka a dcera hudebního skladatele Jana Fischera
Daniela Fischerová. Hudební doprovod obstará
dvojice Pavel Půta a Andy Seidl.

pondûlí 10. prosince od 19 hodin
Feng-yün Song
& Daniela Fischerová
Pohovka, Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské na OSV 140 Kã
prosinec 2018
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Pﬁehled adventních koncertÛ
I letos vás zveme na čtveřici adventních koncertů,
které společně s návštěvou turnovských svatostánků
navodí tu pravou vánoční atmosféru. Vstupenky
jsou k zakoupení pouze na recepci KC Střelnice,
popřípadě přímo před koncertem.
nedûle 2. prosince od 15 hodin
kostel sv. Mikulá‰e
v pﬁedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã
1. adventní koncert:
Eva a Bohuslav Lédlovi
Letošní sérii adventních koncertů zahájíme domácí scénou. Ta bude zastoupena vynikajícím klavíristou a ředitelem ZUŠ v Turnově Bohuslavem
Lédlem a jeho manželkou, sopranistkou a rovněž
ředitelkou ZUŠ v Železném Brodě Evou Lédlovou, kteří jsou turnovskému publiku známí
z mnoha vystoupení různých uskupení a žánrů.
nedûle 9. prosince od 15 hodin
chrám Narození Panny Marie
v pﬁedprodeji 150 Kã / na místû 190 Kã
2. adventní koncert:
âesk˘ chlapeck˘ sbor Boni Pueri
Český chlapecký sbor Boni Pueri byl založen roku
1982 a dnes patří k nejvýznamnějším evropským

duální postoj k hudbě, ke slovu, k životu, k vlastní
existenci zapříčinil, že jeho tvorba zůstala na
okraji, kam nelze dojít úplně snadno.

hudebním tělesům. Svým názvem se hlásí ke sboru, který působil od 12. století při chrámu sv. Víta
v Praze. Celkem dvěstěčlenný sbor, kde zpívají
chlapci od čtyř do devatenácti let, dosud absolvoval více než 3 500 samostatných koncertů po Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Koreji, Hong Kongu,
Číně a celé Evropě.

nedûle 23. prosince od 15 hodin
kostel sv. Franti‰ka z Assisi
v pﬁedprodeji 110 Kã / na místû 150 Kã
4. adventní koncert:
Jakub Pustina
Krásný hlas Jakuba Pustiny nás provází předvánočním časem již pravidelně každý druhý rok. Zpěvu se přitom začal věnovat až ve dvaceti letech, kdy
mu učarovala jediná návštěva opery. Za doprovodu
elektrických varhan vám tento barytonista přednese široký repertoár klasických duchovních písní.

nedûle 16. prosince od 15 hodin
DÛm Na Sboﬁe
v pﬁedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã
3. adventní koncert:
Oldﬁich Janota
Koncert českého písničkáře, kytaristy, zpěváka
a experimentálního hudebníka, do jehož světa
rozhodně stojí za to vstoupit. Jeho výsostně indivi-

Umûlecká iniciativa iMUZA – koncert k VánocÛm
Koncert k Vánocům se uskuteční 11. prosince od
19 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice a všichni jste srdečně zváni.
Koncert se koná za podpory města Turnova, Nadace B. J. Horáčka a Kulturního centra Turnov.
Těšit se můžete na krásné vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru Carmina, pěveckého
sboru Musica Fortuna a orchestru Turnovské orchestrální sdružení ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy. Jako vzácný host vystoupí hobojový virtuoz Vilém Veverka. Jako sólisté se rovněž představí mladé talenty Turnovska
– Theresia Anna Hakenová, Kamila Maryšková
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a Dalibor Turek. Dirigovat bude Martin Hybler,
celým večerem Vás provede Jana Kubánková.
Součástí koncertu je také doprovodný program –

výtvarná dílna pro děti i dospělé pod vedením akademického malíře Vladimíra Vély. Dílna bude otevřena od 18.15 hodin. Ve foyer KC Střelnice budete rovněž moci zhlédnout výstavu obrazů
z předchozích výtvarných dílen konaných na našich akcích. Více informací naleznete na webových stránkách imuza.cz.

úter˘ 11. prosince od 19 hodin
iMUZA: Koncert k VánocÛm
koncert
KC Stﬁelnice
dospûlí 210 Kã / senioﬁi 90 Kã / dûti zdarma

hudební pozvánky / KCT informuje

Tamdoletma & Znouzectnost
„Třicet jedna let v životě člověka není zrovna málo.
A v životě kapely už vůbec ne. Na ,alternativní‘, nebo spíš ,okrajové a klubové‘, scéně tohle číslo přežije málokterá, pokud nemá (alespoň trochu) dar
určité výjimečnosti,“ říká kapela Znouzectnost,
jejíž tvorba je svérázný mix punku, undergroundu, folku, garážového rocku, šansonu i lehce
archetypálního primitivismu, vycházející především z tradičního tříakordového písničkářství.
Tento hudební mix doplní turnovské duo Tamdoletma, které vzniklo roku 2008, a za dobu svého

působení se přes hraní po hospodách a klubech,
posunulo od písní výlučně veselých a ironických,
k humoru spíše hořkému, ukrytému v melancholických skladbách, někdy i s bluesovým nádechem.

Znouzectnost

sobota 22. prosince od 19 hodin
Tamdoletma & Znouzectnost
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 150 Kã / na místû 200 Kã

Tradice jménem Funky Xmas
I tradice si zaslouží nový kabát. Stejně jako každého sv. Štěpána, i letos přijíždí do KC Střelnice
Funk Corporation. Přiváží pod turnovský vánoční
stromek kopec funkových hitů a svěžích aranží
klasických pecek.
Tentokrát ale desítka soulmanů vyslyšela několikaleté volání svých fanoušků. Až po okraj našlapaný
prostor kavárny KUS proto letos vymění za jiný,
větší prostor. Fanoušci turnovské funkové úderky,
která příští rok vyráží šířit groovy evangelium například i do moravských regionů, se tak mohou tě-

šit nejen na nadílku v podobě novinek, ale i na více prostoru na tanec. Kde? To zatím neprozradíme, ale budete překvapeni. Nové skladby, návrat
starých členů, ale i neutuchající energie. Existuje
snad lepší způsob, jak zakončit nejkrásnější svátky v roce?

stﬁeda 26. prosince od 20 hodin
Funky Xmas
koncert – KC Stﬁelnice
100 Kã

S Markem ·imíãkem opût v Rusku
Oblíbený cestovatel, se kterým jsme již třikrát navštívili chladné ruské podnebí, projel 700 km
Bajkalu různými způsoby, třeba i na bruslích, navíc zdolal Pik Čerského (2 090 m n. m.), a říká:
„Po tříletém absťáku jsem vyrazil zase na chvilku
do Ruska. A opět na vodu. Tentokráte na tři řeky:
Sob na Polárním Uralu, kousek Leny a hlavně
Sajanskou Oku, nádhernou, 275 kilometrů dlouhou řeku se sedmdesátikilometrovým kaňonem

Orcha Bom, na které mě místní vodáci prohlásili
za mrtvolu s nulovou šancí peřeje sjet. Nakonec se
to na sólovém kataraftu kopřivnické výroby povedlo za tři a půl dne!“

stﬁeda 12. prosince od 18 hodin
Rusko a jeho ﬁeky
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra – 90 Kã
prosinec 2018
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KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
sobota 1. prosince 2018 – Lyžařský ples
(ples) 250 Kč
nedûle 2. prosince 2018 – Eva a Bohuslav Lédlovi
(adventní koncert) 80 Kč
pondûlí 3. prosince 2018 – Louskáček
(přímý přenos baletu) 250 Kč*
úter˘ 4. prosince 2018 – Vrabčák a anděl
(Abonentní divadelní představení) 480 Kč
stﬁeda 5. prosince 2018 – Himálajský úsměv
(Cestovatelská přednáška) 120 Kč
sobota 8. prosince 2018 – Pekelná pohádka
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
nedûle 9. prosince 2018 – Český pěvecký sbor
Boni Pueri (adventní koncert) 150 Kč
pondûlí 10. prosince 2018 – Feng-yün Song
& Daniela Fischerová (Pohovka) 200 Kč
stﬁeda 12. prosince 2018 – Rusko a jeho řeky
(Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 13. prosince 2018 – Musica Fortuna
(vánoční koncerty) 120 Kč /100 Kč
sobota 15. prosince 2018 – Hamlet
(záznam divadelního představení) 250 Kč*
nedûle 16. prosince 2018 – Oldřich Janota
(adventní koncert) 80 Kč
nedûle 23. prosince 2018 – Jakub Pustina
(adventní koncert) 110 Kč
stﬁeda 26. prosince 2018 – Funky Xmas (koncert) 100 Kč

Dal‰í poﬁady, vhodné také
jako vánoãní dárek:
stﬁeda 2. ledna 2019 – Nápoj lásky
(záznam opery) 300 Kč*
stﬁeda 9. ledna 2019 – Indonésie a komodští draci
(Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 10. ledna 2019 – Václav Knop & Ivo Šmoldas
(Pohovka) 200 Kč
pondûlí 14. ledna 2019 – Gossip
(abonentní divadelní představení) 380 Kč
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| prosinec

2018

nedûle 20. ledna 2019 – Kočka na rozpálené plechové
střeše (záznam divadelního představení) 250 Kč*
úter˘ 22. ledna 2019 – Po konci světa
(volné divadelní představení) 320 Kč
stﬁeda 23. ledna 2019 – Z Prokletých hor do Albánie
(Cestovatelský klub) 90 Kč
stﬁeda 30. ledna 2019 – Ivan a Lukáš Klánský – Z čes
ké klasiky (Turnovský hudební večer) 140 Kč
sobota 2. února 2019 – Ztracená čest Kateřiny Blumové (abonentní divadelní představení) 360 Kč
nedûle 3. února 2019 – Noc na Karlštejně
(muzikál) 150 Kč
stﬁeda 6. února 2019 – Vanuatu – děti ráje
(Cestovatelský klub) 90 Kč
nedûle 10. února 2019 – Veselá vdova
(záznam opery) 300 Kč*
úter˘ 19. února 2019 – Don Quijote
(přímý přenos baletu) 250 Kč *
úter˘ 26. února 2019 – Rudolphin Ensemble Prague
(Turnovský hudební večer) 140 Kč
stﬁeda 27. února 2019 – Borneo
(Cestovatelský klub) 90 Kč
pátek 1. bﬁezna 2019 – Teď mě zabij
(abonentní divadelní představení) 320 Kč
sobota 2. bﬁezna 2019 – Nový erotický ples
(ples) 290 Kč
stﬁeda 6. bﬁezna 2019 – Lubomír Brabec – kytarový
recitál (Turnovský hudební večer) 180 Kč
stﬁeda 13. bﬁezna 2019 – S batohem napříč Marokem
(Cestovatelský klub) 90 Kč
úter˘ 19. bﬁezna 2019 – Petr Spálený (koncert)
dle místa sezení 490 Kč / 440 Kč / 390 Kč
sobota 23. bﬁezna 2019 – Takové jsou všechny
(záznam opery) 300 Kč*
stﬁeda 27. bﬁezna 2019 – Havajské ostrovy
(Cestovatelský klub) 90 Kč
pondûlí 1. dubna 2019 – Sny ve Vegas
(travesti show) 290 Kč
stﬁeda 3. dubna 2019 – Norsko
(Cestovatelský klub) 90 Kč
pondûlí 8. dubna 2019 – Druhá kapitola
(abonentní divadelní představení) 320 Kč
stﬁeda 10. dubna 2019 – Ars Cameralis – Gotika
v Čechách (Turnovský hudební večer) 140 Kč

pondûlí 15. dubna 2019 – Zdeněk Izer: „Na plný
coole“ (divadelní představení) 240 Kč
stﬁeda 17. dubna 2019 – Špicberky – Zimní plavci
na Špicberkách (Cestovatelský klub) 90 Kč
sobota 20. dubna 2019 – Rusalka
(záznam opery) 300 Kč*
ãtvrtek 25. dubna 2019 – Janek Ledecký – Akustické
turné (koncert) 590 Kč / 550 Kč / 490 Kč
úter˘ 7. kvûtna 2019 – A pak už tam nezbyl ani jeden
(abonentní divadelní představení) 320 Kč
pondûlí 13. kvûtna 2019 – Radůza s kapelou
(koncert) 350 Kč
stﬁeda 15. kvûtna 2019 – Všechny cesty vedou
do Říma (Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 16. kvûtna 2019 – Trojprogram: Wheeldon/
Sidi Larbi/Pite (přímý přenos baletu) 250 Kč*
stﬁeda 29. kvûtna 2019 – Královna zpěvu Ema
Destinnová (Turnovský hudební večer) 200 Kč
úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč*
* sleva 50 Kč při nákupu vstupenek na pět a více
představení řady „Umění v kině“
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)

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce

RadÛza

KCT informuje

Pavel Kosatík a jeho Jin˘ TGM
Posledním hostem pořadu O literatuře v roce 2018
bude novinář, scénárista a spisovatel Pavel Kosatík.
V roce 1984 absolvoval studia práv na Univerzitě
Karlově, několik let po studiích pracoval v různých nakladatelstvích a redakcích (Mladá Fronta
DNES, Reflex, Hospodářské noviny), od roku 1996
je na volné noze a věnuje se především literatuře
faktu. Široké veřejnosti je znám jako autor knih
o Janu Masarykovi, Ferdinandu Peroutkovi či Pavlu Kohoutovi.
Zmapoval též osudy Věry Čáslavské a Olgy
Havlové, věnoval se hnutí Šestatřicátníků (Václav
Havel, Josef Topol, Jiří Kuběna a další) či prvním
dámám republiky. Coby scénárista je podepsaný
pod devítidílným televizním seriálem České století, pojednávajícím o pozadí významných dějinných událostí od zahájení první světové války až
po vznik samostatné České republiky. Naposledy
měli diváci možnost vidět v kinech snímek Hovory

s TGM, natočený také podle jeho scénáře. Pavel
Kosatík je držitelem řady ocenění, např. za knihu
Ferdinand Peroutka: Pozdější život (1938–1978)
obdržel Výroční cenu Nadace Český literární fond
za původní literaturu za rok 2000 a od Nadace
Charty 77 Cenu Toma Stopparda za rok 2001.
Tuto knihu také ocenili čtenáři ve vánoční anketě
Lidových novin jako nejzajímavější knihu literatury faktu v roce 2000. Za rok 2009 získal novinář-

skou Cenu Ferdinanda Peroutky. Jeho nejnovějším dílem je kniha Jiný TGM. Tento plastický
Masarykův obraz, pojmenovávající jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnávající s jeho
omyly, líčí prezidenta Masaryka jako ideového
rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávněnosti byl přesvědčen. Výsledkem zápasů je
sporné pozitivní dílo: stát, o kterém snily generace
předků. Jiný TGM je pro všechny, kdo přemýšlejí
o české demokracii a o tom, jak ji udržet. Zároveň
přináší víc života a pochybností než pomníků
a svatých obrázků. Povolanějšího hosta, který by
zakončil rok stého výročí vzniku republiky, bychom jen těžko hledali…

stﬁeda 19. prosince od 19 hodin
Pavel Kosatík
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Detaily
Kulturní centrum Turnov a Fotoklub Safír Turnov
vás zvou na další fotografickou výstavu členů
Fotoklubu Safír, která bude slavnostně zahájena
ve foyer KC Střelnice ve středu 5. prosince v 17 hodin a potrvá do 5. února 2019.
Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli
k výměně zkušeností již krátce po první světové
válce. Tato aktivita přetrvala s několika přestávkami až do padesátých let, kdy patronát nad fotografy převzal tehdejší národní podnik Dioptra
Turnov.
O málo let později se skupina rozdělila na filmovou a fotografickou sekci. V roce 1970 se fotoklub pod názvem Safír osamostatnil. Tehdy se
stal jeho vedoucím Jiří Baudyš, ten dbal, aby činnost kroužku alespoň neoficiálně dále pokračovala.

Foto Otakar Kudrnáã

Do jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se
ujal vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil skupinku několika nadšených fotografů-amatérů, aby se společně pokusili oživit dlouholetou
tradici fotoklubu v Turnově.
Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné
sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku
provozoval ve vlastní režii v pronajatých prostorech muzea Českého ráje v Turnově Galerii Safír,
kde uspořádali současní i minulí členové fotoklubu více než 450 výstav. Jako doklad bohaté činnosti zmiňme ještě řadu společných cest, např. do
Norska, Španělska, na Korsiku, Sardinii či Černé
hory.
Mimo této činnosti si členové fotoklubu dávají
pro zpestření úkoly. Pokud se zadaří, tak z toho
vzniknou i výstavní kolekce, jako je například tato
na téma „Detail“.
prosinec 2018
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KCT informuje / ohlasy
Pﬁehled plesové sezóny 2019
11. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ A ABSOLVENTSK¯ PLES SZ· TURNOV

9. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL OAH· TURNOV
15. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4. C GYMNÁZIA TURNOV

12. ledna od 20 hodin
VOLEJ&BASKET BÁLL

16. února od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL PRO DOSPùLÉ

18. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OAH· tﬁídy OA a SO·

1. bﬁezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·

25. ledna od 20 hodin
MùSTSK¯ PLES

2. bﬁezna od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES

26. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MNICHOVO HRADI·Tù

9. bﬁezna od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES GYMNÁZIA TURNOV

1. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OAH· tﬁídy H4 a C4

I v prosinci zveme
na Kavárensk˘ kvíz

2. února od 20 hodin
PLES ZU· TURNOV

ãtvrtek 6. prosince 2018 od 19 hodin
ãtvrtek 3. ledna 2019 od 19 hodin
Máte rádi televizní soutěže? Znáte četné odpovědi a jste soutěživí? V tom případě neváhejte
a přihlaste se do kvízu i vy, je to jednoduché.

8. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 8.A GYMNÁZIA TURNOV

Pro účast potřebujete svůj tým (tvořený 2–4 lidmi), ten můžete nahlásit e-mailem na weissova@kcturnov.cz nebo přímo před konáním kvízu,
tedy alespoň 30 minut před začátkem. Během kvízu odpovíte celkem na padesát otázek z různých
oblastí a výherce čeká odměna v podobě poukazů
na pořady KCT a také sleva na útratu v kavárně
KUS.

Zasílání novinek
pﬁímo na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první a vědět
také, na co který den vyrazit? Zaregistrujte svůj
e-mail k odběru novinek!
Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami na akce daného týdne a společně s ním (nebo
mimo něj) i další důležité informace. Zaregistrovat svůj e-mail můžete na stránkách www.kcturnov.cz, kde stačí kliknout na „novinky emailem“,
zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a e-mailovou adresu
zde vyplnit.

Îlutá ponorka
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287

stﬁeda 5. prosince od 16.30 hodin
v˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti
4–10 let. Rezervace místa je nutná, kapacita omezena. Více informací na www.ponorkaturnov.cz.

úter˘ 4. prosince od 16 do 18 hodin
sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská besídka irsk˘ch tancÛ
Tradiční setkání členů kroužku, jejich přátel a milovníků irských tanců. Besídka tanečního kroužku
nabídne společná vystoupení, zpívání a veselení.
Vítáni jsou příznivci všeho věku, místa na tanec
i posezení bude dostatek.
úter˘ 4. prosince
sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Kurzy malby, kresby a keramiky
pro dospûlé
Zahájení přihlašování na výtvarné kurzy pro dospělé a mládež na leden – březen 2019.
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Podrobné informace najdete na webu www.ponorkaturnov.cz v sekci KROUŽKY. Můžete využít
zakoupení DÁRKOVÉ POUKÁZKY na vybraný
kurz jako vánoční dárek pro své blízké a kamarády. Zájemci o poukázku pište na e-mail ladicka@email.cz.

úter˘ 11. prosince od 18.30 do 21 hodin
Vánoãní dílna – studen˘ porcelán
Tvořivá dílna pro dospělé. Přijďte si s námi udělat
vánoční drobnosti nebo ozdoby ze studeného porcelánu. K dispozici budou polotovary, barvy, korálky a další potřebný materiál a pomůcky. Pro inspiraci budou připraveny ukázky hotových prací.
Kapacita 10 osob.
Prosím případné zájemce, aby zaslali závaznou
rezervaci na adresu klub@ponorkaturnov.cz.
Cena 150 Kč.

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba v prosinci: dennû kromû pondûlí od 9–16 hodin.
24.–25. 12. zavﬁeno, 26.–30. 12. otevﬁeno, 31. 12. zavﬁeno
Akce:
pátek 7. prosince od 14 do 18 hodin
sobota 8. prosince od 9 do 18 hodin
Vánoãní dílna – vánoãní zvoneãek
Řemeslná dílna pro veřejnost. Vyrobte si s námi
kovový zvoneček s dřevěným madélkem.
Vstupné 50 Kč, Muzeum Českého ráje /
Kamenářský dům

28. listopadu–14. prosince, V˘stavní sál
Rok republiky
Putovní panelová výstava Krajského úřadu v Liberci
Výstava s tématy důležitých mezníků ze stoleté
historie od vzniku samostatného Československa
(kolektivizace, kultura a architektura první republiky, industrializace a hospodářská krize, osvobození ČSR a odsun Němců, kultura a sklářství
60 léta, srpen 1968, podzim 1938, vznik republiky
1918, sametová revoluce, odsun sovětských
vojsk).

sobota 1.–ãtvrtek 20. prosince
Strom splnûn˘ch pﬁání
pro děti z dětských domovů bude opět umístěn
v Muzeu Českého ráje v Turnově (v pokladně).
Štědří dárci mohou udělat radost dětem z dětských domovů v Libereckém kraji. Na pokladně
muzea si vyberete kartičku se jménem a přáním
dítěte, dárek obstaráte a zanesete jej zabalený zpět
do muzea. Ve čtvrtek 20. prosince musí být všechny dárky v muzeu.

Ostatní výstavy:

Výstavy k výročí republiky:

do 30. prosince, sklepení muzea
Luminiscence – cesta svûtla
Výstava zaujme návštěvníka jak svým obsahem,
tak neobvyklými prostory, ve kterých se nachází.
Výstava je zasazena do historického sklepení turnovského muzea a seznamuje návštěvníka přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných
exponátů, s jevem luminiscence, tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek.

28. ﬁíjna–30. prosince, Klenotnice muzea
âeskoslovensko, léta nadûjí a ztrát
Výročí vzniku ČSR bychom rádi připomněli výstavou reflexí zrodu a následných tří dramatických
desetiletí existence státu (států) Čechů a Slováků
v tradičních uměleckořemeslných oborech regionů Turnovska a Železnobrodska, tedy ve skle,
šperku, stříbrnictví a glyptice.
28. ﬁíjna–30. prosince, V˘stavní sál
Koneãnû ve vlastním! Turnov 1918
Historická výstava připomínající významné výročí
vzniku republiky bude na pozadí tzv. velkých dějin
prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi
existence monarchie a první týdny dění v novém
státě. Součástí připomenutí významného výročí
bude cyklus přednášek přibližující vznik republiky
v úrovni regionální i celostátní.

8. listopadu–30. prosince, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Václav Plechat˘ – dﬁevoﬁezby
Výstava Dřevořezby Václava Plechatého je výběrem
z tvorby autora, který se více než čtyřicet let věnuje
umělecké práci se dřevem. Převážnou část děl Václava Plechatého tvoří mohutné rozměrné reliéfy
s figurálními, zoomorfními a rostlinnými motivy.
Vedle toho vytváří i trojrozměrné plastiky a tzv.
miniatury: figury o rozměrech několika centimetrů.

V zimě se dostalo na činnosti, na které během roku nebyl kvůli polním pracím čas. Ve stodole na
mlatu se mlátilo obilí, vázaly se došky a povřísla,
štípaly se šindele, z půdy se snesl i tkalcovský stav.
Dny byly krátké, počasí nevlídné, a tak se lidé
scházeli po večerech ke společným besedám, kdy
se povídalo, zpívalo, dralo peří nebo předlo na kolovrátku. Advent byl potom obdobím věštění a hádání budoucnosti. Nejvíce zvyků a pověr se tradičně vázalo ke Štědrému dni. Na svátek sv. Štěpána
se propouštěla čeládka s bohatou výslužkou ze
služby. Nová expozice na Dlaskově statku představí zvyky nejkrásnějšího období v roce. Najděte
v předvánočním čase chvilku na návštěvu Dlaskova statku, načerpáte poklid a sváteční atmosféru v jeho kouzelném prostředí.

DlaskÛv Statek
v Dolánkách u Turnova
Otevírací doba v prosinci: dennû kromû pondûlí od 9–16 hodin.
24.–25. 12. zavﬁeno, 26.–30. 12. otevﬁeno, 31. 12. zavﬁeno

Od Martina do Tﬁí králÛ
Expozice představí toto období, jak jej prožívali
naši předkové na venkově na počátku 19. století.
prosinec 2018
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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.: 484 803 041–042
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 turistického informačního centra Turnov. Děti mohou
nosit své dopisy s uvedenou zpáteční adresou od
pondělí 3. prosince do pondělí 17. prosince do infocentra na náměstí Českého ráje (po–pá 8.00–17.00,
so 9.00–12.00), kde na ně čekají drobné dárečky
a potvrzení o předání dopisu Ježíškovi.
Kapesní kalendáﬁe 2019
Blíží se nám konec roku a příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch již tradičně
vydala pět druhů kapesních kalendářů na příští
rok 2019. Kalendáře s motivy z Turnova a Českého ráje jsou pro vás k dispozici zdarma v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje.

Galerie U Zlatého
beránka
(v 1. patře infocentra)
5. listopadu 2018–31. ledna 2019
ART DECO
Vladislav Ma‰ek (‰perky),
Franti‰ek Hladk˘ (architektura)
Výstava seznamuje s uměleckým stylem art deco,
který svým způsobem představuje životní styl meziválečných let. Je tvořena šperky od autora
Vladislava Maška, šperkaře a absolventa SUPŠ
Turnov a doplňují ji návrhy nábytku a interiérů na
výkresech nábytkového architekta Františka
Hladkého (1910–1979). Výstavu můžete zhlédnout v otevírací době infocentra, vstup je zdarma.
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Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
V prosinci je hrad Vald‰tejn mimo konání akcí uzavﬁen.
sobota 8. prosince od 14 hodin
Pﬁedvánoãní zpívání souboru Provaz
Letošní řadu tradičních a oblíbených vánočních
koncertů na Valdštejně zahájí sousedský pěvecký
spolek Provaz z Kacanov. Vstupné dobrovolné.
nedûle 16. prosince od 14 hodin
Skautské vánoãní zpívání
Vánoční písničky a koledy v podání turnovských
skautů. Vstupné dobrovolné.
sobota 22. prosince od 13 a 14 hodin
Vánoce s vévodou
Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Povídání o historii i Vánocích spojené se zdobením stromečku. Přineste si vlastní ozdobičku
(nejlépe ručně vyrobenou) a budeme zdobit společně! Nebude chybět ani malé pohoštění. Vstupné: plné 90 Kč, zlevněné 60 Kč, rodinné 240 Kč.
pondûlí 24. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru I Dilettanti
O Štědrém dni přispěje na Valdštejně ke sváteční
atmosféře koncert souboru I Dilettanti z Liberce.

V programu souboru pod vedením Čeňka Svobody zazní koledy a vánoční skladby z období renesance a baroka. Vstupné 90 Kč.
stﬁeda 26. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru Musica
Fortuna
Ke svatoštěpánskému odpoledni na Valdštejně
patří již takřka neodmyslitelně koncert známého
turnovského pěveckého souboru. Přijďte si poslechnout písně spojené s Vánocemi a třeba si
i společně zazpívat. Vstupné 90 Kč.
sobota 29. prosince od 14 hodin
Vánoãní varhanní koncert
Radka Rej‰ka
V době mezi vánočními svátky a Novým rokem
nabízíme zastavení s varhanní hudbou slavných
mistrů inspirovanou Vánocemi v podání dvorního
valdštejnského varhaníka Radka Rejška. Vstupné
90 Kč.
úter˘ 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Tradiční novoroční koncert vám zpříjemní odpoledne netradičními písněmi J. Kainara. Vstupné
90 Kč.
sobota 5. ledna od 14 hodin
Tﬁíkrálov˘ koncert
Koncert tradičního valdštejnského hosta – Hradeckého komorního tucteta –, který stále přichází
s něčím novým, a tak jeho koncerty neomrzí.
Vstupné 90 Kč.
V rámci akcí bude možné nahlédnout do místnosti návštěvníkům běžně nepřístupné s expozicí
„Aehrenthalské Vánoce“.
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch Vám děkuje za přízeň v roce
2018 a přeje Vám příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný rok 2019!

ohlasy

Vzdûlávací centrum Turnov
Pro děti a studenti
7. prosince od 15 hodin
Odpoledne s robotikou
Závěrečné setkání projektu Stavíme a řídíme roboty. Účastníci budou prezentovat výsledky své
práce a seznámí zúčastněné s postupy, které v programu využívali. Na programu je Space Challenge
(vesmírné mise pro roboty), ukázky komunikace
mezi roboty, závody robotů a další zajímavá podívaná. Srdečně zváni jsou všichni zájemci o techniku bez rozdílu věku.

Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Nabízíme akreditované semináře Sociálních oblastí
4. prosince
Emoãní inteligence v peãovatelství
11. prosince
Komunikaãní dovednosti a osobnost
pracovníka v soc. sluÏbách

Galerie Granát
pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti. Přijďte se podívat i na jeden z největších českých granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu Český slavík.
výstava:
16. ﬁíjna–31. prosince
Eva Filipová: Obrazy pro malé,
velké dûti
Eva Filipová se věnuje malbě, kresbě a keramickým objektům, píše poezii. Její malířské dílo se
pohybuje v proudu výtvarné tvorby mezi naivismem a lyrickou abstrakcí. Využívá ve své tvorbě
rozmanitou šíři technik a technologií, a to včetně
vzájemných propojení a kombinací. A tak se vedle
klasických temper a olejů setkáte s koláží, frotáží,
reliéfním vrstvením, vkládáním textilu a kamenů
do obrazů, kresbou do malby a malbou do kresby
atd.
V obrazech nahlédnete do prostředí cirkusu
a divadla, spatříte zvířata v různých situacích a nečekaných vztazích. Zvláštním momentem tvorby

Evy Filipové je tvorba pro děti. A slovem děti se
myslí nikoliv jen ty malé bytosti kolem nás, ale také ty děti v nás samotných.

Turnovská Bohéma
námûstí âeského ráje

nedûle 2. prosince od 18:30, pizzeria Ma‰kovka
Lédl Jazz Q
Jazzový podvečer v pizzerii Maškovka aneb jazzové koledy. Jako host vystoupí Jiří Hlava (trubka).
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku. Hrát
vám bude Ivan Hájek – bass, Robert Tomáš –
drums a Bohuslav Lédl – piano.
Vstupné 50 Kč, rezervace na tel.: 481 311 265

Liberec, za podpory Libereckého krajského svazu
Judo.
Nejlepší umístění žákyň a žáků oddílu Judo
TSC Turnov:
1. místo: Housa Daniel
2. místo: Kašák Hubert, Hrdličková Kateřina
3. místo: Růžička Vítek, Hyka Tomáš, Růžička
Josef, Bílek Šimon, Mařan Filip, Hyka Matěj,
Reiniš Petr

TSC Judo Turnov
Ale‰ova 1865, Turnov
tel: 606 260 340
www.judoturnov.cz

Závûreãné kolo Samurajské katany
Populární soutěž judistických nadějí se uskutečnila 10. listopadu v hale TSC Turnov. V roce 2018 se
jí zúčastnilo celkem 1 220 žáků a žákyň ze 41 oddílů z celé České republiky. V Turnově startovalo
rekordních 365 závodníků. Tuto soutěž pořádá
náš oddíl Judo TSC Turnov již 23 let, za spolupráce s oddíly Judo: SKP Jičín, JK Jablonec a SKJ
prosinec 2018
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ZAzemí
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz
www.facebook.com/zazemi.turnov

pondûlí 17. prosince od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
·védská teorie lásky
(Promítání filmu z kolekce dokumentů Promítej i ty!)
Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního
státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se
ovšem odehrává překvapivé drama.
Po čtyřiceti letech experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných
vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybějí.
Vstup zdarma

pondûlí 3. prosince od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
JoÏka âermák: Arménie, Gruzie, Sibiﬁ
(Cestovatelská přednáška s večeří)
Po stopách starých odrůd jabloní až do míst, kde
stále žijí lidé trvale udržitelným způsobem života.
Vstupné 180 Kč / děti, studenti, ZTP 100 Kč.
Rezervovat můžete SMS zprávou na číslo 603 164
815 či z odkazu na našich webových stránkách.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz
Facebook – Státní zámek Sychrov, oficiální stránky

Zámek je pro veřejnost otevřen denně včetně pondělí, vždy od 10 do 14 hodin (začátek poslední
prohlídky). Zavírací den je 24. prosince, ve dnech
25. a 26. prosince prohlídky pouze pro objednané
skupiny.
Novogotický klenot Rohanů (základní trasa)
Obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Zlatý poklad
Výstava předmětů z drahých kovů a slonoviny
z mobiliárního fondu zámku Sychrov (monstran-

ce, kalichy, plastiky), šperků, plastik z drahých
kovů a kamenů, které České republice věnoval
turnovský rodák, pan František Khynl.
Z dětských pokojíčků
Výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.
akce:
sobota 1. prosince od 9 do 18 hodin,
nedûle 2. prosince od 9 do 16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží. V bohatém programu se
představí např. skupina „Pouličníci“, loutková divadla aCelestýnka. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.
1. – 2. prosince
âertovské prohlídky
Prohlídka zámku pro děti, které provází čertice,
délka prohlídky cca 30 minut. Výklad je přizpůsoben dětským návštěvníkům. Prohlídky od 10, 11,
12, 14 a 15hodin.
26. prosince od 16 a 18 hodin, zámecká galerie
Vánoãní koncert
Účinkují: Radek Krejčí (basbaryton) – sólista
Severočeského divadla v Ústí nad Labem, Jan
Ondráček (tenor) – sólista Národního divadla
v Praze, Jitka Sedláčková – herečka divadla Na
Jezerce – recitace, Martin Moudrý – klavír. Jednotné vstupné 290 Kč, předprodej vstupenek:
www.evstupenka.cz.
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27.–31. prosince
Vánoãní prohlídky zámeck˘ch
interiérÛ
Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, doplněné o původní historické betlémy a vánoční stromečky s originálními ručně malovanými ozdobami. Pod vánočními stromečky budou
k vidění hračky rohanských dětí. Vstupné: plné
180 Kč, snížené 130 Kč.

ZU· Turnov

nám. âeského ráje 5, Turnov, tel: 481 322 767
www.zusturnov.cz
ãtvrtek 6. prosince od 17 hodin, koncertní sál ZU·
Pokraãování cyklu ‰kolních
koncertÛ ÏákÛ
Vstupné dobrovolné
stﬁeda 12. prosince od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Vánoãní koncert ÏákÛ
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 TurnováãkÛ,
Carminy a Dechového orchestru
Na Štědrý den Vám žáci školy každoročně zpříjemňují sváteční den hudbou s vánoční tématikou. Vstupné dobrovolné

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
www.knihovna.turnov.cz
www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov
Městská knihovna Antonína Marka v prosinci uzavírá rok 2018. Naši pracovníci přejí všem čtenářům, návštěvníkům a našim podporovatelům pohodové vánoční svátky a do nového roku 2019 pevné
zdraví 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 našem facebooku.
nedûle 2. prosince od 9 hodin, dûtské oddûlení a dal‰í prostory
Den pro dûtskou knihu
Dvanáctý ročník propagační akce zaměřený na
výchovu ke čtenářství. Jako tradičně bude v programu adventní výtvarná dílna, soutěže, autorská
čtení, prodej knih, loutková pohádka a další.
Uvedeny budou nové tituly knih a prodej se slevou
knihkupectví Kniha Českého ráje. Na akci navazuje rozsvícení turnovského vánočního stromu na
náměstí od 16.30 hod.
úter˘ 4. prosince od 9.30 hodin, dûtské oddûlení
Klub Mat˘sek
Adventní setkání s dětmi mateřských škol, nadílka
od Barborky, loutková pohádka.

ãtvrtek 6. prosince od 17 hodin, sálek ICM
Magicov˘ klub – Turnaj
Zveme všechny zájemce na turnaj, kde mohou
změřit své síly v oblíbené karetní hře.
ãtvrtek 6. 12. 2018 od 14 hodin,
sálek ICM od 13.00 hodin
Karel Vik – mistr ãeského dﬁevorytu
Pořad pro 6. ročník základní školy spojený s prohlídkou výstavy a promítáním dokumentárního filmu.
pátek 7. prosince od 12 hodin, M· Zborovská
Babiãka do ‰kolky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské
škole. Spojeno s malou nadílkou od Mikuláše
a malováním pro Ježíška. Mezi děti přijde opět pohádková babička Marie Podzimková.
pondûlí 10. – úter˘ 18. prosince vÏdy od 8 hodin,
dûtské oddûlení knihovny
Vánoãní hodinky
Tradiční setkání u stromečku v předvánočním
společném těšení na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích.
úter˘ 11. prosince od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Adventní
pﬁíbûh
Divadlo Rolnička zahraje příběh o tom, co se
možná stalo.

úter˘ 4. prosince od 14 hodin, dûtské oddûlení
a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
Prosincová setkání klubu budou zaměřena na aktivity čtenářských klubů, práce s příběhy, tvůrčí
psaní a ilustrace.

stﬁeda 12. prosince od 13 hodin,
oddûlení následné péãe nemocnice Turnov
Vánoce ve vzpomínkách
Tradiční zvyky, koledy, vlastní vzpomínky a povídání o vánočních svátcích pro pacienty následné
péče nemocnice Turnov.

stﬁeda 5. prosince od 12 hodin, M· 28. ﬁíjna
Babiãka do ‰kolky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské
škole. Spojeno s malou nadílkou od Barborky.
Mezi děti opět přijde pohádková babička Marie
Meixnerová.

ãtvrtek 13. prosince od 13.30 hodin,
Klub aktivní senior v penzionu ÎiÏkova
Adventní tvoﬁivá dílna
Tvořivá dílna pro seniory bude zaměřena na výrobu
vánočních svíček a další vánočních dekorací.
Dílnu povedou Edita Nožičková a Simona Bakešová.

ãtvrtek 13. prosince od 18 hodin, sálek ICM
Cestovatelsk˘ ãtvrtek:
Yellowstone
Cestovatel Petr Bičík nás seznámí s nejznámějším
národním parkem na světě, se svými zkušenostmi
a zážitky.
pondûlí 17. prosince od 14 hodin, penzion V˘‰inka
ãtvrtek 20. prosince od 14 hodin, Klub aktivní senior ÎiÏkova
Vánoce ve stﬁedovûku
Pořad o vánočních tradicích a zvycích našich
předků ve středověku připravil historik PhDr. Jiří
Sajbt.
stﬁeda 19. prosince, od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Vánoãní ãas
Komponovaný pořad slova a hudby pro obyvatele
DD Pohoda a další zájemce z řad veřejnosti.
Vystoupí ThMgr. Ondřej Halama a Eva Kordová.
Výstavy
Pavel Piekar – Po stopách Karla
Vika
Komorní výstava barevných s černobílých dřevořezů a linorytů potrvá do 22. prosince 2018.
Co vidíme v lese
Výstava nejlepších prací z výtvarné soutěže mateřských škol Turnova a okolí bude trvat od 15. listopadu do 22. prosince.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz,
tel. 775 964 312
pondûlí 3.–pátek 6. prosince
Mikulá‰ská nadílka
Naši miniškolku, dopolední i odpolední kurzy
navštíví i letos náš laskavý Mikuláš a anděl.

ãtvrtek 13. prosince od 10.30 hodin
Spánek mal˘ch dûtí
Zajímá vás, zda je v pořádku, že se vaše batole tak
často budí? Jak nejlépe vyřešit náročné uspávání?
Beseda s Veronikou Udeaja.
pondûlí 17. prosince od 10 hodin
Vánoce zdravûji
Jak si užít svátky hojnosti zdravěji? Vánoce bez
lepku a cukru. Beseda s výživovou specialistkou
Pavlou Kalouskovou.

pondûlí 3. prosince 10 hodin
Metoda Access Bars
Zklidňující a uvolňující metoda vedoucí k odstraňování stresů, strachů a napětí.
stﬁeda 5. prosince od 10 hodin
R˘ma, ka‰el, imunita
Boj s podzimními neduhy s lékárnicí Miroslavou
Vlčkovou.
stﬁeda 5. prosince od 17 hodin
Klub diabetáãkÛ
Vztahy v rodině s DM 1. typu. Setkání dětí, jejich
rodičů, prarodičů a přátel. Tentokrát povídání
s rodinnou terapeutkou Mgr. Klárou Hákovou na
téma rodinné vztahy.

stﬁeda 12. prosince od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Veronikou Udeaja. Objednání na tel. 728 328 452
nebo v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 12. prosince od 10 hodin
Hra a hraãka
Povídání s PaedDr. Lenkou Hřibovou o proměnách her a hraček dětí a o jejich vlivu na děti.

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináﬁÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit.
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pﬁímo u budovy Kulturního centra Stﬁelnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten.
Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz
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ãtvrtek 20. prosince od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i pro jejich rodinné
příslušníky, přátelé a všechny, koho život bez lepku zajímá.
Konec pravidelného programu rodinného centra je ve středu 19.
prosince nebo dle dohody s lektorem. Ukončení provozu miniškolky je 14. 12. Zahájení provozu rodinného centra a miniškolky
v novém roce bude 4. ledna. Přejeme všem krásné svátky plné rodinné pohody a mnoho zdraví a rodinného štěstí v novém roce 2019.

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2018

Republika slavila a Turnov s ní
Nedělní odpoledne 28. října patřilo v Turnově oslavám 100. výročí založení Československa.
Bohatý doprovodný program začal na náměstí
Českého ráje ve 13.00 hodin. Za zvuku dechové
kapely Turnovanka procházel náměstím průvod
složený ze zástupců turnovské radnice, sboru
dobrovolných hasičů, sokolů, skautů a selské jízdy. Na pódiu nechyběly proslovy s tematikou demokracie. Poté, co se průvod vydal dále Skálovou
ulicí, na náměstí vystoupila Cimbálová muzika
Dušana Kotlára a následovala oblíbená kapela
Waldovy Matušky.

Jelikož bylo sychravé počasí, účastníci oslav
v hojném počtu navštěvovali historickou část radnice a chodili se dívat i do rekonstruovaných prostor nového městského úřadu ve Skálově ulici.
Historickou budovu radnice zdobily ve foyer
obrázky dětí, které se zapojily do soutěže Turnov
za 100 let. Soutěž probíhala po celý školní rok
2017/2018 a vedle výtvarné sekce měla i literární.
Na turnovskou radnici doputovala spousta nádherných obrázků a výtvorů, mezi kterými vybrala

porota 21 vítězů. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v zasedací místnosti přímo v den oslav 28. října.
Ocenění dětem předávala paní místostarostka
Petra Houšková.
Ve sváteční den se lidé mohli na radnici podívat
do kanceláře starosty, kde byly k nahlédnutí historické turnovské kroniky. Prohlížení probíhalo pod
odborným dohledem kronikářky. Přístupné byly
kanceláře i obou místostarostek.
Řada vzpomínkových fotografií pak udělala radost všem návštěvníkům ve fotokoutku.
V 15.00 hodin byla v parku u letního kina zasazena pamětní lípa. Do sázení se zapojila široká veřejnost. Starosta města Tomáš Hocke popřál stromu i naší demokracii, aby vzkvétaly.
V 16.00 hodin se konala v Muzeu Českého ráje
výstava „Konečně ve vlastním!“, která na dobových fotografiích a materiálech přibližuje ryze turnovské první týdny dění v novém státě.
Zástupci sokolů, dobrovolných hasičů, Asociace svobodného československého letectva, Krajského vojenského velitelství, Konfederace politických vězňů a v neposlední řadě vedení města se
zúčastnili v 17.00 hodin pietní vzpomínky u pomníku padlých ve Skálově ulice, kde byly položeny
věnce. Na závěr zazněla vojenská večerka.
V 18.00 hodin odstartoval v Kulturním centru
Střelnice slavnostní večer, na kterém Tomáš
Hocke udělil medaile starosty, cenu obce a čestné
občanství. Úplný závěr patřil Podkrkonošskému
symfonickému orchestru, který zahrál díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka
nebo Viléma Blodka.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
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 pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Mgr. Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Jan Stanûk, Z· Turnov, ÎiÏkova, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch.
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âlenové zastupitelstva mûsta Turnova 2018–2022

Luká‰ Bûlohradsk˘

Bc. Ondﬁej Fotr

Mgr. Jaromír Friã

Ing. arch. Václav Hájek

Ing. Tomá‰ Hocke

Zvolen na kandidátce ODS.

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce ODS.

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce NB.

Mgr. Petra Hou‰ková

MUDr. Martin Hrub˘

Karel Jiránek

Ing. Jaroslav KníÏek

Eva Kordová

Zvolena na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce ANO.

Zvolena na kandidátce NB.
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Jiﬁí Kos

Ing. Jiﬁí Kovaãiãin

Ing. Michal KﬁíÏ

Ivan Kunetka

Mgr. Michal Loukota

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce ANO.

Zvolen na kandidátce PROTO.

Zvolen na kandidátce PROTO.
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âlenové zastupitelstva mûsta Turnova 2018–2022

PhDr. Hana Maierová

Ing. Zbynûk Miklík

Jiﬁí Mikula

Mgr. Pavel Mlejnek

MUDr. Rostislav Polá‰ek

Zvolena na kandidátce NB.

Zvolen na kandidátce Piráti.

Zvolen na kandidátce PROTO.

Zvolen na kandidátce PROTO.

Zvolen na kandidátce ODS.

Miroslav Reichl

Ing. Tomá‰ Roubíãek

David Schindler

Mgr. Jana Svobodová

Ing. Tomá‰ ·pinka

Zvolen na kandidátce ANO.

Zvolen na kandidátce ANO.

Zvolen na kandidátce Piráti.

Zvolena na kandidátce ANO.

Zvolen na kandidátce ODS.

RNDr. Josef Uchytil, DiS.

Daniela Weissová

Zvolen na kandidátce PROTO.

Zvolena na kandidátce Piráti.

âlenové zastupitelstva mûsta Turnova pro volební období 2018–2022. V sedmadvacetiãlenném zastupitelstvu je tﬁináct nov˘ch tváﬁí.
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Tomá‰ Hocke udûlil medaile starosty,
cenu obce a ãestné obãanství
Na začátku slavnostního večera ke 100. výročí republiky udělil starosta města Tomáš Hocke v Kulturním centru Střelnice medaile starosty, cenu obce a čestné občanství. V letošním roce bylo medailí
oceněno 6 osob:
V oblasti spoleãenské
Marie Meixnerová – za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví – výchově ke čtenářství „Pohádková babička“.
V oblasti spolkové a práci s mládeÏí
Vratislav Bivoj Tomášek – za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v Klubu Českých turistů a turnovském Junáku, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků.
Jiří Barchánek – za vynikající celoživotní práci
s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov a Klubu Českých turistů, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků.
V oblasti sportu
Pavel Mikeš – za práci a nadšení, které přinesl jako hlavní organizátor devatenácti ročníků mezinárodního mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka
v Turnově.
Zásluhy o demokracii
Aleš Zemene – za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho
osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

Josef Tomsa – za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech,
signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho
osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
Cena obce za rok 2018
byla udělena Dr. Jindřichu Houžvičkovi, jednateli firmy CRYTUR. Crytur je jednou z předních
světových společností zabývajících se výrobou
a zpracováním syntetických krystalů se silným zaměřením na specializované aplikace a specifické
projekty založené na vysokých odborných znalostech a úzké spolupráci ve výzkumu a vývoji. Pod
jeho vedením společnost navýšila obrat 8 x.
âestn˘m obãanem mûsta Turnova
se stal Mgr. Dalibor Sehnoutka.
Nominace je výrazem hluboké úcty k člověku,
který patří mezi osobnosti města Turnova, které se
dokázaly vzepřít totalitní moci a neustoupit od
svých názorů a mravních zásad.
Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930
v Nymburku v rodině profesora matematiky na tamějším gymnasiu. Již od mládí působil ve skautském hnutí a vyznával jeho mravní a etické zásady. Po vystudování Filosofické fakulty UK v Praze,
obor latina a historie, nastoupil tzv. na umístěnku
v roce 1955 na střední zemědělsko-technickou
školu v našem městě. Jako středoškolský pedagog
externě učil také na dalších středních školách
v Turnově.
Na základě svého smýšlení se v roce 1968 angažoval v Klubu angažovaných nestraníků KAN

a snažil se prosazovat zásady skutečné demokracie. V Turnově byl KAN založen mezi prvními
v zemi. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 nesouhlasil pan Sehnoutka
s invazí sovětských vojáků.
Pro své postoje a jako členu KANU mu byla zakázána činnost ve školství, kultuře a veřejné činnosti. Nesměl pracovat a být zaměstnán v oblasti
okresu Semily. Po složitém hledání zaměstnání
začal pracovat v tiskárenském podniku Severografia Liberec. Po sedmi letech přešel na pobočku
tiskárny v Turnově /dnešní Unipress/. Zde pracoval až do důchodového věku jako korektor textů.
Pan Dalibor Sehnoutka až po roce 1990 zjistil,
že byl na seznamu v evidenci EZO – Evidence zájmových osob s dodatkem Blokovaná osoba II.
stupně nebezpečnosti a zařazen do akce STB
Norbert. V této evidenci byl společně s dalšími
osobnostmi Turnova – Václavem Šolcem, Sergejem Solovjevem a Milanem Brunclíkem.

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.
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Zdravé mûsto Turnov

Chod úﬁadu naru‰í velké stûhování
Rekonstrukce nové budovy městského úřadu ve
Skálově ulici čp. 466 bude do konce listopadu dokončená. Úředníci setrvají zatím na svých místech, na začátku ledna začne stěhování.
Stěhování se dotkne provozu odborů sídlících ve
dvou budovách ve Skálově ulici. Konkrétně tedy
odboru správního (občanské průkazy, pasy, ověřování, atd.), odboru sociálních věcí, odboru dopravy
(registrace vozidel, řidičské průkazy, přestupky,
atd.), odboru školství, kultury a sportu a Živnostenského úřadu. Dále také odboru přestupkového
řízení, který nyní sídlí v budově České spořitelny.

Chodník v ulici
Sobotecké jiÏ pﬁiná‰í
bezpeãí chodcÛm
V říjnu tohoto roku byl dokončen firmou MIZERA-STAVBY a. s. chodník podél ulice Sobotecká včetně vybudování bezbariérového přístupu k autobusovým zastávkám.
Město Turnov získalo na tuto akci v květnu 2018
na základě žádosti o dotaci na projekt „Chodník
Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ s registračním
číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006567 příslib poskytnutí dotace ve výši 4 374 970,72 Kč
v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech

stěhování, agendy a jejich pracovníci nebudou dostupní ani na emailu ani telefonicky. Od pondělí
14. 1. 2019 zahájí odbory znovu svůj provoz v nové budově.
Nejsložitější na přesun bude odbor správní, kde
pracovníci zajišťují vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Z tohoto důvodu bude odbor uzavřen již v prvním lednovém týdnu. Vyhotovené doklady si tak musejí lidé vyzvednout do
konce roku nebo až po 14. lednu 2019.
Provoz všech těchto agend bude zcela přerušen
v termínu od 7. do 11. 1. 2019, kdy bude probíhat

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí
Ing. Jan Zárybnický, vedoucí odboru vnitřních věcí

a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 4 605 232,34 Kč.
Součástí akce bylo též zajištění veřejného osvětlení, které bylo hrazené z rozpočtu města jako neuznatelný náklad v předpokládaných nákladech
dle žádosti 984 220,51 Kč. Dotace z Evropské
unie činí 95 % z uznatelných nákladů, 5 % přispěje žadatel – město Turnov. Skutečné náklady a konečná výše dotace budou známy až po vyúčtování
projektu.
Akce probíhala dle plánu a mnozí mohli být překvapeni rychlostí celé stavby. Nyní je docíleno
zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí podél pozemní komunikace III/279 26 v Turnově
–ulice Sobotecká od komunikace za autobusovou
zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany – Kadeřavec.
Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

který je určený seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Účinkovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna
pod vedením pana Vítězslava Čapka. Vstup je
zdarma. Akci pravidelně pořádá odbor sociálních
věcí turnovské radnice. Koncert se uskuteční
v rámci Zdravého města a MA21.

Koncert pro seniory
a osoby se zdravotním
postiÏením
Dne 14. 12. 2018 od 18 hodin se bude v Městském divadle Turnov konat Adventní koncert,

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
prosinec 2018
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Koláãky pro pﬁed‰koláãky na ÎiÏkovce
ZŠ Turnov, Žižkova opět po roce otevřela v listopadu své dveře dokořán a srdečně přivítala na Dni
otevřených dveří budoucí prvňáčky a šesťáky.

skřítků Školníčků a za pomoci paní učitelek vlastnoručně vyrobili tvarohové, povidlové nebo marmeládové dobrůtky. Čekání na koláčky zkrátilo malým pekařům zpívání u klavíru a plnění zajímavých
úkolů na interaktivní tabuli. Na konci putování na
děti už čekala upečená odměna. Koláče byly hotové! A věřte – nedalo se odolat! Ham – a byly snědeny. A tak místo posvícenské výslužky si naši nejmenší odnášeli omalovánky a zážitek z krásného
odpoledne. Brzy se budeme těšit zase na viděnou!
Učitelky 1. stupně, ZŠ Turnov, Žižkova

Ti starší spolu se svými rodiči a prarodiči si v doprovodu pana ředitele prohlédli školu a poté se setkali s třídními učiteli budoucích 6. tříd. K vzácným
návštěvníkům patřili turnovští předškoláčci.
Možná už chtěli konečně nahlédnout do tajuplné
školy, ale dost možná je přilákala i vůně koláčků.
Na Žižkovce bylo totiž POSVÍCENÍ. V doprovodu

S první adventní nedûlí
se rozsvítí turnovsk˘
vánoãní strom
Rozsvícení vánočního stromu v Turnově se uskuteční v neděli 2. 12. v 16.30 hodin na náměstí Českého ráje.
Akce naváže na Den pro dětskou knihu Městské
knihovny A. Marka. Na programu bude rozsvícení první adventní svíce a sdělení přání lidem.
Představí se nejmladší soubor ZUŠ Turnov Karmínek pod vedením Jindřicha Bady. Z ochozu radnice zazní fanfáry a vánoční melodie Jiřího Richtera. Vystoupí také adventní postavy ZŠ Žižkova
pod vedením Jany Kepkové. Podvečerem bude
provázet Eva Kordová. Všichni jsou srdečně zváni!

Vánoãní ﬁemeslnické
trhy opût na námûstí
âeského ráje
Vánoční řemeslnické trhy v Turnově se budou
konat 7.–8. 12. na náměstí Českého ráje.
Na příchozí čeká bohatý výběr dárků a vánočního zboží – ozdoby, perníčky, keramika, hračky či
umělecké předměty. Těšit se můžete na kulturní
program s vystoupením turnovských základních
škol. Po oba dny zazní spousta koled a vánočních
písní od písničkářů, sborů či kapel. Sobotní večer
vyvrcholí v 18.00 hodin slavnou Českou mší vá26 |
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noční J. J. Ryby. Doprovodný program bude také
v Muzeu Českého ráje.

Recitaãní soutûÏ
Poetika 2018
Podzimní listopad je tradičně každý rok měsícem poezie.
K této události neodmyslitelně patří recitační
soutěž Poetika a následně galavečer, který je mimořádným svátkem poezie, hudby a písňových
textů. Dvacátého ročníku této kulturní akce se
zúčastnilo kolem stovky mladých interpretů.
Na Galavečeru Poetiky patřila zajímavým a úspěšným recitátorům první část programu. Vystoupili Tadeáš Šich, Elen Drahoňovská, Filip
Mráz, Barbora Rákosová, Barbora Šimůnková,
Jakub Mikolášek, Hana Čapková a s vlastní tvorbou Ulyana Pestová a Vojtěch Franců.
V další části večera se představil písničkář
Mirek Kemel se svou kapelou. Velmi nabíjející bylo také vystoupení mladé básnířky Barbory Řihá-

kové v slam poetry, který je specifickým stylem
básnického přednesu. V závěrečné části večera vystoupila kapela Končina.
Galavečer Poetiky 2018 byl věnován Martinu
Beranovi, který nevynechal žádný ročník této kulturní akce. Bohužel zemřel 8. listopadu 2018.
Moc nám tento večer chyběl.
Eva Kordová, dramaturg KVČ a dětského
oddělení Městské knihovny A. Marka Turnov

ProdlouÏení fotografické
soutûÏe k v˘roãí republiky
U příležitosti oslav 100 let od založení československého státu byla městem Turnov vyhlášená
veřejná fotografická soutěž pro fotografy profesionály i amatéry.
Kvůli malému počtu zaslaných příspěvků došlo
k prodloužení termínu uzávěrky, a to do 31. 12.
2018. Propozice najdete na webových stránkách
města. Snímky posílejte na e-mailovou adresu
z.strauchova@mu.turnov.cz.

ãtvrtek 29. listopadu 2018
ãtvrtek 13. prosince 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

•

•

Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ,
rekreaãních a komerãních objektÛ.
Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu
• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti.
• Správa domÛ pro SVJ.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
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