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Vážení čtenáři,
v neděli 17. listopadu proběhl v turnovském Měst-

ském divadle slavnostní večer, jímž jsme si připo-
mněli 30. výročí počátku sametové revoluce. V jeho
první polovině proběhla panelová diskuze moderáto-
ra a novináře Petra Viziny se třemi osobnostmi čes-
kého veřejného života, lidmi ze světa informačních
technologií, průmyslu, obchodu i vědy. Její téma by-
lo prosté – co dál? Co můžeme čekat od budoucnosti
a jak se na ni máme „připravit“? Byla to debata mi-
mořádná, plná velmi inspirativních myšlenek a fak-
tů, které je dobré si připomínat. Několik jsem si jich
poznamenal, a protože tam někteří z vás chyběli, rád
se o ně podělím:

Za posledních patnáct let vzrostl v naší zemi o tře-
tinu počet lidí, kteří se nebojí budoucnosti. Když
chcete něco dokázat, musíte být optimista. Bojíme se
prohry, přitom když jste na dně, máte se od čeho od-
razit. České základní školství je v průměru na špici
Evropy. Komenský říká, že při vzdělávání je třeba za-
čít u sebe, potom je nutné zabývat se etickými otáz-
kami vztahu sebe a světa a teprve potom je na řadě
nauka o světě kolem nás. Náš dnešní svět (a ještě víc

svět budoucnosti) bude nucený řešit zásadní etické
otázky, a nejen z toho důvodu bude vysoká poptávka
po absolventech jak technických, tak také společen-
ských věd. (Mimochodem, absolventi sociálních věd
mají až 97% úspěšnost s uplatněním na trhu práce.)
Zásadními předpoklady pro dobré uplatnění je (a bude)
ovládání tzv. měkkých dovedností, totiž kreativita,
komplexita ve smyslu schopnosti nahlížet svět v sou-
vislostech, komunikace, spolupráce a kritické myšle-
ní. V politickém myšlení jsme se od postoje „kupředu
a ven“, který byl typický pro celá devadesátá léta, po-
sunuli k „dovnitř a zpět“. Tedy přestože se méně než
dřív bojíme budoucnosti, paradoxně dáváme své hla-
sy ve volbách častěji politickým subjektům, které
nám slibují, že nás ochrání před vlivy vnějšího světa
a že to, co máme, nám nikdo nevezme. 

Bylo to opravdu velmi inspirativní poslouchání
a výše jsem uvedl jen zlomek toho, co zaznělo.
Podobně inspirativní večery vám nabízíme každý
měsíc v pořadu O literatuře. Tento měsíc např. přije-
de sinoložka Zuzana Li, a jestli někdo něco skutečně
ví o dnešní Číně, je to právě ona.

David Pešek

Inspirativní poslouchání

úvodní slovo

30 let od Sametu – a co dál?
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ohlédnutí

Listopad byl mûsícem hudby a oslav 
V právě uplynulém měsíci jsme vám nabídli mno-
ho pořadů a nesčetně účinkujících a interpretů, ať
už to byla živelná kapela Tata Bojs, skladatel
Michael Kocáb, písničkář Dalibor Cidlinský, he-
rečka Klára Melíšková, režisér a herec Jiří
Havelka, filmová legenda Jaromír Hanzlík, hu-
debníci Jakub Cermaque, Václav Koubek, Phil
Shoenfelt, houslistka Lucie Sedláková Hůlová, ne-
bo kapely Bigbítek, HalloDrn, Hitmakers a RAiN.
Všechny akce měly svou atmosféru, my se ohlédne-
me za čtyřmi z nich.

Koncert Tata Bojs
Koncert stabilní hvězdy české hudební scény při-
padl na první listopad. Páteční den jako stvořený
na velkolepou show, jakou Tata Bojs umí vyčaro-
vat i přesto (nebo spíš právě proto), že koncertují
již přes třicet let. Bubeník a zpěvák Milan Cais se
hned v úvodu omluvil, že je nachlazený a nevylu-
čuje pokašlávání přímo do mikrofonu, který má
jako bubeník napevno na hlavě. Toto upozornění
bylo zbytečné, protože na jeho výkon to nemělo
vůbec žádný vliv. Zazněly nejoblíbenější skladby,
jako jsou Opakování, Filmařská či Šťastnější, kte-
ré si užila téměř pětistovka fanoušků. „Byli na-
prosto skvělí, byl to mejdan,“ hodnotili s nadše-
ním diváci opouštějící po koncertě velký sál KC
Střelnice. 

Slavnostní veãer k v˘roãí sametové
revoluce
V neděli 17. listopadu se v Městském divadle
uskutečnil slavnostní večer k výročí 30 let od sa-
metové revoluce. Na počátku večera byl medailí
starosty za osobní občanskou statečnost oceněn
i hudební dramaturg KC Turnov Karel Šírek. Ná-
sledovala panelová diskuze, kterou vedl Petr
Vizina. Hosty byli Taťána le Moigne (ředitelka po-
boček společnosti Google ve 4 státech), Petr Kra-
tochvíl (výzkumný pracovník Ústavu mezinárod-
ních vztahů) a viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR Radek Špicar. Po přestávce následo-
valo umělecké hudebně-taneční a vizuální pásmo
Klíče od svobody vedené Martinem Hyblerem
a Janou Kubánkovou.

Pfiedpremiéra filmu Vlastníci
za úãasti tvÛrcÛ
Kino Sféra v úterý 19. listopadu uvedlo předpre-
miéru nové české komedie Vlastníci. Před filmem
čekal na všechny návštěvníky welcome drink od
společnosti Fangalo. Již během filmu dorazila de-
legace ve složení Jiří Havelka, Marek Jeníček
a Klára Melíšková. Sám režisér filmu Jiří Havelka
si osobně zkontroloval běžící projekci filmu z naší
promítárny a dohlížel na její průběh. Po skončení
filmu došlo na diskuzi v kinosále, kde se diváci
mohli tvůrců filmu na cokoli zeptat. Padly otázky
ohledně délky natáčení, lokality i obsazování her-
ců do filmu. Následně došlo také na osobní rozho-

vory, autogramiádu a možnost se s herci vyfoto-
grafovat. Celý večer se nesl v přátelské atmosféře
a diváci odcházeli domů nadšení. „Je to naprosto
unikátní film.“ „Konverzační komedie, která ani
chvíli nenudí.“ „Hrozně rychle to uteklo, fakt jsem
se bavil.“ „Herecký koncert Terezy Voříškové neměl
chybu.“ Tak hodnotili film návštěvníci, každého
zkrátka nadchlo něco. Zajděte si na Vlastníky i vy!

Sféra se promûnila v ledové 
království
Na konci listopadu vstoupilo do kin dlouho očeká-
vané pokračování animovaného filmu Ledové
království a kino Sféra pro nejmenší diváky při-
pravilo dětské odpoledne. Prostory kina se promě-
nily v ledové království, nechyběla výtvarná dílnič-
ka se soutěží o nejhezčí obrázek, fotokoutek,
spousta dárků a na děti se přišla podívat i sama
královna Elsa. 
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nenechte si ujít

1. adventní koncert

H9 – MuÏsk˘ vokální
nonet

Mužský vokální nonet složený z pán-
ské sekce Smíšeného sboru Jizerka
Semily vystoupí pod vedením sbor-
mistryně Nadie Ladkany.

„Devět statečných (nyní už jen osm,
ten devátý statečný nebyl), citlivých
jinochů z Podkrkonoší, se chce hud-
bou bavit, radovat, naplňovat, moti-
vovat, bojovat proti světovému zlu,
nespravedlnosti a nastolit tak v po-
sluchačích štěstí, radost a chuť je
slyšet znovu a znovu,“ říká sbor-
mistryně Nadia Ladkany. Soubor
H9 vznikl teprve nedávno, a to ve
školním roce 2014/2015. Zařadil se
tak mezi další Semilské sbory jakými
jsou Smíšený sbor Jizerka, Komorní
sbor Jizerka a Koncertní sbor Ji-
zerka.

2. adventní koncert

Vilém Veverka 
a Ultimate W Band

Světově proslulý hobojista se před-
staví se svým Ultimate W Bandem.

Vilém Veverka patří k nejrespekto-
vanějším českým interpretům kla-
sické hudby a k evropské špičce ve
hře na hoboj. Svým přístupem
k hudbě i životu a v neposlední řadě
svou vizáží popírá zavedené předsta-
vy o interpretovi tzv. vážné hudby.
Absolvoval Pražskou konzervatoř,
Akademii múzických umění v Praze
a opakovaně se účastnil kurzů vý-
znamného francouzského hobojisty
Jeana-Louise Capezzaliho.

„Hoboj je subjekt, skrz který jsem
schopen se vyjádřit. A právě co se
schopnosti vyjádření emocí týká, je
hoboj jako hudební nástroj určitě
číslo jedna,“ říká hobojista.

3. adventní koncert

Jaroslava Tajanovská
a Drahoslava Satorová

Koncert Komorního dua se skladba-
mi určenými pro hoboj a klavír.

Jaroslava Tajanovská, rodačka z Vim-
perka (hoboj, zpěv) a turnovská ro-
dačka, bývalá studentka turnovské-
ho Gymnázia Drahoslava Satorová,
roz. Jakubcová, (klavír) společně
tvoří Komorní duo. 

Jejich hudební produkce zahrnuje
hudbu barokní a klasicistní (Bach,
Beethoven, Mozart ad.), romantic-
kou (Chopin, Smetana, Dvořák),
hudbu 20. století (Rachmaninov,
Prokofjev, Stravinskij, Janáček, Mar-
tinů) a hudbu soudobou. 

Hrají skladby určené pro komorní
duo hoboj-klavír, zpěv-klavír a sólo-
vý klavír.

4. adventní koncert

Martin 
Ky‰persk˘

Martin Evžen Kyšperský je brněnský
alternativní hudebník, spisovatel,
básník, herec, frontman a hlavní
autor repertoáru kapely Květy. 

Květy založil již v roce 1993 na zá-
kladní škole, v roce 1999 kapelu ob-
novil a hraje s ní dodnes. Kromě toho
ale hrál v dalších kapelách, má vlast-
ní sólové projekty, skládá divadelní
hudbu a také působí jako aranžér
a producent. Je také držitelem něko-
lika hudebních cen Anděl. Vidět jste
ho mohli například v několika čes-
kých seriálech – Rédl (2018) či
Trpaslík (2017). Od roku 2008 je čle-
nem volného sdružení Osamělí pís-
ničkáři. Vystupoval také ve hře Svět
podle Fagi Divadla DNO, někdy hra-
je s divadlem Anička a letadýlko. 

Adventní koncerty 2019

nedûle 1. prosince od 15 hodin
Kostel sv. Mikulá‰e 
v pfiedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã

nedûle 8. prosince od 15 hodin
Kostel Narození Panny Marie 
v pfiedprodeji 150 Kã / na místû 190 Kã

nedûle 15. prosince od 15 hodin
Kostel sv. Franti‰ka z Assisi
v pfiedprodeji 110 Kã / na místû 150 Kã

nedûle 22. prosince od 15 hodin
DÛm Na Sbofie 
v pfiedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã
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kulturní pfiehled
nedûle 1. prosince

14.30 – KINO SFÉRA
Ledové království II
Elsa, Anna, Olaf a další známí 
hrdinové se vrací v novém 
dobrodružství!

140 Kč / 125 Kč

15.00 – KOSTEL SV. MIKULÁ·E
H9 – MuÏsk˘ vokální
nonet
adventní koncert

v předprodeji 80 Kč /
na místě 100 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Ledové království II 3D
Elsa, Anna, Olaf a další známí 
hrdinové se vrací v novém
dobrodružství!

160 Kč / 145 Kč

16.30 – NÁMùSTÍ âESKÉHO RÁJE
Rozsvûcení vánoãního
stromeãku

18.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2019
6. lekce kurzu pro pokročilé

pondûlí 2. prosince
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Star˘ holky
Abonentní divadelní představení 
Groteskní tragikomedie o letitých
kamarádkách.

v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

úter˘ 3. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Pardon, nezastihli
jsme vás
Filmový klub
Drama o nerovném boji s dluhy
a životě ve složité finanční situaci.

110 Kč / 90 Kč

stfieda 4. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
Monte Rosa
Cestovatelský klub
Marek Šimíček představí horský
masiv na východní straně
Walliských Alp. 90 Kč

ãtvrtek 5. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Román pro pokroãilé
Kino nejen pro seniory 60 Kč

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Vánoãní koncert
seniorÛm
Odbor sociálních věcí v Turnově zve
všechny seniory na tradiční vánoční
koncert. zdarma

18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

100 Kč / tým

sobota 7. prosince
20.00 – KC ST¤ELNICE
Závûreãná prodlouÏená
podzimních taneãních
kurzÛ
Taneční večer pro všechny
manželské a partnerské páry.

100 Kč / kurzisté zdarma

nedûle 8. prosince
15.00 – KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Vilém Veverka
a Ultimate W Band
adventní koncert

v předprodeji 150 Kč /
na místě 190 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
ErmitáÏ – síla umûní
Umění v kině
Velkolepá filmová prohlídka
slavného petrohradského muzea.

130 Kč / 115 Kč

úter˘ 10. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pohádky na Vánoce –
PÛjdem spolu do Betléma
představení pro školy
Vánoční příběh o narození Ježíška
provázený zpěvem známých koled.

50 Kč
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
150 let divadelních
ochotníkÛ v Turnovû
Pohovka
Netradiční prosincová Pohovka se
ponese v duchu oslav 150 let
turnovských ochotníků.

100 Kč / seniorské vstupné
na OSV 50 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Koruna Himálaje
Dobrodružná cestovatelská
přednáška s horolezcem Radkem
Jarošem. 250 Kč / 150 Kč senioři,

děti do 12 let

20.15 – KINO SFÉRA
Coppélia
Balet v kině
Přímý přenos z Royal Opera House
v Londýně. 250 Kč

stfieda 11. prosince
17.00 a 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Musica Fortuna
Turnovský pěvecký sbor zve
na tradiční vánoční koncerty. 

150 Kč / galerie 120 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Zuzana Li
O literatuře
Nejen o čínské literatuře s přední
českou sinoložkou. zdarma

ãtvrtek 12. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Román pro pokroãilé
Kino nejen pro seniory 60 Kč

KORUNA HIMÁLAJE: DobrodruÏná cestovatelská 
pfiedná‰ka s horolezcem Radkem Jaro‰em. 
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kulturní pfiehled
19.00 – KC ST¤ELNICE
iMUZA:
Koncert k VánocÛm
koncert
Vystoupí smyčcový orchestr TOS,
pěvecké sbory Turnováček,
Carmina a Musica Fortuna.

v předprodeji 350 Kč /
na místě 390 Kč /

děti do 15 let 100 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ve stodole u slepic
Divadelní soubor Nakafráno
zve diváky na premiéru své nové
autorské hry.

v předprodeji 180 Kč /
na místě 200 Kč

sobota 14. prosince
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Vánoãní putování
s andûly
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Loutkoherecké představení
pro celou rodinu.

60 Kč

nedûle 15. prosince
15.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
Jaroslava Tajanovská
& Drahoslava Satorová
adventní koncert

v předprodeji 110 Kč /
na místě 150 Kč

úter˘ 17. prosince 
19.30 – KINO SFÉRA
Westwood: Punk, Icon,
Activist
Filmový klub
Životní příběh módní návrhářky
Vivienne Westwood.

110 Kč / 90 Kč

stfieda 18. prosince
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Vánoãní koncert
ZU· Turnov

vstupné dobrovolné

20.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera
předpremiéra
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 150 Kč / 135 Kč

ãtvrtek 19. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
Kino nejen pro seniory 60 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera 3D
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 170 Kč / 155 Kč

pátek 20. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 150 Kč / 135 Kč

20.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera 3D
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 170 Kč / 155 Kč

sobota 21. prosince 
17.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 150 Kč / 135 Kč

18.00 – KC ST¤ELNICE
Snap Call:
Koncert pro ·imona

vstupné dobrovolné

20.00 – KINO SFÉRA
Star Wars: Vzestup
Skywalkera
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 150 Kč / 135 Kč

nedûle 22. prosince 
14.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Vzestup Skywalkera 3D
Velkolepé finále devítidílné ságy
rodu Skywalkerů. 170 Kč / 155 Kč

15.00 – DÒM NA SBO¤E
Martin Ky‰persk˘ 
adventní koncert

v předprodeji 80 Kč /
na místě 100 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Louskáãek
Balet v kině
Záznam baletu z Londýna navodí
nefalšovanou vánoční atmosféru.

250 Kč

ãtvrtek 26. prosince 
20.00 – KC ST¤ELNICE 
Funky Xmas
koncert
Tradiční svatoštěpánská funková
party. 150 Kč

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA
Vzhledem ke čtrnáctidennímu
plánování projekcí kina Sféra
naleznete v tomto přehledu neúplný
program kina.

Kompletní nabídku naleznete vždy
s dostatečným předstihem na webu
www.kinoturnov.cz, popřípadě
ve čtrnáctidenních programových
letáčcích, které jsou k dostání přímo
v kině, na recepci KC i v infocentru
na náměstí.

Podmínky zlevněného vstupného
do kina Sféra naleznete na str. 9.STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA: Velkolepé finále devítidílné ságy rodu SkywalkerÛ.
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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.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.

út 3. 12. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

drama | VB/Fr./Bel. | 2019
100 min. | 12+ | titulky

Pardon,
nezastihli
jsme vás

Nerovn˘ boj s dluhy a Ïivot
ve sloÏité finanãní situaci.

út 10. 12. – 20.15 | 250 Kã
– Balet v kinû

balet | VB | 2019
150 min | MP

Coppélia

Pfiím˘ pfienos okouzlujícího
klasického baletu z Lond˘na.

ãt 5. 12. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 12. 12. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie | âR | 2019
95 min. | 12+

Román pro
pokroãilé

Marek Va‰ut v nové
romantické komedii.

v programu od 12. prosince

animovan˘/rodinn˘ | Kan./VB/USA
2019 | 95 min. | MP | dabing

SnûÏná mela

Napínavé dobrodruÏství
polárního ly‰áka Bleska.

v programu od 12. prosince

horor | USA | 2019
98 min. | 15+ | titulky

âerné
Vánoce

Mladé studentky bojují o Ïivot
pfied maskovan˘m zabijákem.

út 17. 12. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární | VB | 2018
83 min. | 12+ | titulky

Westwood:
Punk, Icon,

Activist

Îivotní pfiíbûh módní návrháfiky
Vivienne Westwood.

v programu od 5. prosince

akãní/dobrodruÏn˘ | USA | 2019 | 114 min. | MP

Jumanji: Dal‰í level

Dwayne Johnson se vrací v novém dobrodruÏství 
z magické videohry.

v programu od 5. prosince

animovan˘/rodinn˘ | âR | 2019 | 60 min. | MP

Pat a Mat:
Kutilské trampoty

Nové pfiíbûhy oblíben˘ch ‰ikulÛ na velkém plátnû.

v programu od 5. prosince

komedie | âR | 2019 | 107 min. | 12+

·pindl 2

Pokraãování úspû‰né zimní komedie.

FK

FK

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

2D titulky st 18. 12. – 20.00 | 150 Kã / 135 Kã 
– Pfiedpremiéra

3D titulky ãt 19. 12. – 19.30 | 170 Kã / 155 Kã
2D dabing pá 20. 12. – 17.00 | 150 Kã / 135 Kã

3D dabing pá 20. 12. – 20.00 | 170 Kã / 155 Kã
2D titulky so 21. 12. – 17.00 | 150 Kã / 135 Kã
2D dabing so 21. 12. – 20.00 | 150 Kã / 135 Kã
3D dabing ne 22. 12. – 14.00 | 170 Kã / 155 Kã

sci-fi/dobrodruÏn˘ | USA | 2019 | 155 min. | MP

Star Wars:
Vzestup Skywalkera

Velkolepé finále devítidílné ságy rodu SkywalkerÛ.

ne 22. 12. – 19.30 | 250 Kã 
– Balet v kinû

balet | VB | 2019 
135 min | MP

Louskáãek

Záznam tradiãního vánoãního 
baletu z Lond˘na.

v programu od 26. prosince

animovan˘/rodinn˘ | USA | 2019
104 min. | MP | dabing

·pióni v pfievleku

Legendární super‰pión má nového parÈáka.

v programu od 26. prosince

drama | USA | 2019 | 109 min. | 12+ | titulky

Dokonalá leÏ

Ian McKellen a Helen Mirren 
v oãekávaném dramatu Billa Condona.

v programu od 26. prosince

komedie/romantick˘ | âR/Svk.
2019 | 90 min. | 12+

·Èastn˘
nov˘ rok

Zakonãete rok 2019
s pohodovou komedií!

ne 29. 12. – 19.30 | 120 Kã /
105 Kã – Vánoãní repríza

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

Bohemian
Rhapsody

Pozoruhodn˘ pfiíbûh Freddieho
Mercuryho a skupiny Queen.

ãt 19. 12 – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

so 28. 12. – 17.00 | 120 Kã 
/ 105 Kã – Vánoãní repríza

komedie | âR | 2019
93 min. | MP

Îeny v bûhu

Komedie o Ïenách, které se 
nebojí vybûhnout ‰tûstí naproti.

v programu od 19. prosince

animovan˘/rodinn˘ | Nor./Kan.
2018 | 90 min. | MP | dabing

Trollové a
kouzeln˘ les

Trym musí v kouzelném lese
zachránit svého otce, krále trollÛ.

PREMIÉROV¯ T¯DEN

BALET
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Nepfiehlédnûte v programu
Dvojice rodinn˘ch baletÛ na plátnû
Baletní sezóna z londýnského Royal Opera House
nabídne v prosinci rovnou dva baletní skvosty.
Prvním z nich bude v úterý 10. prosince v přímém
přenosu klasický balet Coppélia, který bude v Tur-
nově promítán úplně poprvé. Úchvatná choreo-
grafie Ninette de Valois nabídne ve 150 minutách
okouzlující příběh lásky, rošťáren a mechanických
loutek.

V předvánočním období nemůže samozřejmě
chybět ani tradiční Louskáček, který bude letos
promítán již počtvrté v řadě a stal se pro spoustu
diváků nedílnou součástí adventního času. Krá-
lovský balet v tomto roce nenabízí Louskáčka
v přímém přenosu, promítán bude proto záznam
z roku 2016.

Sága Star Wars se uzavírá
Legendární sága, která definovala žánr sci-fi, se
uzavírá. Příběh rodu Skywalkerů v prosinci defi-
nitivně zakončí devátá epizoda s podtitulem
Vzestup Skywalkera. Film má stanovenou celore-
publikovou premiéru na čtvrtek 19. prosince, v ki-
ně Sféra je ale možné zhlédnout ho předpremiéro-
vě již o den dříve. Hned v premiérovém týdnu na-
víc mohou diváci vybírat ze všech dostupných ob-
razových i jazykových formátů (2D, 3D, české ti-
tulky, český dabing).

ZaÏijte Vánoce ve Sféfie
Také letos nabídne kino Sféra v období mezi
Vánocemi a Silvestrem bohatý filmový program,

který divákům ještě více zpříjemní sváteční období.
V nabídce nebudou chybět aktuální filmové no-
vinky včetně komedie Šťastný nový rok, animova-
ného rodinného filmu Špióni v převleku nebo no-
vých Star Wars. Dostane se ale i na starší úspěšné
filmy včetně fenomenálních titulů Bohemian
Rhapsody a Ženy v běhu. 

Kompletní program naleznete na webových
stránkách www.kinoturnov.cz/vanoce.

Mili a Drahu jsou star˘ holky
S nejnovější hrou Markéty Bláhové Bidlasové míří
do Turnova pražský divadelní soubor 3D Compa-
ny, který groteskní tragikomedii uvedl ve světové
premiéře v lednu 2018.

Mili a Drahu jsou letité kamarádky a švagrové.
Rozhodly se splnit úmluvu z doby, kdy jim bylo
17 let, vydat se do Českého ráje a vyšplhat se na
Mužského. A přespat na něm. Proč se rozhodly
právě teď? V padesáti, na stará kolena? Obě totiž
potřebují ve svém životě před něčím utéct. A obě si
záhy uvědomí, že to nelze a že v klidu a tichu pří-
rody budou vlastní myšlenky a svědomí dokonce
znít ještě hlasitěji. Každá z dam má své vlastní po-
tíže a traumata, které v groteskním podání ukrý-
vají hluboký smutek.

V roli odvážné Mili se představí Veronika Rašťá-
ková, bázlivou Drahu ztvární Natália Drabiščá-
ková. Dále hrají Kateřina Fixová jako zmatená,
nemocí stižená matka a Michal Kuboušek nebo
Jan Pichler coby zraněný polský horolezec.

Přijďte si užít večer s nenáročnou, přesto výteč-
nou komedií, s jejímiž hrdinkami se ztotožní ne-
jedna divačka.

pondûlí 2. prosince od 19.30 hodin
Star˘ holky
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã
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150 let divadelních ochotníkÛ v Turnovû
Kulturní centrum Turnov a D klub vás srdečně zvou
na poněkud netradiční prosincovou Pohovku, která
se ponese v duchu oslav 150 let divadelních ochotní-
ků v Turnově. Uvedena bude také velmi úspěšná čino-
herní inscenace turnovských ochotníků Tři sestry. 

V první části večera na pohovku usednou tur-
novští amatérští i profesionální divadelníci. Ne-
budou chybět zástupci starých ochotnických ro-
din (Václav Chundela Ivan Kunetka, Petr Haken),
ochotníci mladší generace (Petr Christov, teatrolog

a překladatel, nebo herec, kulturní manažer a no-
vinář Mario Kubaš) a skrze videorozhovor i nej-
starší herec na světě pan Míla Holas, který letos
oslavil 100 let. O hudební složku se postará
Martin Hybler, Karolína Janatková a Theresie
Anna Hakenová.

Ve druhé části pořadu se představí nejúspěšněj-
ší činoherní inscenace turnovských ochotníků
všech dob Tři sestry. Inscenace získala hlavní ce-
nu na národní přehlídce Femad Poděbrady a poté
se jí otevřely dveře do zahraničí. Varšava, Abtenau
u Salzburgu, Basilej-Lorrach. Výjimečného úspě-
chu osmi děkovaček dosáhla i v Hronově. Dnes
má již přes 80 repríz. Nejedná se ovšem o drama
tří sester, ale komediální výsměch lidské bezmoci
v podání čtyř mužů: Ivana Kunetky, Jana Pekaře,
Petra Dvořáka a Petra Hakena.

úter˘ 10. prosince od 19 hodin
150 let divadelních ochotníkÛ
v Turnovû
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
100 Kã / 50 Kã seniorské vstupné na OSV

Divadelní soubor Nakafráno zve diváky na pre-
miéru své nové autorské hry.

„Naše neustálé umělecké puzení přenést trochu té
televizní kultury na jeviště dalo po několika letech
soustředěné tvorby a odříkání život zcela unikát-
nímu divadelnímu žánru. Vznikla tak ‚teátrnove-
la‘. Troufáme si tvrdit, že naše nová divadelní hra,
kterou jsme trefně pojmenovaly Ve stodole u sle-
pic, je první vlaštovkou svého druhu. Divák se sta-
ne svědkem toho, jak jde čas, jak pevná jsou ro-
dinná pouta a že život není jen procházka růžovou
zahradou. Takový příběh se může stát i ve vaší uli-
ci.“ Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela Kunet-

ková, Alena Tomášová a Romana Zemenová. Re-
žie se ujal Jan Baron Marek.

Pokud jste si nestihli zajistit vstupenky na toto
představení, nezoufejte. Od pondělí 2. prosince
budou v prodeji další dva termíny. Reprízy insce-
nace Ve stodole u slepic se odehrají v pondělí
20. ledna 2020 a v sobotu 15. února 2020.

ãtvrtek 12. prosince od 19.30 hodin
Ve stodole u slepic
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 180 Kã / na místû 200 Kã

Nakafráno se vrací!
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Snap Call: Koncert pro ·imona
V sobotu 21. prosince proběhne na Střelnici spe-
ciální akustický koncert. Kluci ze Snap Call si na
tento jedinečný večer pozvali dvě spřátelené kapely
s turnovskými kořeny – Tamdoletma a Lety Mimo. 

Všechny koncertní sety proběhnou v akustických
verzích, takže se můžete těšit na netradiční podá-
ní známých songů. 

I v letošním roce se kapela Snap Call rozhodla
finančně podpořit někoho, kdo v životě neměl ta-
kové štěstí. Výtěžek z tohoto speciálního předvá-
nočního koncertu bude proto věnován Šimonovi,
kterému komplikuje život těžká spastická forma

dětské mozkové obrny. I přes své těžké postižení je
Šimon veselý kluk, který si každý den užívá napl-
no. Se svou rodinou dorazí také na koncert, takže
si ani vy nenechte ujít příležitost pobavit se a záro-
veň přispět na dobrou věc.

sobota 21. prosince od 18 hodin
Snap Call: 
Koncert pro ·imona
KC Stfielnice
vstupné dobrovolné

Vánoãní putování s andûly
Pohádkový cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! zve na představení plné pravé vánoční at-
mosféry.

Loutkoherecké představení je určeno pro dětské-
ho i dospělého diváka. Andělé za pomoci andělské
knihy provedou diváky kouzelným obdobím ad-
ventu. 

Můžete se těšit na čtyři vánoční příběhy: O sva-
tém Mikuláši, O cestě Panny Marie do Betléma,

O narození Ježíška a O klanění tří králů. Vánoční
pásmo je propojené koledami a sváteční hudbou.

sobota 14. prosince od 10 hodin
Vánoãní putování s andûly 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Funk Corporation zvou na Funky Xmas
Vánoce, Turnov a funky muzika. Tato tři slova
patří už léta neodmyslitelně k sobě. Skupina Funk
Corporation i letos na Štěpána roztančí Kulturní
centrum Střelnice. 

Stále populárnější Funkové vánoce se tentokrát
přesunou na velký sál KC Střelnice. Jiný prostor
už nebyl s to soulové chutě stále narůstajícího po-
čtu Turnovanů uspokojit. Už tedy žádné mačkání,
žádné dlouhé fronty. Naopak je ale jasné, co od
Funk Corporation a jejich „Funky Xmas“ 26. pro-
since čekat: sehranou dechovou sekci, opět pár

nových světových hitů zabalených do originálního
funky kabátu a hlavně spoustu energie a dobré ná-
lady! A všichni členové turnovsko-pražské funky
úderky slibují, že za 150 jí nikde na Štěpána víc
neseženete!

ãtvrtek 26. prosince od 20 hodin
Funky Xmas 
koncert
KC Stfielnice
150 Kã
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iMUZA: Koncert k VánocÛm
Umělecká iniciativa iMUZA vás srdečně zve na tra-
diční Koncert k Vánocům, který se uskuteční dne
12. prosince od 19 hodin ve velkém sále Kulturního
centra Střelnice v Turnově. Tento koncert bude jako
již tradičně jedinečným propojením amatérských
a profesionálních umělců, dospělých a dětí.

Na koncertě se představí smyčcový orchestr TOS
ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce
a Prahy; dětský pěvecký sbor Turnováček a Carmina
společně s dospělým smíšeným pěveckým sborem
Musica Fortuna. I v letošním roce se můžete těšit
na speciálního hosta koncertu. Tentokrát jím bude

populární zpěvák Meky Žbirka, který se k nám při-
pojí v samotném závěru koncertu. Dirigovat bude
Martin Hybler, večerem vás provede Jana Kubán-
ková.

Vyslechnete krásná vánoční díla, koledy, popu-
lární melodie z filmů a písňovou ochutnávku z pro-
jektu Symphonic Album Mekyho Žbirky v aranžích
Martina Hyblera. Změna programu vyhrazena.

Součástí akce je jako každý rok výtvarná dílna
s akademickým malířem. Zapojit se mohou děti
i dospělí. Dílna se bude konat v Zrcadlovém sále
Kulturního centra Střelnice od 18.15 hodin a bude
otevřena i během první poloviny koncertu. Reali-
zaci koncertu podpořilo město Turnov.

ãtvrtek 12. prosince od 19 hodin
Koncert k VánocÛm
koncert
KC Stfielnice 
v pfiedprodeji – dospûlí 350 Kã, dûti do 15 let 100 Kã 
/ na místû 390 Kã

Zuzana Li zdaleka nejen o ãínské literatufie
Jaké postavení má v Číně literatura? Existuje zde
cenzura? O čem píší prorežimní a protirežimní
autoři a jaký mají vliv na společnost? A co vlastně
Číňané čtou? 

Prosincové pokračování pořadu O literatuře přiví-
tá přední českou sinoložku Zuzanu Li, literární
překladatelku z čínštiny, autorku překladů sedmi
románů (Manžela jsem nezabila, Nebe nad
Lhasou, Rozpukov, Totem vlka a dalších), dvou
povídkových sbírek (Touha, opatrnost a Manželky
a konkubíny) a tří nesyžetových sbírek (např.
Hovory se spodinou). Spolu s Jaromírem Typltem
přeložila výbor básní Slova v plamenech. Překlady
a články publikuje také časopisecky, především
v revue Souvislosti. Za román Čtyři knihy byla ro-
ku 2014 nominována na cenu Magnesia Litera

v kategorii překladová kniha. V roce 2016 jí bylo
uděleno čínské státní vyznamenání Special Book
Award v kategorii pro mladé. 

Zuzana Li vystudovala čínskou a anglickou filo-
logii na FF UP, moderní čínskou literaturu studo-
vala v doktorském programu na katedře čínského
jazyka a literatury Pekingské univerzity a na ÚDV
FF UK u prof. Olgy Lomové. Několik let vyučova-
la na filozofických fakultách Palackého univerzity
i Univerzity Karlovy, v posledních letech se plně
věnuje literárnímu překladu a edici Xin, kterou
v nakladatelství Verzone v roce 2012 založila a kde
dosud vyšlo sedmnáct knižních titulů.

stfieda 11. prosince od 19 hodin
Zuzana Li 
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
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Krajina Fotoklubu Safír
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu fotografií čle-
nů fotoklubu Safír Turnov s názvem Krajina.

Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli
k výměně zkušeností již krátce po první světové
válce. 

Svůj název Safír získal klub až v roce 1970. Do
jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se ujal
vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil

několik nadšených fotografů-amatérů, aby se spo-
lečně pokusili oživit a udržet dlouholetou tradici
fotoklubu v Turnově. Scházeli se celý rok, kde se
dalo, někdy i v bytech jednotlivých členů. Díky je-
jich práci a práci ostatních nadšenců dnes Foto-
klub Safír pravidelně vystavuje a hrdě provozuje
svou činnost. 

Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 4. prosince 2019 v 17 hodin
a potrvá do 28. ledna 2020.

Krásy horského masivu Monte Rosa
Prosincový Cestovatelský klub s úchvatnou zimní
tematikou nabídne vyprávění Marka Šimíčka o je-
ho cestě na sedm alpských čtyřtisícovek v horském
masivu Monte Rosa, které zdolal během jednoho
jediného týdne. A nevynechal ani nejvyšší vrchol –
Dufourspitze. 

Masiv Monte Rosa se nachází na východě Wallis-
kých Alp, na hranicích Švýcarska a Itálie. Jméno
Monte Rosa není odvozeno od italského slova
„rosa“, jak se často mylně uvádí, ale od franko-
provensálského výrazu „rouese“, což znamená
„ledovec“. Nenechte si ujít vyprávění plné dobro-

družných zážitků doprovázené krásnými snímky
horských masivů. Těší se na vás oblíbený cestova-
tel Marek Šimíček, milovník turistiky, hor, lezení,
sjezdů řek, skoků padákem ale také vášnivý cyklis-
ta a dobrovolný hasič.

stfieda 4. prosince od 18 hodin
Marek ·imíãek: Monte Rosa 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Generálka plesové sezóny
Podzimní taneční kurzy uzavře závěrečná pro-
dloužená. 

V podzimních měsících probíhaly na Střelnici
kurzy pro manželské a partnerské páry. 

Otevřeny byly dva kurzy – pro začátečníky a pro
pokročilé. V prosinci se uskuteční závěrečná pro-
dloužená lekce, na kterou srdečně zveme širokou
veřejnost.

„Doufali jsme, že budeme schopni zájemcům
nabídnout obě varianty, to se nám minulý rok ne-

podařilo vzhledem k vytížení velkého sálu jinými
akcemi. Zájemců o zdokonalování tanečních
schopností se sešlo dostatek, takže jsme mohli
oba dva kurzy otevřít,“ říká Lada Kefurtová. 

Kurzy vedené tanečním mistrem Petrem Mert-
líkem navštěvuje více jak 40 párů. Závěrečná pro-
dloužená lekce, která se uskuteční v sobotu 7. pro-
since od 20 hodin, je určena všem, kteří si rádi
zatančí. K tanci zahraje skupina Allegro a pro-
gram zpestří taneční ukázky mistrovských párů.
Vstupné 100 Kč. 
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KCT informuje

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 
Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:
nedûle 1. prosince – H9 – mužský vokální nonet

(adventní koncert) 80 Kč
pondûlí 2. prosince – Starý holky

(divadlo) 320 Kč
stfieda 4. prosince – Marek Šimíček: Monte Rosa

(CK) 90 Kč
nedûle 8. prosince – Vilém Veverka a Ultimate 

W Band (adventní koncert) 150 Kč 
úter˘ 10. prosince – Coppélia 

(Balet v kině) 250 Kč
úter˘ 10. prosince – 150 let divadelních ochotníků 

v Turnově (Pohovka) 100 Kč / 50 Kč seniorské
vstupné na OSV

úter˘ 10. prosince – Koruna Himálaje
(cestovatelská přednáška)
250 Kč / 150 Kč senioři a děti do 12 let

stfieda 11. prosince – Musica Fortuna
(koncert) 150 Kč / 120 Kč galerie

ãtvrtek 12. prosince – iMUZA: Koncert k Vánocům 
(koncert) 350 Kč / děti do 15 let 100 Kč

ãtvrtek 12. prosince – Ve stodole u slepic
(divadlo) 180 Kč

sobota 14. prosince – Vánoční putování s anděly 
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

nedûle 15. prosince – Jaroslava Tajanovská 
& Drahoslava Satorová
(adventní koncert) 110 Kč

nedûle 22. prosince – Martin Kyšperský
(adventní koncert) 80 Kč

nedûle 22. prosince – Louskáček 
(záznam baletu) 250 Kč / 200 Kč

ãtvrtek 26. prosince – Funky Xmas (koncert) 150 Kč

Další pořady, vhodné také jako vánoční dárek:
Na tyto pořady vám na recepci KC Střelnice mů-
žeme vystavit vánoční dárkový poukaz.
Novinky v nabídce budou v prodeji od pondělí
2. prosince od 7.30 hodin (týká se i online prodeje)

sobota 4. ledna 2020 – Norma – V. Bellini
(Opera v kině) 250 Kč 

úter˘ 7. ledna 2020 – Pusťte Donnu k maturitě!
(divadlo) 420 Kč

ãtvrtek 9. ledna 2020 – Cirkus hrůzy
(Horror show) 200 Kč

stfieda 15. ledna 2020 – Václav Bacovský: Norsko
(CK) 90 Kč

ãtvrtek 16. ledna 2020 – Šípková Růženka
(Balet v kině) 250 Kč

pondûlí 20. ledna 2020 – Ve stodole u slepic
(divadlo) 180 Kč

stfieda 22. ledna 2020 – Bohemia balet
(THV) 200 Kč

stfieda 29. ledna 2020 – Vladimír Lemberk: Bali
(CK) 90 Kč

úter˘ 4. února 2020 – Opera Ad Libitum II 
(THV) 180 Kč

úter˘ 4. února 2020 – Partička 
(improvizační show) 480 Kč

stfieda 5. února 2020 – Pavla Bičíková: Kyrgyzstán
(CK) 90 Kč

sobota 8. února 2020 – Il Congelatore – Zmrazovač
(divadlo) 320 Kč

sobota 15. února 2020 – Ve stodole u slepic
(divadlo) 180 Kč

úter˘ 25. února 2020 – Marston a Scarlett – světové 
premiéry! (Balet v kině) 250 Kč

stfieda 26. února 2020 – Michal Přikryl: S prckem 
na cestách – Švédsko (CK) 90 Kč

pátek 28. února 2020 – Nový erotický ples
(ples) 300 Kč

sobota 7. bfiezna 2020 – Ariadna na Naxu – R. Strauss
(Opera v kině) 250 Kč

stfieda 11. bfiezna 2020 – Tomáš Kubeš: Černobyl 
– Spící peklo (CK) 90 Kč

pondûlí 16. bfiezna 2020 – Příběh opravdového herce
(divadlo) 320 Kč

stfieda 18. bfiezna 2020 – Kytarové duo CD – Martin 
Cába a Vít Dvořáček (THV) 140 Kč

pátek 20.–sobota 21. bfiezna 2020 – Neform Jazz Fest 
(hudební festival) 160 Kč jeden den / 
280 Kč dva dny

pondûlí 23. bfiezna 2020 – Fantastická žena
(divadlo) 360 Kč

stfieda 25. bfiezna 2020 – Mario Kubaš: Severské 
plavby (CK) 90 Kč

stfieda 1. dubna 2020 – Labutí jezero
(Balet v kině) 250 Kč

stfieda 1. dubna 2020 – Travesti revue Techtle 
Mechtle a Kočky (travesti show) 290 Kč

sobota 4. dubna 2020 – Maškarní bál
(ples) 240 Kč

úter˘ 7. dubna 2020 – Mrzák inishmaanský
(divadlo) 420 Kč

stfieda 8. dubna 2020 – Diverzant: Poveglia – 
Ostrov smrti (CK) 90 Kč 

stfieda 22. dubna 2020 – Kateřina Šmídová: 
Na Dunaji po stopách Vikingů a Římanů
(CK) 90 Kč

ãtvrtek 23. dubna 2020 – Nezmaři 
(koncert) 220 Kč

pátek 24. dubna 2020 – Kavka Band
(koncert) 310 Kč

stfieda 29. dubna 2020 – PS Antonín Dvořák, 
Luděk Véle, Václav Knop 
– Otevírání studánek (THV) 180 Kč

stfieda 6. kvûtna 2020 – Trio Dubois
(THV) 180 Kč

pondûlí 11. kvûtna 2020 – Revizor 
(divadlo) 380 Kč

stfieda 13. kvûtna 2020 – Monika Benešová: 
Pacifická hřebenovka (CK) 90 Kč

pátek 15. kvûtna 2020 – Podkrkonošský symfonický 
orchestr (koncert) 250 Kč

ãtvrtek 28. kvûtna 2020 – Dante Projekt 
– světová premiéra! (Balet v kině) 250 Kč

sobota 13. ãervna 2020 – Aida – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč

(CK) – Cestovatelský klub
(THV) – Turnovský hudební večer

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)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Pfiedprodej vstupenek
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Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

10. záfií – 31. prosince
Patrik Horacio – Litumpty
Výstava obrazů nadaného začínajícího výtvarní-
ka, studenta Střední uměleckoprůmyslové školy
v Turnově. Výstavu můžete zhlédnout v otevírací
době infocentra, vstupné zdarma.

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 Turnov. Děti mohou no-
sit své dopisy s uvedenou zpáteční adresou od
pondělí 2. prosince do středy 18. prosince do info-
centra na náměstí Českého ráje, kde na ně čekají
drobné dárečky a potvrzení o předání dopisu Je-
žíškovi.

Kapesní kalendáfie 2020
S koncem roku vydala příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch již tradičně
pět druhů kapesních kalendáříků na příští rok
2020. Novinkou bude kalendářík s přehledem tur-
novských top akcí. Kalendáříky jsou pro vás k dis-
pozici zdarma v Regionálním turistickém infor-
mačním centru na náměstí Českého ráje.

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.

Vánoční a novoroční akce na Valdštejně

sobota 30. listopadu od 14 hodin
Koncert pûveckého sboru A my taky 
Smíšený pěvecký sbor z Liberce zahájí v kapli sv.
Jana Nepomuckého tradiční šňůru vánočních
a novoročních akcí na Valdštejně. Vstupné 110 Kč.

sobota 7. prosince od 14 hodin
Adventní koncert skupiny Capella
Rederna
Pestrý vánoční repertoár z různých koutů světa.
Vstupné 110 Kč.

sobota 14. prosince od 14 hodin 
Pfiedvánoãní zpívání souboru Provaz 
Koncert sousedského pěveckého spolku Provaz
z Kacanov. Vstupné dobrovolné. 

nedûle 15. prosince od 14 hodin
Skautské vánoãní zpívání 
Vánoční písničky a koledy v podání turnovských
skautů. Vstupné dobrovolné. 

sobota 21. prosince ve 13 a 14 hodin
Vánoce s vévodou 
Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Vald-
štejna. Přineste si vlastní ozdobičku a ozdobíme
stromeček společně. Vstupné: plné 90 Kč, snížené
60 Kč, rodinné 240 Kč. 

úter˘ 24. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru I Dilettanti 
Koledy a vánoční skladby v podání libereckého
souboru. Vstupné 90 Kč. 

ãtvrtek 26. prosince od 14 hodin 
Vánoãní koncert souboru Musica
Fortuna 
Koncert turnovského pěveckého souboru. Vstup-
né 90 Kč. 

sobota 28. prosince od 14 hodin 
Vánoãní varhanní koncert Radka Rej‰ka 
Vstupné 110 Kč. 

stfieda 1. ledna 2020 od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ Lédlov˘ch 
Tradiční novoroční koncert s netradičními písně-
mi J. Kainara. Vstupné 90 Kč. 

sobota 4. ledna 2020 od 14 hodin
Tfiíkrálov˘ koncert 
Koncert souboru Hradecké komorní tucteto.
Vstupné 90 Kč.

Ve dnech 23. 12., 27. 12. a 30. 12. 2019 budou
probíhat vánoční prohlídky hradní kaple a Slav-
nostního sálu klasicistního domu. Prohlídky bu-
dou začínat vždy ve 12, 13 a 14 hodin. Vstupné 50 Kč. 

Turnovské památky a cestovní ruch 

Galerie Granát 
námûstí âeského ráje 4, Turnov
tel.: 481 325 989, 737 206 691

Otevírací doba: pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin (s v˘kladem),
sobota od 9 do 12 hodin (bez v˘kladu)
vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti, o těžbě a zpracování, broušení i zlatnických
technikách vysazování a zasazování. 

Uvidíte i jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde
můžete i prestižní cenu pro zpěváky ČESKÝ
SLAVÍK.

Výstava:
fiíjen–prosinec
Teãkovan˘ svût Emila ·ourka
výstava kresleného humoru
Narodil se v roce 1945 v Praze. S kresleným hu-
morem začal v roce 1978, publikoval cca 1 200
kreseb v časopisech a novinách Stadión, Svobod-
né slovo, Lidová demokracie, KUK a Škrt.
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Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v prosinci: dennû kromû pon-
dûlí od 9 do 16 hodin 

Expozice horolezectví 
– Z âeského ráje na vrcholy svûta
Jedinečná stálá expozice svého druhu v České re-
publice

TOP AKCE
stfieda 4. prosince od 17 hodin, Muzeum âeského ráje v Turnovû,
expozice Horolezectví
Skalák – Annapurna IV.
Autentické vyprávění k 50letému výročí první čes-
ké himálajské expedice 

Pan Ing. Ladislav Veselý, CSc., (člen expedice)
a MUDr. Leoš Chládek (lékař expedice) zavzpo-
mínají nad fotografiemi Chrousta – Vladimíra
Procházky ml. a sestřihem expedičního filmu
Františka Slámy. Vstupné 40 Kč.

21. listopadu 2019–30. ledna 2020, Kamenáfisk˘ dÛm
Pospû‰te, past˘fii, k Betlému 
Výstava betlémů je věnována lidovým betlémům
a jejich tvůrcům v Pojizeří, v oblasti, která je jed-

ním z nejvýznamnějších středisek betlémářství na
území České republiky. Lidové betlémy nejsou ty-
pickou ukázkou tradiční lidové kultury. Výstava
Pospěšte, pastýři, k Betlému přinese ukázku toho,
jak betlémáři v povodí řeky Jizery pracovali a jaká
díla vytvořili

28. listopadu 2019–26. ledna 2020, V˘stavní sál
reGenerace 4
Výstava moderního autorského šperku reGene-
race 4 přispívá k oživení – regeneraci turnovské
scény, podporuje mladé začínající autory, umož-
ňuje jim mezigenerační setkání se zkušenými
šperkaři. 

Zároveň přibližuje široké veřejnosti odlišné pří-
stupy, ukazuje, že autorský šperk je svébytným vý-
tvarným dílem, a prezentuje Turnov jako líheň ta-
lentovaných šperkařů. 

Tentokrát se na výstavě představí kromě tur-
novských šperkařů také „Pražský výběr I.“ – Svět-
lana Dudková, Pavel Filip, René Hora, Simona
Kafková, Štěpán Klas, Jolana Kredlová Nováko-
vá, Martina Mináriková, Kamila Mizerová Hou-
sová, Karel Votipka a Petr Vogel. 

AKCE

pátek 6. prosince od 14 do 18 hodin, Muzeum âeského ráje
v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm
sobota 7. prosince od 9 do 18 hodin, Muzeum âeského ráje
v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm
Svíãka pro ãas sváteãní 
Vánoční řemeslná dílna. Vstupné 40 Kč.

1.–18. prosince 2019 (vÏdy od 9 do 16 hodin) 
Strom splnûn˘ch pfiání pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ 
Stromeček bude opět umístěn v Muzeu Českého
ráje v Turnově (na pokladně). Štědří dárci mohou
udělat radost dětem z dětských domovů v Libe-
reckém kraji. Jak akce probíhá: na pokladně mu-
zea si vyberete kartičku se jménem a přáním dítě-
te, dárek obstaráte a zanesete jej zabalený zpět do
muzea. Ve středu 18. prosince akce končí, všech-
ny dárky už musí být v muzeu. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Otevfieno dennû mimo pondûlí od 30. listopadu do 29. prosince.

Otevírací doba o vánoãních svátcích
Muzeum âeského ráje v Turnovû a DlaskÛv statek v Dolánkách
24.–25. prosince – zavfieno / 26.–30. prosince – otevfieno /
31. prosince – zavfieno

Vánoce na Dlaskovû statku
Vánočně laděná expozice na Dlaskově statku
představí zvyky nejkrásnějšího období v roce.
Najděte v předvánočním čase chvilku na návště-
vu, načerpejte klid a sváteční atmosféru v jeho
kouzelném prostředí.

AKCE
nedûle 1. prosince od 9.30 do 15.30 hodin
Dílna pletení vánoãních ozdob
na Dlaskovû statku v Dolánkách

Muzeum âeského ráje
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Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz

Rok 2019 pomalu končí a pracovníci knihovny
přejí všem čtenářům, návštěvníkům a příznivcům
pohodové vánoční svátky a do nového roku pevné
zdraví a osobní štěstí. Těšíme se na další setkává-
ní při všech našich aktivitách a nabízíme své služ-
by, které můžete opět sledovat na webové adrese
www.knihovna.turnov.cz nebo též na Facebooku
knihovny.

akce
nedûle 1. prosince od 9 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
a dal‰í prostory 
Den pro dûtskou knihu
Třináctý ročník propagační akce zaměřený na vý-
chovu ke čtenářství. Určeno pro rodiny s dětmi.
Jako tradičně bude v programu adventní výtvarná
dílna, soutěže, autorská čtení, prodej knih, lout-
ková pohádka a další. 

úter˘ 3. prosince od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny, 
a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘
Granátek 
Prosincová setkání klubu budou zaměřena na ak-
tivity čtenářských klubů, práce s příběhy, tvůrčí
psaní a ilustrace na téma Vánoce. 

úter˘ 3. prosince od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Stromy v bibli 
Adventní pořad slova a hudby se spisovatelkou
PhDr. Marií Hruškovou a dalšími hosty. 

ãtvrtek 5. prosince od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Marie Terezie 
Přednáška Petra Minaříka o naší nejvýznamnější
panovnici v české historii.

pátek 6. prosince od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Adventní podveãer s písniãkáfikou
Maru‰kou ·paãkovou

úter˘ 10. prosince od 9 hodin, recepce DD Pohoda 
Vánoãní trhy 
Zahájení tradičních vánočních trhů v DD Pohoda.
Hudební doprovod Eva a Bohuslav Lédlovi.

úter˘ 10. prosince od 19 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí Turnov II
Travel Stand-up: Stopem se psem
v Asii 
Cestovatelská přednáška o „nepohodlném“ cesto-
vání Asií s vtipem, a dokonce se psem.

stfieda 11. prosince od 10 hodin, 
oddûlení následné péãe nemocnice Turnov 
Vánoce ve vzpomínkách 
Tradiční zvyky, koledy, vlastní vzpomínky a poví-
dání o vánočních svátcích pro pacienty následné
péče nemocnice Turnov. Průvodní slovo Eva Kor-
dová, hudební doprovod Aleš Ressler. 

ãtvrtek 12. prosince od 14 hodin, 
penzion ÎiÏkova, Klub aktivní senior 
Adventní tvofiivá dílna 
Tvořivá dílna pro seniory v rámci programu Klubu
aktivní senior bude zaměřena na výrobu vánoč-
ních svíček a dalších vánočních dekorací. 

ãtvrtek 12. prosince od 18 hodin, sálek ICM
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: Marek
a DobrobûÏka
Dobrodruh Marek na své červené koloběžce ujel ne-
uvěřitelných 7 850 km z Nového Dillí do Singapuru.

Přijďte si poslechnout Markovy zážitky z cesty,
uvidíte spoustu fotek a dozvíte se, jak to celé pro-
bíhalo.

sobota 14. prosince od 16 do 21 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí Turnov II
Divadelní festival: 
Divadlo na nádraÏí?!
Netradiční divadelní minifestival, kde se předsta-
ví soubory Drama Lama Gymnázia Turnov a Ká-
moš Drámoš, proběhnou autorská čtení básníků
z Turnova a Semil. 

pondûlí 16. prosince od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
stfieda 18. prosince od 13 hodin, klubovna DD Pohoda 
Vánoãní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby s vánoční te-
matikou. Vystoupí Ondřej Halama a Eva Kordová. 

stfieda 18. prosince od 17 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí Turnov II
Ptáci nejen âeského ráje 
Známý ornitolog a autor řady knih o přírodě Čes-
kého ráje RNDr. Zdeněk Mrkáček představí no-
vou publikaci. 

Výstavy 

Sálek knihovny ICM
Obrazy mluví vlastní fieãí 
Výstava malířky Zdenky Jandové. Maluje obrazy
o přírodě a smyslech, kterými je možné ji vnímat. 

Galerie Na Schodech knihovny, v˘stava potrvá do konce roku 2019
Malujeme pohádky 
Výstava Malujeme pohádky z výtvarných prací dě-
tí z MŠ a ZŠ Turnov. Výstava je součástí projektu
Rok Eduarda Petišky, Ivony Březinové a také 70.
výročí vzniku nakladatelství Albatros. 

Galerie Na Schodech knihovny, v˘stava potrvá do konce roku 2019
70 let nakladatelství Albatros
Výstava k 70. výročí vzniku nakladatelství Albat-
ros o kmenových spisovatelích, ilustrátorech
a další zajímavostech z kronik knihovny v Tur-
nově.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, 
tel.: 775 964 312

pondûlí 2. prosince od 10 hodin
Vánoãní svícen
Kreativní dílna, během které si převážně z přírod-
ních a recyklovaných materiálů vyrobíte originál-
ní vánoční dekoraci. S sebou skleničku (nejlépe na
nožce) a tavnou pistoli (není nutné). Cena 100 Kč. 

úter˘ 10. prosince od 10 hodin
Sourozenecká rivalita
Vánoce si představujeme jako rodinnou idylku,
často se náš sen ale rozplyne kvůli konfliktům me-
zi sourozenci. Vánoční prázdniny jsou dlouhé, na-
pětí v rodině narůstá, naše nervy povolují. Kdy do
sourozenecké rivality zasáhnout a kdy ne? Beseda
s dětskou psycholožkou Anetou Svobodovou.

stfieda 11. prosince od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu.
Tentokrát vánočně laděné – tipy na dia vánoční
cukroví a jiné dobroty. 

stfieda 18. prosince od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novo-
pečené rodiče zdarma. Předporodní příprava, pří-

prava na kojení, laktační poradenství, konzultace
ohledně nošení dětí, zavádění příkrmů atd.
Objednání na tel. 728 328 452 – Veronika Udeaja. 

ãtvrtek 19. prosince 2019 od 18 hodin
Klub celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku. Předvá-
noční sdílení receptů, ochutnávka bezlepkového
cukroví. 

pondûlí 16. prosince–pátek 20. prosince
PROVOZ OMEZEN
Budou: Miniškolka, Mimicvičení a Mimihrátky,
Zpívánky, dopolední otevřená herna, pondělní
Powerjóga. 
Nebudou: Jóga pro děti, Šikovné ručičky, Břišní
tance, Tanečky, páteční Jóga s hlídáním, odpoled-
ní otevřená herna.

Přejeme krásné prožití Vánoc, užijte si rodinnou
pohodu a setkání s blízkými. V novém roce (pro
nás jubilejním) se na vás těšíme zase 6. ledna 2020.

Centrum pro rodinu Náruã

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

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky). Zavírací den je
24. 12., ve dnech 23., 25. a 26. 12. prohlídky pouze pro pfie-
dem objednané skupiny.

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry.

Zlatý poklad – výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů, které České republice
věnoval turnovský rodák pan František Khynl.

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sbě-
ratelky Svatavy Jakoubkové

Akce:
1. prosince od 9 do 16 hodin, ãestn˘ dvÛr 
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prode-
jem zboží. V programu se představí například
skupina Péro za kloboukem a žonglér Vojta Vrtek.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

1. prosince od 10, 11, 12, 14 a 15 hodin
âertovské prohlídky
Prohlídka zámku pro děti, které provází čertice,
délka prohlídky cca 30 minut. Výklad je přizpůso-
ben dětským návštěvníkům. Vstupné 100 Kč, děti
do 3 let 20 Kč, předprodej vstupenek na webu
www.evstupenka.cz.

26. prosince od 16 a 18 hodin, zámecká galerie
Vánoãní koncert – Od klasiky
ke koledám

Účinkují: České saxofonové kvarteto & Kriskros
a Capella. Koncert souborů nabídne skladby čes-
kých a světových autorů hudby klasické i populár-
ní v původním obsazení saxofonového kvarteta
a vokálního kvinteta, které je rozšířeno o člena
imitujícího hudební nástroje – beatbox. 

Vstupné 290 Kč, předprodej vstupenek na
www.evstupenka.cz.

27. – 31. prosince
Vánoãní prohlídky zámeck˘ch 
interiérÛ
Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých inte-
riérů, doplněné o původní historické betlémy a vá-
noční stromečky s originálními, ručně malovaný-
mi ozdobami. Pod vánočními stromečky budou
k vidění hračky rohanských dětí. 

Délka prohlídky cca 50 minut. vstupné plné
200 Kč, snížené 140 Kč.
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www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

ãtvrtek 5. prosince od 16:30 hodin, Sál 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 ome-
zena. 

Kurz afrického tance
Nenechte si ujít příležitost vyzkoušet si africký ta-
nec s živými bubeníky a zkušenou lektorkou
Klárou Kubátovou. Kurz bude probíhat od ledna
do března 2020. Přihlašování je již otevřeno na

webu Žluté ponorky v sekci KROUŽKY. Kurz je
možné také věnovat jako dárek zakoupením
DÁRKOVÉ POUKÁZKY. 

Kurzy malby, kresby a keramiky
pro dospûlé
Přihlašování na výtvarné kurzy pro dospělé a mlá-
dež na leden – březen 2020 je již otevřeno na we-
bu Žluté ponorky v sekci KROUŽKY. Neváhejte
a využijte možnost zakoupit DÁRKOVÉ POU-
KÁZKY na vybraný kurz jako vánoční dárek pro
své blízké a kamarády. Zájemci o poukázku pište
na e-mail ladicka@email.cz.

Îlutá ponorka Turnov
ohlasy

X. vánoãní 
koledování u kaple
Panny Marie 
Spolek přátel prackovské kapličky vás srdečně
zve na tradiční Vánoční koledování u kaple
Panny Marie v Prackově.

Letos se koledování uskuteční na stříbrnou ne-
děli 15. prosince od 14 hodin. S sebou si vezměte
malý zvoneček, ať společně přivítáme nový zvon
a přivoláme zvonění na Prackov. Nebudou chybět
tradiční domácí dobroty, připravené s láskou čle-
ny a sympatizanty spolku. A i na zahřátí se něco
najde, aby náhodou hudba nezamrzla. Přijďte si
užít chvilku vánočního klidu v atmosféře komor-
ního setkání na úpatí Kozákova.

Vzdûlávací centrum 
Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz 

Vážení přátelé, v uplynulých měsících jste se
mnou procházeli patnáctiletou historií Vzdělá-
vacího centra Turnov a mohli jste si udělat před-
stavu o naší organizaci, seznámit se s naší různo-

rodou činností i nabídkou celoživotního vzdělává-
ní. Jen díky rozmanité činnosti a přizpůsobení se
poptávce veřejnosti se nám podařilo nejen přežít,
ale dál se i rozvíjet. Nejsme příspěvkovou organi-
zací, takže se musíme sami uživit, což v celoživot-
ním vzdělávání není snadné. Proto bych chtěla po-
děkovat celému realizačnímu týmu za usilovnou
práci, všem našim lektorům, bez kterých bychom
neexistovali a kteří nás výborně reprezentují, čle-
nům správní a dozorčí rady, kteří nám dodávají
nápady a věnují nám svůj volný čas.

Velké poděkování patří za spolupráci městu
Turnov, všem organizacím a školám, které využí-
vají naše služby, všem firmám, kterým poskytuje-
me naše vzdělávání. Děkujeme všem našim klien-
tům, kteří nás navštěvují a využívají našich služeb.
Jsme tu pro vás a těšíme se na další spolupráci.
Zachovejte nám svou přízeň, připravujeme pro
vás zajímavé novinky pro příští rok.

Za celý realizační tým vám přeji krásný advent-
ní čas, klidné Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.

Tradice Tfiíkrálov˘ch
koncertÛ pokraãuje
Poslední svátek vánočního období je v kulturní
záplavě kolem těchto svátků trochu opomíjený.

Proto si v Pěveckém sboru Antonín Dvořák v Tur-
nově řekli, že se pokusí divákům zprostředko-
vat kulturní zážitek a sváteční náladu právě
i pro tento den.

Tentokrát se bude Tříkrálový koncert konat
v sobotu 4. ledna 2020 od 16 hodin v Husově sbo-
ru v Turnově. Na programu je Pastorální mše F. X.
Brixiho, o generaci staršího kolegy J. J. Ryby, vý-
běr z Michnovy Vánoční muziky a další vánoční
a duchovní skladby.
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2019

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 Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Pavel Charousek, Regionální turistické informaãní centrum

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Vít Lédl v současnosti působí na pozici výkonné-
ho ředitele Centra TOPTEC. Připravoval a řešil
projekt výzkumného Centra TOPTEC od jeho po-
čátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů
v programech jako jsou EMPIR HORIZON 2020,
nebo projektů pro Evropskou kosmickou agentu-
ru ESA. Ve většině projektů se kromě manage-

mentu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích
metod, nebo měřením kvality a výkonu optických
systémů. Mezi odborné zájmy Víta Lédla patří
optika, fyzika a technika. Vít Lédl je autorem, ne-
bo spoluautorem více než 70ti odborných publika-
cí, řady užitných vzorů a patentů. Do roku 2018
vedl několik diplomových a bakalářských prací

v současné době je školitelem čtyřech studentů
doktorského studia. Je otcem dvou dětí. 

František Zikuda v roce 1992 založil stavební fir-
mu ZIKUDA se specializací na výstavbu inženýr-
ských sítí, a to především vodovodů a kanalizací.
V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku
společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby
spol. s r. o. Vedení firmy postupně předal svému
synovi Petrovi a i nadále ji rozvíjí. Pan Zikuda praco-
val se svými lidmi na mnoha vodohospodářských

Cena obce pro Ing.Víta Lédla, Ph.D.
a Franti‰ka Zikudu
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stavbách v Turnově (např. Fučíkova ulice, ná-
městí Českého ráje). V rámci akce Čistá Jizera
všichni oceňovali jeho práci a osobní přístup.
Díky přehledu o problémech Turnova kandidoval
v roce 2002 do zastupitelstva, kde působil až do
roku 2018. Dvě volební období byl členem rady
města a působil také jako předseda dopravní
a sportovní komise. František Zikuda je aktivní
v oblasti sportu, finančně podporuje mnoho spor-
tovních a jiných aktivit pořádaných v Turnově
a blízkém okolí. V centru jeho zájmu je pak druž-
stvo oddílu volejbalu, a díky jeho obětavosti drží
Šachový oddíl Zikuda na celostátní špičce. Je ot-
cem dvou dospělých synů a dcery, kteří všichni
pracují ve firmě.

V oblasti společenské obdržela medaili Bc.
Milena Čančíková za vynikající občanské aktivity
v oblasti dobrovolnictví pro turnovské seniory, za
rozvoj charitativních obchůdků ADRA v Turnově.
Dále Bc. Jindřich Kořínek za osobní odvahu, pří-
kladnou pohotovost, s níž se postavil prchajícímu
zloději v roce 2015. 

V oblasti spolkové a práci s mládeží starosta
udělil medaili Ing. Vladimíru Sásovi Stránské-
mu za vynikající celoživotní práci s dětmi a mlá-
deží v turnovském Junáku, náčelnictva Junáka, za
udržení ducha a demokratických tradic tohoto
spolku. 

Ing. Jaromír Ducháč – za jeho neúnavnou čin-
nost spočívající v nespočtu výletů, přednášek

a setkání členů a příznivců Spolku rodáků a přátel
Turnova, předsedovi redakční rady časopisu Náš
Turnov, členu komise pro občanské záležitosti. 

Z oblasti sportovní putuje medaile pro Jakuba
Bursu, a to za sportovní úspěchy a šíření dobrého
jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých
šestnácti letech několikanásobný mistr republiky
v plavání, bronzová medaile z Evropského olym-
pijského festivalu mládeže, ve kterém zaplaval
český dorostenecký rekord ve 400m polohovém
závodě. 

V oblasti kultury získal medaili Pěvecký sbor
Musica Fortuna Turnov, a to za vynikající kulturní
přínos městu a za reprezentaci města v zahraničí. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Nové dûtské hfii‰tû
v Ma‰ovû vzniklo díky
participativnímu rozpoãtu
a podpofie obãanÛ
V úterý 22. října 2019 bylo dokončeno dětské
hřiště na návsi v Mašově, které přihlásili místní
občané do participativního rozpočtu Tvoříme
Turnov 2019, a hlasováním se tak stalo 1 ze 4
návrhů, které město Turnov zrealizovalo. 

Občané Mašova svépomoci vykopali díry, které
následně zabetonovali, a firma Hřiště hrou osadi-
la herní prvky z akátového dřeva. Konkrétně info-
panel, dětské pískoviště s plachtou o rozměru
2 × 2 metry, prvek pro sezení – pejsek a multi-
funkční herní prvek. Ten se skládá ze skluzavky,
šikmé rampy, tabule, podesty a sítě. Herní prvky
vyšly na 85 442 korun. 

„Líbí se mi, když občané u svého návrhu vidí
nejen finanční náklady, které jsou často vysoké,

ale přidají i svoji hodnotu v podobě lidské práce,“
sdělila místostarostka Petra Houšková. 

Přejeme dětem, ať si zde užijí spoustu zábavy
a radosti. Klára Preislerová, tisková mluvčí

Novû opraven˘ chodník
v sídli‰ti u NádraÏí
Na přelomu října a listopadu roku 2019 byl zre-
konstruován chodník, který spojuje Student-
skou ulici s ulicí Za Sokolovnou. 

„Město Turnov poskytlo dlažbu, kterou jsme
měli v zásobách z minulých investičních akcí,“
sdělila vedoucí odboru správy majetku Ludmila
Těhníková. A jak dodala položení 102 metrů čtve-
rečních dlažby, včetně nových obrub provedli pra-
covníci turnovských Technických služeb. A to
v ceně 42 000 korun bez DPH.

Chodník je hojně využíván veřejností a slouží ja-
ko součást propojení Daliměřic a Turnova 2. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2020. Poplatníkům nejsou rozesílány
složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odbo-
ru v budově radnice, pravé schodiště – kancelář
číslo 202. A to v pondělí a ve středu od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 202 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu. 

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, kteří dovršili v průběhu roku

věk 65 a více let!!! 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-
šuje o polovinu příslušné sazby.

Nově jsou od poplatku osvobozeni i držitelé
průkazu ZTP.

Zdenka Salačová, finanční odbor
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Zdravé mûsto Turnov

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.

Tradiční vánoční řemeslnické trhy budou zaháje-
ny v pátek 6. prosince 2019 od 10.00 hodin na ná-
městí Českého ráje. 

Doprovodný kulturní program bude letos velice
pestrý a vybere si opravdu každý. Přijďte si vy-
chutnat předvánoční atmosféru, nakoupit krásné
výrobky anebo si jen tak poslechnout koledy.
Nápoje vám mohou být rozlity i do vlastního hr-
nečku. Vezměte si proto svůj oblíbený s sebou! 

Program

Pátek 6. prosince
Hlavní pódium na námûstí âeského ráje
10.00 Zahájení trhů
10.15 ZŠ Mašov
10.45 ZŠ Skálova
11.30 ZŠ Zborovská
11.45 ZŠ 28. října
12.30 ZŠ Žižkova
13.15 ZUŠ Turnov
14.00 Kostelíčkový pěvecký sbor Železný Brod,

mezinárodní vánoční koledy
15.30 Slávek Janoušek, známý český písničkář

představí to nejlepší ze své tvorby
17.00 Sbor dobrovolných muzikantů, amatérské

sdružení hudebníků z Desné v Jizerských
horách. Hrají převzaté i originální skladby

18.00 Starý kmen, bluesová kapela z Liberce ve-
dená Ivanem Jechou

16.00–18.00 Starostův čaj, stánek vedení města
se speciálním čajem, jehož výtěžek popu-
tuje seniorům

Divadlo v Muzeu âeského ráje ve Skálovû ulici
14.30 Buchty a loutky – Kocour v botách, zná-

má pohádka od autorů filmu Malý pán –
od 4 let

16.00 Buchty a loutky – Andělíček Toníček,
pohádka o andělíčkovi a jeho cestě do
Betléma – od 4 let

Sobota 7. prosince
Hlavní pódium na námûstí âeského ráje
10.00 Zlatý holky – vokální sextet z Jablonce

nad Nisou
11.00 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový

orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Mar-
kéta Bismilerová a Václav Brož

12.00 Zlatý holky, vokální sextet z Jablonce nad
Nisou

13.30 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový
orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Mar-
kéta Bismilerová a Václav Brož

15.00 Vánoční Textová dílna – Ježíšku, přines!
Vánoce netradičně – veselé i smutné pís-
ničky na téma Vánoce

16.30 Dvacet deka duše, Vladimír Mišík revival
18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Pě-

vecký sbor Antonín Dvořák a Orchestr
přátel J. J. Ryby řídí Bohuslav Lédl

Divadlo v Muzeu âeského ráje ve Skálovû ulici
10.30 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky,

logopedická pohádka O Kočičce, o tom,
jak velká legrace je logopedie, od 4 let

14.00 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky
O Smolíčkovi a Budulínkovi, můžou být
dva kluci z různých pohádek kamarádi?,
od 4 let

16.00 Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky O Vá-
nocích, interaktivní klauniáda, od 4 let

Doprovodn˘ program v Muzeu
âeského ráje v Turnovû 
POSPĚŠTE PASTÝŘI K BETLÉMU
Výstava betlémů z dílen lidových betlémářů
z Pojizeří a Podkrkonoší
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm / 
21. 11. 2019–26. 1. 2020

SVÍČKA PRO ČAS SVÁTEČNÍ – VÁNOČNÍ
ŘEMESLNÁ DÍLNA 
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm / 
pátek 6. 12. (14.00–18.00 hod.), sobota 7. 12. (9.00–18.00 hod.) 
Vstupné: 40 Kč

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ DĚTÍ 
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V LIBERECKÉM
KRAJI
Muzeum âeského ráje v Turnovû / 1.– 18. 12. 2019

Výstava 
100 let VÝCHOVY KE SVOBODĚ – Tvoříme
svět: hlavou, srdcem, rukama
Skálova ul. ã. p. 84 (naproti Muzeu âeského ráje) / 
3.–7. 12. 2019 od 10.00 do 18.00 hodin.
Změna programu vyhrazena!

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Vánoãní fiemeslnické trhy v Turnovû /6.–7. prosince/

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Pozvánka na rozsvícení
vánoãního stromeãku
v Turnovû
Tradiční rozsvícení vánočního stromečku
v Turnově se bude konat, jako každý rok, na
první adventní neděli na náměstí Českého ráje.
Letos v neděli 1. prosince 2019. 

Program zahájí v 16.30 hodin vystoupení dra-
matického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli ad-
ventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Těšit se můžete i na vystoupení žesťového
souboru Základní umělecké školy Turnov a pěvec-
kého souboru Karmínek. Podvečerem Vás prove-
de Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke,
který zapálením první svíčky zahájí adventní čas
v Turnově. 

Letošní jedličku městu Turnovu daroval pan
Lochman z Mašova. Rozsvícení stromu předchází
Den pro dětskou knihu v Městské knihovně An-
tonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. 

Těšíme se na Vás!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Koncert pro seniory
a osoby se zdravotním
postiÏením
Odbor sociálních věcí srdečně zve seniory
a osoby se zdravotním postižením na tradiční
Adventní koncert, který se uskuteční 5. prosin-
ce 2019. 

Místem konání bude Městské divadlo Turnov,
a to od 18.00 hodin. 

Účinkovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna
pod vedením pana Vítězslava Čapka. Vstup na ak-
ci, která se koná pod hlavičkou Zdravého města
Turnov a MA21, je zdarma. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Nov˘ rok zahájíme
ohÀostrojem
Přijměte pozvání na tradiční akci, která se
uskuteční na Nový rok 1. ledna 2020 na turnov-

ském autobusovém nádraží Na Lukách. Dopro-
vodný program s vystoupením kapely Snap call
začne v 16.30 hodin. Samotné odpálení ohňo-
stroje vypukne v 17.00 hodin. 

Děti, které donesou obrázek z Vánoc na téma
„Zážitky z vánočních prázdnin“ obdrží sladkou
odměnu. Motorizované návštěvníky upozorňuje-
me, že parkoviště Na Lukách bude z technických
důvodů uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve
spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční pod-
pory podnikatelů z Turnovska a okolí. 

Podle zákona č. 133/1985 o požární ochraně je
na akci zakázáno vše, co by mohlo vést ke vzniku
požáru a nekontrolovanému ohni – používání py-
rotechniky, rozdělávání ohně a hlavně vypouštění
létajících balónků. Porušení povinnosti lze postih-
nout jako přestupek nebo jiný správní delikt. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘zva pro stánkafie 
na novoroãní ohÀostroj
Město Turnov plánuje pořádání tradiční spole-
čenské události u příležitosti oslav Nového ro-
ku Na Lukách. 

Zájemci o prodejní místo na novoročním ohňo-
stroji, který se bude konat ve středu 1. ledna 2020,
musí předem, nejpozději však do 4. prosince 2019,
nahlásit svoji účast společně s kontaktními údaji
a informacemi o stánku a sortimentu na e-mail:
h.toborikova@mu.turnov.cz

Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele bude
s prodejcem sepsána dohoda o umístění stánku
při kulturní a společenské události. Společně s do-
hodou obdrží prodejce instrukce pro zaplacení
poplatku, který musí být uhrazen nejpozději do
18. prosince 2019. 

Pokud nebude poplatek uhrazen včas, může po-
řadatel prodejce na místě odmítnout. 

Poplatek za stánek je stanoven na 100 Kč/m2

a v případě, že se prodejce nedostaví, se poplatek
nevrací. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihláš-
ku jakéhokoliv zájemce i bez udání důvodu.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Pozvánka 
na XI. mûstsk˘ ples
Srdečně zveme všechny příznivce tance, hudby
a dobré nálady na XI. ročník městského plesu,
který pořádá dne 15. února 2020 Město Turnov
ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.

Po celý večer bude hrát Orchestr Ladislava Ba-
reše a těšit se můžete i na další doprovodný pro-
gram. Vstupenky lze zakoupit od 16. 12. 2019 na
recepci Kulturního centra Střelnice. Finanční vý-
těžek městského plesu bude věnován na podporu
Městské knihovny Antonína Marka v Turnově,
která právě v roce 2020 oslaví 200. výročí svého
založení. Pokud by se partnerem městského plesu
chtěl stát kdokoli z turnovské podnikatelské sféry
či veřejnosti a věnováním finančního či věcného
daru podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat
odbor školství, kultury a sportu (Lenka Karás-
ková, e-mail: l.karaskova@mu.turnov.cz, tel. 481
366 756). 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás! Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov pfieje
Město Turnov a zaměstnanci Městského úřadu
přejí obyvatelům Turnova a okolí krásné proži-
tí vánočních svátků a v roce 2020 jen to nejlepší.

Především hodně zdraví, štěstí a osobních i pra-
covních úspěchů. Letošní přání zajistila Agentura
Promotion ve spolupráci s grafikem Jiřím Lode.
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Letošní oslava 101. výročí vzniku samostatného
československého státu se uskutečnila v pondělí
28. října 2019, a to hned na čtyřech místech ve
městě. Otevřeli jsme Studentskou ulici a Denní
stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko, zavzpomínali při
pietním aktu u pomníku a starosta města udělil
2 ceny obce a 6 medailí starosty. 

Oslava vypukla po 13.00 hodině slavnostním pře-
střižením pásky ve Studentské ulici, která se bě-
hem letošního léta dočkala, v rámci 6. etapy
Regenerace panelového sídliště u Nádraží, rekon-
strukce. Z podstatných prací této etapy v ceně
4 835 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty bylo
rozšíření parkovacích stání a nový živičný povrch
v části ul. Studentská, nové chodníky ve vnitroblo-
ku, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce hlavního
schodiště do Alešovy ulice. „Musím říct, že tato
akce nevznikla jen tak, ale už za Hany Maierové,
která byla starostkou Turnova a já navázal na její
práci,“ sdělil starosta Tomáš Hocke při zahájení.
A jak dodal, je rád, že takto sídliště u Nádraží vy-
padá a je inspirací pro další. 

V šesti dokončených etapách bylo upraveno
46 794 m2 plochy, celkové náklady činily necelých

32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo
získat z dotace a 20 milionů investovalo město
Turnov ze svého rozpočtu. 

Ve 14.00 hodin byl slavnostně otevřen Denní
stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko, který byl finančně
podpořen dotací z Evropské unie a Státního roz-
počtu prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 12 398 083,20 Kč.
Došlo k nástavbě nad stávající objekt, a to včetně
jídelny, výtahu, terapeutických místností i sociál-
ního zařízení. „Děkuji městu Turnovu za splnění
mé touhy, panu architektu Mlejnkovi za to, že vy-

myslel způsob, jak stacionář realizovat i firmě
Čekro, která byla skvělým dodavatelem,“ shrnula
poděkování ředitelka Dagmar Rakoušová. Podě-
kovala také všem rodičům a jejich dětem za tole-
ranci i za to, že Sluníčko mohlo fungovat během
přestavby. Velký dík patří všem zaměstnancům,
kteří to zvládli a pomáhali. Občané si poté nové
prostory mohli prohlédnout. 

V 17.00 hodin se oslava přesunula do Skálovy
ulice, kde se sešlo vedení města, zastupitelé i ob-
čané u vzpomínkového setkání. Přítomní si vy-
slechli státní hymnu, proslov místostarostky měs-
ta Petry Houškové a položili společně květiny
a svíčky k pomníku padlých. „Dnešní významný
den je příležitostí se zastavit, ohlédnout se do mi-
nulosti, uvažovat o přítomnosti i budoucnosti, vy-
slovit přání, očekávání,“ sdělila přítomným Petra
Houšková, která popřála naší republice, aby mezi
jejími občany byla zachována láska, pokora, sou-
náležitost, úcta k druhému, odpovědnost, odvaha.
A aby dokázala čelit nemocem z blahobytu, sobec-
tví, hrubosti, konfliktům a násilí, zachovala si svo-
bodu, naději, uměla se bránit a dovedli jsme ji
chránit. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Oslava státního svátku 28. fiíjna 2019 v Turnovû

V nouzi mÛÏe pomoci
Seniorská obálka
Město Turnov se zavázalo k využití co největšího
počtu možností distribuce a propagace I.C.E.
karty – In Case of Emergency neboli Seniorské
obálky, která má být použita v případě nouze. 

Seniorská obálka je určena zejména lidem se zdra-
votním postižením či seniorům. Využije ji rovněž
občan, který žije sám v domácnosti a považuje tu-
to formu podpory pro sebe za podstatnou. Může
se jednat i o osoby se zdravotním postižením. 

Karta obsahuje přehled o aktuálním zdravot-
ním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích.
Je možné do ní zaznamenat také kontakty na nej-
bližší příbuzné, přátele, známé či sousedy. Ke kar-
tě je možné přiložit propouštěcí zprávu, pokud byl

člověk v poslední době hospitalizován. 
„Obsažené informace zjednoduší práci záchra-

nářům a zvýší šanci na záchranu života ohrožené
osoby,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Hana
Kocourová. A jak doplnila, seniorská obálka by
měla být umístěna buď na vnitřní straně vchodo-
vých dveří do bytu či domu nebo na dveřích ledni-
ce. To jsou dvě základní místa, kde budou infor-
mace záchranáři hledat. 

Seniorská obálka, je v Libereckém kraji zavádě-
na v rámci Projektu Implementace politiky stár-
nutí na krajskou úroveň (MPSV). Záštitu nad pro-
jektem na celorepublikové úrovni za oblast sociál-
ních věcí poskytla ministryně práce a sociálních
věcí, Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., a za oblast
zdravotnictví ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA. Na krajské úrovni jej pod-
pořil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro

resort sociálních věcí, Mgr. Pavel Svoboda, složky
Integrovaného záchranného systému a Český čer-
vený kříž v Jablonci nad Nisou. V současnosti se
k Seniorské obálce připojují jednotlivé obce
Libereckého kraje.

Tiskopis je třeba vyplnit podle barev důležitosti
jako na semaforu a přeložit do tvaru dopisní obál-
ky údaji dovnitř a nahoru rámečky ICE karta. 

„Myslím, že díky Seniorské obálce budou mít
v případě nouzové situace záchranáři či lékaři
mnohem lepší možnost o získání stavu pacienta,“
doplnila místostarostka Petra Houšková, která
má sociální oblast na starosti. 

Formulář je možné získat na webových strán-
kách města, na stránkách Zdravotně sociálních
služeb či na odboru sociálních věcí ve Skálově ulici. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Předposlední šestá etapa regenerace turnovského
sídliště u nádraží byla dokončená letos v září.
V části Studentské ulice bylo rozšířeno a plošně
zvětšeno parkování, byly provedeny nové zádlažby
parkovacích stání a chodníků, vzniklo nové veřej-
né osvětlení, na komunikaci přišel živičný koberec,
zhotoveny byly dva vyvýšené přechody pro chodce.
Úpravy si vyžádaly 4,5 milionu korun.

Regenerace turnovského sídliště u nádraží má
celkem 7 etap, přičemž první začala již v roce
2010. Postupně dostávaly na sídlišti nový povrch

tamní komunikace a chodníky, byly upraveny ulič-
ní vpustě a kanalizační šachty, probíhaly práce na
výstavbě veřejného osvětlení, byly provedeny sa-
dové úpravy, osazeny lavičky, plakátovací plochy
a další mobiliář. Vnikla také nová parkovací místa
a pro zvýšení bezpečnosti chodců byly vybudová-
ny silniční přejezdové retardéry. 

V šesti dokončených etapách bylo upraveno
46.794 m2 plochy, celkové náklady činily necelých
32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo
získat z dotace a 20 milionů investovalo město
Turnov ze svého rozpočtu. Nemalé části šly

z městské kasy také na opravu hřišť. V roce 2016
byla provedena rekonstrukce hřiště u tamního su-
permarketu nákladem přes 300 tisíc korun. Hřiště
Drak bylo realizováno v roce 2017 a přišlo téměř
na milion korun. 

Poslední sedmá etapa regenerace sídliště u ná-
draží se bude týkat prostoru před supermarketem
a okolí tzv. bazénku. S realizací se předběžně počí-
tá na příští rok, město opět zažádá o dotaci ze
Státního fondu rozvoje bydlení. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

Sídli‰tû u nádraÏí má za sebou ‰est etap regenerace

Infocentrum roku 2019 
– Turnov první v kraji
Regionální turistické informační centrum
Turnov získalo v anketě „Oblíbené informační
centrum 2019“ další prestižní ocenění. Stejně
jako v předchozích dvou letech dosáhlo i letos
prvního místa v Libereckém kraji. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceně-
ní proběhlo 7. listopadu 2019 v rámci galavečera
při Členském fóru ATIC ČR v Praze. Vyhlašovatelem

ankety byla Asociace turistických informačních
center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM
po Česku. Anketa probíhala od 21. 6. do 31. 8. 2019,
tedy v hlavní turistické sezóně. Hlasy bylo možné
přidělit 449 certifikovaným turistickým informač-
ním centrům ve 14 krajích České republiky. 

Informační centra jsou vizitkou daného místa,
oblasti, regionu i České republiky. Jsme rádi, že
turnovské informační centrum získalo ohodnoce-
ní, které přispívá k pozitivnímu vnímání města
Turnova a jeho propagaci.

Velké poděkování patří všem, kteří svým hla-
sem turnovské infocentrum podpořili.

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2019
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, upozorňuje na blížící se termín 15. února
2020, do kterého se podává roční hlášení o pro-
dukci a nakládání s odpady.

Tato povinnost se týká všech původců odpadů,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2019. Ten,
kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je po-
vinen podat Roční hlášení o produkci a nakládání

s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., s termínem do 15. února 2020. Uvedené limi-
ty se vztahují na celkovou produkci a nakládání
s odpady původce (součet za všechny jeho provo-
zovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zaří-
zení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby
podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství od-
padu, pokud s ním v daném roce nakládají.

Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povin-
ností), který je dostupný na www.ispop.cz. 

Tomu, kdo nesplní ve stanoveném rozsahu
ohlašovací povinnost, hrozí pokuta do výše
1 000 000 Kč. 

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (l.alb-
rechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157) či na
www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály,
jak správně podat hlášení.

Linda Albrechtová, odbor životního prostředí

ãtvrtek 19. prosince 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz
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