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Vážení čtenáři,
před několika dny jsme oslavili výročí sametové

revoluce. V turnovském Městském divadle se při
této příležitosti uskutečnila panelová diskuse a na
ní zazněla řada skvělých myšlenek a zajímavých
faktů. Tak třeba Petr Honzejk řekl: „Ekonomická
transformace naší země proběhla bez větších
problémů, neměli jsme ani mečiarismus jako na
Slovensku, ani fašistické tendence jako v Maďar-
sku a zahraniční politologická literatura nás
v tomto ohledu hodnotí naprosto příkladně.
Přesto má podstatná část společnosti dojem, že
jsme nejzkorumpovanější zemí Evropy.“ Proč to-
mu tak je, ptám se. Kde se v nás bere ten pesimis-
mus, to naštvání na politiku, ta nechuť chodit
k volbám? A jak to změnit? 

Snad může být odpovědí myšlenka Heleny
Illnerové: „Je potřeba vychovávat děti k mravnos-
ti, ke slušnosti, k odpovědnosti a k vlastenectví.
Aby byl člověk hrdý a zároveň cítil zodpovědnost
za své nejbližší okolí, za svou práci, kraj, za svou

zemi. Myslím, že bude dobře, až se spojí mravnost
s odpovědností.“

Kdybych oplýval literárním talentem, nějak
krátce a trefně bych teď slova paní profesorky pod-
pořil a napsal, že je nutné nepropadat trudomysl-
nosti a přes všechen marasmus, jenž nemalá část
společnosti 25 let po Listopadu cítí, že je třeba
myslet pozitivně. Snad nám v tom nabrání nových
sil a optimismu pomohou i blížící se svátky. Snad
najdeme chvíli, v níž se dokážeme ztišit, vydech-
nout (a pak se zase zhluboka nadechnout). Třeba
k tomu pomůže návštěva adventních koncertů ne-
bo tradičních vánočních trhů, třeba k tomu pomů-
že svařák vypitý s přáteli...

Opět se přiblížil čas, v němž k sobě lidé přes vše-
chen tradiční shon mívají trochu blíž. Přeji nám
všem, aby tomu tak skutečně bylo a abychom z to-
hoto času dokázali vyjít posíleni. 

Krásné vánoční svátky, mnoho radostí a v no-
vém roce pak hodně sil a optimismu za nás všech-
ny z Kulturního centra Turnov přeje David Pešek.

Po roce Vánoce

úvodní slovo

V pofiadí tfietí adventní koncert zahraje Musica Fortuna.
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kulturní pfiehled
úter˘ 2. prosince 

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ
POHÁDKA
představení pro školy
40,–/30,–/20,–

18.00 – KINO SFÉRA
BAJKAL II.
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 3. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
KNùZOVY DùTI
komedie/drama 90,–

21.00 – KINO SFÉRA
ODBORN¯ DOHLED NAD
V¯CHODEM SLUNCE
drama 90,–

22.15 – RESTAURACE ST¤ELNICE
BYL PES
koncert zdarma

ãtvrtek 4. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
VELK¯ GATSBY 3D
Kino nejen pro seniory 50,– 

18.00 – KINO SFÉRA
WALESA: âLOVùK NADùJE
drama/životopisný 90,–

21.00 – KINO SFÉRA
DùTI
drama/povídkový 90,–

pátek 5. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
komedie/krimi 90,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
OSKAR PETR&ZUZANA
MICHNOVÁ A KAPELA
HRAJÍ PÍSNù MARSYAS
koncert

předprodej 140,–/na místě 190,–

21.00 – KINO SFÉRA
DEAD SNOW: RUD¯ VS. MRTV¯
komedie/horor 90,–

sobota 6. prosince
9.00 – KC ST¤ELNICE 
BURZA SBùRATELÒ: FILATELIE

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
JAK VENDELÍN S âERTY VA¤IL
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

50,–

15.00 – KINO SFÉRA
MAGICKÉ ST¤ÍBRO – HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU 3D
rodinný/fantasy 110,–

18.00 – KINO SFÉRA
AË ÎIJE SVOBODA!
drama/komedie 90,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
PETRA JANÒ 
koncert 350,–/330,–/300,–

21.00 – KINO SFÉRA
T¤I SRDCE
drama 90,–

nedûle 7. prosince
15.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
MUSICA BOHEMICA
adventní koncert 60,–

15.00 – KINO SFÉRA
MAGICKÉ ST¤ÍBRO – HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU
rodinný/fantasy 90,–

18.00 – KINO SFÉRA
YVES SAINT LAURENT
drama/životopisný 90,–

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
JAZZOV¯ PODVEâER
S LÉDL JAZZ Q
koncert 50,–

21.00 – KINO SFÉRA
DLOUHÁ CESTA DOLÒ
komedie/drama 90,–

pondûlí 8. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
VÁNOâNÍ DIAMANT
představení pro školy 40,–/30,–/20,–

19.00 – KC ST¤ELNICE 
VERNISÁÎ V¯STAVY
JI¤ÍHO ·TRÉBLA 
a KONCERT
LENKY DUSILOVÉ
v předprodeji 100,–/na místě 150,–

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: NEOâEKÁVANÁ
CESTA
titulky/dobrodružný/fantasy 50,–

úter˘ 9. prosince
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
VÁNOâNÍ KONCERT
PRO SENIORY 
– MUSICA FORTUNA

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: ·MAKOVA DRAâÍ
POUË 3D
titulky/dobrodružný/fantasy 60,–

stfieda 10. prosince
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
POSLEDNÍ P¤ÍPAD
SHERLOCKA HOLMESE
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 240,–/na místě 280,–

19.30 – KINO SFÉRA
FRANK
Filmový klub 100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 11. prosince
00.01 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
titulky/dobrodružný/fantasy 140,–

10.00 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 a 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MUSICA FORTUNA
koncert

17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
INTERNÍ KONCERT ÎÁKÒ ZU·

vstupné dobrovolné
19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
titulky/dobrodružný/fantasy 140,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
PARTIâKA
zábavní pořad 400,–

pátek 12. prosince 
VÁNOâNÍ TRHY

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
dabing/dobrodružný/fantasy 140,–

sobota 13. prosince
VÁNOâNÍ TRHY

14.30 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI Z MADAGASKARU 3D
animovaný 140,–/120,– děti do 15 let

16.00 – HASIâÁRNA NA DALIMù¤ICÍCH
VÁNOâNÍ POSEZENÍ P¤I
DECHOVCE
Turnovanka 50,–

Kapela Byl pes vystoupí na festivalu Filmová Evropa v kinû Sféra.
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kulturní pfiehled
17.00 – KINO SFÉRA
POHÁDKÁ¤
romantický/drama 100,–

19:30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
dabing/dobrodružný/fantasy 140,–

20.00 – KC ST¤ELNICE 
JARO SMEJKAL A AFTERPARTY 
koncert, diskotéka 130,– 

nedûle 14. prosince 
VÁNOâNÍ TRHY 
14.30 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI Z MADAGASKARU
animovaný 120,–/100,– děti do 15 let

15.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
MUSICA FORTUNA
adventní koncert 60,–

17.00 – KINO SFÉRA
NÁVRAT BLB¯HO
A BLBùJ·ÍHO
komedie 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
JAK JSME HRÁLI âÁRU
komedie/drama 110,–

pondûlí 15. prosince 
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
VÁNOâNÍ KONCERT
ÎÁKÒ ZU·

50,–/žáci školy zdarma
úter˘ 16. prosince 

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
LEGENDA O VÁNOâNÍ HVùZDù
představení pro školy 50,–/40,–/30,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
JAN KAâER NA POHOVCE
ZUZANY MALÉ¤OVÉ
Pohovka
200,–/seniorské vstupné na OSV 140,–

stfieda 17. prosince 
19.30 – KC ST¤ELNICE
TOMÁ· KOâKO&ORCHESTR
koncert
v předprodeji 120,–/na místě 170,–

19.30 – KINO SFÉRA
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 18. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
titulky/dobrodružný/fantasy 140,–

pátek 19. prosince 
19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
dabing/dobrodružný/fantasy 140,–

20.00 – MALÁ SCÉNA RESTAURACE ST¤ELNICE
IN TOUCHE, RENG’D’BENG
koncert vstupné dobrovolné

sobota 20. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
SNùHOVÁ KRÁLOVNA 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
NOC V MUZEU
komedie/akční 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD
dabing / dobrodružný/fantasy 110,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ
SDRUÎENÍ A CARMINA
koncert 70,–

nedûle 21. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
SNùHOVÁ KRÁLOVNA
animovaný 110,–

15.00 – DÒM NA SBO¤E
ESTER
adventní koncert 60,–

17.00 – KINO SFÉRA
NOC V MUZEU
komedie/akční 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
INTERSTELLAR
sci-fi 100,–

úter˘ 23. prosince 
19.30 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–

stfieda 24. prosince
14.00 – KOSTEL PANNY MARIE
VÁNOâNÍ KONCERT ZU·
Carmina, Turnováček, Dechový orchestr

vstupné dobrovolné

ãtvrtek 25. prosince 
17.00 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI
Z MADAGASKARU 3D
animovaný 140,–/120,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
EXODUS 3D
titulky/drama/historický 150,–

pátek 26. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI
Z MADAGASKARU
animovaný 120,–/100,– děti do 15 let

19.00 – RESTAURACE DIVIZNA
VÁNOCE S MACKIE 
MESSER BANDEM

vstupné 50,–/žáci ZUŠ zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
EXODUS 3D
dabing/drama/historický 150,–

sobota 27. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
PADDINGTON
komedie/rodinný 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
POHÁDKÁ¤
romantický/drama 100,–

nedûle 28. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
PADDINGTON 
komedie/rodinný 120,–

15.00 – KC ST¤ELNICE 
BOHEMIA UNIVERSAL
BAND
Nedělní odpolední čaje

50,–/s permanentkou 30,–

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
titulky/dobrodružný/fantasy 140,–

pondûlí 29. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD 3D
dabing/dobrodružný/fantasy 140,–

úter˘ 30. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
HOBIT: BITVA PùTI ARMÁD
dabing/dobrodružný/fantasy 110,–Mackie Messer Band zve na vánoãní koncert do Divizny.
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Kino Sféra

3D ãt 4. 12. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

drama/romantick˘, AU/USA,
2013, 142 min., 12+, titulky

Velk˘
Gatsby

Speciální 3D projekce v rámci
kina nejen pro seniory.

ãt 11. 12. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

ãt 18. 12. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

drama, âR, 2014, 97 min.

Andûlé
v‰edního dne

Originální pfiíbûh A. Nellis podle
mimofiádného románu M. Viewegha.

st 10. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, VB, 2014,
95 min., 12+, titulky

Frank

Netradiãní, stylovû v˘razná
tragikomedie.

FK

3D út 9. 12. – 19.30 hodin / 60 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA/NZ,
2013, 161 min., titulky

Hobit: 
·makova draãí pou‰È

Zopakujte si s námi první díly Hobití trilogie.

po 8. 12. – 19.30 hodin / 50 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA/NZ,
2012, 169 min., titulky

Hobit: 
Neoãekávaná cesta

Zopakujte si s námi první díly Hobití trilogie.

3D titulky ãt 11. 12. – 00.01 hodin / 140 Kã
– slavnostní kost˘mová premiéra 

(v kost˘mu vstup zdarma)
3D titulky ãt 11. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dabing pá 12. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dabing so 13. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã

3D titulky ãt 18. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dabing pá 19. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã
2D dabing so 20. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã
3D titulky ne 28. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dabing po 29. 12. – 17.00 hodin / 140 Kã
2D dabing út 30. 12. – 17.00 hodin / 110 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA/NZ, 2014, 156 min.

Hobit: 
Bitva pûti armád

Závûreãná ãást trilogie ze Stfiedozemû.

3D so 13. 12. – 14.30 hodin / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 14. 12. – 14.30 hodin / 120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D ãt 25. 12. – 17.00 hodin / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D pá 26. 12. – 17.00 hodin / 120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2014,
90 min., dabing

TuãÀáci z Madagaskaru

Oblíbené postaviãky se objevují
v samostatném filmu.
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so 13. 12. – 17.00 hodin / 100 Kã
so 27. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã

drama/romantick˘, âR,
2014, 90 min., 15+

Pohádkáfi

Nov˘ ãesk˘ film s J. Macháãkem
a A. Geislerovou v hlavních rolích.

ne 21. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã

sci-fi, USA, 2014,
169 min., 12+, titulky

Interstellar

Lidstvo hledá nov˘ domov mezi
hvûzdami v reÏii Ch. Nolana.

po 22. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã
út 23. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã

pohádka/rodinn˘, âR/DK,
2014, 86 min.

Tfii bratfii

Hudební pohádka reÏiséra Jana Svûráka
– filmová verze dûtsk˘ch minioper.

ne 14. 12. – 17.00 hodin / 130 Kã

komedie, USA, 2014,
110 min., 12+, titulky

Návrat blb˘ho
a blbûj‰ího

Harry a Lloyd pfiesnû
po 20 letech.

ne 14. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie/drama, âR,
2014, 102 min.

Jak jsme
hráli ãáru

Nov˘ ãesk˘ film J. Nvoty s R. Labudou,
L. ·afránkovou a O. Vetch˘m.

st 17. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, USA,
2013, 83 min., titulky

Hledání
Vivian Maier

Vzru‰ující cesta za odhalením
identity svérázné chÛvy.

so 20. 12. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 21. 12. – 17.00 hodin / 120 Kã

komedie/akãní, USA,
100 min., dabing

Noc v muzeu:
Tajemství hrobky

Pfiipravte se na nejdivoãej‰í
a nejvût‰í dobrodruÏství.

FK

3D so 20. 12. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 21. 12. – 14.30 hodin / 110 Kã

animovan˘, USA, 2014, 
90 min., dabing

Snûhová 
královna

Animovan˘ pfiíbûh na motivy 
pohádky H. Ch. Andersena.

3D titulky ãt 25. 12. – 19.30 hodin / 150 Kã
3D dabing pá 26. 12. – 19.30 hodin / 150 Kã

drama/historick˘, VB/USA/ESP, 2014, 142 min.

EXODUS: 
Bohové a králové

Historické epické dobrodruÏství v reÏii R. Scotta.

so 27. 12. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 28. 12. – 17.00 hodin / 120 Kã

komedie/rodinn˘, VB/F/CAN, 2014, 100 min., dabing

Paddington

Neobyãejnû pÛvabné a vtipné
vyprávûní o osifielém medvûdovi.
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Filmová Evropa v kinû Sféra

st 3. 12. – 21.00 hodin

drama, âR, 2014, 70 min.

Odborn˘ dohled 
nad v˘chodem Slunce

Prav˘ ãesk˘ „eastern“ o tfiech
b˘val˘ch vûzních.

st 3. 12. – 18.00 hodin

komedie/drama, HRK/SRB,
2013, 93 min., 12+, titulky

Knûzovy 
dûti

SvûÏí satirická komedie
z malého ostrova Dalmácie.

ãt 4. 12. – 18.00 hodin

Ïivotopisn˘, PL, 2014, 
127 min. 

Walesa: 
âlovûk nadûje

Pfiíbûh polského symbolu
pádu totality.

ãt 4. 12. – 21.00 hodin

drama/povídkov˘, SK/âR,
2014, 100 min., 12+

Dûti

Slovensk˘ povídkov˘ film
s univerzálním tématem.

pá 5. 12. – 18.00 hodin

komedie/krimi, F/USA,
2013, 83 min., 15+, titulky

Fízlové,
hajzlové

Marilyn Manson
jako emo teenager.

pá 5. 12. – 21.00 hodin

komedie/horor, NOR, 2014,
101 min., 15+, titulky

Dead Snow:
Rud˘ vs. Mrtv˘

Zombie nacisti usilují
o nadvládu nad svûtem.

FK

so 6. 12. – 18.00 hodin

drama/komedie, I, 2013,
93 min., 15+, titulky

AÈ Ïije
svoboda!

Zhrouceného politika nahradí
jeho bipolární dvojãe.

so 6. 12. – 21.00 hodin

drama, F, 2013,
106 min., titulky

Tfii srdce

Exkluzivní pfiedpremiéra
francouzského filmu.

ne 7. 12. – 18.00 hodin

drama/Ïivotopisn˘, F, 2014,
106 min., 12+, titulky

Yves Saint
Laurent

O jednom z nejtalentovanûj‰ích
návrháfiÛ svûta módy.

ne 7. 12. – 21.00 hodin

komedie/drama, VB/N,
2014, 96 min., 12+, titulky

Dlouhá
cesta dolÛ

âtvefiice bilancuje o Ïivotû
a zvaÏuje sebevraÏdu.

3D so 6. 12. – 15.00 hodin
2D ne 7. 12 – 15.00 hodin

rodinn˘/fantasy, NOR, 2011, 84 min., dabing

Magické stfiíbro – hledání
kouzelného rohu

Skfiítci se probouzí do nejchladnûj‰í zimy, kterou zaÏili.

FK
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Mûstské divadlo

Sherlock Holmes vyfie‰í poslední pfiípad
Divadlo Tramtarie přiveze do Turnova představe-
ní Poslední případ Sherlocka Holmese v režii
Jiřího Jelínka. 

Nejslavnější detektiv všech dob řeší svůj poslední
případ, jehož divadelní konstrukce vám může ne-
vratně poškodit bránici. Taky vás rozčilují všichni
ti chytřejší? Diváci, HOLME SE! Zajímá vás, kde
se člověk WATSNE? Divoká variace na slavné té-
ma s autorskými otisky prstů Jiřího Jelínka pobaví
neokoukaným vtipem. 

Režisér Jiří Jelínek je také hercem a performe-
rem. Bývalý člen a režisér Husy na provázku je ny-
ní na volné noze a spolupracuje s divadly Minor,
Reduta nebo se Studiem Ypsilon. V Tramtarii už
režíroval úspěšnou hudební roadmovie Kdo chce
zabít Beatles? nebo Zapeklitou pohádku. 

V představení Poslední případ Sherlocka
Holmese hrají Jiří Jelínek, Vojtěch Johaník, Jana
Posníková, Barbora Šebestíková a Jan Konopčík. 

stfieda 10. prosince od 19.30 hodin
abonentní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã/na místû 280 Kã

Druhé velké dobrodruÏství na Bajkale
Marek Šimíček se na jaře vrátil ze svého již čtvrté-
ho výletu kolem Bajkalu a po velkém loňském
ohlasu zve všechny už podruhé do Cestovatelského
klubu. 

Povypráví o svých zážitcích a o výpravě, která byla
zase trochu jiná než všechny předcházející.
O tom, jak spali v mrazech na ledu ve stanu i v sau-
ně, ale že je překvapivě mimořádně teplá zima do-
nutila improvizovat i jinak. 

Můžete se těšit na vyprávění zkušeného cestova-
tele, na úchvatné fotky z neokoukaných krajin
a osobní zážitky, které vám nikdo jiný nemůže
zprostředkovat. V prosinci opět v kině Sféra.

úter˘ 2. prosince od 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub – Bajkal II
KC Stfielnice – Kino Sféra 
vstupné 70 Kã

Jak Vendelín s ãerty vafiil
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček. A kdo
z nich je nejmlsnější? No přece samotný Lucifer! 

Ono to není jen tak uvařit to nejlepší jídlo v celém
pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn a do čer-
tovské kuchyně se připlete i jedna nevinná lidská
dušička, je to najednou ještě složitější. Ale všech-
no nakonec dobře dopadne. Veselou, poučnou

i malinko strašidelnou pohádku pro děti od 4 let
hraje Divadlo Starý návrat. 

sobota 6. prosince od 10 hodin
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Jan Kaãer pfiijede s dcerou na Pohovku 
Na Pohovku do turnovského Městského divadla si
v prosinci pozve spisovatelka Zuzana Maléřová
herce Jana Kačera s jeho dcerou Adélou Kačero-
vou-Kubačákovou. Oblíbená talk show zve opět na
pohodové posezení, při kterém se hosté pouštějí
i do osobnějšího vyprávění a odhalují něco ze svého
soukromí. 

Spisovatelka Zuzana Maléřová má za sebou nejen
pěknou řádku knih oceňovaných kritikou i čtená-
ři, ale i vlastní divadelní projekty a dlouholetou
spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí. 
Jako hosta si do pořadu Pohovka pozvala legendu

českého divadla a filmu, významného herce a di-
vadelního režiséra Jana Kačera. Jeden ze zaklada-

telů pražského Činoherního klubu, jehož režijní
rukopis výrazně ovlivnil celou velkou hereckou
generaci této mimořádné scény, zanechal výrazné
stopy i v letitém ostravském angažmá. 

Jan Kačer je otcem tří dcer – ta nejmladší, Adéla
Kačerová-Kubačáková, která se vydala v herec-
kých šlépějích, bude rovněž hostem večera. 

úter˘ 16. prosince od 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã/seniofii s OSV 140 Kã

Marsyas vystoupí na Stfielnici
Folkrocková legenda Marsyas hraje od léta v no-
vém složení a v prosinci zavítá i do Turnova.

Ústřední dvojice Oskar Petr a Zuzana Michnová
se pustila do spolupráce s někdy až o generaci
mladšími muzikanty a vytvořili tým, který se skvě-
le doplňuje. 

Marsyas založili počátkem 70. let kytaristé
a zpěváci Petr Kalandra a Oskar Petr se zpěvačkou
Zuzanou Michnovou, která jako jediná prošla vše-
mi sestavami kapely. Na začátku 80. let Petr emig-
roval, nahradil ho zpěvák Jiří Vondráček a kytaris-

ta Pavel Skála a kapela v novém složení nahrála
své druhé studiové album Kousek přízně. Po dal-

ších změnách a dvou albech se soubor odmlčel.
V různém složení pak členové Marsyas koncerto-
vali ještě v polovině 90. let, po smrti charismatic-
kého Kalandry se však scházeli a hráli jen spora-
dicky. Znovu vystoupili na několika koncertech
v roce 2004 a teď pokračují v novém složení. 

pátek 5. prosince od 20 hodin
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 140 Kã/na místû 190 Kã

Lenka Dusilová zazpívá na vernisáÏi
Lenka Dusilová přijede potěšit fanoušky koncer-
tem spojeným s vernisáží výstavy fotografií Jiřího
Štrébla. 

Jiří Štrébl, herec a fotograf v jedné osobě, předsta-
ví na výstavě v turnovském Kulturním centru
Střelnice své snímky, na kterých zachycuje osob-
nosti pražské divadelní scény, často v netradič-
ních nebo vtipných momentech. 

Lenku Dusilovou není třeba dlouze představovat,
letošní laureátka ceny Anděl v kategorii Zpěvačka

roku dokáže svou hudbou očarovat nejednoho po-
sluchače. Na kontě má pět studiových alb. Letos
na podzim přichází s dalším albem V hodině smr-
ti – jeho tématem je transformace uprostřed živo-
ta, usmrcování starých návyků a znovuzrození.

pondûlí 8. prosince od 19 hodin – koncert Lenky Dusilové
zaãne po vernisáÏi v˘stavy Jifiího ·trébla v 19.30 hodin.
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã/na místû 150 Kã
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hudební pozvánky

Charitû pomÛÏe Jaro Smejkal
Vánoční koncert turnovské SuperStar Jara Smej-
kala nabízí nejen možnost se pobavit, ale také při-
spět na dobrou věc. 

Výtěžek ze vstupného bude věnován Dominikovi
Ševců, kterého Restaurace Střelnice a potažmo

i její zákazníci podporují dlouhodobě. Peníze vy-
užije Dominik na léčebné lázně, které mu umožní
postavit se na nohy a třeba si i někdy kopnout od
míče. 

Po koncertě bude od 22 hodin následovat after-
party až do ranních hodin s DJ Mikym.

sobota 13. prosince od 20 hodin
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 130 Kã

Bonbonky rozdá slavice Petra JanÛ
Petra Janů zazpívá v Turnově své nejznámější hity,
ale i úplné novinky. Do Kulturního centra Střel-
nice přiveze písničky ze svých rockových začátků,
ale také pár nových hudebních bonbonků. 

Publikum si nejen zavzpomíná na koncerty svého
mládí, ale posluchače čeká i čerstvá ochutnávka
z nejnovějších alb. Českou populární zpěvačku
a zlatou slavici Petru Janů doprovodí kapela
Golem. 

Petra Janů začala svou uměleckou kariéru na
začátku 70. let v divadle Semafor, o pár let pozdě-
ji vydala s kapelou Pro-rock své první album.
Nahrávkou s názvem Exploduj! se pak stala ojedi-
nělou rockerkou na naší hudební scéně. 

V 80. letech nahrála ve spolupráci s Onřejem
Soukupem a Petrem Jandou komerčně úspěšná

alba Jedeme dál a S láskou. Poté pozvolna vymě-
nila rockové vody za ty popové a roku 1987 se
Petra Janů stává zlatou slavicí.

Její poslední vydané album je kompilací šedesá-
ti nahrávek, přičemž asi dvacet z nich nikdy před-
tím nevyšlo. Mezi neznámější hity slavné zpěvač-
ky patří třeba skladba Už nejsem volná nebo Moje
malá premiéra.

sobota 6. prosince od 19 hodin
koncert Petry JanÛ 
se skupinou Golem
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné dle sezení 350 Kã/330 Kã/300 Kã

âekají nás je‰tû tfii adventní koncerty
Jeden adventní koncert už máme za sebou, ještě tři
nás čekají. Vždy v neděli od 15 hodin se můžete při-
jít naladit na vánoční atmosféru. 

Musica Bohemica
Komorní soubor s třicetiletou tradicí přichází na
vánočních koncertech mimo jiné se zvláštními a oje-
dinělými interpretacemi anonymní a lidové hudby. 

Musica Fortuna
Populární smíšený sbor pod vedením Vítězslava
Čapka přednese typické vánoční písně, jako jsou
Ave Maria a Tichá noc a celé pásmo koled.

Ester
Poslední z řady adventních koncertů přednese
skupina Ester, která se zaměřuje zejména na ži-
dovské náboženské a lidové písně v jazyce jidiš.

nedûle 7. prosince od 15 hodin
Musica Bohemica 
chrám Narození Panny Marie / vstupné 60 Kã

nedûle 14. prosince od 15 hodin
Musica Fortuna
kostel sv. Franti‰ka z Assisi / vstupné 60 Kã

nedûle 21. prosince od 15 hodin
Ester
DÛm Na Sbofie / vstupné 60 KãMusica Bohemica
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Tomáš Kočko & orchestr hrají podle vlastních
slov world music inspirovanou moravskou tra-
diční hudbou. 

Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku
bodovali i v prestižní TOP 20 Europian World
Music Charts. Se svou muzikou objíždějí Evro-
pu od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech
folklórních, folkových, rockových i metalových. 

Zatímco jejich první album Horní chlapci je
foklovým holdem valašskému básníkovi Ladi-

slavu Nezdařilovi, aktuální nahrávka Cestou na
jih je etnorockovým putováním folklórními re-
giony Moravy ze severu na jih. Zvuk kapely je
akustický, poučený rockem, etnickou hudbou
i jazzem. 

stfieda 17. prosince od 19.30 hodin
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã/na místû 170 Kã

Tomá‰ Koãko hraje smûsici ÏánrÛ 

Vánoční večírek se železnobrodskou kapelou
a jejich hostem Reng’d’Beng! z Jičína. 

Crossover-rocková banda In Touch vznikla na
podzim 2008, o tři roky později vydává první EP
s názvem Nevinný odsouzení. In Touch se umís-
tili na 2. místě v celorepublikové soutěži FlyUP,
kde bojovali s další přibližně stovkou kapel.
V červnu 2013 jim vyšla deska Kdo jsi byl a kdo
budeš. 

V lednu roku 2014 spojila své síly čtveřice hu-
debníků a vznikla kapela Reng’d’Beng! „Svou

hudbou hodláme ve světě šířit a podněcovat
spravedlnost, dobro a lásku k moštu, polévce
s krutony, Rumcajsovi a kinematografii Chucka
Norrise,“ píšou v nadsázce na svém webu.
Přiďte okusit jejich ostrovtip na živý koncert se
speciální vánoční atmosférou. 

pátek 19. prosince od 20 hodin
koncert kapel In Touch a Reng’d’Beng!
Restaurace Stfielnice – malá (domácí) scéna 
vstupné dobrovolné

In Touch a Reng’d’Beng! na malé scénû

Turnovské orchestrální
sdruÏení a Carmina
Dnes již tradiční vánoční koncert chystá pro své
příznivce Turnovské orchestrální sdružení spo-
lu s dětským pěveckým sborem Carmina.

Na jevišti se potkávají hudebníci Turnovska na-
příč generacemi a spolu muzicírují. V programu
vánočního koncertu zazní mimo jiné symfonická
orchestrální suita z legendárního filmu Tři oříšky
pro Popelku a cyklus vánočních koled Naši krásní
andělé pro sbor a orchestr Martina Hyblera. V dět-
ských sólech vystoupí Kristýna Poláková, Kate-
řina Košťálová a Lucie Cvrčková. V instrumentál-
ních skladbách se pak představí houslistka

Jaroslava Petrásková a kytarista Štěpán Matějka.
Diriguje Martin Hybler. 

Nedûlní odpolední ãaje
s Bohemia Universal Band
Taneční kapela pod vedením Luďka Seidla vy-
stupuje pod názvem Bohemia Universal Band

na plesech a společenských akcích. V neděli
roztančí parket na odpoledních čajích na Střel-
nici. 

„Název Bohemia Universal Band vymyslel ně-
kdo v autobuse při návratu ze zahraničí, měl být
světový, ale nakonec nám zůstal hlavně pro domá-
cí trh. Něco ale vyloženě sedí. Jsme totiž poměrně
univerzální. Hlavně repertoárem,“ říká kapelník
Bohemia Universal Bandu Luděk Seidl.

sobota 20. prosince od 19.30 hodin
vánoãní koncert
KC Stfielnice – Velk˘ sál
vstupné 70 Kã

nedûle 28. prosince od 15 hodin
Nedûlní odpolední ãaje
KC Stfielnice – velk˘ sál 
vstupné 50 Kã/s permanentkou 30 Kã
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Filmová Evropa v kinû Sféra
Poslední měsíc v roce patří celkově tradičně Váno-
cům. Rozhodně to ale neznamená, že byste se mu-
seli sváteční atmosféře věnovat naplno hned od za-
čátku prosince. Chcete-li trochu oddálit vánoční
shon, odpočinout si od nakupování dárků nebo
proložit pečení cukroví něčím jiným, máme pro vás
program. 

Kino Sféra připravilo festival evropských filmo-
vých trháků, který potrvá od středy 3. do neděle
7. prosince. K vidění bude výběr z toho nejlepšího,
co se za uplynulý rok objevilo na evropském
stříbrném plátně. 

V evropských ateliérech se rozhodně netočí
pouze filmy spadající jen do kategorie artový,
umělecký a těžké drama. My jsme se při sestavo-
vání dramaturgie zaměřili i na komedie, roman-
tické příběhy, kvalitní thrillery či neotřele natoče-
né dokumenty. 

Zajímala nás úspěšnost snímků na mezinárod-
ních festivalech, hodnocení fanoušků na ČSFD
a názory diváků, kteří už filmy viděli. A tak vám
můžeme nabídnout výběr z toho nejlepšího, co se
letos v Evropě urodilo. 

Speciální pfiedpremiéra i ovûfiená
kvalita
K vidění budou snímky jako Knězovy děti, Yves
Saint Laurent, Ať žije svoboda! nebo třeba Dlouhá
cesta dolů. Exkluzivně pro naše diváky pak
chystáme předpremiéru filmu Tři srdce, který bu-
de oficiálně uveden až v průběhu příštího roku. 

Festival Filmová Evropa v kině Sféra obsadí
promítací dny od středy 3. do neděle 7. prosince,
a to v časech od 18 a od 21 hodin. V sobotu a v ne-
děli jsme pak nezapomněli ani na naše nejmenší
diváky a od 15 hodin uvedeme báječnou norskou
pohádku Magické stříbro – hledání kouzelného
rohu, tradičně v sobotu ve 3D a v neděli ve 2D. 

Zv˘hodnûné festival pasy 
a zajímav˘ doprovodn˘ program
Aby to byl opravdový filmový festival, budou k dis-
pozici i festival pasy, a to hned ve dvou variantách.
Za ten na 5 představení zaplatíte 350 Kč a na 10
představení bude stát jen 500 Kč. Festival pas ne-
bude možné využít pouze na pohádku Magické
stříbro ve 3D. Na jeden festival pas můžete navíc
přijít třeba i ve dvou, tedy zakoupit si jeden a ne-

chat si z něj odepsat dva vstupy najednou. Vstup
na každé promítání zvlášť vyjde na 90 Kč.

Festival evropských filmových trháků Filmová
Evropa v kině Sféra si můžete užít skoro jako Kar-
lovy Vary. Ani my totiž nezapomínáme na dopro-
vodný program. Hned páteční promítání filmu
Odborný dohled nad východem Slunce přijede
uvést režisér Pavel Göbl a po skončení se chystá
koncert kapely Byl pes, která dělala k filmu hudbu. 

Celý program festivalu najdete na začátku HOTů
přímo v programu kina Sféra, ale i na našich we-
bových stánkách. Jestli vás zajímají podrobnosti
a chcete mít všechny aktuální informace, sledujte
událost Filmová Evropa v kině Sféra na našem
facebooku. 

Partnerem filmového festivalu je distribuční spo-
lečnost Film Europe. 

od stfiedy 3. do nedûle 7. prosince
Filmová Evropa v kinû Sféra
KC Stfielnice – kino Sféra
vstupné 350 Kã/500 Kã s festival pasem/90 Kã jednotlivû

Nabízíme vám tfii
druhy dárkov˘ch
poukazÛ
Nevíte si rady s vánočními dárky? Kulturní cen-
trum Turnov pro vás nachystalo novinku v po-
době tří různých dárkových poukazů!

Univerzální poukázky v hodnotě 500 a 1 000 Kč
bude možné použít na jakoukoli akci pořádanou
Kulturním centrem, na divadelní představení, kon-
certy, kino a další pořady. Jejich platnost nebude
časově nijak omezená. 

Vedle toho budou v nabídce celoroční dárkové
poukazy na vámi vybrané pořady a vedle nich také
speciální vánoční dárkové poukazy, které budou
v prodeji od 1. do 23. prosince. Ty se od těch celo-
ročních budou lišit pouze svým vzhledem.

Všechny tři druhy poukazů budou v prodeji od
1. prosince v recepci Kulturního centra. 

Divadla
11. ledna 2015 – Prachy! (divadlo) 340,–
2. února 2015 – Vinnetou (divadlo) 240,–
únor 2015 – Ucpanej systém (divadlo) 360,–
9. bfiezna 2015 – Rosencrantz a Guildenstern

jsou mrtvi (divadlo) 240,–
duben 2015 – Ideální pár (divadlo) 320,–
28. bfiezna 2015 – Souborné dílo Williama Shake-

speara ve 120 minutách (divad-
lo) 240,–

30. dubna 2015 – Cry Baby Cry (divadlo) 240,–
11. kvûtna 2015 – Žena za pultem 2: Pult

osobnosti (divadlo) 240,–
4. kvûtna 2015 – Do ložnice vstupujte jednotlivě

Koncerty
5. února 2015 – Hradišťan
11. bfiezna 2015 – Aneta Langerová
20. a 21. bfiezna 2015 – Neformální Jazzový

Festival
duben 2015 – Bratři Ebenové
kvûten 2015 – Žlutý pes

Pfiedprodej vstupenek
Veškeré informace o aktuálních předprodejích
najdete na našem webu. 

Otevírací doba recepce KC Střelnice 
o Vánocích: 
22. prosince od 7.30 do 18 hodin
23. prosince od 7.30 do 16 hodin
24. prosince až 4. ledna zavřeno
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Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením zku-
šeného učitele Petra Mertlíka, člena svazu učitelů
tance ČR a Mezinárodního svazu učitelů tance,
kurzy společenského tance a výchovy pro mládež. 

Všechny výukové lekce, prodloužené i věneček
se budou konat v Turnově, v prostorách KC Střel-
nice. Hudební doprovod všech výukových lekcí,
prodloužených i věnečku obstarává skupina
Allegro. Pro taneční jsou rezervovány pátky,
výjimečně soboty v měsících březen až květen.
Rozvrh lekcí upřesníme podle počtu přihláše-
ných.

Kurzovné činí 1 500 Kč. Nejzazší termín pro
odevzdání přihlášky zároveň s úhradou kurzovné-
ho je 30. leden 2015. 

Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na

www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělí-
me na tel. 481 322 083.

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA 
do kurzu spoleãenského tance a v˘chovy 
JARO 2015 

jméno a pfiíjmení ……………………………………………………………………………… 
adresa ……………………………………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………………………………………… 
dne ……………………………………………………………………………………… 
podpis ………………………………………………………………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 500 Kã uhrazeno dne ……………………………………………………………. 

Nabídka taneãních kurzÛ pro mládeÏ – jaro2015

✄

Burza sbûratelÛ
sobota 6. prosince od 9 hodin, KC Stfielnice – foyer
Zveme na burzu poštovních známek, pohlednic,
mincí, bankovek, odznaků apod. do prostor Kul-
turního centra Střelnice.

Nová nadûje o. s. –
Rodinné centrum Bouda
www.thebouda.cz, info@thebouda.cz, 
Jitka Bártová tel. 604 317 507

pátek 5. prosince od 16.30 hodin, dÛm Bouda v ulici 28. fiíjna
Mikulá‰ v Boudû
Mikuláš navštíví Boudu v doprovodu andělů a čer-
ta. Pro děti a rodiče bude připraveno příjemné
prostředí Rodinného centra Bouda, drobné ob-
čerstvení, káva, čaj.

Pokud chcete, aby Mikuláš vašemu dítěti přine-
sl balíček, doneste ho s sebou označený jménem.
Vstupné 50 Kč za dítě.

V případě zájmu se do 3. 12. 2014 přihlaste na
tel.: 776 756 223 – Tereza Marková nebo na e-mailu
info@thebouda.cz.

Sbor Jednoty bratrské
v Turnovû
Petr Boudný, tel. 603 170 765, 
e-mail: info@thebouda.cz, www.thebouda.cz

nedûle 21. prosince od 17 hodin
Vánoãní m‰e v Boudû
Srdečně vás zveme na slavnostní Vánoční mši,
která proběhne na faře Jednoty bratrské v ulici
28. října 543, Turnov. 

Îlutá ponorka
Středisko pro volný čas dětí mládeže Turnov 
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

pátek 5. prosince od 16 hodin, sál v pfiízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s čertem a Mikulášem pro děti
4–8 let. Rezervace místa je nutná, kapacita omezena. 

úter˘ 9. prosince od 16 do 18 hodin, velk˘ sál SUP· Turnov,
vchod z parku
Vánoãní besídka irsk˘ch tancÛ
Tradiční vánoční setkání všech členů kroužku, je-

jich přátel a milovníků irských tanců tentokrát na
velkém sále SUPŠ. Besídka tanečního kroužku
nabídne taneční vystoupení, společné tance, vá-
noční zpívání a veselení. Vítáni jsou příznivci vše-
ho věku, místa na tanec i posezení bude dostatek.

úter˘ 16. prosince od 14 do 18 hodin, V˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Vánoãní dárková dílna 
– korálkování
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s ná-
mi vytvořit drobné dárky pro své přátele a kama-
rády. Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti zdar-
ma, dospělí 50 Kč.
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

KdyÏ chcete vylep‰it
svÛj domov

rychle – do 24 hodin

minimum potfiebn˘ch dokladÛ

s moÏností odkladu splátek

s bezplatn˘m nav˘‰ením pÛjãky

www.proficredit.cz

Volejte

zdarma

800 166 000

* Mûsíãní splátka 969 Kã, platí pro Zamûstnaneck˘ úvûr,
v˘‰ka úvûru 10 000 Kã, splatnost úvûru 12 mûsícÛ, RPSN 32,92 %,

úroková sazba 32,93 %, celkovû zaplatíte 11 628 Kã.
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

ãtvrtek 11. prosince od 17.30 hodin
Mongolskem po stopách Lumíra Jisla
Další z cyklu doprovodných besed k výstavě V srd-
ci Hedvábné stezky. 

Turnovský rodák PhDr. Lumír Jisl (1921–1969)
byl významný český archeolog a orientalista, který
se věnoval mongolské a čínské historii a studiu
mongolského, tibetského a japonského umění.
Mezi jeho nejznámější počiny patří pilotní zahra-
niční projekt české archeologie – první českoslo-
vensko-mongolská expedice, která v roce 1958
v Mongolsku zkoumala památník turkického
prince Kultegina. Napůl zapomenutý příběh ex-
pedice a její archeologické výsledky vám představí
Lucie Šmahelová.

Kromě dvouměsíčního výzkumu však Lumír
Jisl strávil v Mongolsku a Číně více než půlrok na
studijních cestách mezi lety 1957 a 1963. Uni-
kátními černobílými i barevnými fotografiemi
a autentickými poznámkami z cest vás provede
Luboš Bělka z Ústavu religionistiky FF Masa-
rykovy univerzity a Veronika Kapišovská z Ar-
cheologického ústavu AV ČR.

pátek 12. prosince od 14 do 17 hodin
sobota 13. prosince od 9 do 17 hodin
nedûle 14. prosince od 9 do 16 hodin
Vánoãní medov˘ perník
Dílna zdobení vánočních perníků v Kamenář-
ském domě, která proběhne v rámci programu vá-
nočních trhů v Turnově. 
vstupné na dílnu 40 Kč/osoba

od pondûlí 1. do pátku 19. prosince vÏdy od 9 do 16 hodin
Strom splnûn˘ch pfiání 
Štědří dárci mohou udělat radost dětem z dět-
ských domovů v libereckém kraji a ze čtyř dět-
ských domovů z Valašska, které nezískaly ve své
oblasti garanta, a tak jsme se jich ujali my
z Turnova.

Letos se tato akce v Turnově koná již podesáté,
iniciátorkou projektu je stejně jako v minulých le-
tech paní Vladimíra Paraková.

Jak akce probíhá: navštívíte Kamenářský dům,
kde si vyberete kartičku se jménem a přáním dítě-
te, dárek obstaráte a zanesete jej zabalený zpět do
Kamenářského domu. 19. prosince akce končí,
20. prosince jsou dárky převezeny do Krajského
úřadu Libereckého kraje a odtud rozváženy do cí-
lových dětských domovů konkrétním dětem.
V loňském roce jsme prostřednictvím této akce
v Turnově učinili radost 230 dětem. 

Výstavy:
Betlémy Vladimíra Kubíka
Vánoční výstava bude v letošním roce probíhat
v komorním prostředí Kamenářského domu, do
kterého jsme si pozvali sochaře Vladimíra Kubíka
s jeho krásnými dřevěnými betlémy. V jeho rukou
vznikají práce charakteristické svým vzhledem
i barevností. Jeho venkovní „jablíčkový“ betlém
bude instalován před Kamenářským domem a potě-
ší nejen návštěvníky výstavy, ale i Turnováky, kteří
si ze Skálovy ulice udělají jen malou zacházku. 
V˘stava potrvá do 31. prosince. 

U‰ité z vlny, lnu a hedvábí
Výstava přestavuje návštěvníkům textilní součást-
ky ze sbírky etnografie a uměleckého řemesla.
V první části výstavy se návštěvníci seznámí s his-

torickým vývojem lidového kroje na Turnovsku
a s jeho úlohou ve společenském životě. Součástí
kolekce jsou krojové součástky pracovního, svá-
tečního i obřadního ženského, mužského a dět-
ského kroje včetně nezbytných doplňků – čepců,
šátků, plen a lidových šperků. V druhém oddíle vý-
stavy je prezentován oděv měšťanský z druhé po-
loviny 19. a z první poloviny 20. století.
V˘stava potrvá do 31. ledna. 

V srdci Hedvábné stezky…
Unikátní výstava uspořádaná ze sbírek Národního
muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur v Praze. Výstava představuje
předměty denní potřeby i luxusní artefakty náro-
dů Střední Adie. 
V˘stava potrvá do 18. ledna.

DlaskÛv statek

Stálá expozice na Dlaskově statku: 
Z jednoho kmene 
Vánoční expozici naleznou návštěvníci v 1. patře
Dlaskova statku. 

Muzeum âeského ráje

Otevírací doba bûhem vánoãních svátkÛ:
pondûlí zavfieno
23. prosince OTEV¤ENO 9–16 hod.
24. prosince OTEV¤ENO 9–12 hod.
25. prosince a 26. prosince ZAV¤ENO
27. a 28. prosince OTEV¤ENO 9–12, 13–16 hod.
30. prosince OTEV¤ENO 9–16 hod.
od 31. prosince do 5. ledna 2015 ZAV¤ENO
znovu otevfieno v úter˘ 6. ledna 2015

Otevfieno 2.–30. prosince 2014, 9–16 hod.
pondûlky zavfieno
23. prosince OTEV¤ENO 9–16 hod.
24. prosince, 25. prosince a 26. prosince ZAV¤ENO
27. a 28. prosince OTEV¤ENO 9–16 hod.
30. prosince OTEV¤ENO 9–16 hod.
31. prosince ZAV¤ENO
leden, únor, bfiezen zavfieno
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz

úter˘ 2. prosince od 17 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Adventní setkání
slova a hudby
Večer se spisovatelkou Marií Hruškovou, autor-
kou knihy Stromy z ráje českého a dalších knih
o stromech. Hudební doprovod na kytaru Ondřej
Halama, průvodní slovo a citace textů Eva
Kordová. Součástí večera je vyhlášení nejlepších
účastníků soutěže Odboru životního prostředí
Městského úřadu, Rozkvetlý Turnov. 

pondûlí 8. prosince od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pfiedvánoãní setkání s Petrou
Braunovou
Setkání s oblíbenou spisovatelkou knih pro děti
a mládež Petrou Braunovou nejen nad jejími kni-
hami. Společně s dětmi se podíváme na profesi
spisovatele, ale také se zamyslíme nad smyslem
a prožitkem vánočních svátků. 

pondûlí 8. prosince od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova 
Strom Ïivota – Tradice Vánoc
Společné zamyšlení nad tradicí vánočních svátků,
doplněné vlastními vzpomínkami účastníků.
Hosty setkání budou Vladimíra Jakouběová, ředi-
telka Muzea Českého ráje v Turnově, která přiblíží
vánoční staré zvyky, obyčeje i kuchyň našich babi-
ček, a Ondřej Halama, který zahraje a zazpívá své
autorské písně. 

úter˘ 9. prosince od 11 hodin, kulturní sálek knihovny 
Adventní ãas
Komponovaný pořad slova a hudby pro účastníky
Virtuální univerzity třetího věku a další zájemce
z řad veřejnosti. Mluvené slovo Eva Kordová, hu-
dební doprovod na housle František Lamač. 

stfieda 10. aÏ ãtvrtek 18. prosince vÏdy od 8 hodin, 
dûtské oddûlení knihovny
Vánoãní hodinka 
Tradiční setkání v knihovně u stromečku v před-

vánočním společném těšení na Ježíška a dárky.
Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích. Na
děti se těší Eva Kordová a Aleš Ressler.

ãtvrtek 11. prosince od 13.30 hodin, Klub aktivní senior, 
klubovna penzionu ÎiÏkova 
Adventní tvofiení 
Výtvarná tvořivá dílna pro všechny zájemce z řad
seniorů s paní Editou Nožičkovou a Ivou Dalerovou. 

pondûlí 15. prosince od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 17. prosince od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Vánoãní ãas 
Komponovaný pořad slova a hudby pro obyvatele
DD Pohoda a další zájemce z řad veřejnosti. Účin-
kují Eva Kordová mluvené slovo, hudební dopro-
vod na kytaru Ondřej Halama. 

VÝSTAVY:
do 31. ledna – Příroda mýma očima (fotografie

Davida Nožičky)
do 31. ledna – Výtvarné práce ZUŠ

Hrad Vald‰tejn
Turnovské památky a cestovní ruch, pfiíspûvková organizace
Mûsta Turnov, 5. kvûtna 26, Turnov
tel.: 481 366 255, www.hrad-valdstejn.cz

13. prosince od 14 hodin
Pfiedvánoãní koncert na Vald‰tejnû
Vánoční zpívání na Valdštejně s amatérským pě-
veckým sborem Provaz. Vstupné dobrovolné.

21. prosince od 14 hodin
Tradiãní i netradiãní koledy
Tradiční i netradiční koledy v podání dětského
sboru turnovských skautů. Předávání Betlémské-
ho světla. Vstupné dobrovolné.

24. prosince od 14 hodin
Cum Decore
Vánoční koncert pěveckého sboru při Gymnáziu
F. X. Šaldy v Liberci pod vedením Mgr. Čeňka
Svobody. Vstupné 30 Kč.

26. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert – Musica Fortuna
Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého
sboru z Turnova. Vstupné 30 Kč.

27. prosince od 14 hodin
Varhanní koncert
Vystoupí Radek Rejšek (trubka) a Vít Janata (var-
hany) ve skladbách starých mistrů. Vstupné 30 Kč.

Vzdûlávací centrum 
Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, info@vctu.cz, www.vctu.cz

od 4. prosince 
Základy fotografování
Kurz je určen pro širokou veřejnost. Probereme
zásady a hlavní úskalí fotografování, fotografová-
ní jednotlivých typů scén, nastavování a ovládání
fotoaparátu. Lektor: Pavel Charousek. Celkový
rozsah: 12 hodin.
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tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz 
www.zamek-sychrov.cz, Facebook: Státní zámek Sychrov, ofi-
ciální stránky

Zámek je pro vefiejnost od listopadu otevfien dennû vãetnû pon-
dûlí, vÏdy od 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

6. prosince od 18 hodin, zámecká galerie
Adventní koncert
Účinkuje: Musica Fortuna
Na programu: koledy a vánoční písně 
vstupné 100 Kč

26. prosince od 16 a od 18 hodin, zámecká galerie
Vánoãní koncert
Účinkují: Tereza Mátlová – soprán, Radek Krejčí
– basbaryton, klavírní doprovod: Šárka Knížetová
Na programu jsou díla J. J. Ryby, G. Cacciniho,

F. Schuberta, J. Haydna, W. A. Mozarta a A. Dvo-
řáka. Správa zámku nabízí možnost zakoupení
vstupenky již nyní – tip na vánoční dárek. Vstu-
penky k dostání na pokladně zámku (denně
10–14 hodin). Vstupné: 190 Kč.
Koncert sponzoruje REKUPER SYCHROV, s. r. o.

od 27. prosince do 4. ledna 
Vánoãní prohlídky zámeck˘ch
interiérÛ
Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých in-
teriérů, doplněné o původní historické betlémy
a vánoční stromečky s originálními ručně malo-
vanými ozdobami. Pod vánočními stromečky bu-
dou k vidění hračky rohanských dětí. Pro každé-
ho je připraven drobný dárek. 

Vstupenka na vánoční prohlídky bude zároveň
platná na výstavy „Z dětských pokojíčků“ a „Ze
života Medvědího klanu“ (ušetříte 50 Kč/osoba).
Menší skupiny bez rezervace v 10.30, 11.30,
13 a 14 hodin. Pro skupiny nad 10 osob je rezer-
vace nutná na telefonu 482 416 011 (10–14 ho-
din). Délka prohlídky: cca 50 minut. Vstupné:
plné 150 Kč, snížené 100 Kč.

Státní zámek Sychrov

Centrum pro rodinu 
Náruã, z. s.
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, 
naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 8. prosince od 10 hodin
Sváteãní stÛl zdravû
Beseda s odbornicí Pavlou Kalouskovou. Zdravý
životní styl by měl zajímat každého z nás, a ne
pouze ty, kteří už mají nějaké onemocnění, a jsou
tedy nuceni se svému stravování více věnovat.

pátek 12. prosince od 10 hodin
Proã dûti potfiebují sly‰et pohádku 
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Televize nám přináší mnoho zábavy. Je
však vhodná i pro malé dítě? Povíme si, jak se vy-
tváří dětská fantazie a co ji sytí.

Odpolední program v CPR Náruč končí 12. pro-
since, dopolední program i miniškolka pokračuje
do 19. prosince. Po svátcích se na vás těšíme zno-
vu od 5. ledna. 

Vynikající v˘sledky 
mlad˘ch turnovsk˘ch 
judistÛ
Naši mladí judisté dosáhli vynikajícího výsled-
ku a získali již potřetí vítězství v Samurajské
kataně za rok 2014.

V neděli 2. listopadu proběhlo finálové kolo ve
sportovní hale TSC Turnov. Pod vedením trenérů
Jakuba Mareše, Kláry Volfové, Jana Zárybnic-
kého, Aleše Bartoše, Ivety Trpišovské a Davida
Korečka naše mládí obhájilo loňské 1. místo
v konkurenci oddílů z pěti krajů ČR. Po historic-
kém úspěchu našich mužů, kteří zvítězili v I. lize
a získali postup do Extraligy, je to další skvělý ús-
pěch. Je vidět, že naše mládež má své velké vzory
a výborné trenéry. Třetího kola se zúčastnilo 205
dětí z 19 oddílů a klubů, z pěti krajů ČR. Z našeho
oddílu soutěžilo 35 dětí. Rekordní je i celková
účast za 3 kola, celkem 677 dětí z 25 oddílů ČR.

Nejlepší umístění a výkon žákyň a žáků:
1. místa získali: Řezníčková Vendula, Cerman

David, Zárybnická Julie, Volfová Klára, Jansa Lukáš
2. místa získali: Marek Václav, Pařík Martin
3. místa získali: Hyka Matěj, Mikule Filip, Židů
Matyáš, Platil Jakub, Colan Šimon 
Všichni dosáhli 1–5 vítězství ve svých vahách.

Výsledky družstev za rok 2014: 
1. místo: TSC Turnov 295,5 bodů; 2. m.: Liaz Jab-
lonec, 214,5b.; 3. m.: JC Liberec, 177,5 b.; 4. m.:
SK J Liberec, 175,5b.; 5. m.: SEDDMA Semily,
166,5b.

Samurajská katana je spolufinancována s při-
spěním MĚSTA TURNOVA prostřednicvím přís-
pěvku ze Sportovního fondu. 

Jiří Vydra, jednatel oddílu Judo TSC Turnov
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2014

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. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie:
Klára Preislerová, Technické sluÏby Turnov, s. r. o.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz

Na začátek jednání starosta města přivítal nové
zastupitele, zastupitelky a občany Turnova, kteří
se zájmem na veřejné jednání přišli. 

„Úkolem dnešního jednání je složit sliby, zvolit
starostu, místostarosty a další členy rady a učinit
další potřebné úkony v souladu se Zákonem o ob-
cích,“ doplnil Tomáš Hocke, který byl opět zvolen

na pozici starosty Města Turnova. Za odbor správní
vystoupil pan Zdeněk Hovorka, aby všem shrnul
výsledky voleb konaných 10.–11. října letošního
roku. „Každá strana i občané se mohli domáhat
neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo ne-
platnosti kandidáta, žádný návrh podán nebyl,
proto prohlašuji volby do Zastupitelstva města

Turnova za ukončené a mandáty za řádně zvole-
né,“ sdělil Zdeněk Hovorka. Jednotliví zastupitelé
řekli pár slov o sobě. Poté každý složil slib: „Slibuji
věrnost České republice, slibuji na svou čest a svě-
domí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony ČR.“ Z postu zastupitelky rezignovala
paní Martina Pokorná a přenechala své místo pa-
nu Josefu Uchytilovi, který svůj slib vykoná na
příštím jednání zastupitelstva.

Po krátké výměně názorů a diskusi zastupitelů
začalo schvalování, odvolávání a nové jmenování.
Zvolena byla tajná volba hlasování. Starostou
města byl navržen pouze Tomáš Hocke a šestnácti
hlasy zastupitelů byl zvolen za starostu. „Děkuji
všem, kteří mi své hlasy dali, věřím i teď, že pře-
svědčím, že jsem správný na tom správném místě.
Uvidíme, kam Turnov za 4 roky dostaneme nebo
povedeme,“ poděkoval všem přítomným. 

Na post prvního místostarosty byla navržena
Petra Houšková, která byla patnácti hlasy zvolena za
místostarostku města. „Děkuji za své zvolení, do
této funkce vstupuji s čistým svědomím. Je to pro
mě velká čest,“ dodala. Druhou v pořadí se stala
Jana Svobodová, také s patnácti hlasy. „I já děkuji
všem za své hlasy, chtěla jsem kandidovat, proto-
že jsem chtěla pracovat pro toto město a těším se,
že budeme společně pracovat právě pro toto měs-
to,“ sdělila své pocity po zvolení Jana Svobodová.

Zastupitelé odvolali stávající členy rady města,
dozorčí rady VHS, KNL a další a jmenovali nové.

V radě města usedne Tomáš Hocke, Petra Houš-
ková, Jana Svobodová, Eva Kordová, Karel Jirá-
nek, Hana Maierová, František Zikuda, Jaroslav
Knížek a Michal Kříž.

Turnov má nové vedení mûsta
Ve čtvrtek 6. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, kde bylo zvoleno
nové vedení města, rada města a další orgány.
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Finanční výbor bude tvořit Josef Uchytil, Jaro-

slav Knížek, Jaromír Pekař, Jiří Kubíček, Václav
Hájek, Ondřej Fotr, Jiří Mikula a Milan Vašák, Lu-
mír Šubert. Předseda bude stanoven na dalším
jednání zastupitelstva.

Kontrolní výbor bude tvořit Michal Loukota,
Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich
Zeman, Eva Jiřičková, Radka Šimůnková, Eva
Honzáková, Petr Soudský, Josef Zajíček a Pavel
Paickr. Předsedou byl zvolen Michal Loukota.

Oddávat budou kromě starosty a místostaros-
tek i Eva Kordová, Michal Loukota, Jaroslav Kní-
žek, Jaromír Frič, Šárka Červinková, Hana Maie-
rová a Otakar Špetlík.

Do rady VHS Turnov byl zvolen Petr Soudský,
Tomáš Hocke a Milan Hejduk.

Do dozorčí rady VHS pak Jiří Mikula. 
Zastupitelstvo města volí do dozorčí rady

Krajské nemocnice Liberec, a. s. pana Jaroslava
Knížka jako zástupce města Turnov. Druhým zá-
stupcem Turnova zůstává Tomáš Hocke.

Zastupitelé:

• Za nezávislý blok: Tomáš Hocke, Petra Houš-
ková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Miloslav Šo-
rejs, Hana Maierová, Jiří Kos, František Zikuda,
Jiří Tomášek 

• Za Ano 2011: Jaroslav Knížek, Jana Svobodová,
Michal Kříž, Arnošt Černý, Tomáš Tomsa
• Za TOP 09: Petr Soudský, Michal Loukota,
Daniel Hodík, Jiří Mikula
• Za Turnov potřebuje změnu: Zbyněk Báča,
Ivan Kunetka, Josef Uchytil
• Za ČSSD: Tomáš Hudec, Šárka Červinková, Jiří
Rezler
• Za ODS: Otakar Špetlík, Jaromír Frič
• Za Stranu svobodných občanů: Vítězslav Se-
kanina

Koalici tvoří Nezávislý blok + Ano 2011 se 14
hlasy. 

Novinkou v udûlování
cen je medaile 
starosty
Ocenění udělil starosta města při slavnostním ve-
čeru 28. října 2014 na den vzniku samostatného
Československa. Další ocenění u příležitosti 25. vý-
ročí sametové revoluce 17. listopadu 2014. 

Co k tomuto kroku starostu města vedlo?
„Hledal jsem možnost, jak ocenit činnost lidí, kte-
ří něco podstatného pro Turnov dělají; je jich tu
hodně, jsou třeba pro okolí méně známí a díky po-
měrně přísným pravidlům na cenu obce nebo
čestné občanství nedosáhnou,“ sdělil starosta
města. A také dodal, že je rád za každou činnost li-
dí v našem městě, mnoho lidí má v sobě talent,
který dává najevo. Někteří lidé se také umějí vcítit
do druhých a svou činností přispívají k lepšímu ži-
votu druhých.

A za co se medaile vlastně uděluje? 
Za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mlá-
deží, sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti
podnikatelské, případně za mimořádný projev lid-
skosti či hrdinský čin. Četnost a termín udělování
je zcela v kompetenci starosty města – slavnostní
večer, jednání zastupitelstva či kulturní nebo
sportovní setkání. 

S návrhem medaile starosta Tomáš Hocke oslo-
vil místní Střední uměleckoprůmyslovou školu,
kde se její žáci dlouhou dobu zabývali návrhem
medaile. Ve všech oborech školy vzniklo okolo še-
desáti návrhů. Výtvarná rada školy z nich vybrala
deset, které panu starostovi doporučila ke koneč-
nému výběru. Ty si pak Tomáš Hocke vzal s sebou.
Všechny návrhy byly skutečně velice vkusné a pů-
sobivé. Na starostu města tak čekal nelehký úkol:
vybrat jeden návrh, podle kterého se medaile zho-
toví. Několik týdnů jeho pracovna hostila výkresy
s návrhy a návštěvy v jeho kanceláři i ostatní za-
městnanci města mohli připsat kladný bod k návr-
hu, který byl v jejich očích ten nej. „Po setkání se
starostou jsme se rozhodli soutěž neuzavírat, ale
rozhodnout o konečném návrhu až po provedení
plastických modelů dvou prvních kresebných ná-
vrhů ze soutěže,“ doplnil akademický sochař Pavel
Brožek, který se na realizaci medaile po celou dobu
zpracování návrhů a vedením studentů nemalou

měrou podílel. Rozhodnutí o konečném modelu me-
daile udělal starosta města začátkem září, kde mu
byly předloženy sádrové modely k výběru. Na 3. mís-
tě skončil Tomáš Mikš, na 2. místě Zdeňka Nosková
a 1. místo získala dalším návrhem opět Zdeňka
Nosková. Konečný model o průměru 24 cm, podle
návrhu Zdeňky Noskové, provedl Michal Honzejk.
Další provedla Zdeňka Nosková a Ondřej Novotný.
Medaili realizoval v oceli Michal Honzejk a razila ji
firma FAS Rakousy. Studenti, kteří na návrzích me-
daile pracovali, byli oceněni. Kromě poděkování
dostali všichni finanční odměnu „za své zásluhy“
v celkové výši 17 tisíc korun. Vedení školy ji podle
svého uvážení studentům rozdělilo.

Omluva
V minulém vydání časopisu byly uveřejněny chyb-
né informace o panu Beldovi. Pan Jiří Belda se na-
rodil roku 1932, v roce 1958 se narodil jeho syn,
taktéž Jiří. Šperkař a pokračovatel šperkařské tra-
dice Jiří Belda je absolventem a pozdějším učite-
lem Střední uměleckoprůmyslové škole v Turno-
vě. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří podíl na
vzniku kopií korunovačních klenotů. Doposud
pečuje i o originály! Je autorem trofeje pro vítěze
plochodrážní Zlaté přilby, ocenění Fotbalista roku
ČR či cen pro vítězné snímky Karlovarského fil-
mového festivalu.

Město Turnov se omlouvá za mylně uvedené in-
formace. 
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Kampaň Vlajka pro Masaryka, street party
v Mašově, kladení věnců u pomníku padlých
a slavnostní večer v divadle spojený s předáváním
cen – to vše patřilo k oslavám tohoto krásného vý-
ročí 28. října 2014.

Již začátkem října vyhlásil starosta města druhý
ročník kampaně s názvem Vlajka pro Masaryka:
„V běhu obvyklých dnů a starostí považuji za
vhodné připomenout činy zakladatelů naší repub-
liky, ať těch více známých nebo úplně anonym-
ních, a právě státní svátek 28. října je okamžikem,
kdy bychom takových lidí měli vzpomenout a snad
sdělit i našim dětem, proč nám na domech vlaje
státní vlajka,“ vyjádřil své pocity Tomáš Hocke na
otázku, co ho k vyhlášení této kampaně vedlo.
V sekretariátu starosty byly připraveny státní vlaj-
ky k rozdávání. Lidé tak měli možnost ozdobit si
vlajkami město. Představitelé vedení města nav-
štívili téměř desítku památníků i pomníčků obětí
světových válek, větších i menších, aby v různých
koutech našeho města položili květiny. Připom-
něli si tak jejich odhodlanost, hrdinství a odvahu,
na kterou se nedá zapomenout. 

Hlavní část oslav letos směřovala do Mašova,
kde je zrekonstruovaná náves, po které místní
obyvatelé dlouhá léta prahli. Zbrusu nová náves,
která v sobě skýtá nové zpevněné pojezdové plo-

chy, parkovací místa, prostor pro pěší, dešťovou
kanalizaci, novou zeleň i veřejné osvětlení stála
přes 5,5 milionu korun. Na rekonstrukci se podí-
lela firma SaM Silnice a Mosty, a. s. z České Lípy
a další drobní podnikatelé, kteří nemalou částí
k rekonstrukci přispěli. Velké díky patří také oby-
vatelce Mašova paní Marii Vítové, která zahájila
sbírku na opravu kaple. Ve sbírce se vybralo téměř
160 tisíc korun. „Je úžasné, že lidem není jejich
okolí lhostejné a vlastní iniciativou pomohli k za-
hájení rekonstrukce kaple,“ dodal starosta města.
Oslava byla spojena i se 130. výročím hasičů
Mašov, kteří na začátek vystoupili s ukázkou své
činnosti, předvedli jak historickou, tak i součas-
nou techniku. 

Dopoledne byla pro děti připravena Mašovská
pohádka v podání Loutkářského souboru Na Žid-
li. Odpoledne se představily děti z mateřské a zá-
kladní školy z Mašova, taneční kroužek Moravská
beseda se svým hudebním a tanečním vystoupe-
ním. Poté byla slavnostně přestřižena páska, která
pomyslně otevřela novou náves místním obyvate-
lům. Za pomoci starosty města, zastupitelů, hasi-
čů i dětí byla zasazena památná lípa. Celý den byl
zakončen kapelou Retro Five, která přilákala oby-
vatele do místní Sokolovny k poslechu a tanci. Pro
ty nejmenší byla po celý den připravena zábava ve

formě výtvarných her v podání Žluté ponorky,
skákacího hradu, houpaček i kolotoče od mašov-
ských hasičů. Pro dospělé místní hasiči připravili
občerstvení mnoha způsobů a vůní. Celý den se za
přítomnosti stovky občanů a modré slunečné ob-
lohy skutečně vydařil. Moderování celého dne se
ujala paní Eva Kordová. 

Při pozdním odpoledni se oslavy přesunuly do
Skálovy ulice – k pomníkům padlých. Zde před-
stavitelé města spolu s dalšími lidmi i delegací
z partnerského polského města Jawor uctili za
zvuku zpívané hymny a položením věnců, pietní
vzpomínku. 

Nabitý program byl zakončen slavnostním ve-
čerem v Městském divadle v Turnově. Na úvod za-
zněla hymna v podání pěveckého sboru Carmina
pod vedením Martina Hyblera. Po projevu staros-
ty následovalo předávání cen města. Během slav-
nostního večera zazněly ještě další krásné sborové
písně. Po přestávce s drobným občerstvením se di-
váci těšili na vystoupení Báry Hrzánové, která za-
končila důstojný slavnostní večer svým představe-
ním Máchův Máj. Procítěné představení plné
emocí bylo skutečně velice působivé a v řadě divá-
ků zanechalo nemalý dojem. Byla to ta správná
tečka za celodenním slavnostním dnem.

Všem, kteří se na přípravách celého dne podíle-
li, moc děkujeme za jejich spolupráci. 

Oslavy 96. v˘roãí vzniku samostatného 
ãeskoslovenského státu probûhly ve velkém stylu
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Odbor životního prostředí městského úřadu infor-
muje občany, že byla zahájena realizace dvou akcí.
A to „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově –
II. etapa“ a také „Nová plocha veřejné zeleně v uli-
ci Zborovské“.

Zahájení realizace akce „Rekonstrukce vefiejné zelenû
v Turnovû – II. etapa“

Koncem října začala realizace projektu „Re-
konstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“,
jehož součástí je revitalizace zeleně kolem doprav-
ního terminálu u nádraží a na školní zahradě MŠ
v ulici 28. října. 

Projekt na revitalizaci zeleně kolem dopravního
terminálu zpracoval zahradní architekt Ing. Josef
Souček, projekt na revitalizaci zeleně na školní za-
hradě MŠ 28. října zpracoval Ing. Malý. Akce je
podpořena z Operačního programu Životní pro-

středí, Prioritní osa 6., Zlepšování stavu přírody
a krajiny, oblast podpory 6.5., Podpora regenera-
ce urbanizované krajiny. 

Dotace byla Městu Turnov přiznána v roce
2014, po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace
a po schválení zadávacích podmínek RM bylo vy-
psáno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo
ukončeno podpisem smlouvy o dílo s vybraných
uchazečem dne 13. října 2014. 

Nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou podal pan Petr Vykrut z Ostravy-Hra-
bůvky. Předmětem zakázky je ošetření dřevin, od-
stranění nevhodných dřevin, výsadba stromů,
keřů a popínavých dřevin, založení trvalkových
záhonů ve štěrku, instalace kovové konstrukce
pro popínavé dřeviny a instalace betonových
nádob na dřeviny. Termín ukončení zakázky je
31. 12. 2014.

Zahájení realizace akce „Nová plocha vefiejné zelenû
v ulici Zborovské“

Koncem října také začala realizace akce „Nová
plocha veřejné zeleně v ulici Zborovské“. Na části
pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov dojde v soula-
du s územním plánem k založení nové plochy ve-
řejné zeleně, která vzniká na základě aktivity ob-
čanů. V I. etapě prací zde budou vybudovány mla-
tové cesty, osazeny obrubníky, vysazeny stromy
a založena květnatá louka. Projektovou dokumen-
taci zpracoval Lukáš Špetlík, DiS., a Ing. Jana
Bradáčová, DiS. Akce je realizovaná z rozpočtu
města a za finanční podpory občanů bydlících
v předmětné lokalitě. Nejvhodnější nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou podal pan Petr Vykrut
z Ostravy-Hrabůvky.

Ing. Miloslava Šípošová, 
odbor životního prostředí

Turnov‰tí hasiãi i nadále
hledají zájemce do sv˘ch
fiad!

Jste fyzicky zdatní? Bydlíte v Turnově? Je vám
více než 18 let? Máte výborný zdravotní stav?
Umíte pracovat v týmu? 

Pokud splňujete zadané podmínky a chcete se
stát hasičem, pak se neváhejte přihlásit. Více infor-
mací poskytne velitel hasičů Martin Bartoníček na
telefonu 481 366 818, 723 198 999 nebo e-mailo-
vé adrese m.bartonicek@mu.turnov.cz.

I letos mohou dûti poslat
pfiání JeÏí‰kovi

Ježíškovu poštu bude možné od 1. prosince vy-
užít v Regionálním turistickém informačním
centru. 

Děti si mohou podat dopis, dostanou malou po-
zornost a také potvrzení, že dopis bude Ježíškovi
následně doručen. Ten si pak podle svého sezna-
mu zhodnotí, jak byly děti po celý rok hodné. 

Technické sluÏby mají
nového pomocníka

Jde o stroj na zpracování bioodpadu, sloužící
pro kompostárnu na Malém Rohozci.

Na nákup nového stroje bylo v červnu letošního
roku vypsáno výběrové řízení. Hodnotící komise
obdržela nabídky od čtyř uchazečů a jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku od firmy UN-
COM, spol. s. r. o. z Radvánovic. A kolik peněz
tento stroj vlastně stál? „Celková cena činí přes
2,6 milionů korun bez DPH. Skvělé je však to, že

jsme získali dotaci přes 1,9 milionu korun z Ope-
račního programu Životní prostředí prioritní osy
4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňová-
ní starých ekologických zátěží,“ sdělil jednatel
Technických služeb Libor Preisler. Stroj značky
New Holland spolu s kompostovacím zařízením
Samurai 5 budou Technické služby využívat na
kompostárně na Malém Rohozci, kde proběhla
demolice stávajících betonových částí – příští rok
zde bude vybudována zcela nová kompostárna. 

Nûkolik míst ve mûstû má novou zeleÀ
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Na školní zahradu zavítala téměř stovka lidí – dě-
ti ze Sluníčka i jejich rodiče, vedení města, ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje paní Hana
Maierová, ředitelky a učitelky z turnovských ma-
teřských škol i Jan Zahradníček, ředitel společ-
nosti TR Antoš, s. r. o., která celou zahradu v pří-
rodním stylu realizovala. 

Na zahradu byla poskytnuta dotace z Operačního
programu životní prostředí. Žádost o dotaci byla
podána v lednu letošního roku, v červnu byla při-
dělena a po výběrovém řízení byla akce realizová-
na. Celkové náklady činily přes 1,8 milionu korun.

Z městského rozpočtu šlo „pouhých“ 10 %. Zbylá
částka byla hrazena z dotačního programu. Na
úvod slavnosti všechny přítomné paní Dagmar
Rakoušová, ředitelka Sluníčka, přivítala: „Děkuji
všem, kteří se na realizaci celé zahrady podíleli,
věřím, že z ní budou mít děti radost. Všem přeji, ať
si dnešní odpoledne užijí.“ 

Své díky a přání spokojenosti s novou zahradou
vyslovil i starosta města Tomáš Hocke a jednatel
dodavatelské firmy. Starosta zmínil, že pondělí
byl jediný den, kdy si zahradu mohla vyzkoušet ši-
roká veřejnost. „Dle podmínek dotačního titulu ji
mohou využívat pouze žáci mateřské školy
Sluníčko,“ připomněl starosta Tomáš Hocke.
„Věřím, že se dětem na zahradě bude líbit a nebu-
dou chtít jít domů,“ dodal také Jan Zahradníček.
Ten pak všechny přítomné provázel po jednotli-
vých herních prvcích a okomentoval jejich využití.

Zajímavostí je materiál, ze kterého jsou prolé-
začky vyrobeny. „Jedná se o akátové dřevo, tedy
nejodolnější typ dřeva. A to především vůči hnilo-
bě. Díky své přirozené pružnosti se materiál může
různě tvarovat má i dlouhou životnost a téměř
bezúdržbovost,“ popsal vlastnosti materiálu Jan
Zahradníček. Herní prvky jsou zaměřeny nejen na

hraní, dovádění, ale i na poznávání a rozvoj moto-
riky. Děti se tak naučí koordinovat své pohyby. Na
zahradě mohou využívat nová pískoviště, lanové
centrum, skluzavky, houpačky, pružinová hou-
padla, zahradní altány i vodní radovánky. Mamin-
ky dětí spolu s učitelkami připravily výborné slad-
ké pohoštění a čtyři tvořivé dílny. Děti si mohly vy-
zkoušet poznávat přírodniny, dále z nich tvořit
různé ozdoby, šperky či vyrábět obtisky listů. Také
se mohly sportovně vyřádit na nových herních
prvcích. Sluníčko, jak jinak než ve Sluníčku, svíti-
lo a přítomným připravilo velice pohodové odpo-
ledne.

Sluníãko ukázalo svûtu svou novou zahradu

„Je tomu už 80 let, kdy byl položen základní ká-
men pro stavbu naší školy a ať už se jmenovala
jakkoliv, vždy to byla škola pulzující životem, ško-
la, kterou prošly tisíce žáků,“ zahájil ředitel školy
Jaromír Frič sešlost, která předcházela sobotní-
mu listopadovému dnu otevřených dveří. 

Žáci školy se sešli na venkovním hřišti, aby na po-
čest vypustili přesně 80 balónků. Také sportovci
se během dne těšili na fotbalový zápas družstev
z jednotlivých turnovských základních škol.
Zahrát si však přijeli i ze spřátelené školy z polské-
ho Jaworu. Vítězný tým se mohl těšit na vynikající
dort, který věnoval zastupitel pan Jiří Mikula. Děti
si pod vedením učitelek L. Kendíkové, A. Tomá-

šové, J. Veberové, I. Tomeškové, I. Tiché a K. Ši-
micové připravily skvělý kulturní program, úžas-

nou scénku, kterou proplouvaly napříč jednotlivý-
mi lety školy, a to od vzniku školy přes revoluci až
po současnost. „Naše škola má nejen krásná nová
okna, krásnou novou fasádu, ale má i krásného
pana ředitele,“ shrnuli vtipně mladí divadelníci.
Poté následovalo pásmo písniček s flétničkami
a hrou na kytaru. Konec patřil dětem z dramatic-
kého kroužku, které zahrály pohádku O zmizelé
škole. 

Na závěr úsměvné dopoledne ředitel zakončil
slovy a přáním: „Jako ředitel si přeji, aby škola dá-
le vzkvétala, aby tady stále učili zapálení učitelé,
kteří mají děti rádi. Aby školu opouštěli žáci s po-
citem, že u nás něco hezkého zažili a něco potřeb-
ného získali do života.“ 

Ohlédnutí za 80 lety dívãí ‰koly v Turnovû
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Od pátku 12. do neděle 14. prosince se v našem
městě uskuteční již XVI. ročník Vánočních trhů. 

Pořadatelem trhů je Město Turnov společně s Kul-
turním centrem Turnov a Muzeem Českého ráje.
Na náměstí Českého ráje bude pro návštěvníky
připraven prodej vánočních stromků, kaprů a ob-
čerstvení. Řemeslné stánky budou umístěny
v prostoru Skálovy ulice. Můžete se těšit na tradič-
ní řemeslné vánoční dekorace, řemeslné výrobky,
perníkáře a mnohé a mnohé další. Kulturní pro-
gram bude probíhat ve dvoře Muzea Českého ráje
a také v Kamenářském domě. Těšit se můžete na
koncerty, pohádky, hudební vystoupení i Vánoční
dílny. Srdečně zveme všechny obyvatele nejen na-
šeho města na tuto každoročně povedenou akci,
která neodmyslitelně k našemu městu patří. 

Program Vánoãních trhÛ pro jednotlivé dny

Pátek 12. prosince
10.00 – Slavnostní zahájení 
10.00 –13.00 Vystoupení školních sborů a souborů
10.15 – vystoupení žáků ZŠ Mašov
10.45 – vystoupení žáků ZŠ Skálova
11.15 – vystoupení žáků ZŠ 28. října
11.45 – vystoupení žáků ZŠ Žižkova
12.15 – vystoupení žáků ZŠ Zborovská
12.45 – vystoupení žáků MŠ a ZŠ Sluníčko
13.00 –17.00 Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

13.00 – vystoupení ZUŠ Turnov: pěvecký sbor
Turnováček pod vedením Daniely Nechut-
né, žesťový soubor pod vedením Jiřího

Richtera a flétnový soubor pod vedením
Moniky Szántó

15.00 – Jak Kašpárek zachránil Vánoce (Cirkus
Žebřík) – pohádka u Sasíků

15.45 – Křest knihy doc. RNDr. Václava Zieglera
„Český ráj to na pohled a na vycházky“ –
Galerie muzea

16.00 – Lucie Horáková – koncert
17.00 – Kramářské písně (Cirkus Žebřík) – di-

vadlo pro celou rodinu – na venkovní scéně
18.00 – Pouštění svíček v oříšku

Sobota 13. prosince
13.00–17.00 Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

10.00 – Jak se peče pohádka (Cirkus Žebřík) –
pohádka u Sasíků

11.00 – Dechová hudba Český ráj Všeň – koncert
13.00 – Vánoce se Zlatým klíčem (Zlatý klíč

Svitavy) – pohádka u Sasíků
14.00 – Swing Grass Revival – koncert (swing

a bluegrass v jednom). 
15.00 – Akcent – koncert (vokální skupina, zamě-

řená hlavně na hudbu 20. století)
16.00 – Chameleon Leon (Kordula Liberec) – po-

hádka u Sasíků
17.00 – Jarret – koncert (folkrocková skupina)
18.00 – Pouštění svíček v oříšku

Nedûle 14. prosince
9.00–16.00 – Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

10.00 – Koledovánky (Čmukaři Turnov) – pohád-
ka u Sasíků

11.00 – Rozum Brothers – koncert (skladby na
pomezí mnoha hudebních stylů a nálad)

13.00 – Karkulka (Na Židli Turnov) – pohádka
u Sasíků

14.00 – Barrel Battery – koncert (Rytmy skupiny
jsou ovlivněny mnoha nejen brazilskými
styly)

15.00 – Adventní koncert v kostele Sv. Františka:
varhany – Pavel Holas (Věnuje se hře na
varhany a klavír, je autorem drobných
kompozic pro oba tyto nástroje a též patří
k nejzajímavějším malířům české výtvar-
né scény. Dlouhodobě působí jako asi-
stent na AVU, kde vyučuje talentované
posluchače.), housle – Daniel Hodík.

Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky www.turnov.cz nebo profil na www.face-
book.com/mestoturnov

Vánoãní trhy nabídnou velice zajímav˘ program 

Krásné proÏití vánoãních svátkÛ
Vedení města Turnova a zaměstnanci městského úřadu přejí obyvatelům města
i okolních obcí krásné vánoční svátky. Především spoustu rodinné pohody a dě-
tem bohatou nadílku pod stromečkem.

ãtvrtek 18. prosince 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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