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Vážení čtenáři,
vybrat tu správnou fotografii na titulní stranu ča-
sopisu je někdy docela kumšt. Zvlášť když se v jed-
nom měsíci potkají dvě tak zásadní témata, jako
jsou Vánoce a filmová premiéra dlouho očekáva-
ného nového dílu Hvězdných válek.

To pak dojde na vášnivou diskuzi a během ní
i na řadu otázek, na něž téměř není možné najít
odpověď. Tak třeba: Kdo jsou naši čtenáři? Co
je zaujme? Nebudou mít sladkobolných vánoč-
ních klišé v době vydání HOT už plné zuby? Nebo
naopak, neurazí je, že se v čase vánočním na ti-
tulce kulturního magazínu objeví pozvánka na
sci-fi? 

A od těchto otázek je to pak vždycky už jen krů-
ček k mnohem hlubším a komplikovanějším úva-
hám, jako třeba o čem jsou vlastně vánoční svátky?
Máme odkazovat na očekávaný (a mnohými včet-
ně mě toužebně vyhlížený) několikadenní klid, na
chvíle ztišení, na chvíle s rodinou a přáteli, nebo se
naopak máme na všechen ten patos, k němuž
Vánoce lákají, vykašlat, záměrně ho potlačit a s ur-
čitou dávkou ironie vybídnout veřejnost k tomu,

aby se k tradičnímu pojetí Vánoc postavila zády
(nebo aspoň bokem) a vyrazila užít volna jinak?

Tak tímhle vším jsme si letos při hledání toho
správného prosincového vizuálu prošli. A nakonec
jsme se dohodli. Na čem? V prvé řadě na tom, že
sníh letos nejspíš nebude, ale odkázat na tradiční
vnímání Vánoc se sluší. Dále i na tom, že Vánoce
jsou asi pro naše čtenáře skutečně tím nejdůležitěj-
ším časem v roce, kdy chtějí být se svými blízkými,
kdy si chtějí odpočinout a nabrat nové síly, kdy
chtějí dávat i brát lásku a radost. A v neposlední
řadě také na tom, že by všichni měli vidět nové
Hvězdné války. (Už proto, že jejich podtitul je vlast-
ně dokonalým vánočním sloganem…) Rozhodně
jsme se ale shodli na tom, že dělat kompromisy ne-
ní nic špatného a že je to vlastně dobrý způsob, jak
ukázat druhému, že ho ctíme a respektujeme.

Vážení a milí naši čtenáři, jménem všech nás
z Kulturního centra Turnov vám přeji krásné svát-
ky, mnoho lásky, radosti a sil do nového roku a do-
statečný respekt ode všech a vůči všem, kdo mají
(někdy jen zdánlivě) odlišný názor.

David Pešek

Síla se probouzí

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
úter˘ 1. prosince

19.00 – KAVÁRNA KUS
U zavû‰ené knihy 
Iva Pekárková zdarma

stfieda 2. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âertÛv ‰vagr
představení pro školy

40,–/30,–/20,–

19.30 – KINO SFÉRA
Malá z rybárny 
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 3. prosince
10.00 – KINO SFÉRA
Ztraceni v Mnichovû 
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Victor Frankenstein
drama/horor 110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Light for the Darkness
vol. 3
Metal for Hope vstupné dobrovolné

pátek 4. prosince
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vánoãní koncert
pro seniory
Odbor sociálních věcí zve na
Musicu Fortunu zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Victor Frankenstein
drama/horor 110,–

22.00 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 2
komedie 110,– 

sobota 5. prosince
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Na sala‰i zase stra‰í 
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Hodn˘ dinosaurus 3D
animovaný/rodinný

165,–/děti do 15 let 140,–

17.00 – KINO SFÉRA
Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov 3D
rodinný 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
komedie 110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
AnarchiA
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

22.00 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný 110,–

nedûle 6. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Hodn˘ dinosaurus 2D
animovaný/rodinný

130,–/105,– děti do 15 let

15.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Sbor Cantemus

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 2
komedie 110,–

úter˘ 8. prosince
18.00 – KINO SFÉRA
Laponskem na lyÏích
i pû‰ky
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 9. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Koza 
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Karel Plíhal
koncert
v předprodeji 160,–/na místě 190,–

ãtvrtek 10. prosince
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky z mléãné dráhy

40,–/30,–/20,–

10.00 – KINO SFÉRA
Ztraceni v Mnichovû
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00, 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Musica Fortuna
vánoční koncert 120,–/galerie 90,–

19.45 – KINO SFÉRA
Sedlák kavalír
/ Komedianti
přímý přenos opery

300,–/studenti a senioři 250,–

pátek 11. prosince
10.00-19.00 – NÁMùSTÍ A MUZEUM
âESKÉHO RÁJE
Vánoãní trhy

19.30 – KINO SFÉRA
Most ‰piónÛ
drama/thriller 120,–

sobota 12. prosince
10.00-20.00 – NÁMùSTÍ A MUZEUM
âESKÉHO RÁJE
Vánoãní trhy

14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ princ 3D
animovaný/fantasy 130,–

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
k tanci a poslechu 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
V srdci mofie 3D
dobrodružný/drama 130,–

22.00 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný 110,–Dal‰í Ïiv˘ pfienos opery z Lond˘na v kinû Sféra
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kulturní pfiehled
nedûle 13. prosince

14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ princ 2D
animovaný/fantasy 120,–

15.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
Gadrew Way
adventní koncert

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
V srdci mofie 2D
dobrodružný/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
komedie 110,–

úter˘ 15. prosince
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jan Rosák a Petr Vydra
Pohovka

200,–/140,– senioři na OSV

stfieda 16. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Monty Python
a Svat˘ Grál 
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 17. prosince
00.01 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, titulky
kostýmovaná půlnoční premiéra

140,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, titulky

175,–/děti do 15 let 145,–

pátek 18. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, dabing

175,–/děti do 15 let 145,–

22.00 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, dabing

140,–/děti do 15 let 110,–

sobota 19. prosince
14.30 – KINO SFÉRA 
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, dabing

175,–/děti do 15 let 145,–

17.00 – KINO SFÉRA
MarÈan
sci-fi/dobrodružný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, dabing

175,–/děti do 15 let 145,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Vánoce s Choreou
náhradní představení za Psaní Ježíškovi
v předprodeji 380,–/na místě 420,–

nedûle 20. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, dabing

140,–/děti do 15 let 110,–

15.00 – DÒM NA SBO¤E
Jitka a Ondfiej
Koláãn˘ch a Veronika
Vildmanová
adventní koncert

v předprodeji 60,–/na místě 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov 3D
rodinný 140,–

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
Jazzov˘ podveãer
aneb jazzové koledy
Lédl Jazz Q, host Jiří Hlava
koncert

vstupné 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, titulky

140,–/děti do 15 let 110,–

úter˘ 22. prosince 
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Tradiãní koncert
ÏákÛ ZU· Turnov
vánoční koncert

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, titulky

175,–/děti do 15 let 145,–

stfieda 23. prosince
19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, dabing

175,–/děti do 15 let 145,–

sobota 26. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 3D
animovaný/pohádka 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, dabing

140,–/děti do 15 let 110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Funk Corporation
vánoční koncert

20.00 – RESTAURACE DIVIZNA
Vánoce s Mackie Messer
Bandem
koncert

nedûle 27. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 2D
animovaný/pohádka 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, titulky

140,–/děti do 15 let 110,–Lédl Jazz Q zve na svÛj prosincov˘ koncert v pizzerii Ma‰kovka. 
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Kino Sféra

3D so 5. 12. – 14.30 hodin / 
165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D ne 6. 12. – 14.30 hodin /
130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, USA,
2015, 101 min, dabing

Hodn˘
dinosaurus

DobrodruÏná v˘prava
do pfiekrásné divoãiny.

ãt 3. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 4. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama/horor, USA,
2015, 109 min., titulky

Victor
Frankenstein

OÏivení mrtvé hmoty
se vymkne kontrole.

pá 4. 12. – 22.00 hodin / 110 Kã
ne 6. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie, N,
2015, 115 min., titulky

FakjÛ pane
uãiteli 2

Pokraãování bláznivé komedie.

st 2. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

animovan˘/drama, âR,
2015, 71 min.

Malá
z rybárny 

Netradiãní zpracování pfiíbûhu
Mofiského krále a jeho dcery Malé.

ãt 3. 12. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 10. 12. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR,
2015, 105 min.

Ztraceni
v Mnichovû

Papou‰ek, kter˘ kdysi patfiil
Daladierovi, znovu mluví.

3D so 5. 12. – 17.00 hodin / 140 Kã
3D ne 20. 12. – 17.00 hodin / 140 Kã

rodinn˘, âR, 2014, 73 min.

Aldabra:
Byl jednou
jeden ostrov

Fascinující dobrodruÏství
ze svûta pfiírody.

so 5. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã 
so 6. 12. – 17.00 hodin / 110 Kã 
so 12. 12. – 17.00 hodin / 110 Kã 
ne 13. 12. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie, âR, 2015, 100 min.

Vánoãní KameÀák

Starosta KameÀákova staví skokansk˘ mÛstek na hofie ¤íp.

FK

so 5. 12. – 22.00 hodin / 110 Kã 
so 12. 12. – 22.00 hodin / 110 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, VB/USA,
2015, 150 min., titulky

Spectre

James Bond odhaluje dûsivou
pravdu o organizaci Spectre.

st 9. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/road movie, âR,
2015, 75 min.

Koza

Pfiíbûh b˘valého olympionika,
Petera BaláÏe, pfiezdívaného Koza.

ãt 10. 12. – 19.45 hodin / 300 Kã /
250 Kã studenti a seniofii

pfiím˘ pfienos, 180 min.,
titulky

Sedlák Kavalír
/ Komedianti

Pfiím˘ pfienos dvou operních
pfiedstavení z Royal Opera House

pá 11. 12. – 19.30 hodin / 120 Kã

drama/thriller, USA,
2015, 135 min., titulky

Most ‰piónÛ

Paranoia svûta po obou
stranách Ïelezné opony.

FK

FK
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Kino Sféra

st 16. 12. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dobrodruÏn˘/komedie, VB,
1975, 91 min., titulky

Monty Python
a Svat˘ Grál

Velmi neotfielé zpracování
pfiíbûhu krále Artu‰e.

so 2. 1. – 17.00 hodin / 100 Kã 

dokumentární/Ïivotopisn˘, VB,
2015, 128 min., 12+, titulky

Amy

Celoveãerní dokument
o slavné hudební ikonû.

3D so 2. 1. – 19.30 hodin / 150 Kã 
3D ne 3. 1. – 17.00 hodin / 150 Kã

akãní/krimi, N/CHI/USA,
2015, 115 min., titulky

Bod zlomu

Agent FBI inflitruje gang, kter˘
si libuje v extrémních sportech.

3D so 12. 12. – 19.30 hodin / 130 Kã 
2D ne 13. 12. – 17.00 hodin / 110 Kã

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2015, 121 min., titulky

V srdci mofie

Pfiíbûh na motivy skuteãného
námofiního ne‰tûstí.

3D so 12. 12. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne13. 12. – 14.30 hodin / 120 Kã
3D so 2. 1. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 3. 1. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘/fantasy, FR, 2015, 106 min.

Mal˘ princ

Skuteãnû mÛÏeme vidût jen srdcem.

2D tit. ãt 17. 12. – 00.01 hodin / 140 Kã – kost˘movaná pÛlnoãní premiéra
3D tit. ãt 17. 12. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
3D dab. pá 18. 12. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
2D dab. pá 18. 12. – 22.00 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab. so 19. 12. – 14.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
3D dab. so 19. 12. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let

sci-fi/akãní, USA, 2015, 136 min., titulky, dabing

Star Wars:
Síla se probouzí

Dlouho oãekávané pokraãování kultovní série.

3D so 26. 12. – 17.00 hodin / 130 Kã
2D ne 27. 12. – 17.00 hodin / 100 Kã

animovan˘/pohádka, RUS,
2014, 78 min., dabing

Snûhová
královna

Napínavé dobrodruÏství
plné nebezpeãí a nástrah.

so 19. 12. – 17.00 hodin / 100 Kã

sci-fi/dobrodruÏn˘, USA,
2015, 134 min., 12+, titulky

MarÈan

Úspû‰n˘ film o snaze pfieÏít
na nehostinné planetû.

FK

2D dab. ne 20. 12. – 14.30 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D tit. ne 20. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D tit. út 22. 12. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
3D dab. st 23. 12. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
2D dab. so 26. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D tit. ne 27. 12. – 19.30 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

sci-fi/akãní, USA, 2015, 136 min., titulky, dabing

Star Wars:
Síla se probouzí

Dlouho oãekávané pokraãování kultovní série.
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Mûstské divadlo

Na sala‰i zase stra‰í pro dûti
Jura s Ondrou stojí před nesnadným úkolem. Na
salaši se totiž objeví zlá a prohnaná divoženka.
Jura s Ondrou budou mít co dělat, aby se jí zbavi-
li, zvlášť když jejich kamarádka víla ztratí všechna
svá kouzla. 

A co víc, poznáte další lidové zvyky a tradice.
Uvidíte, jak budou Jura s Ondrou připravovat po-
svícení, péct brambory a jakou práci jim dá sehnat
na svátek svatého Martina husu i to, proč se pře-

vléknou za Mikuláše a čerta. Divadelní pohádka je
určená pro děti od 4 let. 

sobota 5. prosince od 10 hodin
Na sala‰i zase stra‰í
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Jan Rosák pfiijede na turnovskou Pohovku
Jan Rosák je rozhlasový a televizní hlasatel a pří-
ležitostný herec a je také považován za špičku me-
zi českými moderátory, navíc je pětinásobným dr-
žitelem ceny TýTý v této kategorii. 

O pracovních i nepracovních tématech si přijede
sympatický herec a tvář televizního i rozhlasového
vysílání Jan Rosák povídat na turnovskou talk
show Pohovka s Petrem Vydrou. Hudební dopro-
vod zajistí jako již tradičně Pavel Půta a Andy

Seidl. Prosincovou Pohovku spolupořádá Odbor
sociálních věcí Turnov. 

úter˘ 15. prosince od 19 hodin
Jan Rosák a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii na OSV 140 Kã

Chorea Bohemica nahradí Psaní JeÏí‰kovi
Ač nás to velice mrzí, jsme nuceni zrušit prosinco-
vé abonentní divadelní představení Psaní Ježíš-
kovi. Důvodem je zdravotní stav jednoho ze členů
souboru. 

Jako náhradu jsme pro vás vybrali vystoupení hu-
debně tanečního divadla Chorea Bohemica. V pří-
padě, že se rozhodnete využít této nabídky, jsou na
toto představení platné vaše zakoupené vstupen-
ky. Lístky je samozřejmě také možné vrátit, a to na
recepci Kulturního centra Střelnice. Tato možnost
se týká i majitelů abonentních vstupenek.

Chorea Bohemica je špičkový umělecký soubor
v oblasti jevištního ztvárnění tradičních projevů li-
dového umění, který svým současným pojetím po-

kladů českého folklóru, zdůrazňujícím především
jeho humor a poezii, dosahuje kdekoliv a při kaž-
dém vystoupení nejužšího kontaktu s divákem.

Představení obsahují vedle vánočních obchůzek
a koled celkem čtrnáct legend, které byly vytvoře-
ny postupně a jsou různě obměňovány. Ve vzácné
syntéze tradiční hudby, zpěvu, tance, lidového di-
vadla a výtvarného cítění jakoby vdechla Chorea
Bohemica život naivním figurkám českých betlé-
mů, malůvkám na skle, rytinám starých nebeklíčů
i světské radosti ze života. 

sobota 19. prosince od 19.30 hodin
Vánoce s Choreou
abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã
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Light in the Darkness Vol. 3 
Metal for Hope pokračuje v pořádání benefičních
koncertů ve spolupráci s Kulturním centrem
Turnov. V kavárně KUS se bude konat již třetí
koncert z řady Light in the Darkness – jeho výtě-
žek poputuje do denního stacionáře Sluníčko, kde
snaha pomáhat metalovou hudbou začala. 

Tentokrát bude akce věnována oddělení dětí s au-
tismem, na opravu piana nebo k získání nějaké
další pomůcky. Zahrají kapely Nerium, Spreading
Dread a Purnama. Vítán je každý, kdo má v sobě
pokoru a touhu pomoci. Hnutí je sice zaměřené na

metalovou komunitu, ale vítán je každý, kdo má
srdce na správném místě, a to bez ohledu na to, ja-
kou hudbu poslouchá. „Chceme svou hudbou bo-
jovat za dobrou věc. Chceme bojovat za naději pro
ty, kteří ji potřebují,“ říkají organizátoři.

ãtvrtek 3. prosince od 20 hodin
Light in the Darkness Vol. 3
charitativní koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Pfiijìte si uÏít pohodu na adventní koncerty
Sbor Cantemus
V podání ženského komorního sboru Cantemus
zazní skladby V. A. Michny z Otradovic, Franco
Guerrera, Lájose Bárdose, Václava Trojana a dal-
ších. Sbor založila v roce 1983 Věra Sokolová
a pod jejím vedením získal řadu domácích i mezi-
národních cen. Nyní jej vede v komornějším obsa-
zení Vlasta Hejnicová. 

Gadrew Way
Smyčcový kvartet Gadrew Way vznikl v roce 2010
pod vedením Gabriely Vermelho, která se řadí me-
zi nejvšestrannější a nejpozoruhodnější osobnosti
naší hudební a divadelní scény. 

Dívčí kvartet přednese skladby Maurice Ravela,
Astora Piazzolly, Maca Manuse nebo Jeremy
Cohena.

Jitka a Ondfiej Koláãn˘ch
a Veronika Vildmanová
Čtvrtý adventní koncert uvádíme k poctě pátera
Antonína Marka ve spolupráci s Městskou knihov-
nou Antonína Marka, která letos slaví významné
výročí od svého založení. Přijďte načerpat tu pra-
vou vánoční atmosféru ještě před samotnými
svátky.

nedûle 6. prosince od 15 hodin
Sbor Cantemus
adventní koncert
chrám Narození Panny Marie
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã

nedûle 13. prosince od 15 hodin
Gadrew Way
adventní koncert
kostel sv. Franti‰ka z Assisi
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã

nedûle 20. prosince od 15 hodin
Jitka a Ondfiej Koláãn˘ch
a Veronika Vildmanová
adventní koncert – DÛm Na Sbofie
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã
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AnarchiA
Kapela vznikla na jaře roku 2015. Zakladájící
členové kytarista David Koreček a zpěvák Daniel
Pelant po dlouhém hledání našli osobu, která to
pořádně rozbalila za škopkama, Vladimíra Ho-
ráka, a zanedlouho na to i mladého šikovného ba-
sáka Jana Kudrnáče. 

Po podzimních koncertech, kde předskakovali ka-
pelám Dymytry a Walda Gang, se představí na
Střelnici. Hrají tvrdou muziku, převážně metal, le-

tos na jaře začali navíc skládat vlastní písně a v tuhle
chvíli připravují debutový klip. Takže fanoušci se
můžou těšit na staré i nové skladby a skvělý koncert.

sobota 5. prosince od 20.00 hodin
AnarchiA
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Vánoãní koncert Funk Corporation
Funky Vánoce připadají v Turnově tradičně na
26. prosinec. Už třetí rok totiž kapela Funk Corpo-
ration zve na party na Střelnici všechny, kteří ne-
mají náladu na stokrát viděné pohádky a okoralé
cukroví. 

Sehraní funky misionáři, kteří si v uplynulých le-
tech zahráli mimo jiné také s jazzovou legendou
Johnem Scofieldem, nabídnou i letos svou před-
stavu o skladbách soulových legend a pár kusů
z vlastní dílny. Řečeno s legendárním mrazíkov-
ským Ivánkem: k funku čelem, k pohovkám zády!

Přijďte využít možnost poslechnout si nejlepší fun-
ky kapelu na sever od Mnichova Hradiště v katego-
rii „více než devět členů“ a načerpat energii tolik
potřebnou k přežití Silvestra. Afterparty s autogra-
miádou do připravených památníčků zaručena!

sobota 26. prosince od 20 hodin
Funk Corporation
koncert
kulturní kavárna KUS

Karel Plíhal vystoupí v Mûstském divadle
Karel Plíhal připravil pro své příznivce sérií pod-
zimních koncertů a jedna z jeho zastávek bude
i v Městském divadle Turnov. 

V pořadu jednoduše nazvaném „Karel Plíhal“
zazní výběr z posledního alba Vzduchoprázniny.
Hudebník zařadí ale i mnoho starších písniček
v krásných nových aranžích, za všechny můžeme
jmenovat Námořnickou, Kluziště či Instalatér-
skou. Kromě nich přednese Karel Plíhal i nové
a starší básničky. Karel Plíhal je držitelem ceny
Anděl za nejlepší desku roku 2012 právě za
Vzduchoprázdniny, které byly zároveň v recenzích

jedním z nejlépe hodnocených alb. Tvorba jednoho
z nejpoetičtějších folkařů současné české scény je
velmi originální a těžko napodobitelná. Karel Plíhal
navazuje na nejlepší tradice českého písničkářství,
disponuje velkou slovní fantazií a v jeho textech
i básních často nacházíme i pohádkovou tematiku.

stfieda 9. prosince od 19.30 hodin
Karel Plíhal
koncert
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 160 Kã, na místû 190 Kã
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U zavû‰ené knihy se zastaví Iva Pekárková
Spisovatelka Iva Pekárková je autorkou řady
románů, cestopisů, souborů povídek a esejů. Žila
jako uprchlice v USA, od roku 2005 žije jako
imigrantka v Anglii. Živila se jako taxikářka na
obou stranách silnice – v New Yorku a v Londýně.
Ve svých dílech se hodně zabývá střety kultur
a vztahy mezi národy a rasami. 

Z posledních knih jmenujme: Levhartice (román),
Beton (soubor povídek), Péra a perutě (znovuvy-
daný první román o životě v zadrátovaném Česko-

slovensku), Postřehy z Londonistánu (soubor blo-
gů). Aktuálně přijíždí z Londýna na propagační
turné svých knih Levhartice, Beton, Londonistán
a horké novinky Pečená zebra, která právě vychází.

úter˘ 1. prosince od 19 hodin
Iva Pekárková
literární veãer
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Cestovatelé se vydali napfiíã Laponskem
Nová multimediální cestovatelská přednáška
Pavly Bičíkové o letním a zimním putování s bato-
hem na zádech drsnou švédskou divočinou za po-
lárním kruhem – Laponskem.

S Pavlou se vydáme v arktických mrazech na běž-
kách kolem nejvyšší hory Švédska Kebnekaise
a přes Národní park Abisko. Na konci léta bude-
me tři týdny putovat poslední divočinou Evropy,
kde spíše než telefonní signál chytíme soba.
Zažijeme dobrodružství v odlehlých horách Sa-
reku. Budeme překonávat bažiny, divoké řeky, je-

zera, ale i nedostatek jídla. Uchvátí nás delta řeky
Rapa, která je právem považována za nejkrásnější

v Evropě. A pochopíme, že v divočině nemá cenu
plánovat, ale spíše jí naslouchat a nechat se vést.
Společně odhalíme tajemství Sámů (Laponců),
posledního kočovného národa Evropy, který se
stále živí pastevectvím sobů. 

úter˘ 8. prosince od 18 hodin
Laponskem na lyÏích i pû‰ky 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra 
vstupné 70 Kã

Duo Jamaha pfiijede zazpívat do Turnova 
Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek.
Duo Jamaha úspěšná kapela a hvězda TV Šlágr
přijede do turnovského kulturního centra Střelnice. 

Slovenské hudební Duo Jamaha působí na scéně
v současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn
Marian Kotvanovci. 

Výběr písní této hudební skupiny je multižánro-
vý, pro všechny věkové generace a je zárukou
skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a ta-
neční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo
moderní remixy. Sami Kotvanovci říkají: „Přije-

deme zahrát všude tam, kde potřebují hudbu a zá-
bavu.“ A poprvé tak přijíždějí i do Turnova!
Vstupenky jsou velmi vhodným a originálním dár-
kem pod stromeček nejen pro prarodiče, ale i pro
rodiče a přátele.

stfieda 13. ledna od 18 hodin
Duo Jamaha 
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 320 Kã/290 Kã/180 Kã
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PÛlnoãní kost˘movka nov˘ch Star Wars
Letošní Vánoce jsou pro sci-fi fanoušky dvojnásob-
ným svátkem, na velké plátno se totiž po deseti le-
tech vrací série Star Wars. Novinka má podtitul
Síla se probouzí a v turnovském kině Sféra pro vás
připravujeme velkou kostýmovanou půlnoční
premiéru, na kterou zbývá už jen posledních pár
lístků. 

V noci ze středy 16. na čtvrtek 17. prosince budou
kino Sféra i jeho zaměstnanci vypadat jako z pře-
daleké galaxie, půlnoční kostýmované premiéry
u nás totiž mají vždycky tu správnou atmosféru
a i vás uvidíme rádi v kostýmech. Když totiž nebu-

deme počítat všelijak přijímanou „novou trilogii“,
tak se Star Wars vracejí do kina dokonce po
dvaatřiceti letech, a to už si pozornost rozhodně
zaslouží. V jaké verzi budete chtít novinku vidět, je
jen na vás, připravujeme 2D i 3D a dabing i titulky
v různých kombinacích. 

Jestli jste spíš fanoušky jiných žánrů, potěší vás
v prosinci třeba drama Most špionů s Tomem
Hanksem či Vánoční Kameňák v režii F. A. Brab-
ce. A kdo na podzim nestihl třeba bondovku
Spectre, komedii Fakjů pane učiteli 2 nebo sci-fi
Marťan, pak bude mít v prosinci ještě jednu šanci
užít si tyhle filmy na velkém plátně. 

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

nedûle 6. prosince 2015 – Sbor Cantemus (adventní 
koncert) 60,–

úter˘ 8. prosince 2015 – Laponskem na lyžích i pěšky
(cestovatelský klub) 70,–

stfieda 9. prosince 2015 – Karel Plíhal (koncert) 160,–
ãtvrtek 10. prosince 2015 – Musica Fortuna (koncert)

120,–/ 90,–
nedûle 13. prosince 2015 – Gadrew Way (adventní 

koncert) 60,–
úter˘ 15. prosince 2015 – Pohovka – Jan Rosák

(talkshow) 200,–/ 140,–
sobota 19. prosince 2015 – Vánoce s Choreou

(náhradní abonentní představení) 380,–
nedûle 20. prosince 2015 – Jitka a Ondřej Koláčných,

Veronika Vildmanová (adventní koncert) 60,–

Vhodné jako Vánoãní dárek:
stfieda 13. ledna 2016 – Duo Jamaha (koncert) 

320,–/290,–/220,–/180,–
ãtvrtek 14. ledna 2016 – …a na hrušce sedí diktátor

(abonentní představení) 350,–
stfieda 20. ledna 2016 – Světáci – Háta

(volné divadelní představení) 350,–

ãtvrtek 21. ledna 2016 – Edita Adlerová, Anna 
Hlavenková – Canto dolce, Příběhy lásky
(Turnovský hudební večer) 100,-

ãtvrtek 18. února 2016 – Zeptej se táty (abonentní 
představení) 280,–

úter˘ 1. bfiezna 2016 – Josef Fousek (koncert) 110,–
pátek–sobota 18.–19. bfiezna 2016 – NEFORM JAZZ 

FEST na jeden den 120,–/na oba dny 200,–
ãtvrtek 7. dubna 2016 – Deštivé dny (abonentní 

představení) 420,–
ãtvrtek 14. dubna 2016 – Vltava (koncert) 140,–
pondûlí 11. dubna 2016 – Jakub Smolík (koncert) 

320,–/300,–
stfieda 20. dubna 2016 – Smolíkovi (abonentní 

představení) 420,–

stfieda 27. dubna 2016 – Lenka Filipová (koncert) 
320,–/290,–/270,–

stfieda 4. kvûtna 2016 – Hvězdné manýry – Háta
(volné divadelní představení) 350,–

nedûle 15. kvûtna 2016 – Z prachu hvězd (abonentní 
divadelní představení) 380,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:

pondělí 8.00–18.00 
úterý 8.00–16.00 

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)
středa 8.00–14.00
čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–14.00

Pfiedprodej vstupenek

Nedostáváte do schránky 
Hlasy a ohlasy Turnovska? 

Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra 
na Stfielnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,

v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stfielnici. 
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného, 

mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stfielnice, 
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem 

na adrese romana.kefurtova@kcturnov.cz.
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Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

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

V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

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

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707
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Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

JeÏí‰kova vánoãní po‰ta
I v letošním roce se děti mohou těšit na Ježíškovu
vánoční poštu a poslat dopis se svými přáními
Ježíškovi prostřednictvím Regionálního turistic-
kého informačního centra. Pobočka č. 255 se ote-
vírá již v pondělí 30. listopadu 2015. Děti mohou
nosit své dopisy do soboty 19. prosince 2015 do
infocentra na náměstí Českého ráje a to v tomto
čase: po–pá 8.00–17.00, so 9.00–12.00. Za každý
odeslaný dopis děti obdrží malou pozornost a po-
tvrzení o předání dopisu.

Kapesní kalendáfie 2016
Blíží se nám konec roku a příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch již tradičně
vydala pět druhů kapesních kalendáříků na příští
rok 2016. Kalendáříky s motivy z Turnova a Čes-
kého ráje jsou pro Vás k dispozici zdarma v Regio-

nálním turistickém informačním centru na ná-
městí Českého ráje.

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)
Iveta Kleinová – Perokresby
Výstava perokreseb z Turnovska paní učitelky
a výtvarnice Ivety Kleinové. Vystaveno je i několik
kovaných plastik syna Davida, který je absolven-
tem SUPŠ a VOŠ Turnov.

Přijďte se podívat na romanticky laděné obráz-
ky známých i znovuobjevených zákoutí domů,
kostelů, kapliček, ulic a stromů v Turnově a okolí.

Výstava potrvá do konce prosince 2015. 

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 

Sobota 12. prosince, od 14 hodin
Pfiedvánoãní koncert na Vald‰tejnû
Tradiční předvánoční zpívání na hradě Valdštejně
s pěveckým sborem PROVAZ z Kacanov.
Vstupné dobrovolné

Sobota 19. prosince, od 14 hodin
Adventní ãas s vévodou
Albrechtem z Vald‰tejna
Setkání s vévodou, s nímž si ozdobíme vánoční
strom na hradě Valdštejně. Symbolicky si můžete
přinést vlastní ozdobu, za kterou dostanete odmě-
nu od vévody. Vstupné 50 Kč a 30 Kč

Nedûle 20. prosince, od 14 hodin
Tradiãní i netradiãní koledy
Vystoupení dětského sboru turnovských skautů.
Předání Betlémského světla.
Vstupné dobrovolné

âtvrtek 24. prosince, od 14 hodin
·tûdr˘ den na Vald‰tejnû
Vánoční koncert pěveckého sboru I DILETTANTI
z Liberce pod vedením Mgr. Čeňka Svobody.
Vstupné dobrovolné

Sobota 26. prosince, od 14 hodin
Vánoãní koncert 
– MUSICA FORTUNA
Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého
sboru z Turnova.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma

Pondûlí 28. prosince, od 14 hodin
Varhanní koncert
Koncert, na kterém vystoupí Radek Rejšek (var-
hany) a Vít Janata (trubka) ve skladbách starých
mistrů.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma

Během prosincových akcí si budete moci na hradě
Valdštejně prohlédnout Dřevařský betlém řezbáře
Vladimíra Kubíka, který bude vystaven v prostoru
bývalé kočárovny.

Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch Vám děkuje za přízeň v roce 2015
a přeje Vám příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný rok 2016!

Turnovské památky a cestovní ruch 
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov

Městská knihovna Antonína Marka v prosinci ne-
jen uzavírá rok 2015, ale také je nejblíže datu slav-
ného Provolání pátera Antonína Marka, které dalo
vzniknout druhé nejstarší knihovně na území Čech.
Stalo se tak 27. prosince roku 1820. Proto si připo-
mínáme 195. výročí založení knihovny, ale také
230. výročí narození našeho zakladatele Antonína
Marka. Přejeme všem čtenářům, návštěvníkům
a našim příznivcům pohodové vánoční svátky a do
nového roku 2015 pevné zdraví a osobní štěstí.
Těšíme se na další setkávání při všech našich akti-
vitách a nabízíme své služby, které můžete sledovat
na našich nových webových stránkách. 

úter˘ 1. prosince 2015 od 9.00; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Klub Mat˘sek
Pořad výchovy ke čtenářství pro předškoláky
z mateřských škol. Hrátky s říkadly a básničkami
doplněné výtvarnou aktivitou.

úter˘ 1. prosince 2015 od 14.00; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
První prosincové setkání mladých literátů a čtená-
řů bude ve znamení adventu, tvůrčího psaní a dal-
ších aktivit s touto tematikou.

stfieda 2. prosince 2015 od 14.00; klubovna penzionu V˘‰inka 
Tfii zastavení s Antonínem Markem
V rámci projektu Aktivní senior se pro obyvatele
penzionu a další zájemce z řad veřejnosti uskuteční
pořad k 230. výročí narození turnovského rodáka
a významné osobnosti našeho regionu, Antonína
Marka. Přednáší PhDr. Květoslava Hnízdová, ci-
tace textů Eva Kordová.

ãtvrtek 3. a pátek 4. prosince 2015 od 9.00; oddûlení pro dûti
a mládeÏ 
âteme a tvofiíme s Barborkou
Pořady výchovy ke čtenářství pro 2. ročníky základ-
ních škol. Pořadem provází Eva Kordová.

úter˘ 8. prosince 2015 od 14.00; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
Další setkání mladých literátů a čtenářů nad nově
napsanými autorskými texty a novými knihami.

pondûlí 7.–pátek 18. prosince 2015 od 8.00; oddûlení pro dûti
a mládeÏ 
Vánoãní hodinky
Tradiční setkání v knihovně u stromečku v před-
vánočním společném těšení na Ježíška a dárky.
Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích. Na
děti se těší Eva Kordová a Aleš Ressler.

ãtvrtek 10. prosince 2015 od 13.30; klubovna penzionu ÎiÏkova 
Vánoãní tvofiivá dílna
V rámci Klubu aktivní senior se koná tvořivá dílna
s vánoční tematikou pro obyvatele penzionu v Žiž-
kově ulici a další zájemce z řad veřejnosti.
Lektorka Edita Nožičková a Simona Bakešová.

úter˘ 15. prosince 2015 od 14.00; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
Toto setkání čtenářského klubu je ve znamení
předvánočního tvůrčího psaní, vánočních textů
a uskuteční se i závěrečná besídka.

stfieda 16. prosince 2015 od 14.00; klubovna DD Pohoda
Vánoãní ãas
Komponovaný pořad slova a hudby. Účinkují Eva
Kordová mluvené slovo, hudební doprovod na ky-
taru Ondřej Halama.

stfieda 16. prosince 2015 od 17.30; sálek knihovny 
Klub zaãínajících autorÛ
Další setkání klubu pro začínající básníky i pro-
zaiky. Přijďte prezentovat svá díla, diskutovat
o psaní a načerpat inspiraci, klub je určen všem
autorům od šestnácti let. Organizuje knihovnice
Pavlína Skálová.

ãtvrtek 17. prosince 2015 od 14.00; klubovna penzionu ÎiÏkova
– Klub Aktivní senior 
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.

Nové knihy:

Maxim Biller – Židovský blues 
Jeremy Clarkson – Ďábelská jízda
Alice Clayton – Samec 
Sasha Grey – Juliette Society 
Ivana Kocmanová – Ina chce být rocková zpě-
vačka
Joe Nesbø – Syn 
Tomáš Šebek – Mise Afghánistán
Vladimír Ševela – Český krtek v CIA
Miloš Urban – Urbo Kune
Andy Weir – Marťan

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

pátek 11. prosince od 14 do 18 hodin, 
sobota 12. prosince od 9 do 18 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Odlévání vánoãní rybky z olova –
Vánoãní dílna pro vefiejnost
V rámci tradičních Vánočních trhů se můžete těšit
na „Kapří stezku“, která vás zavede do muzea
a která bude zakončena v Kamenářském domě
tvůrčí dílnou nazvanou Vánoční odlévání. Zde si
spolu s dětmi budete moci vyrobit přívěšek s moti-
vem ryby. 

od 10. do 12. prosince, Skálova ulice
Kapfií stezka
V rámci Vánočních trhů v Turnově bude pro ná-
vštěvníky připravena zábavná malovaná cesta od
náměstí Českého ráje Skálovou ulicí do Muzea
Českého ráje. Potkáte na ní mořskou pannu, vod-
níka i ryby. Kapří stezka Vás dovede do muzejní
galerie na výstavu Kapr, sumec, štika a doprovod-
né loutkové pohádky. Dále povede do Kamenář-
ského domu na dílnu odlévání vánoční rybky
z olova.

pátek 11. prosince od 17.30 hodin, Galerie muzea
Kfiest knihy Zápisky sedláka
Josefa Dlaska
Rukopisné zápisky sedláka Josefa Dlaska z Do-
lánek u Turnova – jeden z historických pokladů
našeho regionu – vychází po sedmdesáti čtyřech
letech tiskem, navíc vůbec poprvé ve své komplet-
ní podobě. Ponoříme-li se dnes do četby jeho zá-
pisníku, prožijeme poučný, napínavý a místy pře-
kvapivě zábavný výlet do minulosti. 

sobota 12. prosince od 16 hodin, Galerie muzea
Kfiest knihy Îivot na provázku,
aneb o loutkáfiích a loutkách
Publikace Život na provázku, aneb o loutkářích
a loutkách s podtitulem Tradice a současnost lout-
kářství v Českém ráji a Libereckém kraji přináší
stručný pohled na historický vývoj loutkářství až
po současnost v našem regionu. Kniha vychází
pod záštitou Muzea Českého ráje v Turnově.

VÝSTAVY 
do soboty 2. ledna, Galerie muzea
Kapr, sumec, ‰tika – historie
tradiãního chovu ryb a rybolovu
na Turnovsku
Výstava Kapr sumec štika přiblíží návštěvníkům
výsledek výzkumu, který se zabýval tradičním
způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje
a Pojizeří. Návštěvníci výstavy budou mít mož-
nost se seznámit s pomůckami a náčiním, se kte-
rým pracovali rybáři na konci 19. století, co všech-
no používali ve vesnickém prostředí pytláci i jak se
způsob rybolovu v rybničním rybářství vyvíjel od
pravěku po současnost. Výstava zároveň návštěv-
níkům představí rybu jako fenomén kulturního
dědictví.

do nedûle 17. ledna, v˘stavní sál muzea
reGenerace 2, 
netradiãní propojení
Druhý ročník projektu a výstavy reGenerace bude
dokumentovat vývoj současného šperku v Turno-
vě. Tato výstava má přispět k rozšíření pohledu na
šperk nejen jako na klenot z drahých materiálů,
ale též na šperk s ambicemi stát se uměleckým ar-
tefaktem balancujícím na pomezí drobné plastiky. 

od soboty 26. prosince do stfiedy 6. ledna, Kamenáfisk˘ dÛm
Betlémy ze sbírky Josefa Václava
Scheybala
Adventní čas návštěvníkům Muzea Českého ráje
zpříjemní výstavy betlémů ze sbírky manželů Jany
a Josefa Václava Scheybalových na Kamenářském
domě. Sbírka obsahuje unikátní betlémové archy
z 1. poloviny 19. století, bedle toho jsou ve sbírce
zastoupeny jednotlivé figury papírových tištěných
betlémů, z mladší vrstvy tištěných betlémů sbírka
obsahuje tištěné archy betlémů.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
Prosinec – dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin
Otevírací doba muzea bûhem Vánoãních svátkÛ: 
24. 12. 9–12 hodin, 25. 12. ZAV¤ENO, 
26. 12. 9–16 hodin, 27. 12. 9–16 hodin, 
28. 12. ZAV¤ENO, 29. 12. 9–16 hodin, 
30. 12. 9–16 hodin, 31. 12. ZAV¤ENO, 
1. 1. ZAV¤ENO, 2. 1. 9–16 hodin, 
3. 1. 9–16 hodin.

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
Otevírací doba Dlaskova statku: 
Dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hodin
Otevírací doba bûhem Vánoãních svátkÛ:
24. 12. ZAV¤ENO, 25. 12. ZAV¤ENO, 
26. 12. 9–16 hodin, 27. 12. 9–16 hodin, 
28. 12. ZAV¤ENO, 29. 12. 9–16 hodin, 
30. 12. 9–16 hodin, 31. 12. 9–16 hodin, 
1. 1. ZAV¤ENO, 2. 1. ZAV¤ENO, 
3. 1. ZAV¤ENO

Muzeum âeského ráje 
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tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, 
e-mail: sychrov@npu.cz, www.zamek-sychrov.cz, 
www.facebook.com/szsychrov

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

Prohlídková trasa A – autentické zámecké inte-
riéry obsahující soukromá apartmá majitele zám-
ku a jeho rodiny (ložnice, pracovny, toaletní poko-
je) a reprezentativní prostory (královské apartmá,
hráčský salon, knihovna, velká jídelna). Pokoje
byly rekonstruovány na základě archivních mate-
riálů do romantické novogotické podoby (tj. do
období 2. poloviny 19. století).

Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z dra-
hých kovů a kamenů, které České republice věno-
val turnovský rodák, pan František Khynl.

sobota 5. prosince od 17 hodin, zámecká galerie
Adventní koncert
Účinkuje: Musica Fortuna, na programu jsou ko-
ledy a vánoční písně. Jednotné vstupné 100 Kč. 

sobota 12. prosince od 18 hodin, zámecká galerie
Netradiãní vánoãní koncert 
v jazzov˘ch tónech
Účinkuje kapela Jiří Mašík Quartet. Koncert zač-
ne prohlídkou zámku, na kterou naváže o hodinu
později samotný koncert v zámecké galerii. Vstu-

penky dostupné na serveru evstupenka.cz za jed-
notné vstupné 250 Kč.

nedûle 20. prosince od 14 hodin, zámecká kaple
Vánoãní odpolední koncert 
smíšeného pěveckého sboru Zničehonic z Liberce
společně s dětmi ze základní školy v Radostíně.

sobota 26. prosince od 16 hodin, zámecká galerie
Vánoãní koncert Veselé vánoãní hody
Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, David Švec –
cembalo, Jan Sládeček – violoncello, Petr Přibyl –
viola. Na programu jsou díla J. J. Ryby, A. Vivaldiho
a G. F. Händela. Správa zámku nabízí možnost za-
koupení vstupenky již nyní – tip na vánoční dárek.
Vstupenky k dostání na pokladně zámku (denně
10–14 hod.). Vstupenky jsou také dostupné na ser-
veru evstupenka.cz za jednotné vstupné 190 Kč. 

od nedûle 27. prosince do nedûle 3. ledna 
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. Pro každého je
připraven drobný dárek. Vstupenka na vánoční
prohlídky bude zároveň platná na výstavu Ze živo-
ta Medvědího klanu. Menší skupiny bez rezervace
v 10.30, 11.30, 13 a 14 hodin. Pro skupiny nad 10
osob je nutná rezervace na telefonu 482 416 011
(10–14 hodin). Délka prohlídky je přibližně
50 minut. Vstupné: plné 150 Kč, snížené 105 Kč.

Státní zámek Sychrov

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

od 1. listopadu do 31. prosince 2015
Jsoucno – obrazy 
Anety Konopáãové

Aneta Konopáčová se narodila 6. února 1994
v Turnově a zde také žije. 

Většinu času tráví v Hradci Králové, kde
studuje na Univerzitě HK (obor Aplikovaná ma-
tematika), a ve volném čase se věnuje kresbě
a malbě. Nejdříve se věnovala kresbám, zejména

tužkou zde se nechávala inspirovat okolním svě-
tem. Její kresby zachycovaly portréty zaměřené na
výrazy obličeje. 

Časem, začala zkoušet nové techniky (Dry
Brush) a témata. Později se přeorientovala na
malbu akrylem či olejomalbu. 

Galerie Granát
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz
naruc.turnov@seznam.cz

úter˘ 1. prosince od 17 do 20 hodin
Kurz v˘roby ‰perkÛ a ozdob 
háãkovan˘ch z drátku
Kurz je určen absolventům kurzu pro začátečníky
nebo všem, kteří již zvládají základy háčkování.
Vyrobíte si kulaté náušnice, přívěsek ve tvaru ky-
tičky, brož nebo vánoční hvězdu. Materiál, který
spotřebujete, je v ceně, nářadí dostanete zapůjče-
né. Cena 250 Kč.

stfieda 2. prosince od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

úter˘ 8. prosince od 12.30 hodin
Mediální v˘chova
Beseda s expertkou na mediální výchovu Mgr.
Evou Bělohlavou. Děti přicházejí do kontaktu
s médii od nejútlejšího věku, berou je jako přiroze-
nou součást svých životů, je to problém?

Jak vysvětlovat rozdíl mezi realitou a mediálním
obrazem, jak zajistit bezpečný pohyb na internetu

a sociálních sítích, jak udržet s dětmi krok ve svě-
tě nových technologií

úter˘ 8. prosince od 16 hodin
Vstup do matefiské/základní ‰koly
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou
Leitnerovou. Nastupuje vaše dítě do mateřské ne-
bo základní školy? Usnadněte mu tento důležitý
krok na cestě k dospělosti. Cena za akci 30 Kč. 

pátek 11. prosince od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. 

Pouze na objednání na tel. 775 964 314 nebo
v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč 

ãtvrtek 17. prosince od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.

ãtvrtek 17. prosince od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem
/ADHD
Pravidelné setkávání rodičů dětí s autismem
a ADHD. Výměna a sdílení zkušeností, vzájemná

podpora. Co zažívají rodiče dětí s autismem
a ADHD. Vítán je každý, koho tato problematika
zajímá.

pátek 18. prosince od 10 hodin
SouÏití mezi generacemi
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Dítě žije a prospívá v rodině. Jaká je role
babiček a dědečků a jak se s nimi domlouvat. Cena
za akci 30 Kč. 

18. prosince 2015 – konec programu v CPR Náruč.
Těšíme se na vás 4. ledna 2016. 

Centrum pro rodinu Náruã

úter˘ 1. prosince od 18 hodin, koncertní sál ZU·
Základní umělecká škola Turnov pořádá 35. po-
kračování cyklu Koncert ve škole.
Tentokrát se vám představí portugalský klavíris-
ta Edgar Cardoso. Vstupné 100 Kč.

ãtvrtek 10. prosince od 17 hodin, koncertní sál ZU·
Pokraãování cyklu Interních 
koncertÛ ÏákÛ ZU·.
Vstupné dobrovolné. 

úter˘ 22. prosince od 18 hodin, Mûstské divadlo
Vánoãní koncert ÏákÛ 
V programu vystoupí sólisté, komorní soubory
i orchestry. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.

ãtvrtek 24. prosince od 14 hodin, chrám Narození Panny Marie
Vánoãní koncert Carminy,
Turnováãku 
a Dechového orchestru
Na Štědrý den vám žáci školy každoročně zpří-

jemňují svátečný den hudbou s vánoční té-
matikou.
Vstupné dobrovolné. 

V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného 
oboru
Ve výstavní síni ZUŠ Turnov bude po celý prosi-
nec probíhat Výstava prací žáků výtvarného obo-
ru. Otevřeno od pondělí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin.

Základní umûlecká ‰kola Turnov
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Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe 
www.zlutaponorka.turnov.cz, 
481 311 364, 722 642 287 

pátek 4. prosince od 16 hodin, sál v pfiízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s čertem, Mikulášem a andělem,
vhodné pro děti od 2 do 10 let. Rezervace místa je
nutná, kapacita omezena. Více informací na
www.zlutaponorka.turnov.cz.

úter˘ 8. prosince od 14 do 18 hodin, v˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Vánoãní korálkování
Výtvarná dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi vy-
tvořit drobné dárky pro své přátele a kamarády.
Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti 30 Kč, do-
spělí 60 Kč. 

sobota 12. a nedûle 13. prosince vÏdy od 10 do 18 hodin, 
Îlutá ponorka v pfiízemí
Kurz píseãné animace
Jedná se o animaci kresby v písku na podsvícené
ploše. Snímek po snímku se nafotografují jednot-
livé fáze a nakonec se vše spojí, rozpohybuje
a doplní zvukem. Od 12 let, cena 1 000 Kč (v ceně
pomůcky, materiál, lektor, oběd). Přihlašování
online na webu Žluté ponorky.

úter˘ 15. prosince od 16 do 18 hodin, velk˘ sál SUP· 
Vánoãní besídka irsk˘ch tancÛ
Tradiční vánoční setkání členů kroužku irských
tanců, jejich přátel a milovníků irských tanců na
velkém sále SUPŠ. Besídka tanečního kroužku
nabídne taneční vystoupení, společné tance, vá-
noční zpívání a veselení. Vítáni jsou příznivci vše-
ho věku, místa na tanec i posezení bude dostatek.

Îlutá ponorka Turnov
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▼
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▼

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

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2015

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

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

Skálova ulice si pfiipomnûla 
pietní vzpomínku

V 10.00 hodin se otevřely brány areálu zimního
stadionu nesoucí název Ludvíka Koška – turnov-
ského rodáka, hokejisty, letce RAF, pro veřejné
bruslení. Mezitím se vedení města spolu s hejtma-
nem Libereckého kraje Martinem Půtou, zastupi-

teli a dalšími občany sešlo ve Skálově ulici u vzpo-
mínkového setkání. Přítomní si vyslechli státní
hymnu, projev místostarostky města Petry Houš-
kové a položili květiny k pomníku padlých. 

„Sešli jsme se před pomníkem padlých, abychom
si připomněli události spojené s výročím vzniku
Československé republiky a společně oslavili svá-
tek 28. října. Vznik samostatné Československé re-

publiky byl výsledkem mnohaleté usilovné práce
několika výrazných osobností – T. G. Masaryka,
Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše a dalších.
Vznik republiky byl zásluhou vynikajících osob-
ností, které do dnešní doby jsou za tento čin ctěny,
jsme na ně hrdi a máme k nim patřičnou úctu. Má
Česká republika po 97. letech své samostatnosti
osobnosti, které takto významnou měrou přispí-
vají k jejímu rozvoji, rozkvětu a suverenitě? I dnes
je třeba se učit z historie, z tradic, ze zkušeností.
Generace našich dětí, již bere jako samozřejmost,
že žije ve svobodné zemi, může studovat, cestovat,
svobodně se vyjadřovat, nebojí se vystoupit, pokud
tomu tak není. Nezapomínejme ale, že získanou
svobodu a možnost smysluplného života můžeme
snadno ztratit, návraty jsou vždy komplikované
a přináší i oběti. Přiznejme si, že žijeme v blaho-
bytné etapě našich dějin, žijeme v době nepřetržité
svobody již 26 let. Přesto pocity bezstarostnosti,
klidu a uspokojení neprožíváme. A to jak ve sféře
veřejné, politické, tak i často osobní. Naše společ-
nost je protkána neklidem, narušena je soudrž-
nost, panuje vzájemná nedůvěra. Ve společnosti
kvete podezřívavost, antipatie, konfliktnost a ob-
viňování. Svoboda je zaměňována s neodpověd-
ností, zkušenosti a znalosti jsou válcovány nevá-
zaností, inovativností a flexibilitou. Důležitý je
pro nás konečný úspěch, skvělý výsledek, nejlépe
ekonomicky skvělý, už tolik nás nezajímá proces,
jak jsme ho dosáhli a kvalita celého díla. Naopak
pokora, úcta k druhému a jeho názoru, respekt
a přijetí autority a zkušeností, umění naslouchat,
společensky se chovat – jsou skoro již slova ze
slovníku cizích slov. Na sociálních sítích kolují pa-
radoxy dnešní doby, že máme větší domy a menší

Velkolep˘ 28. fiíjen v Turnovû
Letošní oslavy 97. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily ve středu
28. října 2015, a to na třech místech ve městě. Uctili jsme pietní vzpomínku, máme nově
otevřený zimní stadion, dva nositele ceny obce a pět medailistů.
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rodiny, více vymožeností, ale méně času, máme ví-
ce titulů, ale méně zdravého rozumu, více vědo-
mostí, ale méně soudnosti. Znásobili jsme naše
majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Utrácíme
příliš bezstarostně, smějeme se málo, jezdíme
rychle, a velmi brzy se na sebe zlobíme. Naučili
jsme se pospíchat, ale ne čekat a mnoho dalšího.
Obáváme se nepřátel, kteří by mohli překročit na-
še hranice, přitom větší nebezpečí a nepřátelství
pro naši společnost číhá možná za rohem díky
vlastnímu způsobu života. Važme si doby, ve které
žijeme, snažme se žít více rozumně a s větší poko-
rou. Děkuji za pozornost a za vaši účast na této
pietní akci,“ dodala Petra Houšková.

Zimní stadion nadchl diváky
Na 13.00 hodinu se do zimního stadionu vměst-
nalo na tisíc lidí, dychtících po jedinečné atmosfé-
ře hokejového zápasu legend ČR veteráni proti
HC Turnov 1931, který sice pro domácí skončil
12:1, ale i tak to byla skvělá podívaná a turnovské
áčko se rozhodně nemělo za co stydět. Přestávky
zápasů vyplnila jízda libereckých krasobruslařů
BK Variace Liberec. Po zápase následovala auto-
gramiáda hokejistů a večer opět návštěvníci nazu-
li brusle a užívali si mrazivé jízdy.

Všichni návštěvníci si také chtěli prohlédnout
nový zimní stadion s netradiční střechou ve tvaru
listu, který vznikl jako součást Sportovního a re-
kreačního areálu Maškova zahrada za 96 milionů
korun bez daně z přidané hodnoty. Stavba byla za-
hájena v lednu letošního roku a kolemjdoucí moh-
li růst stavby pozorovat den co den. V první etapě
celé investiční akce byl realizován zimní stadion
s ledovou plochou 59 x 26 metrů, lemující 350 se-
dadel na tribuně a skýtající 7 šaten. Dále bylo vy-
budováno parkoviště pro 134 míst a stání pro
4 autobusy, zpevněné plochy v okolí stadionu, in-
ženýrské sítě a venkovní osvětlení. Starosta města
i jednatel Městské sportovní Turnov Jindřich
Kořínek vyjádřili poděkování všem, kteří na stav-
bě usilovně pracovali. Architektem celé stavby je
Ing. arch. Antonín Buchta a Ing. arch. Miloš Mlej-

nek, generálním projektantem firma CODE, spol.
s r. o. z Pardubic, a generálním dodavatelem sdru-
žení „Společnost SYNER + BAK.

Byly udûleny dvû ceny obce 
a pût medailí starosty
Slavnostní večer se uskutečnil v Městském divad-
le v Turnově. Moderace se skvěle zhostila Eva
Kordová, která v úvodu vyzvala starostu města
Turnova k projevu, ve kterém se zaměřil na myš-
lenky Václava Havla o domově. 

„Co je to tedy domov? Snad by se dalo velmi
obecně říct, že domovem rozumíme prostě to, co
je nám bližší než něco jiného. Chceme-li být o ně-
co konkrétnější, pak asi řekneme, že domov je
místo, kde žijeme. Náš byt či dům je nám bližší
než třeba dům našeho souseda či starosty. Ulice,
v níž náš dům stojí, je nám zajisté bližší než nějaká
neznámá ulice na druhém konci města; v té své
jsme prostě zakotvenější, lépe ji známe, zvykli
jsme si na ni, lépe rozumíme jejímu životu. Bližší
než jiné končiny naší země je nám pochopitelně
vesnice, město či kraj, v nichž jsme se narodili či
vyrostli nebo kde delší dobu pobýváme. A posléze
i celá naše země – byť bychom ji neměli ani pořád-
ně procestovánu a milovali naopak cestování po
světě – je nám přeci jen nakonec bližší než nějaká
vzdálená země, kde je velmi jiná krajina, velmi jiné
podnebí i velmi jiný život. I naše národní hymna
odpovídá na otázku, kde je náš domov, především
popisem místa, kde žijeme. Jakkoli je místo – pře-
mýšlíme-li o významu slova domov – tím prvním,
co nás napadá, není asi tím nejdůležitějším či po-
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sledním. Tím jsou nepochybně lidské bytosti, kte-
ré dotyčné místo po staletí vytvářely, které je do-
dnes tvoří, které je obývají, s nimiž je sdílíme.
V tomto smyslu jsou naším domovem především
různé užší či širší okruhy lidí a lidských pospoli-
tostí, které nás obklopují, jako například naše ro-
dina, naši přátelé, naši sousedé či naši spolupra-
covníci, prostě ti, k nimž něco osobního cítíme,
s nimiž se osobně známe, s nimiž jsme si nablízku,
s nimiž sdílíme určité zkušenosti, hodnoty, zážit-
ky, názory, záliby. Jsou ovšem i širší společenství,
jež nám jsou bližší než jiná. Žádný z nás nezná na-
příklad osobně všechny občany České republiky
nebo všechny, kteří v ní nalezli nový domov, a pře-
sto jsou většině z nás bližší, než občané jiných stá-
tů. Důvod je jasný: sdílíme společnou historii,
mluvíme týmž jazykem, máme společnou kulturu,
společné tradice, společné modely chování, návy-
ky, symboly, radosti, oblíbená místa, druh humo-
ru, střediska duchovní sebereflexe. Ale ani to není
všechno. Nemůžeme se jen radovat ze všech vý-
hod, které soudobý civilizační vývoj přináší, ale
musíme přijímat i zvýšenou míru naší spoluodpo-
vědnosti za obecný stav věcí a odvážně tuto spolu-
odpovědnost promítat do svého počínání,“ shrnul
Tomáš Hocke. 

Také dodal, že nás v nadcházejícím roce 2016
čekají velké výzvy – uprchlická krize, krajské vol-
by, dopravní problémy, investice ve městě. „Jsem
hrdý na to, že mým domovem je Turnov, jsem hr-
dý na ty své spoluobčany, kteří dokázali v minu-
losti čelit totalitním režimům, i na ty, kteří svými
úspěchy v nejrůznějších oblastech života, poznání
a tvorby obohacují náš společný život a šíří dobrou

pověst našeho města. Všem občanům Turnova
blahopřeji k dnešnímu státnímu svátku České re-
publiky – našeho domova!,“ zaznělo na závěr
z úst starosty. 

Během slavnostního večera byly uděleny dvě ce-
ny obce a pět medailí starosty. První cenu obce ob-
držela akademická malířka Eva Mastníková, která
v oblasti výtvarného umění, knižní výtvarné tvorby
a ilustrace dokázala nejen významně pozvednout
tuto oblast tvorby zvláště směrem k dětskému čte-
náři a naše město Turnov vešlo jejím jménem do
povědomí nejen odborné veřejnosti na celostátní
úrovni. Za svou především ilustrátorskou činnost
získala řadu ocenění jako například Zlatá stuha
a další. Ocenění si zasloužila též za svou pedago-
gickou práci ve výtvarném oboru Základní umě-
lecké školy v Turnově, kde vychovala celou řadu
zajímavých osobností. Výrazně ovlivnila podobu
učebnic pro základní školy a za tuto práci je také
velmi dobře hodnocena nejen z řad odborné peda-
gogické veřejnosti, ale také z řad výtvarníků a ilus-
trátorů.

Druhou cenu obce obdržel Ing. MgA. Pavel
Holas in memoriam, za kterého cenu převzal Josef
Uchytil. Pavel Holas patřil k nejzajímavějším ma-
lířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní
malířský projev byl výjimečný svou schopností za-
chycovat prostor, který má mnohoznačný až ima-
ginativní charakter přesto, že je jeho základ v pro-
stém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Be-
rana v ateliéru klasických malířských technik na
Akademii výtvarných umění v Praze. Pavel Holas
se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem.
Dlouhodobě působil jako asistent na AVU, kde vy-
učoval talentované posluchače. Mimo to se věno-
val hře na varhany a klavír a byl autorem drobných
kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl
varhaníkem v Turnovských kostelích. 

Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili Jo-
sefu Ulrichovi za vynikající celoživotní práci s dět-
mi a mládeží, které vychoval jako cvičitel, dalimě-
řický dobrovolný hasič a turnovský lyžař. 

Panu Aloisi Drahokoupilovi za vynikající celoži-
votní práci s dětmi a mládeží, díky které vychoval
stovky mladých leteckých a lodních modelářů, za
kterého cenu převzal jeho syn Tomáš. 

Paní Ladislavě Grundové za vynikající pedago-
gickou činnost na poli hudební nauky, klavíru
a především sborového zpěvu, zakladatelce
a dlouholeté sbormistryni pěveckého sboru Car-
mina. 

Čtvrtou medaili starosta města udělil Vladi-
míru Kohoutovi za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech,
signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla
jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu
k demokracii. 

Poslední medaile patří Monice Kristiánové za
osobní odvahu, se kterou vzdorovala komunistic-
kému režimu v 80. letech, signatářce a organizá-
torce pochodů Nezávislého mírového sdružení,
vše za činnost, která přinesla její osobě persekuci
a nám všem ukázala cestu k demokracii. 

Večer zazněl školní smyčcových orchestr žáků
Základní umělecké školy Turnov, projev starosty
města a na závěr si diváci vychutnali divadelní
představení Čtyři ženy Karla IV. s Janem Potmě-
šilem v hlavní roli.

Dûkujeme v‰em partnerÛm akce:
Město Turnov, Městská sportovní Turnov, s. r. o.,
Syner, a. s. Liberec, BAK, a. s. Trutnov, Kultur-
ní centrum Turnov, s. r. o, Hasiči Města Tur-
nova, Středisko pro volný čas dětí a mládeže,
HC Turnov 1931, ČR veteráni, HC Bílí Tygři
Liberec, BK Variace Liberec a další.

Fotografie z celého dne najdete 
na www.facebook.com/mestoturnov 
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Na základě rozhodnutí zastupitelů města dochází
od 1. 1. 2016 ke změnám v pytlovém sběru třídě-
ných odpadů. Hlavní změnou v systému pytlového
sběru je skutečnost, že pytle již nebudou sváženy od
domů, ale budou stanovena dvě sběrná místa. 

Prvním sběrným místem bude sběrný dvůr
Vesecko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora.
březen–říjen 
po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00
listopad–únor
po–pá 9.00–16.00, so 9.00–12.00
Po provozní době bude možné pytle s tříděnými
odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do
sběrného dvora.

Druhým sběrným místem bude kontejner před
sídlem Technických služeb Turnov s. r. o. v So-
botecké ulici. Kontejner bude volně přístupný
24 hodin denně. Obě sběrná místa budou monito-
rována kamerou.

Systém třídění a označování pytlů zůstává stej-
ný. Třídíme plasty, papír, nápojový karton a kovy.
Jednou měsíčně bude na internetu zveřejněno
množství vyseparovaných odpadů a výše slevy
u jednotlivých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se
zvýší na trojnásobek stávajících odměn a bude te-
dy následující:

za každý započtený kilogram
Plasty …………………. 4,50 Kč
Papír ………………….. 1,50 Kč
Nápojové kartony……. 4,50 Kč
Směsné kovy …………. 4,50 Kč

Další podrobnosti a podmínky
• U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství
v jednom plastovém pytli cca 10 kg.
• Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr
Vesecko, může být v pytli, nebo také jen svázán
a rovněž viditelně označen čárovým kódem.
• Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebu-
de se takto naplněný pytel evidovat a počítat do úlevy.
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stano-
veném termínu. 
• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50 % sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi. 
• Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude
možné ověřit telefonicky nebo e-mailem na fi-
nančním odboru (pí. Salačová – 481 366 214,
z.salacova@mu.turnov.cz; sl. Hozdecká – 481 366
209, p.hozdecka@mu.turnov.cz) vždy od 1. ledna
následujícího roku.
• Osvědčilo se přelepovat čárový kód průhlednou
lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového
kódu nebo zničení při manipulaci. 

Harmonogram poskytování úlev v období od
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016: 
• Vytříděné odpady se budou v tomto časovém in-
tervalu sčítat a následně při platbě za rok 2017 bu-
dou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby
od 1. 1. 2017). V tomto období budou za odpady
vytříděné v listopadu a prosinci poskytnuty pů-
vodní úlevy. Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a od-
vezené na výše uvedená sběrná místa bude posky-
tována nová výše úlevy (trojnásobek současné výše).
V případě dotazů můžete kontaktovat odbor ži-
votního prostředí – Ing. Sedláková, pí. Košková –
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz,
r.koskova@mu.turnov.cz.

Poslední termín pytlového sběru v tomto roce,
kdy budou pytle s tříděným odpadem svezeny
od domů, je 2. prosinec 2015.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zmûny v pytlovém sbûru tfiídûn˘ch odpadÛ

Zamluvte si rezervaci
na registr vozidel
online
Městský úřad Turnov – odbor dopravy infor-
muje občany, že rezervaci na registr vozidel je
možné nově provádět přes webové stránky měs-
ta Turnova z pohodlí domova.

Na webových stránkách www.turnov.cz – Měst-
ský úřad – Rezervace na registr vozidel si občan
může vybrat termín své návštěvy, a to vždy v pon-
dělí a v pátek. Po kliknutí na konkrétní den si zvolí

čas příchodu na úřad. Dále vyplní své jméno, pří-
jmení a e-mailovou adresu. Po kliknutí na tlačítko
„Zaslat autorizační kód“ bude následně zaslána
ověřovací zpráva s kódem, který se napíše do po-
líčka „Autorizační kód“. Poté můžete vaši rezerva-
ci potvrdit tlačítkem „Závazně rezervuji termín“. 

Kotlíkové dotace – 
pozvánka na semináfi
Přijměte pozvání na seminář, který je určen
pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Li-
bereckém kraji. 

Seminář se uskuteční 7. prosince 2015 v budově
turnovské radnice, Antonína Dvořáka 335, zase-
dací místnost č. 215 a to od 14.00 do 17.00 hodin.
Od 14.00 hodin proběhne konzultace, od 15.30
pak prezentace a zodpovězeny budou dotazy.
Zájemci o konzultaci se nemusí dopředu registro-
vat.

Výzva je plánovaná na druhou polovinu ledna
2016. Podrobné informace naleznete na http://
regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotliko-
ve-dotace

Seminář proběhne v měsíci listopadu a prosinci
i v okolních městech.
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Letošní ročník vánočních trhů se uskuteční v pá-
tek 11. a v sobotu 12. prosince 2015 na náměstí
Českého ráje. 

Oproti minulému roku se sice trhy nebudou konat
v neděli, avšak program obou dnů bude trvat až do
večerních hodin. Těšit se můžete na tradiční vy-
stoupení turnovských základních škol i bohatý
kulturní program, ve kterém zazní například cim-
bálová muzika Dušana Kotlára, pražský soubor
Karmína, zabývající se interpretací starých čes-
kých lidových písní a gotické, renesanční a barok-
ní hudby a v neposlední řadě též turnovský pěvec-
ký sbor Antonína Dvořáka, který přednese slav-
nou Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Samozřejmě na nepřebernou nabídku řemeslníků
nabízejících občerstvení, vánoční dekoraci i ře-
meslné výrobky. Zvláště pro děti je připravena
„Kapří stezka“, která je zavede z náměstí Českého
ráje Skálovou ulicí nejen na výstavu Kapr sumec
štika, ale také na „rybí dílnu“ do Kamenářského
domu. 

Podrobn˘ kulturní program trhÛ:

11. prosince – Hlavní podium
10.00 Zahájení

10.15 Základní škola Mašov
10.45 Základní škola Skálova
11.15 Základní škola 28. října
11.45 Základní škola Žižkova
12.15 Základní škola Zborovská
13.00 ZUŠ Turnov
14.00 Špačková
15.00 Eternal Voices
16.00 Waldovy Matušky
17.00 Eternal Voices
18.00 Cimbálová muzika Dušana Kotlára

11. prosince – Divadlo muzeum
14.30 Čmukaři
16.30 HAD Hodkovice n/M

12. prosince – Hlavní podium
10.00 Turnovanka
11.00 Provaz
12.00 Karmína Praha
13.00 Fortuna
14.00 Martin Hybler a spol.
15.00 Fortuna
16.00 Broďanka
17.00 Karmína Praha
18.00 Martin Hybler a spol.
19.00 Dvořáci - Česká mše vánoční

12. prosince – Divadlo muzeum
11.30 Sedmero – Pštrosi
13.30 Sedmero – Pštrosi
15.30 Na židli
17.30 Kordula

Vánoãní trhy jsou za dvefimi

Mûsto Turnov 
vyhla‰uje zámûr 
prodeje nemovitostí
na ·etfiilovsku
Skládajících se z nemovitosti tj. č. p. 904 (res-
taurace), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých po-
zemků o celkové výměře 2 084 m2 za celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč.

Podrobnější informace poskytne Růžena Jaro-
šová, odbor správy majetku, tel.: 481 366 317,
e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz
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Mít informace nebo kontakty na správná místa
a osoby je v současné době nezbytné. Odbor sociál-
ních věcí na Městském úřadě Turnov se snaží v so-
ciální oblasti tuto roli naplňovat. Připravil setká-
ní poskytovatelů sociálních služeb se zástupci obcí
správního území ORP Turnov, aby informoval
o možnostech sociálních služeb napříč generacemi
a cílovými skupinami.

Informační schůzka se konala 15. října 2015 v za-
sedací místnosti MěÚ Turnov za účasti zástupců
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Liberec-
kého kraje Ing. Musilové a Mgr. Tůmy. Setkání za-
hájil starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke a sezná-
mil účastníky s problémy, které Turnov v důsledku
stárnutí populace a legislativních opatření tíží.

Dále pak paní Musilová seznámila přítomné se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje a se základní sítí sociálních slu-
žeb kraje. Zdůraznila trend zejména u seniorů
přesunout služby do terénu místo budování no-
vých objektů pro pobytové služby. Na setkání pre-
zentovalo své služby a poslání 8 poskytovatelů so-

ciálních služeb z Turnova i okolních měst. Protože
odbor sociálních věcí v čele s Mgr. Hanou Kocou-
rovou připravují na rok 2016 Akční plán ke Ko-
munitnímu plánu sociálních služeb, byla tato
schůzka využita ke sběru případných podnětů pro
doplnění plánu. 

Starostové se v diskusi shodli na téměř plném po-
krytí potřeb občanů sociálními službami. Zpo-
chybňují pouze některé dotazníkové akce z KÚ
Libereckého kraje, protože ne všechny problémy
z domácností se přenesou k řešení na obec a sta-
rosta často nemůže poskytnout kraji relevantní in-
formace, protože je nezná. 

Barbora Špicarová Stašková při této příležitosti
velmi stručně informovala účastníky o schválené
koncepci sociálního bydlení, ze které bude vychá-
zet zákon o sociálním bydlení, který bude mít plat-
nost od r. 2017. 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb je jed-
nou z aktivit, které též naplňují poslání projektu
na podporu meziobecní spolupráce. Sdílení infor-
mací a zkušeností mezi obcemi a institucemi se
může dít i touto cestou a to díky podpoře vedení
města Turnov. Informační Katalog sociálních slu-
žeb lze najít na internetu pod odkazem www.kata-
logsocialnichsluzeb.cz.

Mgr. Hana Kocourová 
a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov

Starostové obcí se se‰li s poskytovateli 
sociálních sluÏeb

Nov˘ rok odstartuje
ohÀostrojem
V pátek 1. 1. 2016 se za podpory Města Turnova
a turnovských firem uskuteční novoroční ohňo-
stroj. Místem konání bude autobusové nádraží
Na Lukách. 

Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém děti, které donesou obrázek
s tématem letošních Vánoc, obdrží sladkou pozor-
nost. Vedení města popřeje občanům a ze zimy
návštěvníky roztančí turnovská kapela Snap Call. 

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

Město Turnov a zaměstnanci Městského
úřadu přejí všem občanům krásné prožití
vánočních svátků, dětem bohatou nadíl-
ku pod stromečkem, a do nového roku
pevné zdraví a mnoho spokojenosti. 

ãtvrtek 17. prosince 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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