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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

▼
▼

▼

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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Vážení čtenáři,
po roce „osudových osmiček“ přichází úplně

„obyčejný“ rok, ve kterém už nebudeme slavit sté
výročí vzniku samostatného Československa.
A tak už nebudeme neustále konfrontováni s všu-
dypřítomnými připomínkami tohoto výjimečného
výročí – nebudeme poslouchat příběhy z českých
či československých dějin v médiích, učit se o vý-
znamných osobnostech doby před sto lety, navště-
vovat tematické výstavy ani diskutovat na politic-
ko-historická témata spojená se vznikem ČSR.
Což je ovšem trochu škoda… Budeme se naopak
víc soustředit na přítomnost a dál vytvářet realitu
běžných dní. Budeme chodit do práce, nakupovat,
starat se o své domovy, pečovat o děti a své blízké.
A tím vším budeme vytvářet společnost, kterou si
za sto let (snad) připomenou naši potomci, až
oslaví 200 let existence tohoto státu. Co myslíte,
že o naší době ulpí v historických dokumentech
a povědomí našich následovníků? Moc bych si

přál, aby naše přítomnost nebyla vnímána jen jako
doba jakýchsi nepochopitelných paradoxů. Jako
doba materiálního blahobytu, a přesto silného
společenského napětí, případně jako doba, kdy už
se dobře vědělo o blížící se ekologické katastrofě,
a přesto se ve společnosti nenacházela všeobecná
shoda na potřebě jejího radikálního řešení. Přál
bych si, aby na nás budoucí generace nevzpomí-
naly jako na ty, kteří měli všechno, a nechali si to
vzít…

Naslouchat druhým, radovat se z maličkostí,
vědomě prožívat přítomný okamžik – tyhle schop-
nosti by nám měly pomáhat k vytváření dobrého
životního prostředí celé společnosti. A v tom všem
nám pomáhá také umění a kultura obecně. Přeji
nám proto, abychom si pro ni našli v tom „obyčej-
ném“ roce 2019 dost místa. Pak na nás budou na-
ši potomci za sto let vzpomínat (snad) v dobrém.

David Pešek

Obyãejn˘ rok 

úvodní slovo

Rok 2019 zahájíme Nápojem lásky s hvûzdnou Annou Netrebko jiÏ 2. ledna.



stfieda 2. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Nápoj lásky
– Gaetano Donizetti
opera 300 Kč

ãtvrtek 3. ledna 
10.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

pátek 4. ledna
17.00 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

sobota 5. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat:
Zimní radovánky
animovaný/rodinný

130 Kč / 115 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
Znovu ve hfie
komedie/romantický

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
André Rieu
– Koncert ze Sydney
koncert

200 Kč

nedûle 6. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat:
Zimní radovánky
animovaný/rodinný

70 Kč – Levná neděle 

17.00 – KINO SFÉRA
Bumblebee
akční/dobrodružný

70 Kč – Levná neděle

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

70 Kč – Levná neděle

úter˘ 8. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Na Chesilské pláÏi
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stfieda 9. ledna 
18.00 – KINO SFÉRA
Indonésie a Komod‰tí
draci
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 10. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Václav Knop
& Ivo ·moldas
Pohovka

200 Kč /140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Robin Hood
dobrodružný/akční

130 Kč / 115 Kč

pátek 11. ledna
17.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní a absolventsk˘
ples SZ· Turnov

140 Kč – 180 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Robin Hood
dobrodružný/akční

130 Kč / 115 Kč

sobota 12. ledna 
8.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
V˘roãní ãlenská schÛze
âeského rybáfiského
svazu, z. s. 
volební schůze místní organizace
Turnov

14.30 – KINO SFÉRA
Raubífi Ralf a internet 3D
animovaný

150 Kč / 135 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Cena za ‰tûstí
drama/komedie

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Volej&basket Báll

200 Kč

nedûle 13. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Raubífi Ralf a internet
animovaný 130 Kč / 115 Kč

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

19.30 – KINO SFÉRA
Cena za ‰tûstí
drama/komedie

130 Kč / 115 Kč

pondûlí 14. ledna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Gossip
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 380 Kč /
na místě 420 Kč

úter˘ 15. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Beautiful Boy 
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 16. ledna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Jifií Hájíãek
O literatuře zdarma
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kulturní pfiehled

Komod‰tí draci v prvním lednovém Cestovatelském klubu



ãtvrtek 17. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Sklenûn˘
thriller/drama

140 Kč / 125 Kč

pátek 18. ledna 
17.00 – KINO SFÉRA
Husí kÛÏe 2:
Ukraden˘ Halloween
dobrodružný/fantasy

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč 

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples
OAH·SO· tfiíd 4OA a 4S

180 Kč – 200 Kč

sobota 19. ledna 
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Py‰ná princezna
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna:
Medvûdi jsou zpût
animovaný/rodinný

130 Kč / 115 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

17.00 – KINO SFÉRA
Kursk
drama/historický

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Sklenûn˘
thriller/drama 140 Kč / 125 Kč

nedûle 20. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna:
Medvûdi jsou zpût
animovaný/rodinný

130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Husí kÛÏe 2:
Ukraden˘ Halloween
dobrodružný/fantasy

130 Kč / 115 Kč

18.00 – PIZZERIA MA·KOVKA
Lédl Jazz Q + 
Jaroslav ·olc a Duo Dim
jazzový podvečer

50 Kč
(rezervace na tel. 481 311 265)

19.30 – KINO SFÉRA
Koãka na rozpálené
plechové stfie‰e
Divadlo v kině 250 Kč

pondûlí 21. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pfiíhody vodníka 
âesílka
představení pro školy 50 Kč

úter˘ 22. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Po konci svûta
volné divadelní představení

v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zlodûji
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 23. ledna 
18.00 – KINO SFÉRA
Z proklet˘ch hor
do Albánie
Cestovatelský klub 90 Kč 

ãtvrtek 24. ledna 
19.30 – KINO SFÉRA
Naru‰itel
drama 130 Kč / 115 Kč

pátek 25. ledna 
17.00 – KINO SFÉRA
Psí domov
dobrodružný/rodinný

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
X. Mûstsk˘ ples

260 Kč

sobota 26. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Raubífi Ralf a internet 3D
animovaný

150 Kč / 135 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Favoritka
životopisný/historický

130 Kč / 115 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples
Gymnázia 
Mnichovo Hradi‰tû

250 Kč – 270 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Naru‰itel
drama

130 Kč / 115 Kč

nedûle 27. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Raubífi Ralf a internet
animovaný 130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Psí domov
dobrodružný/rodinný

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
SchindlerÛv seznam
drama/historický

115 Kč / 100 Kč – Mezinárodní
den obětí holokaustu

úter˘ 29. ledna 
19.30 – KINO SFÉRA
Kibera: Pfiíbûh slumu
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stfieda 30. ledna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ivan a Luká‰ Klán‰tí
– Z ãeské klasiky

v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč
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âeská premiéra ãerné komedie Po konci svûta britského dramatika D. Kellyho
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kino Sféra

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

út 8. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/romantick˘, VB,
2017, 110 min., 15+, titulky

Na Chesilské
pláÏi

Saoirse Ronan
ve vztahovém dramatu.

st 2. 1. – 19.30 / 300 Kã

opera, USA, 2012,
141 min., MP, titulky

Nápoj lásky 
– Gaetano
Donizetti

Záznam z Metropolitní opery
v New Yorku.

ãt 3. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2018,
95 min., MP

Po ãem
muÏi touÏí

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

so 5. 1. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 6. 1. – 14.30 / 70 Kã

– Levná nedûle

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

Pat a Mat:
Zimní

radovánky
Oblíbení hrdinové se vrací
v zimních dobrodruÏstvích.

so 5. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

komedie/romantick˘, USA,
2018, 98 min., 12+, titulky

Znovu
ve hfie

Nikdy není pozdû zaãít znovu!

ne 6. 1. – 17.00 / 70 Kã
– Levná nedûle

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

Bumblebee

Nejslavnûj‰í Transformer
odhaluje svÛj pfiíbûh.

ãt 10. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 17. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/rodinn˘, âR,
2018, 90 min., MP

Ten, kdo tû
miloval

Nová ãeská komedie podle knihy
Marie PoledÀákové.

so 5. 1. – 19.30 / 200 Kã

koncert, Aus., 2018, MP, titulky

André Rieu
– Koncert ze Sydney

Záznam novoroãního koncertu fenomenálního houslisty.

ãt 3. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 4. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

ne 6. 1. – 19.30 / 70 Kã
– Levná nedûle

pá 11. 1. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
so 12. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 18. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 25. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

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

Bohemian Rhapsody

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

pá 4. 1. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 13. 1. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

pohádka, âR, 2018,
99 min., MP

âertí brko

Jan Cina a Ondfiej Vetch˘
v nové ãeské pohádce.

OPERA

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

ãt 10. 1. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 11. 1. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

dobrodruÏn˘/akãní, USA,
2018, 117 min., 12+, titulky

Robin Hood

Legendární bojovník povstane proti
zkorumpované anglické vládû. 

so 12. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 13. 1. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

drama/komedie, 
âR, 2019

Cena
za ‰tûstí

Lidské ‰tûstí mÛÏe
mít mnoho podob.

út 15. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2018, 112 min., 12+, titulky

Beautiful
Boy

Steve Carell a Timothée Chalamet
o síle lásky i závislosti.

ãt 17. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 19. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

thriller/drama, USA, 2019,
12+, titulky

Sklenûn˘

Pokraãování Vyvoleného a Rozpolceného
v reÏii M. Night Shyamalana. 

út 22. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Jap., 2018,
121 min., 15+, titulky

Zlodûji

Citlivé drama o lásce
a v˘znamu rodiny.

so 19. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

drama/historick˘, Bel./Luc.,
2018, 117 min., 12+, titulky

Kursk

Pfiíbûh skuteãné katastrofické
události jaderné ponorky.

3D so 12. 1. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D ne 13. 1. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
3D so 26. 1. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D ne 27. 1. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA, 2018, 112 min., MP, dabing

Raubífi Ralf a internet

Vydejte se s Ralfem do nezmapovan˘ch vod internetu!

FK

so 19. 1. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 20. 1. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

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

Ledová sezóna:
Medvûdi
jsou zpût

Medvûd Norm musí odchránit
domov pfied tûÏbou ledu.

pá 18. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 20. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA,
2018, 90 min., MP, dabing

Husí kÛÏe 2:
Ukraden˘
Halloween

DobrodruÏn˘ pfiíbûh dvou
kamarádÛ a kouzelné knihy.

ne 20. 1. – 19.30 / 250 Kã

ãinohra, VB, 2018, 185 min., 15+, titulky

Koãka na rozpálené
plechové stfie‰e

Záznam divadelní hry Tennesseeho Williamse z NT v Lond˘nû.

FK

DIVADLO
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Nepfiehlédnûte v programu
Novoroãní koncert Andrého Rieu
Po letním vystoupení v domovském Maastrichtu
přináší fenomenální nizozemský houslista do kin
další záznam svého koncertu. Tentokrát se jedná
o novoroční koncert z australského Sydney, kde

opět nebude chybět Orchestr Johanna Strausse
a řada zajímavých hostů. 

Levná nedûle s filmy pouze 
za 70 Kã
Vánoce jsou sice za námi, na neděli 6. ledna pro
vás ale máme připravený ještě jeden dárek. Na
všechny promítané filmy můžete v tento den vyra-
zit pouze za 70 Kč, tedy přibližně s 50% slevou.
V programu naleznete animované dobrodružství
oblíbených šikulů Pat a Mat: Zimní radovánky,
akční novinku Bumblebee, ale také hit loňského
roku Bohemian Rhapsody. S ohledem na velký zá-
jem není možné vstupenky rezervovat, v předstihu
je ale můžete zakoupit na všech standardních pro-
dejních místech.

Speciální uvedení filmu
SchindlerÛv seznam
V neděli 27. ledna uvedeme u příležitosti Mezi-

národního dne obětí holokaustu film Schindlerův
seznam. Tento oscarový snímek režiséra Stevena
Spielberga slaví 25 let od svého uvedení do kin
a patří k nejsilnějším příběhům o holokaustu, kte-
ré kdy vznikly.

pá 25. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 27. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2019, MP, dabing

Psí domov

Dojemn˘ pfiíbûh ztraceného
psa o hledání domova.

so 26. 1. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

Ïivotopisn˘/historick˘, Ir./VB/
USA, 2018, 119 min., 15+, titulky

Favoritka

Historick˘ snímek o královnû
Annû a Anglii v 18. století. 

ne 27. 1. – 19.30 / 115 Kã / 100 Kã
– Mezinárodní den obûtí holokaustu

drama/historick˘, USA,
1993, 195 min., 15+, titulky

SchindlerÛv
seznam

Slavné oscarové drama reÏiséra
Stevena Spielberga.

út 29. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR, 2018,
90 min., 12+

Kibera:
Pfiíbûh slumu

Pfiíbûhy obyvatel jednoho
z nejvût‰ích slumÛ v Africe.

V programu od 31. 1.

komedie, âR, 2019,
93 min., MP

Îeny v bûhu

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

ãt 24. 1. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 26. 1. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

drama, âR, 2019,
90 min., MP

Naru‰itel

Napínav˘ pfiíbûh ãeského
leteckého esa.

FK
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Václav Knop & Ivo ·moldas
První setkání v rámci pořadu Pohovka v roce 2019
bude s turnovským rodákem, hercem a dabérem
Václavem Knopem a básníkem, redaktorem, pub-
licistou, scénáristou a také překladatelem Ivem
Šmoldasem.

Herec a nakladatel Václav Knop, který vloni osla-
vil osmašedesáté narozeniny, dozajista zavzpomí-
ná na své mládí, které strávil v srdci Českého ráje.
PhDr. Ivo Šmoldas oproti tomu pochází z Pros-
tějova. Známý český nakladatelský redaktor, kul-
turní publicista, scenárista, moderátor a překla-

datel v současné době pracuje jako umělec na vol-
né noze, také hraje v divadelní hře s Michaelou
Kuklovou. Právě v Turnově byl po dva roky mode-
rátorem pořadu Pohovka. Na radiových vlnách ho
můžete zastihnout v pořadu Lenoška.

Gossip Lenky Vagnerové
Proměnlivá, živelná a strhující taneční smršť, kte-
rá působí závrať jako jízda na horské dráze, je
hvězdnou událostí letošní abonentní řady. Ne-
nechte si ujít výborně hodnocené dílo jedné z nejta-
lentovanějších českých choreografek současnosti. 

Drby, plané řeči, pomluvy, dezinformace či fámy
jsou cross–kulturním fenoménem lidstva. Síla
a údernost slova vypuštěného ve formě pomluvy
má mnohdy větší moc než zbraň. Šíří se velkou
rychlostí, nedá se jí bránit, může snadno zranit,
diskreditovat, otočit život naruby, a to bez jediné-
ho fyzického kontaktu. Drb je rychlejší než světlo

a je u nás mnohdy dřív, než vznikne. Krmíme ho
a deformujeme, potřebujeme ho i zavrhujeme. 

Gossip se ptá, jak se z outsidera rodí agresor,
a přitom jí nechybí ani lehkost, vtip a nenucený
streetový šmrnc. Mísí v sobě taneční, pohybové,
loutkové i činoherní divadlo do komplexního, sko-
ro totálního tvaru, který s minimem scénických
prostředků vytváří obrazy tak imaginativní, že
můžeme mít pocit, jako bychom seděli v kině
s 3D brýlemi na očích.

„Kvůli heroickému výkonu všech. Kvůli výbor-
ně vystavěnému a přitažlivému představení. Kvůli
aktuálnosti a vlastně nesmrtelnosti tématu.

Jednoduše – tohle představení stojí zato vidět. Zas
a znova. Naprostá sladěnost, postřeh, ohebnost
a rychlost tanečníků, to vše se zdálo být až neuvě-
řitelné.“ Barbora Švarcová, Generace21

„Inscenace Gossip bude patřit mezi události se-
zóny. Každý výstup skrývá originální detaily
a s proměnlivou dynamikou celého představení
zůstává divák ve střehu po celou dobu, taneční
a herecká akce se prolnou ve chvíli, kdy to neče-
ká.“ Lucie Kocourková, Opera plus

Nominace na Cenu Thálie 2015: Andrea Opavská
Nominace na Cenu Thálie 2015: Ivo Sedláãek
Nominace Talent roku 2015 – Ceny divadelní kritiky 2015 /
Svût a divadlo pro Ivo Sedláãka
4 nominace pro Gosssip – v˘roãní ceny opery plus 2016:
– kategorie Ïeny: Fanny Barrouquére, Andrea Lame‰ová-
-Opavská
– kategorie muÏi: Ivo Sedláãek
– kategorie choreografie: Lenka Vagnerová

ãtvrtek 10. ledna 2019 od 19 hodin
Václav Knop & Ivo ·moldas 
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské na OSV 140 Kã

pondûlí 14. ledna od 19.30 hodin
Gossip 
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã
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Po konci svûta
V české premiéře černé komedie o konci světa
uznávaného britského dramatika Dennise Kelly-
ho se představí Iva Pazderková a Daniel Krejčík.
Přijďte zjistit, zdali Dračí doupě pomůže dvěma
přeživším zapomenout na konec světa. 

Hra se zpočátku tváří jako postapokalyptické, zá-
bavné a lehce mrazivé drama, velmi rychle se však
překlopí do poněkud perverzní „vztahovky“. Co se
stane, když v podzemním krytu zůstane zavřená
televizní hvězda spolu se svým zachráncem-tele-
vizním technikem, jenž je zároveň jejím viditelně

vyšinutým obdivovatelem? Dojde na mnohá nedo-
rozumění, střety verbální i fyzické, nemůže chybět
erotické dusno a postupem doby také narůstající
nejistota, jak se to vlastně doopravdy má s onou
proklamovanou atomovou zkázou nahoře.

úter˘ 22. ledna od 19.30 hodin
Po konci svûta
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã 

Do divadla pfiichází Py‰ná princezna
Rok 2019 zahájí dopolední sobotní pohádky oblí-
bený pohádkový příběh o Pyšné princezně. Po-
hádku, vhodnou pro děti od tří let, přijede zahrát
Divadelní společnost Julie Jurištové.

Kdo by neznal tradiční vánoční pohádku o pyšné
princezně Krasomile, která odmítne ruku krále
Miroslava a ten se za ní vydá do jejího království
v přestrojení za zahradníka. 

Chybět nebude jeho zpívající květina, hledání
velké lásky na dobrodružném útěku z království

a samozřejmě velké odhalení, že zahradník vlast-
ně není zahradník, ale král, král Miroslav. 

Dojde i v této pohádce na pravou královskou
svatbu?

sobota 19. ledna od 10 hodin
Py‰ná princezna 
Mámo, táto, pojìte se mnou do dovadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Ztracená ãest Katefiiny Blumové
Jedna věc je, co se skutečně stalo. A jiná, jak o tom
informují média. Inscenace světoznámé novely z roku
1974 nejen o smrtících dopadech dezinformačních
článků v podání pražského Švandova divadla.

Příběh hlavní hrdinky popisuje nelítostný mediál-
ní hon a lynč, jemuž je tato skromná a milá dívka
zcela nečekaně vystavena. Na jednom večírku se
Kateřina náhodně seznámí s mladíkem, který ute-
kl z armády a je podezřelý z terorismu. Mladou že-
nu začne vyšetřovat policie a případu se zmocní

bulvární tisk. Články a reportáže jí přičítají všechno
možné, včetně zapojení do teroristických akcí…
Hrají Marie Štípková, Alena Štréblová, Robert
Jašków a Tomáš Petřík.

sobota 2. února od 19.30 hodin
Ztracená ãest Katefiiny Blumové
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã
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Klavíristé Ivan a Luká‰ Klán‰tí
Za klavírem pro čtyři ruce se sejdou dva vynikající
pianisté, otec a syn Klánští, kteří do Turnova při-
jíždějí s programem nazvaným Z české klasiky. 

Ivan Klánský je jedním z nejvýznamnějších čes-
kých pianistů současnosti, jeho syn, klavírní virtu-
óz Lukáš Klánský, patří k nejvýznamnějším a nej-
žádanějším českým klavíristům mladé generace.
Koncerty klavíristů Klánských jsou pro svou ukáz-
kovou souhru, radostnou atmosféru a úhozovou
kultivovanost zcela unikátním zážitkem. Věříme,
že bude přitažlivý i repertoár koncertu: v první

části zazní dvě části z Mé vlasti Bedřicha Smetany,
a to Vyšehrad a Vltava, poté bude následovat vý-
běr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka.

J. K. Tyl pfiiváÏí Noc na Karl‰tejnû
Lomnický divadelní spolek J. K. Tyl se vrací do tur-
novského divadla. Tentokrát s jedním z nejzná-
mějších a nejoblíbenějších českých muzikálů. Na
pomoc si přitom přizval lomnický Pěvecký sbor
SDS (pod vedením spolku ZLOM), který můžete
znát z představení Z muzikálu do muzikálu.

Děj hry nemusíme dlouze představovat. Zachycu-
je slavné období české historie, vládu Otce vlasti,
císaře Karla IV. Hudební komedie vypráví pověst
o údajném zákazu pobytu žen na Karlštejně.
Příběh vycházející z divadelní hry Jaroslava

Vrchlického proslavila především nesmrtelná
hudba Karla Svobody; scénář napsal Zdeněk
Podskalský, který byl zároveň režisérem filmové
verze. Režie se v tomto případě ujala Veronika
Sádková, hudební režie potom Pavel Hrdina. 

nedûle 3. února od 19.00 hodin
Noc na Karl‰tejnû
muzikál
Mûstské divadlo Turnov
150 Kã

Kavárenské kvízy v kavárnû KUS pokraãují 
Máte rádi televizní soutěže? Znáte četné odpovědi
a jste soutěživí? V tom případě neváhejte a při-
hlaste se do kvízu i vy, je to jednoduché. 

Pro účast potřebujete svůj tým (tvořený 2–4 lid-
mi), ten můžete nahlásit e-mailem na weissova
@kcturnov.cz nebo přímo před konáním kvízu,
tedy alespoň 30 minut před začátkem. 

Během kvízu odpovíte celkem na padesát otá-
zek z různých oblastí a výherce čeká odměna v po-

době poukazů na pořady KCT a také sleva na útra-
tu v kavárně KUS.

ãtvrtek 3. ledna od 19 hodin
ãtvrtek 7. února od 19 hodin
ãtvrtek 7. bfiezna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
zdarma

stfieda 30. ledna od 19.30 hodin
Ivan a Luká‰ Klán‰tí 
– Z ãeské klasiky
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov 
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã 
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Indonésie a Albánie v Cestovatelském klubu
Lednové putování zahájíme 9. ledna s Radkou
Tkáčikovou, která nás provede Indonésií a sezná-
mí s největšími žijícími ještěry na světě – komod-
skými draky. Na konci ledna se potom s Pavlou
Bičíkovou vydáme z Prokletých hor do Albánie.

První setkání představí Východní Indonésii od
Bali na východ, která nabízí nejvyšší sopku
Lomboku Rinjani (3 726 m), ostrov snů Flores
s tradičními vesničkami a rituály, turismem ne-
změněný život, korálové útesy a podmořské za-
hrady a akvária, sopky a pohádkové pobřeží
a hlavně návrat do pravěku: největší ještěři na svě-
tě komodští draci a zachycený útok na buvola.
Aneb Indonésie trochu jinak…

Druhá cestovatelská přednáška ukáže třítýdenní
putování po zemi, kde ne znamená ano a kde krev-
ní msta není dávnou minulostí. Vydáme se s bato-
hem na zádech přes Prokletije, nejkrásnější hory
Evropy. Kromě strmých štítů a zrádných sedel zde
objevíme salaše s pastevci, jejichž pohostinnost
a laskavost vám vyrazí dech. Vydáme se na plavbu
po průzračném jezeře Komani po trase, která je
považována za jednu z nejkrásnějších na světě.
Budeme putovat odlehlým národním parkem
Lurská jezera, kde budete mít pocit, že jste se ocit-
li na konci světa. Určitě vás okouzlí smaragdové
moře s malebnými plážemi, divoké kaňony s prů-
zračnými řekami, jedinečné památky UNESCO
a historická města. 

stfieda 9. ledna od 18 hodin
Indonésie a komod‰tí draci 
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra 
90 Kã 

stfieda 23. ledna od 18 hodin
Z proklet˘ch hor do Albánie
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra 
90 Kã 

Jifií Hájíãek – dvojnásobn˘ drÏitel Magnesia Litery
V lednu bude hostem Petra Viziny v pravidelném
literárním večeru O literatuře Jiří Hájíček, jeden
z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů.
Jeho knihy vyšly v angličtině, italštině, maďaršti-
ně, chorvatštině, makedonštině, běloruštině, pol-
štině a bulharštině a získaly mnohá ocenění. 

Jiří Hájíček se narodil v Českých Budějovicích, vy-
růstal na jihočeském venkově, kde později i praco-
val, v současnosti žije v Českých Budějovicích. Je
proto vcelku pochopitelné, že ve svých povídkách
a románech reflektuje především prostředí jiho-
českého venkova, tedy místa, která dobře zná. Od
konce devadesátých let vydal tři sbírky povídek,
Snídaně na refýži (1998), Dřevěný nůž (2004),
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku (2014)
a novely Zloději zelených koní (2001) a Fotbalové

deníky (2007). První Hájíčkův román Dobrodruzi
hlavního proudu vyšel roku 2002. Oba následující
autorovy romány, Selský baroko (2005) i Rybí
krev (2012), byly oceněny Magnesií Literou. Svou
volnou „venkovskou trilogii morálního neklidu“
završil románem Dešťová hůl (2016), který byl
v anketě Lidových novin téhož roku zvolen
Knihou roku a později získal i cenu Česká kniha
2017. Kniha Zloději zelených koní se v roce 2016
dočkala též filmového zpracování.

stfieda 16. ledna od 19 hodin
Jifií Hájíãek
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarmaFoto Jakub Stadler
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

stfieda 2. ledna 2019 – Nápoj lásky
(záznam opery) 300 Kč* 

stfieda 9. ledna 2019 – Indonésie a komodští draci 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

ãtvrtek 10. ledna 2019 – Václav Knop & Ivo Šmoldas
(Pohovka) 200 Kč

pondûlí 14. ledna 2019 – Gossip 
(abonentní divadelní představení) 380 Kč

nedûle 20. ledna 2019 – Kočka na rozpálené 
plechové střeše (záznam divadelního 
představení) 250 Kč*

úter˘ 22. ledna 2019 – Po konci světa
(volné divadelní představení) 320 Kč

stfieda 23. ledna 2019 – Z Prokletých hor 
do Albánie (Cestovatelský klub) 90 Kč

pátek 25. ledna 2019 – X. Městský ples
(ples) 260 Kč

stfieda 30. ledna 2019 – Ivan a Lukáš Klánští
– Z české klasiky (Turnovský hudební večer)
140 Kč

sobota 2. února 2019 – Ztracená čest Kateřiny 
Blumové (abonentní divadelní představení) 
360 Kč

nedûle 3. února 2019 – Noc na Karlštejně
(muzikál) 150 Kč

stfieda 6. února 2019 – Vanuatu – děti ráje 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

nedûle 10. února 2019 – Veselá vdova 
(záznam opery) 300 Kč*

úter˘ 19. února 2019 – Don Quijote
(přímý přenos baletu) 250 Kč *

úter˘ 26. února 2019 – Rudolphin Ensemble 
Prague (Turnovský hudební večer) 140 Kč

stfieda 27. února 2019 – Borneo (Cestovatelský klub) 
90 Kč

pátek 1. bfiezna 2019 – Teď mě zabij
(abonentní divadelní představení) 320 Kč

sobota 2. bfiezna 2019 – Nový erotický ples
(ples) 290 Kč

stfieda 6. bfiezna 2019 – Lubomír Brabec – kytarový 
recitál (Turnovský hudební večer) 180 Kč

stfieda 13. bfiezna 2019 – S batohem napříč Marokem
(Cestovatelský klub) 90 Kč

pátek 15.–sobota 16. bfiezna 2019 – Neform Jazz Fest 
(hudební festival), vstupné na jeden den 
160 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě / 
vstupné na oba dny v předprodeji 280 Kč

úter˘ 19. bfiezna 2019 – Petr Spálený (koncert) 
dle místa sezení 490 Kč / 440 Kč / 390 Kč

sobota 23. bfiezna 2019 – Takové jsou všechny
(záznam opery) 300 Kč*

stfieda 27. bfiezna 2019 – Havajské ostrovy
(Cestovatelský klub) 90 Kč

pondûlí 1. dubna 2019 – Sny ve Vegas
(travesti show) 290 Kč

stfieda 3. dubna 2019 – Norsko 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

pondûlí 8. dubna 2019 – Druhá kapitola
(abonentní divadelní představení) 320 Kč 

stfieda 10. dubna 2019 – Ars Cameralis – Gotika 
v Čechách (Turnovský hudební večer) 140 Kč

pondûlí 15. dubna 2019 – Zdeněk Izer: „Na plný coole“
(divadelní představení) 240 Kč

stfieda 17. dubna 2019 – Špicberky – Zimní plavci 
na Špicberkách (Cestovatelský klub) 90 Kč

sobota 20. dubna 2019 – Rusalka 
(záznam opery) 300 Kč*

ãtvrtek 25. dubna 2019 – Janek Ledecký – Akustické
turné (koncert) 590 Kč / 550 Kč / 490 Kč

úter˘ 7. kvûtna 2019 – A pak už tam nezbyl ani jeden
(abonentní divadelní představení) 320 Kč

pondûlí 13. kvûtna 2019 – Radůza s kapelou
(koncert) 350 Kč

stfieda 15. kvûtna 2019 – Všechny cesty vedou 
do Říma (Cestovatelský klub) 90 Kč

ãtvrtek 16. kvûtna 2019 – Trojprogram: 
Wheeldon/Sidi Larbi/Pite 
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

stfieda 29. kvûtna 2019 – Královna zpěvu Ema 
Destinnová (Turnovský hudební večer) 200 Kč

úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

* sleva 50 Kč při nákupu vstupenek na pět a více
představení řady „Umění v kině“

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

veřejnost uzavřena)

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

Pfiedprodej vstupenek

Janek Ledeck˘Teì mû zabij
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Detaily
Kulturní centrum Turnov a Fotoklub Safír Turnov
vás zvou na fotografickou výstavu členů Fotoklubu
Safír, která je v prostorách KC Střelnice k vidění
od 5. prosince 2018 a potrvá do 5. února 2019.

Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli
k výměně zkušeností již krátce po první světové
válce. Tato aktivita přetrvala s několika přestávka-
mi až do padesátých let, kdy patronát nad fotogra-
fy převzal tehdejší národní podnik Dioptra
Turnov. O několik let později se skupina rozdělila
na filmovou a fotografickou sekci. 

V roce 1970 se fotoklub pod názvem Safír osa-
mostatnil. Tehdy se stal jeho vedoucím Jiří
Baudyš, který dbal, aby činnost kroužku alespoň
neoficiálně dále pokračovala. Do jisté míry zlomo-
vým se stal rok 1979, kdy se ujal vedení Karel

Kulhavý, který kolem sebe shromáždil skupinku
několika nadšených fotografů-amatérů, aby se
společně pokusili oživit dlouholetou tradici foto-
klubu v Turnově. 

Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné
sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku
provozoval ve vlastní režii v pronajatých prosto-
rech muzea Českého ráje v Turnově Galerii Safír,
kde uspořádali současní i minulí členové fotoklu-
bu více než 450 výstav. Jako doklad bohaté čin-
nosti zmiňme ještě řadu společných cest, např. do
Norska, Španělska, na Korsiku, Sardinii či Černé
hory.

Mimo této činnosti si členové fotoklubu dávají
pro zpestření úkoly. Pokud se zadaří, tak z toho
vzniknou i výstavní kolekce, jako je například tato
na téma „Detail“.Foto Jifií Stránsk˘

Pfiehled plesové sezóny 2019 
pátek 11. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ A ABSOLVENTSK¯
PLES SZ· TURNOV
Hraje kapela Collours. Vstupné 180/160/140 Kã. 

sobota 12. ledna od 20 hodin
VOLEJ&BASKET BÁLL
Hraje Orchestr Ladislava Bare‰e Liberec. Vstupné 200 Kã. 

pátek 18. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OAH·SO· tfiíd 4OA a 4S
Hraje kapela Hiti. Vstupné 200 Kã sezení, 180 Kã stání. 

pátek 25. ledna od 20 hodin
X. MùSTSK¯ PLES
Hraje Orchestr Ladislava Bare‰e Liberec. Vstupné 260 Kã.
pfiedprodej na recepci KC Stfielnice.

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

Hraje kapela Piknik. Vstupné v pfiedprodeji 250 Kã, na místû 270 Kã.

pátek 1. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 
HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
Hraje kapela Futrál. Vstupné 200 Kã.

sobota 2. února od 20 hodin
4. REPREZENTAâNÍ PLES ZU· TURNOV
Hraje Big Band ZU· Turnov a Big Band Relax Pfiemysla Vlasty.
Vstupné 200 Kã, pfiedprodej na recepci KC Stfielnice.

pátek 8. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 8.A
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje kapela Futrál. Vstupné 160 Kã stání / 180 Kã sezení.

sobota 9. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL
OAH· TURNOV
Hraje Jazzika. Vstupné 500 Kã.

pátek 15. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4.C
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje skupina Kanci paní nadlesní. 
Vstupné 160 Kã stání / 180 Kã sezení. 

pátek 1. bfiezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
Hraje kapela Holiday Express. Vstupné 260 Kã. 

sobota 2. bfiezna od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
Hraje hudební skupina KoneckoncÛ. Vstupné 290 Kã, 
pfiedprodej na recepci KC Stfielnice.

sobota 9. bfiezna od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES 
GYMNÁZIA TURNOV 
Hraje Orchestr Vladimíra Janského. 
Vstupné od 190 Kã 
k zakoupení ve studovnû gymnázia a na www.GyTuPles.cz
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov 
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov 

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
vstupuje rokem 2019 do několika dalších projek-
tů. Vedle projektů výchovy ke čtenářství a čtenář-
ské gramotnosti zařazujeme rozšíření projektu
Aktivně ve stáří pro seniory Turnovska.

Pokračujeme v projektech, které již se staly tra-
dicí v činnosti této instituce. Jmenujeme ty nejzá-
sadnější: Bookstart – S knížkou do života, Klub
Matýsek, Babička a dědeček do školky, Knížka pro
prvňáčka – Už jsem čtenář, Druhé a další čtení,
Knihovna pro všechny – Knihovna otevřená rodi-
ně. Řada výše jmenovaných projektů je finančně
podpořena v rámci projektů čtenářské gramot-
nosti MAP Turnovsko II. 

Pokračujeme v ověřovacím projektu Učíme se
příběhem, který zaštiťuje Nová škola, o.p.s., a reali-
zujeme jej ve spolupráci se ZŠ Skálova Turnov.
Projekt pro seniory Aktivně ve stáří, dále nabízíme
Virtuální univerzitu třetího věku. Nesmíme opo-
menout cyklus Večerů Na Sboře. Na hlavní budově
knihovny také sídlí Klub začínajících autorů. Navíc
samostatná je činnost ICM, které má své aktivity.
S nově otevřenou pobočkou v Turnově II vzniknou
další zajímavé aktivity pro širokou veřejnost v této
oblasti – zejména přednášky, setkání se spisovate-
li a mnoho dalšího. Hlavní prioritou v naší kultur-
ně-vzdělávací činnosti zůstává pro rok 2019 vý-
chova ke čtenářství a spolupráce se školami.

úter˘ 8. ledna od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek 

úter˘ 8. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘
Granátek 

stfieda 9. ledna od 12 hodin, M· 28. fiíjna a M· Zborovská Turnov 
a kaÏdou dal‰í stfiedu v mûsíci 
Babiãka do ‰kolky 
Lednové zahájení čtení s pohádkovou babičkou
Marií Meixnerovou pro děti z MŠ 28. října a Marií
Podzimkovou v MŠ Zborovská.

pondûlí 14. ledna od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
stfieda 16. ledna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
ãtvrtek 17. ledna od 14 hodin, klubovna KAS penzion ÎiÏkova 
Kozákov – pfiíbûh hory 
V rámci projektu Aktivní senior je pro obyvatele
penzionů a další zájemce z řad veřejnosti připra-
ven pořad o regionální publikaci, jež pojednává
o hoře Kozákov, kterou představí její editor ing.
Slavomír Říman. 

úter˘ 15. ledna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer 
– Zimní pohádka: Ka‰párek, 
babiãka a kouzeln˘ kuffiík mládí 
Hraje Darina Martinovská, která pro děti připra-
vila také malou dílničku. 

stfieda 16. ledna od 9.30 hodin, 
oddûlení Následné péãe nemocnice Turnov 
Biblioterapie pro seniory 
Pokračování další části projektu Aktivně ve stáří
pro pacienty v nemocnici, kteří potřebují psycho-
terapii pomocí četby. 

ãtvrtek 17. ledna od 18 hodin, 
poboãka knihovny Turnov II – vlakové nádraÏí
Kozákov – pfiíbûh hory
Regionální publikaci o hoře Kozákov představí je-
jí editor Ing. Slavomír Říman.

nedûle 20. ledna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Zimní dílna 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma
zimní inspirace. 

pondûlí 21.–ãtvrtek 24. ledna od 8 hodin, turnovské základní ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami. 

úter˘ 22. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Zanzibar
a Tanzanské Safari 
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda provedou
zájemce o cestování do daleké Afriky z pevninské
Tanzanie až do vnitra tohoto kontinentu. 

ãtvrtek 24. ledna od 18 hodin, sálek ICM knihovna 
Beer With Travel – Transsibifiská
magistrála 
Tentokrát se mladí cestovatelé vydají na cestu
Transsibiřskou magistrálou. 

ãtvrtek 24. ledna od 18 hodin, 
poboãka knihovny Turnov II – vlakové nádraÏí
Listování v pamûtech rodiny Tou‰ovy
Soubor jedinečných vzpomínek tří generací této
rodiny, který vyšel v roce 2018, představí jeho edi-
toři: Jana Dumková a Jan Touš nejmladší. 

V˘stava Ztracená generace
Výstava vznikla u příležitosti stoletého výročí 1.
světové války a zachycuje bratry Čapky mezi přá-
teli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny
Union. Vedle životního příběhu Karla a Josefa
Čapkových v období od roku 1910–1918 zachycu-
je rovněž životy známých spisovatelů, hudebních
skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli
v kavárně Union. Návštěvník si prostřednictvím
výstavy nejen připomene průběh války, ale také
hlouběji pronikne do problematiky počátků bu-
doucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. 
V˘stava bude zahájena v pondûlí 28. ledna a potrvá do 30. bfiezna. 
Galerie knihovny Na schodech
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–042

Galerie U Zlatého 
beránka 
(v 1. patře infocentra)

5. listopadu 2018 – 31. ledna 2019
ART DECO
Vladislav Ma‰ek (‰perky)
Franti‰ek Hladk˘ (architektura)
Výstava seznamuje s uměleckým stylem art deco,
který svým způsobem představuje životní styl

meziválečných let. Je tvořena šperky od autora
Vladislava Maška, šperkaře a absolventa SUPŠ
Turnov, a doplňují ji návrhy nábytku a interiérů na
výkresech nábytkového architekta Františka
Hladkého (1910–1979). Vstupné zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz
info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–2

nedûle 13. ledna od 17 hodin
Pfiíbûhy proti smutku: Zastavení
na cestû Ïivota, tentokrát
s moudrostí zboÏn˘ch chasidÛ
Smutné 76. výročí transportu našich židovských
spoluobčanů do vyhlazovacích táborů si letos při-

pomeneme divadelním představením podle knihy
Elie Wiesela Příběhy proti smutku: Zastavení na
cestě života, tentokrát s moudrostí zbožných cha-
sidů. Elie Wiesel jako mladík přežil Osvětim, trau-
matem přežití byl poznamenán celý život. Hledání
židovské moudrosti pro něho bylo lékem a útočiš-
těm. 

Hraje a zpívá ochotnický spolek VaTiMaJiVa.
Jevištěm se pro ně stane turnovská synagoga –
místo modliteb a setkání turnovských Židů.
Doporučujeme teple se obléci.

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

V lednu je hrad Vald‰tejn mimo konání akcí uzavfien.

úter˘ 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Tradiční novoroční koncert vám zpříjemní odpo-
ledne netradičními písněmi J. Kainara. Vstupné
90 Kč. 

sobota 5. ledna od 14 hodin
Tfiíkrálov˘ koncert 
Koncert tradičního valdštejnského hosta – Hra-
deckého komorního tucteta. Vstupné 90 Kč.

Základní umûlecká ‰kola Turnov
nám. âeského Ráje 5, Turnov, tel: 481 322 767
www.zusturnov.cz

sobota 2. února od 20 hodin, velk˘ sál KC Stfielnice
4. reprezentaãní ples
19.30–20.00 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ
20.00 zahájení plesu
20.00 Big Band ZUŠ a předtančení žáků

tanečního oboru

21.30 Big Band Relax Přemysla Vlasty
s hlavním hostem večera:

vstupné 200 Kč, vstupenky budou k dispozici od
14. ledna na recepci KC
Všichni jste srdečně zváni.

ãtvrtek 17. ledna od 17 hodin, koncertn sál ZU· Turnov
Koncerty ÏákÛ ZU·
Tentokrát se pokračování cyklu Koncerty žáků

ZUŠ. koná jako školní kolo Soutěže ZUŠ, kterou
vyhlašuje MŠMT ČR, a to v oboru komorní hry na
smyčcové nástroje a hře na akordeon.
Vstupné dobrovolné. 

úter˘ 22. ledna od 17 hodin, v˘stavní síÀ ZU· 
VernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ 
v˘tvarného oboru
Otevřeno Po–Pá, 13–16.30 hodin.
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Pûveck˘ sbor Antonín Dvofiák
www.psad.cz

5. ledna od 18 hodin, v kostele âeskoslovenské církve husitské
Tfiíkrálov˘ koncert 
Pûveckého sboru Antonín Dvofiák
V letošním roce se členové sboru rozhodli potěšit
své posluchače koncertem, konaným ještě ve vá-
nočním období, ale mimo hlavní shon, kterým bý-
vá postižen advent, tedy v předvečer Tří králů. 

Uslyšíte duchovní, vánoční a pastorální skladby
v podání sboru Antonín Dvořák, členů Tur-
novského orchestrálního sdružení a sólistek Evy
Lédlové a Barbory Franzové. Jako host vystoupí
Komorní orchestr ZUŠ Turnov pod vedením Šár-
ky Košťálové.

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

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti. O jeho těžbě a zpracování, uvidíte ukázky
broušení a zlatnických technik vysazování a zasa-
zování. Přijďte se podívat i na jeden z největších
českých granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu Český slavík.
výstava:

3. ledna – 31. bfiezna
Vûra Stolínová: Nebe na Zemi
Jak se Věra dostala k malování? Zpočátku si jen
tak skicovala do skicáře různé krajinky a portréty.
V roce 2016 se dozvěděla o kurzu malování ole-
jem, který pořádala paní Martina Becková.
Během kurzu si osvojila základní techniku malo-
vání krajiny a tuto dále rozvíjela. Později si koupi-
la barvy a potřebný materiál a zkusila malovat sa-
ma. Od krajinek se posléze dostala i k námětům,
které jsou jí blízké, to je vesmír a andělé. 



18 | | leden 2019

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Muzeum âeského ráje v Turnovû
Skálova 71, Turnov
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v lednu: 
dennû kromû pondûlí od 9–16 hodin. 

10. ledna–24. února, Kamenáfisk˘ dÛm
Z vrcholÛ Pyrenejí
Soubor velkoformátových barevných fotografií,
který bude k vidění na výstavě „Z vrcholů Pyre-
nejí“, představuje výběr toho nejlepšího, co mine-
ralog a geolog turnovského muzea 

Mgr. Jan Bubal zachytil svým fotoaparátem na
své cestě do Pyrenejí. Původní plán přejít Pyre-
nejské pohoří od Středozemního moře až k Atlan-
tickému oceánu se změnil ve chvíli, kdy vystoupal
na druhou nejvyšší horu Pyrenejí. V tu chvíli zaží-
val, jaký je to pocit, nacházet se na pomyslné
„střeše světa“ a vychutnávat si pohled na krajinu
z nejvyššího vrcholu. 

„Během několik minut trvajících okamžiků
jsem nevnímal nic jiného než vše, co se nacházelo
pod ním – ostré horské hřbety i osamělé horské
špičky, blankytně modrá jezera, mizející horské
ledovce, žádná města a výdobytky současné civili-
zace –, jako kdybych byl v transu a za žádnou cenu
mě z něho nemohlo nic vyrušit. Ten pocit jsem si
tak zamiloval a stal se pro mě vášní, která mne

na velmi náročné 42 dní trvající cestě poháněla
takovým způsobem, že kromě trasy dlouhé 730 ki-
lometrů jsem zdolal patnáct vysokých vrcholů,
z nichž deset mělo nadmořskou výšku přes
3 000 metrů.“
Zahájení v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 10. ledna v 17 hodin

22. ledna od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Toulky za nerostn˘m bohatstvím
Afriky 
Cestopisná přednáška shrnuje zkušenosti a zážit-
ky z cest za aktivně těženými pegmatity na černý
kontinent v letech 2012–2018. Vypravíme se na
ložiska tantalové rudy do zemí jako Demokratická
republika Kongo, Rwanda, Burundi, Sierra Leo-
ne a Zimbabwe a povíme si, proč je tantal pro spo-
lečnost velmi důležitou surovinou, jak se těží a na
co se používá. Putování pak zakončíme na nale-
zištích drahých kamenů na Madagaskaru. Před-
náší mineralog a geolog Mgr. Jan Bubal. Vstupné
25 Kč.

24. ledna – 31. bfiezna, V˘stavní sál
Poklady z Pojizefií 
aneb archeologické objevy 
za uplynul˘ch deset let
Výstava nejdůležitějších archeologických výzku-
mů, které zajistilo archeologické oddělení turnov-
ského muzea v posledním desetiletí. Z těch něko-
lika stovek bylo obtížné vybrat ty, které posunuly
bádání o nejstarších dějinách našeho regionu
o výrazný kus dopředu. Bezesporu sem náleží ob-
jev úpravny železné rudy ve Všeni u Turnova z po-
čátku 17. století a další provozy spojené s „želez-
nou metalurgií“. 

Za velmi přínosný pokládáme také systematic-
ký detektorový průzkum skalního hradiště Čerto-
va ruka na Hruboskalsku, který přinesl celou ko-
lekci unikátních kovových artefaktů Keltů
a Germánů. A pochopitelně nemůže chybět ani
prezentace unikátního objevu v Jilemnici – koste-
la sv. Alžběty, za který jsme byli navrženi na cenu
Patrimonium pro futuro za rok 2016. Vedle arche-

ologických nálezů z tohoto výzkumu vystavujeme
i předměty, které přímo pocházejí z mobiliáře kos-
tela a dnes je spravuje Krkonošské muzeum
v Jilemnici. Návštěvníky jistě upoutá i představení
nejnovějšího archeologického výzkumu v průmy-
slové zóně na Vesecku, kde jsme v červnu loňské-
ho roku objevili a následně prozkoumali část ves-
nice Keltů. 

Výstava přináší i prezentace zrekonstruova-
ných nádob ze žárových hrobů z pozdní doby
bronzové, které byly původně kryty mohylovými
náspy. Největším „tahákem“ jsou dva zcela ojedi-
nělé poklady mincí – ten mladší byl nalezen v roce
2013 v Roztokách u Jilemnice a do země byl ulo-
žen krátce po Mnichovské dohodě na podzim ro-
ku 1938. Ten o poznání starší tvoří soubor stoše-
desáti stříbrných pražských grošů Václava II.
a Jana Lucemburského, který byl v srpnu letošní-
ho roku náhodně objeven u staré stezky nedaleko
Vysokého nad Jizerou. 
Zahájení v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 24. ledna v 17 hodin

Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava s názvem Luminiscence – cesta světla za-
ujme návštěvníka jak svým obsahem, tak neobvy-
klými prostory, ve kterých se nachází. Výstava je
zasazena do historického sklepení turnovského
muzea a seznamuje návštěvníka přístupnou for-
mou, doplněnou o mnoho názorných exponátů,
s jevem luminiscence, tedy světélkováním obvykle
pevných nebo kapalných látek. Za použití bohaté-
ho obrazového materiálu a především názorných
předmětů jsou představeny široké možnosti vyu-
žití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním
životě. Dozvíte se, anebo přímo uvidíte, že schop-
nost světélkovat mají některé minerály, živočicho-
vé, rostliny, ale i syntetické materiály a peníze.
Sklepení muzea 

DlaskÛv Statek 
v Dolánkách u Turnova
DlaskÛv statek má v lednu zavfieno.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, 
tel. 722 642 287

Od pololetí otevíráme nov˘ krouÏek
Tvofiení v pohybu
Budeme si hrát s pohybem. Pohybem budeme
společně vytvářet vlastní příběhy či zvuky.
Případně se necháme vést jiným příběhem, zvu-
kem či hudbou. 

Naše pohyby budou inspirovány také různými
předměty (například šátky, míčky, stuhami nebo
kaštany). Průvodcem dětí světem tvořivého pohy-
bu bude zkušená školní psycholožka Eva Véle.
A kdy to bude? Vždy ve čtvrtek od 15 do 16.30 ho-
din (jednou za 14 dní) v malém sále v budově Žlu-
té ponorky, Husova 77. Přihlásit se můžete už teď,
začínáme 14. února 2019.

ãtvrtek 17. ledna od 18 do 21 hodin
Ruãní papír
Výtvarná dílna pro dospělé. Přijďte si zkusit vyro-
bit papír vlastníma rukama. Budeme tvořit nejen
listy papíru, ale také tácky, korálky a další pěknos-
ti, které nás napadnou. Fantazii se meze nekla-

dou. Kapacita 10 osob, cena 200 Kč. Prosím pří-
padné zájemce, aby zaslali závaznou rezervaci na
adresu ladicka@email.cz. 
V˘tvarná dílna Îluté ponorky

Máme ještě pár volných míst v nových kroužcích!
Neváhejte a přidejte se k nám! Pár volných míst
má kroužek Experimentání tvorby na pobočce
v Turnově II. Kouzlo experimentu, moment pře-
kvapení a hraní si s nejrůznějšími materiály nemá
žádné hranice. Lovci zvuků z Creativ – audio
kroužku vás rádi vezmou do party. Několik míst se
ještě najde. Více informací na webu www.ponor-
katurnov.cz v sekci kroužky.

Ať vás rokem 2019 nese šťastná vlna, vám
přeje Žlutá ponorka Turnov a její posádka.

ZAzemí
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz 
www.facebook.com/zazemi.turnov 

pondûlí 7. ledna od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
Promítání filmu z kolekce 
dokumentÛ Promítej i ty!
Nov˘ svût
Stejně jako většině evropských metropolí i eston-
skému Tallinnu vládnou auta. Když byla roku
2006 otevřena ve čtvrti Nový Svět další silnice ur-
čená výhradně automobilům, došla skupině míst-
ních obyvatel trpělivost. Snímek o aktivitách sku-
piny mladých Estonců, kteří svými akcemi inspi-
rovali řadu dalších lidí v různých částech země,
přibližuje nezastupitelnou roli občanského akti-
vismu v současné společnosti. Režie: Jaan Toot-
sen. Země původu: Estonsko. Vstup zdarma

pondûlí 21. ledna od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
Lubo‰ Slavík a Jára Îid: 
âundr do Bolívie
Cestovatelská přednáška s večeří

Saláry, kopečky, fumaroly, plameňák aneb Jižní
Amerikou křížem i krážem. Doporučujeme rezer-
vaci, kterou provedete z odkazu na našich webo-
vých stránkách, nebo sms zprávou na číslo 603 164
815. vstupné 180 Kč / děti, studenti, ZTP 100 Kč

pondûlí 28. ledna od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
Jana a Martin Rosenbaumovi
Večer s osobností
O tom, jak se hospodaří v ekologickém zeměděl-
ství na malé farmě s velkým srdcem.

Veãer s osobností – Jana a Martin Rosenbaumovi
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz

pátek 4. ledna
Zahájení provozu rodinného 
centra a mini‰kolky v novém roce

stfieda 16. ledna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. Sdílení zkušeností, starostí a kontaktů. 

ãtvrtek 17. ledna od 10.30 hodin
První pfiíkrmy
Kdy a jak začít s ochutnáváním prvního jídla? Jak
dlouho stačí jen kojení a jak je to s pitným reži-
mem? Beseda s laktační poradkyní Veronikou
Udeaja. Cena 50 Kč.

pátek 18. ledna od 10 hodin 
Dûtská pamûÈ
Co si pamatujete ze svého dětství? Kdy vzniká pa-
měť a jak se vyvíjí? Beseda s waldorfskou peda-
gožkou Hankou Hajnovou. Cena akce 50 Kč.

stfieda 23. ledna od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe

Odborná poradna s laktační poradkyní Veronikou
Udeaja. Objednání na tel. 728 328 452 nebo
v kanceláři CPR Náruč.

stfieda 23. ledna od 10 hodin
Maminka maminkám 
– zubní péãe u mal˘ch dûtí
Povídání o zubní hygieně dětí se zubní sestrou
Terezou Kolovratníkovou.

ãtvrtek 24. ledna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání 
Více informací na tel. 775 964 311. 

úter˘ 29. ledna od 9.30 a 10.30 hodin
Setkání s fyzioterapeutkou 
Mgr. Jarmilou Svobodovou

Změna programu vyhrazena. Informace na webu
www.naruc.cz, facebooku nebo tel. 775 964 312.

Přejeme vám mnoho rodinného štěstí 
v novém roce 2019.

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

Aktuální termíny:
Zápisy do kurzÛ jarního semestru – od 14. do 18. ledna 2019
Zaãátek jarního semestru – 4. 2. 2019
Pfiípravné kurzy k pfiijímacím
zkou‰kám na S· 
(český jazyk/matematika pro uchazeče do primy
víceletých gymnázií i 1. ročníku SŠ) – od 4. 2. 2019

Vzdûlávací centrum Turnov slaví 15 let
V letošním roce si Vzdělávací centrum Turnov při-
pomíná patnáctileté výročí svého zrodu. Naše

obecně prospěšná společnost byla založena
Městem Turnov a řediteli středních škol. Na svém
počátku byla jedinou organizací zabývající se ce-
loživotním vzděláváním v Libereckém kraji a jed-
nou z mála v rámci ČR. 

U jejího zrodu stála paní místostarostka Dr. H.
Maierová a já, koncepci společnosti jsme vymýšle-
li s kolegou Novotným a Coufalem. Pro inspiraci
jsme jezdily s paní Ing. Königovou do Německa,
učily se u Volkshochschulen (instituce celoživot-
ního vzdělávání) a účastnily se třeba Lerntagu
(festival učení pro dospělé) v bavorském Regenu.
Patronem společnosti se stal prof. ing. Miroslav
Škaloud, DrSc., člen správní rady. Začali jsme

úzce spolupracovat s ÚP v Semilech a jeho ředite-
lem Mgr. Rychlíkem. Do zakládací listiny byly
zapsány základní kmenové činnosti: vzdělávání
v rekvalifikačních, odborných a zájmových kur-
zech – projektová činnost – poradenská činnost.
Získali jsme první akreditaci pro rekvalifikaci
v sociální oblasti a za podpory místostarosty ing.
Pekaře jsme napsali pilotní projekt pro sociální
služby v Turnově. Účetnictví nám vedla nezištně
a takřka na koleně paní Brožová. Mé poděkování
patří všem, kteří se s nadšením a bez nároků na
odměnu podíleli na vzniku společnosti, která
úspěšně funguje dodnes.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2019

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Mûstsk˘ úfiad Turnov, Z· Turnov, ÎiÏkova.

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

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,

vždy se rád dívám dopředu, a proto se Vás poku-
sím seznámit s plánovanými akcemi. 

Rok 2019 bude hlavně o rekonstrukcích komu-
nikací. Jednou z větších a bezesporu nejkompliko-
vanějších staveb bude rekonstrukce Nádražní ulice
a silnice II/610 z Turnova do Svijan. Stavba bude
trvat dva roky. V roce 2019 budeme dělat na úze-
mí města rekonstrukci Nádražní v úseku od hote-
lu Beneš do Ohrazenic a prohloubení prostoru
pod železničním viaduktem s přeložkami mnoha
inženýrských sítí, zatrubněním potoka, odlehčo-
vacími objekty kanalizace. V roce 2020 pak bude-
me pracovat na ulici Přepeřské od křižovatky
s Nudvojovickou až po Přepeře. 

Další velkou stavbou bude demolice bytových
domů čp.1001 a 1002 v ul. 5. května a na ni nava-
zující stavba Domova se zvláštním režimem (tzv.
Alzheimer centra). Stavba Alzheimer centra by
měla být zahájena v dubnu 2019 a stavět by se mě-
lo do června 2020. 

Pokud se podaří sehnat dodavatele, zahájíme
na jaře stavbu denního stacionáře pro postižené
děti v ZŠ a MŠ Kosmonautů. Jedná se o nástavbu
nad středním pavilónem.

Velmi rušno by také mělo být v ZŠ Žižkova, kde
bude probíhat výměna střešní krytiny, stavba no-
vého výtahu a toalet pro postižené děti. U budovy
gymnázia bude provedena první etapa opravy fa-
sády.

Z komunikací se pokusíme dokončit 6. etapu
regenerace sídliště u nádraží (Studentskou ulici –
parkování, komunikaci, veřejné osvětlení, opravu
schodiště k ZŠ a TSC). 

V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy ve Skálově ulici
v blízkosti Nové radnice, vysázeli izolační zeleň
v blízkosti sídliště Přepeřská, upravili hřbitov na
Pelešanech či ulici Lidickou.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, studie nové městské knihovny,
projekt Domova s pečovatelskou službou v ul. 5.
května, rekonstrukce parku na sídlišti U Nádraží
(bazének), rekonstrukce další části parku u letní-
ho kina či projekt opravy pasáže radnice.

O desítkách až stovkách drobných oprav a ú-
prav se nezmiňuji, protože se stávají samozřej-
mostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2019.
Do roku 2019 přeji všem hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění
záměrů a někdy společně na viděnou. V roce 2019
navíc prosím vzhledem k připravovaným stavbám
na mnohých silnicích o nekonečnou míru toleran-
ce, bez které tyto více jak 5 let připravované inves-
tice nejsme schopni zrealizovat.

Jana Svobodová
Máme za sebou rok 2018 – osmičkový rok plný
výročí. Slavili jsme 100 let republiky, proběhly ko-
munální volby.

Ve městě probíhal čilý stavební ruch, který
zapříčinil nepříjemné uzavírky ulic a dopravní

Jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû chystá na období 2019?
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komplikace převážně v letních měsících. Stavělo
se nejen přímo ve městě, ale i na městském hradě
Valdštejn. Zde probíhala obnova střechy a krovu
vstupní brány, obnova terasy nad biliárním sálem,
kde se konají za příznivého počasí svatby. Hrad
Valdštejn bohužel nenalezl svého stálého kastelá-
na. Snad bude rok 2019 v tomto směru k hradu
příznivější. 

V oblasti cestovního ruchu se v roce 2019
chystá rozšíření informačního centra na náměstí
o návštěvnické centrum s pohodlným zázemím
nejen pro turisty a návštěvníky „srdce Českého rá-
je“.

V oblasti sportu byla největší investicí výstavba
fotbalového hřiště s umělou trávou v areálu
v Koškově ulici, kterou realizoval fotbalový klub
z dotace ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy za významného přispění města. Ve fotbalo-
vém areálu došlo k další etapě rekonstrukce budo-
vy šaten a zázemí v režii Městské sportovní
Turnov. V této obchodní společnosti došlo k ob-
měně jednatelů. Po osmi letech z vlastní iniciativy
odešel Jindřich Kořínek, který se poslední tři roky
zabýval převážně výstavbou a rozběhnutím spor-
tovně rekreačního areálu Maškova zahrada, v září
2018 za něj do funkce nastoupil Vladimír Křapka.
Panu Kořínkovi patří velké poděkování za odvede-
nou práci. 

Hasičská jednotka dostala do vybavení termo-
kameru, důležitou pomůcku pro náročné zásahy.
Technické služby rozšířily plochu na kompostárně
na Malém Rohozci, aby vyhovovala prostorovým
potřebám zpracování bioodpadu. V rámci oslav
100 let Československa jsme uspořádali třídenní
setkání partnerských měst s polským Jaworem
a německým městečkem Niesky.

Mé velké poděkování patří kolegům v zastupi-
telstvu, radě a na úřadě, všem ředitelům a jednate-
lům městských organizací a jejich zaměstnan-
cům, stejně tak i všem zájmovým skupinám
a spolkům, které v Turnově vytvářejí to příjemné
a originální klima našeho města. 

V roce 2019 přeji všem jen to dobré!

Petra Hou‰ková
Rok 2018 byl pro nás na radnici především ve zna-
mení oslav výročí vzniku republiky a komunálních
voleb. 

Mezi dny radostí a starostí opět proběhla řada
investičních akcí, setkání s občany, milých gratu-
lací s jubilanty, akcí pro děti a s dětmi, dostavěna
byla Nová radnice, otevřela se pobočka knihovny

v Turnově II. za účasti kmotra herce Tomáše
Hanáka, zasadili jsme Strom Olgy Havlové, pa-
mětní lípu republiky, v turnovském babyboxu by-
lo nalezeno děvčátko...

Stejně zajímavý a pestrý bude určitě i rok 2019.
Připraveny jsou k realizaci dvě zásadní investice
v sociální oblasti – výstavba Denního stacionáře
Sluníčko a Alzheimera centra u DD Pohoda. Obě
akce jsou zcela připravené. Držte nám palce, aby
se našly firmy, které budou mít zájem stavby reali-
zovat a splní naše zadávací podmínky! 

Další záměry jdou směrem k seniorům, a to pře-
devším k aktivnímu trávení jejich volného času,
i směrem ke zdravotně postiženým – velkým úkolem
bude hledání dotačních možností na novostavbu
pro Fokus Turnov. Předpokládám, že v roce 2019
dospějeme k rozhodnutí termínu realizace pří-
stavby divadla a vybudování nové knihovny. 

Čeká nás pokračování řady investic na škol-
ských objektech a mým cílem je i další rozvoj role
zřizovatele v koncepčních záležitostech v oblasti
školství. Vzdělávání v ČR chybí dlouhodobá vize,
zřizovatelům a ředitelům se těžko pracuje, když se
opatření a reformy dějí nepřipravené, na půli ces-
ty. Jako zřizovatel nemůžeme čekat na opatření
státu, pokud chceme něco měnit, musíme jít změ-
nám naproti a věřit, že stát nám nebude překážet.
Rozmanitost zřizovaných škol, podpora inovací,
podpora pedagogů – to jsou další úkoly zřizovate-
le. Pro mne to budou úkoly složité, ale milé. A to
přeji i Vám, nechť před Vámi v novém roce stojí
úkoly důležité, zvládnutelné, které budete vykoná-
vat s radostí a osobním zaujetím. 

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody
v osobním i pracovním životě v roce 2019 přeje
Petra Houšková.

Desát˘ roãník mûstského
plesu na Stfielnici

Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. Již 10.
ročník se uskuteční v pátek 25. ledna 2019 od
20 hodin v Kulturním centru Střelnice. 

Těšit se můžete na pestrý kulturní program
a bohatou tombolu. K tanci a poslechu bude hrát

Orchestr Ladislava Bareše. Finanční výtěžek
plesu bude použit na podporu aktivit a cvičeb-
ních pomůcek pro klienty organizace Zdravotně
sociální služby Turnov a mezigenerační setkává-
ní seniorů. 

Vstupenky jsou v předprodeji od 14. prosince na
recepci Kulturního centra Turnov v jeho provoz-
ních hodinách. 

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu
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První adventní neděli se na náměstí Českého ráje
v 16.30 hodin konalo rozsvícení vánočního stro-
mu. Kouzelná formule Mikuláše zafungovala
hned napoprvé a nebeské světlo ozářilo více než
13 m vysokou douglasku tisolistou. 

Úvodní slovo patřilo starostovi města Tomáši
Hockemu. Po přivítání vyzval turnovské občany,
aby adventní čas netrávili jen honbou v nákupních
centrech, ale aby si každý našel chvíli na zastave-
ní, setkání a promluvení s těmi nejbližšími. 

Kvůli dešti a větru bylo nelehkým úkolem roz-
svícení první svíce na adventním věnci. Když už se
podařilo svíčku zapálit, vítr ji po chvíli opět sfoukl.
To ale na předvánoční náladě vůbec neubralo.
Našimi světýlky nazvala moderátorka večera Eva
Kordová děti a dala tak prostor nejmladšímu sou-
boru ZUŠ Turnov Karmínek pod vedením Jind-
řicha Bady. Těsně před rozsvícením stromu dora-
zily adventní postavy jako sv. Martin, sv. Kateřina,
sv. Ondřej, sv. Barbora či sv. Lucie. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Vánoãní strom rozsvítili v Turnovû napoprvé

Vánoãní fiemeslnické trhy
probûhly jiÏ po dvacáté

Sedmého a osmého prosince patřilo náměstí
Českého ráje v Turnově Vánočním řemeslnic-
kým trhům. 

Příchozí mohli obdivovat u mnoha stánků per-
fektnost rukodělné práce, na pódiu vystoupily
s kulturním programem děti základních škol, za-
zněla spousta koled a vánočních písní od folko-
vých písničkářů, sborů či kapel. 

Jak prozradila moderátorka trhů Eva Kordová,
letos se akce konala již po dvacáté. Mezi stánkaře,
kteří byli Turnovu věrní od prvního ročníku, patřili
kováři. Právě zvonění zvonečku z jejich dílny trhy
zahajovalo a ukončovalo. 

Ve stáncích mohli lidé nalézt řadu řemeslně
zpracovaných výrobků od košíkářů, hrnčířů, ne-

chyběly hračky, umělecké předměty či ponikelské
vánoční ozdoby ze skleněných foukaných perli-
ček. 

Koupí zboží u několika stánků bylo možné pod-
pořit handicapované a seniory. Do jednoho z pro-
jektů bylo zapojeno i vedení turnovské radnice.
Kdo si dal u jejich stánku „Starostův čaj“, přispěl
na vánoční dárek pro osamělé seniory. Na trzích
se vybralo 2 440 Kč. 

Trhy zakončila slavná Česká mše vánoční J. J.
Ryby. Tentokráte mše proběhla i přes nepřízeň po-
časí, kvůli lijáku a větru museli být zpěváci a hu-
debníci na pódiu. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Úfiedníky ãeká pfiesun 
do nové radnice
Rekonstrukce budovy městského úřadu ve
Skálově ulici čp. 466 je hotová, v prosinci pro-
běhne kolaudace. Na začátku ledna se začnou
úředníci stěhovat. Provoz na řadě míst bude
omezen. 

Stěhování se dotkne provozu odborů sídlících
ve dvou budovách ve Skálově ulici. Konkrétně te-
dy odboru správního (občanské průkazy, pasy,
ověřování, atd.), odboru sociálních věcí, odboru
dopravy (registrace vozidel, řidičské průkazy, pře-
stupky, atd.), odboru školství, kultury a sportu
a Živnostenského úřadu. Dále také odboru pře-
stupkového řízení, který nyní sídlí v budově České
spořitelny.

Provoz všech těchto agend bude zcela přerušen
v termínu od 7. do 11. 1. 2019, kdy bude probíhat
stěhování, agendy a jejich pracovníci nebudou do-
stupní ani na emailu ani telefonicky. Od pondělí
14. 1. 2019 zahájí odbory znovu svůj provoz v no-
vé budově.

Nejsložitější na přesun bude odbor správní, kde
pracovníci zajišťují vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Z tohoto důvodu bude od-
bor uzavřen již v prvním lednovém týdnu.
Vyhotovené doklady si tak musejí lidé vyzvednout
do konce roku nebo až po 14. lednu 2019. 

Mezi vánočními svátky budou odbory fungovat
v úředních hodinách, na které jsou občané zvyklí.
POUZE V PONDĚLÍ NA SILVESTRA BUDE
ÚŘAD OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST OD 8.00
DO 12.00 HODIN. 

Kde najdete na nové radnici jednotlivé odbory?
V přízemí bude sídlit odbor správní – občanské
průkazy a cestovní doklady, matrika. Místo zde
bude i pro krizové řízení a požární ochranu.
Přízemí budou využívat také městští strážníci,
kteří budou mít do objektu svůj samostatný vstup. 

O patro výš budou mít kanceláře úředníci
z odboru sociálních věcí, nad nimi ve třetím nad-
zemním podlaží bude sídlit odbor dopravní a další
méně navštěvované agendy. Ve čtvrtém podlaží
najdete odbor přestupkového řízení, živnostenský
úřad a v neposlední řadě odbor školství, kultury
a sportu. 

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

Dotace z rozpoãtu mûsta Turnov na rok 2019

Všechny uvedené informace jsou předběžné a orientační, mohou být upraveny. Více informací o programech je na webových stránkách města Turnov –
www.turnov.cz v sekci Dotace města. Zde jsou k dispozici zároveň i všechny potřebné formuláře. Aktuální výzvy jsou vždy zveřejněny na úřední desce města
Turnov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytování dotací upravuje Dotační statut města Turnov a dále Pravidla
pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory. Lenka Karásková, DiS., odbor školství, kultury a sportu

Nov˘ rok pfiivítají
Turnov‰tí ohÀostrojem

Na Nový rok se bude konat na turnovském
autobusovém nádraží Na Lukách ohňostroj. 

Světelná show vypukne v 17.00 hodin, před-
cházet jí bude od 16.30 hodin doprovodný pro-
gram s vystoupením kapely Duo BigBand. Děti,
které přinesou nakreslený obrázek na téma
Vánoce a můj nejhezčí dárek, obdrží sladkou od-

měnu. Motorizované návštěvníky upozorňuje-
me, že parkoviště Na Lukách bude z technických
důvodů uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve
spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční
podpory podnikatelů z Turnovska.

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



Poplatek za komunální 
odpad v roce 2019
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že pro rok 2019 činí poplatek za
svoz komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok
a občané ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
(splátky).

2) v informačním středisku Turnovské památ-
ky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje,
ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do
31. 3. 2019! 

3) Bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800

Pro správné zařazení úhrady poplatku je ne-
zbytné uvedení variabilního symbolu, který získa-
jí občané od správce poplatku: 

Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka @mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 202 

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě

předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni bě-

hem studia mimo své trvalé bydliště (doložením
potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2018,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2019
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2018), viz. odkaz níže: https://www.turnov.
cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-
odpadu/prubezne-stavy-pytloveho-sberu-tride-
neho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již

mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu vyřizuje odbor životního prostředí
tel. č.: 481 366 161 (p. Sedláková).

Pavlína Hozdecká, 
správce poplatku za komunální odpad, 

referent finančního odboru
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Na začátku školního roku nabídla žákům 5.B Čes-
ká spořitelna a. s. velmi zajímavý projekt finanční
gramotnosti – Abecedu peněz. 

Celý nápad nás na jedné straně zaujal a nadchl.
Věcí druhou však byly obavy z neznámého. Velice
pečlivě jsme museli zvážit, zda-li vstoupíme do
projektu časově náročného a budeme-li chtít se
navíc učit novým dovednostem. Přirozená dětská
zvídavost, odvaha a chuť objevování světa dospě-
lých zvítězila. Pustili jsme se tedy do práce.

Založili jsme si firmu V-Perfekt a začali praco-
vat - vyrábět. Po celé tři měsíce jsme pilně zhoto-
vovali vánoční a narozeninová přání, keramiku,
náramky, náušnice, svícny, pekli a zdobili perníky,

malovali na sklo i papír... Naše úsilí vyvrcholilo na
Jarmarku České spořitelny. Ve třech stáncích jsme
prodávali to, co jsme usilovně vyrobili. A co nám
to vlastně přineslo? Na začátku našeho podnikání

byly líbivé představy o snadně vydělaných peně-
zích. Teď jsme však poznali, že ne peníze, ale sa-
motná cesta byla tím cílem. Objevili jsme v sobě
kreativitu, naučili jsme se přemýšlet nad finanční-
mi výdaji. Zjistili jsme, že není vůbec lehké peníze
vydělávat. 

Srdečné poděkování patří České spořitelně
a našim úžasným průvodkyním-lektorkám, které
nás celým projektem úspěšně provedly a staraly se
o nás.

Děkujeme všem Turnovákům, kteří svým proje-
veným zájmem umožnili turnovským dětem pro-
žít si svůj velký podnikatelský sen. 

Helena Podzimková, Jitka Sahajová, 
učitelky ZŠ Turnov, Žižkova

Velké finále Abecedy penûz aneb Dûti ze ÎiÏkovky



Rozpis vefiejného 
bruslení

21. 12. 18.45–20.15 – veřejné bruslení 
22. 12. 10.15–12.15 – veřejné bruslení s hokejkami

12.30–18.00 – veřejné bruslení
23. 12. 9.45–11.15 – veřejné bruslení s hokejkami

11.30–17.45 – veřejné bruslení
24. 12. 8.00–12.00 – veřejné bruslení
25. 12. 8.00–18.15 – veřejné bruslení

18.30–20.00 – veřejné bruslení s hokejkami
26. 12. 8.00–9.30 – veřejné bruslení s hokejkami

11.30–14.30 – veřejné bruslení
27. 12. 8.00–15.15 – veřejné bruslení
28. 12. 17.45–22.00 – veřejné bruslení
29. 12. 9.00–10.30 – veřejné bruslení s hokejkami

10.45–19.15 – veřejné bruslení
30. 12. 9.45–16.00 – veřejné bruslení
31. 12. 11.30–13.00 – veřejné bruslení s hokejkami

13.15–18.00 – veřejné bruslení
1. 1. 9.00–15.45 – veřejné bruslení
2. 1. 8.00–14.45 – veřejné bruslení
Případné změny jsou možné, aktuální rozpis na-
jdete na webu http://maskova-zahrada.cz/spor-
toviste-a-sluzby/stadion-ludvika-koska/

Otevírací doba 
plaveckého bazénu 

22.–23. 12. 14.00–19.00
24.–25. 12. zavfieno
26.–28. 12. 14.00–20.00
29.–30. 12. 14.00–19.00
31. 12. zavfieno
1. 1. zavfieno
2.–4. 1. 14.00–20.00
5.–6. 1. 14.00–19.00

Upozornûní 
pro pofiadatele akcí

Městský úřad Turnov upozorňuje, že od roku
2017 platí novela zákona, která nařizuje noční
klid od 22 do 6 hodin. 

Každý, kdo bude v roce 2019 pořádat na území
města akci, která by stanovenou dobu porušovala,
musí požádat Zastupitelstvo města Turnov
o schválení výjimky na nedodržení nočního klidu.
Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím obec-
ně závazné vyhlášky. 

Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí do-
ručí na MěÚ v Turnově, odbor školství, kultury
a sportu, a to na předepsaném formuláři, který je
dostupný na webových stránkách města v sekci
Formuláře nebo ho lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Vyplněný formulář je nutno do-
ručit na podatelnu MěÚ nebo postačí zaslat elek-
tronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz.
Příjem žádostí je do pátku 22. 3. 2019, poté budou
všechny předloženy na dubnové jednání Zastu-
pitelstva města Turnov. Všechny akce, které nebu-
dou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být
ukončeny nejpozději do 22 hod. a nesmí nijak na-
rušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu
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ãtvrtek 31. ledna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Turnov se může pochlubit jako první v České re-
publice knihovnou, která vznikla v prostorách
nádražní budovy. Nová pobočka Městské knihov-
ny Antonína Marka Turnov byla 3. prosince slav-
nostně otevřena veřejnosti. 

Kmotrem otevření se stal herec, moderátor, mi-
lovník vlaků a nádraží Tomáš Hanák. Jak sdělil, do
Turnova ho přilákala nejen nově zrekonstruovaná
budova nádraží, ale knihovna jako taková. Když
jde totiž kolem knihovny a vidí, že se tam svítí
a jsou tam lidé, alespoň na chvíli zmizí jeho skep-
se, že lidé nečtou. S nadsázkou a úsměvem dodal,
že tou poslední věcí, co ho do Turnova přivedlo,
byl raut. Coby kmotr nové pobočky předal knihov-
ně dárek, a to knihu svých fejetonů s věnováním.
Právě tato kniha by prý mohla nalákat další čtenáře. 

Otevření se zúčastnilo také vedení turnovské
radnice. Starosta města Tomáš Hocke popřál no-
vému místu, aby bylo nejen knihovnou, ale lokali-
tou pro setkávání Turnováků bydlících za Jizerou.

„Věřím, že knihovna využije svůj potenciál, který
má, a třeba večer nebo brzo ráno bude ožívat akce-
mi,“ řekl s tím, že tamní prostor skýtá řadu výhod. 

Knihovní pobočka na nádraží bude v provozu
každý všední den, během celého prosince zde bu-
de registrace pro nové čtenáře zdarma. „Od ledna
roku 2019 plánujeme rozšířit kulturně-vzdělávací
aktivity. Tím myslíme zejména přednášky jak ce-
stopisného charakteru, tak i historického – regio-
nálního, pohádkové podvečery pro rodiny s dětmi,
ale také chceme zkusit nový projekt s názvem
Spisovatelé na nádraží,“ přiblížil Jaroslav Kříž, ře-
ditel Městské knihovny Antonína Marka Turnov. 

Vybavení nové knihovny (patro, nábytek) stálo
699 tisíc korun a knihovna tyto finance získala od
města Turnov do svého rozpočtu na začátku roku.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Turnov má raritu – knihovnu na nádraÏí



Člověk je dokonale lidský,
jen když si hraje.“

Friedrich Schiller

PF 2019

I v roce 2019 uděláme všechno pro to, 
abyste se cítili být dokonale lidští. 

Vaše Kulturní centrum Turnov.

„
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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




