
Inzertní časopis turnovska, 
jičínska a mnichovohradišťska

Jizerníček
DO SCHRÁNEK

Přepeře u Turnova 23 (na návsi)

tel.: 481 323 878, 602 427 747
 www.vodatop.net

• PRODEJNA kompletního sortimentu
  Po-Pá 7.00-16.30  So 8.00-11.30

   

vodatop
s.r.o.

VODa •topení •plyn

• REVIZE A OPRAVY PLYNOVÝCH
   KOTLŮ - tel.: 774 421 083

• INSTALACE KOUPELEN, WC,
  RADIÁTORŮ, KOTLŮ všech paliv

PŘIJMEME PRODAVAČE 
DO PRODEJNY V PŘEPEŘÍCH

nová, rozšírená verzeˇ

Nabízí za nejnižší ceny široký sortiment
kuchyňských linek a jiného nábytku.
 KE KAŽDÉ KUCHYNI
 ZCELA ZDARMA OBDRŽÍTE:
          - dopravu po Mladé Boleslavi
          - pracovní desku
          - grafický návrh
                

Nízké ceny, krátké dodací lhůty, výběr z více než 30-ti druhů
Provozovna: Ptácká ul. 155, Mladá Boleslav

Otevírací doba: Po - Pá 10 - 18; So 9 - 12 hod.

Tel.: 774 046 498, e-mail: mboleslav@zadaranabytek.cz

www.zadaranabytek.cz

OD 1.2.2015 

BUDE 

PRODEJNA 

PŘESTĚHOVÁNA 

NA ADRESU: 
Čechova 777 

Mladá Boleslav

v�Skleněné�sprchové�kouty�na�míru
v�lakovaná�barevná�skla�jako�obklady
v�celoskleněné�dveře,�stěny
v�rámování�obrazů,�výběr�z�300�druhů
v�zateplování�starých�oken�izolačním�dvousklem�-�sleva�20%
v�bezpečnostní�skla�kalená�-�lepená
v�akvária,�terária
v�kvalitní�broušení�a�vrtání,�leštění�hran�
���na�automatických�strojích
v�výroba�a�prodej�izolačních�dvojskel

Ondřej�Vodháněl
Hruštice�661,�511�01�Turnov

tel./fax:�+420�481�324�482,�mobil:�+420�777�667�921
e-mail:�ondrejvodhanel@seznam.cz

www.sklenarstvi-vodhanel.com

SKLENÁŘSTVÍ Vodháněl
provozní doba: Po - Pá 8 - 11; 12.30 - 16

oční optikaoční optikaoční optika

Optometrista

Jana Malá

Husova 60
506 01 Jičín

 měření zraku,  kontaktní čočky
tel.: 493 522 072

Otevírací doba:
Po - Pá   8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
So          8.30 - 11.30

Nábřeží I. Geisslové 606, Jičín
Po  8 - 12;   13 - 15
Út   8 - 12;   13 - 17
St   8 - 12;   13 - 15

Čt   8 - 12;   13 - 17
Pá  8 - 12

AKČNÍ CENY
na brýlové  a multifokální čočky

 
! !

ročník: 10

zima 2014

ZDARMA!

kontakt:  605 150 159  pan Janoušek
Antonína Dvořáka 288, 511 01  TURNOV

E-mail: antenyceskyraj@seznam.cz

.

Nová služba pro zákazníky
.

montáž a zapojení plochých televizorů

na stěnu pomocí držáků
.

propojení Vašich nakoupených 

AUDIO - VIDEO - TV a SAT přístrojů

.MONTÁŽE A SERVIS

ANTÉNY
SATELITY
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Obklady dlazby Ohavec
vse pro Vasi koupelnu

ˇ
ˇ ˇ

ˇobklady a dlazby za super ceny !!!

ˇ̌
ˇ̌

ˇ̌
ˇ̌

sanitární keramika

velké skladové zásoby

40 vzorovych koupelen

stavební chemie

Ohavec 15

506 01 Jicín

tel.: 493 534 430

mob: 602 87 84 82

ˇ
ˇ

ˇ
Otevreno:

Po - Pá   8.oo - 17.oo

So         8.oo - 12.oo
´

ˇ

NOVINKY 2014 NOVINKY 2014

Jičín, ul. Riegrova 1150
(budova obchodního domu Praktik)

mobil: 733 184 658
mail: jicin@e-n.cz

Otevřeno 7 dní v týdnu 
od 8:30 do 18:30 hodin 

OUTLET 
SECONDHAND

BIŽUTERIE
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

Prodejny: Jičín, ul. Riegrova 1150 (budova obchodního domu Praktik),  mobil: 733 184 658, mail: jicin@e-n.cz
                Liberec, ul. Doubská 1207 (vedle Baumaxu), mobil: 774 460 545, mail: liberec@e-n.cz
                Semily, ul. Nádražní 575 (naproti Penny Marketu), mobil: 736 690 248, mail: nabyteksemily@seznam.cz ku

po
n 

na
 s

le
vu

1
0
%

WEGA P provedení. Rohová sedací souprava
s úložným prostorem v Lenošce s rozkládáním 
a výškově nastavitelnými opěrkami hlavy.
L/P provedení. Pružina Bonell.
Rozměry ŠxVxH: 260x104x168
Plocha na spaní: 220x125

AKČNÍ CENA: 13.999,-

http://www.sklenarstvi-vodhanel.com
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S TAVE B N Í Č INNO S T
Michal Hnatajko

463 45 Pěnčín 92
tel.: 603 804 318

e-mail: mhs.hnatajko@seznam.cz
od do   A Z

•
rodinné domky

•
stavební úpravy

Zateplování budov - systém BAUMIT, WEBER,
strojní omítání, lité podlahy, pokládky podlah 

všeho druhu, sádrokartony, bytová jádra, obklady, 
dlažby, zámkové dlažby, ploty, opravy a renovace památek. 

Ž Á D N Á Z A K Á Z K A P R O N Á S N E N Í M A L Á ! ! !

            
kancelář: Turnov
                Károvsko 2056
                tel.: 481 312 150
                tel.: 602 323 470

geodetické práce ( geometrické plány na oddělení
pozemků, zaměření staveb ke kolaudačnímu řízení,
mapové podklady pro projekční práce, vytyčování
pozemků) úřední dny: po - st 8 - 16 hod.

e-mail: geodeziehanzl@seznam.cz
www.geodezieturnov.cz

Ing. HANZL Jaroslav
geodézie Turnov

Turnov, Studentská ulice 1727, tel./fax: 481 321 180, 777 11 48 48
Prodejní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00
www.barvy-turnov.cz, e-mail: info@barvyturnov.cz

• autolaky (včetně plnění do sprejů)

• fasádní a interiérové barvy

• lazury a laky (na interiérové a exteriérové dřevo)

• barvy na extrémní zatížení (polyuretany, epoxidy, chlórkaučuk)

• široký sortiment materiálů a pomůcek pro malíře a natěrače

SPECIALIZOVANÁ prodejna

AUTOŠKOLA
VIDIMSKÝ

Nabízíme výcvik řidičů pro skupiny AB.
Pro členy odborů os kovo
a jejich rodinné příslušníky
je cena sk.A-4800,-kč / sk.B-7400,-kč
Nabízíme možnost individuálního
výcviku a rychlokurzů.
Adresa: T.G.M. 1078, Mladá Boleslav
(naproti ekonomické škole)
www.autoskola.vidimský.cz

Telefon:  777 231 328            

reznický e-shop ˇ

Prodej českého chlazeného kurecího, krutího, veprového a hovezího masa
a uzeniny z reznické malovýroby  

ˇ ˇ ˇ°

ˇ Kč

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VÁNOCE

MALÝ RODINNÝ BALÍČEK KUŘECÍHO MASA cena 1 230,- Kč

balíček obsahuje: 3kg prsou 119 Kč/kg, 4kg čtvrtek 52 Kč/kg,

4kg stehen 64 Kč/kg, 2kg steaků 103 Kč/kg, 2kg křídel 43 Kč/kg,

2kg koster 16 Kč/kg, 1ks kuřete (1,6kg) 56 Kč/kg

MALÝ RODINNÝ BALÍČEK KUŘECÍHO MASA cena 2 050,- Kč

balíček obsahuje: 6kg prsou 113 Kč/kg, 6kg čtvrtek 52 Kč/kg,

6kg stehen 64 Kč/kg, 4kg steaků 103 Kč/kg, 3kg křídel 43 Kč/kg,

32kg koster 16 Kč/kg, 1ks kuřete (1,6kg) 56 Kč/kg 

KRŮTÍ BALÍČEK  cena 2 000,- Kč  balíček obsahuje: 

3kg prsou 164 Kč/kg, 4kg palice (spodní stehno) 79 Kč/kg, 4kg horní

stehno 115 Kč/kg, 3 kg steaků 133 Kč/kg, 3kg křídel 79 Kč/kg,

1kg krk 53 Kč/kg 

HOVĚZÍ BALÍČEK  maso z býka cena 2 170,- Kč  balíček obsahuje:

4kg kližka 159 Kč/kg, 3kg plec 179 Kč/kg, 2kg kýta 219 Kč/kg,

2kg roštěná 279 Kč/kg

+ dárek taška/hrníček

VEPŘOVÝ BALÍČEK   cena 1 940,- Kč  balíček obsahuje:

2 x krkovice s kostí (6kg) 99 Kč/kg, 2 x plec bez kosti (8kg) 104 Kč/kg,

1 x pečeně s kostí (5kg) 114 Kč/kg

KRŮTÍ BALÍČEK  cena 2 000,- Kč  balíček obsahuje:

Řádková inzerce:
* Soukromá jazyková škola
Mgr. Jar. Šolcová, prom. ped., Tylova 406, Mnich. Hradiště. 
Celoroční kvalifikovaná výuka angličtiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro 
všechny věkové kategorie.
Od září nový kurz AJ - počet žáků omezen.
Info na tel.: 602 144 104, 603 455 716
* Nabízím dlouhodobý pronájem
bezpečného místa v Mnichově Hradišti pro umístění mobilního 
domku.
Info na tel.: 602 144 104, 603 455 716
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• bezplatné právní porady
• zastupování před soudy včetně rozvodů, majetkového
  vypořádání a jiných právních záležitostí
• vyhotovení darovacích, kupních a jiných smluv  
  ohledně nemovitostí 
• bezplatné vymáhání pohledávek od dlužníků
• odškodnění všech úrazů i v nadstandadní výši

Poskytuje advokát JUDr. Ladislav Tolnay se sídlem 
Jaselská 66, Mladá Boleslav (vedle Všeobecné zdrav. poj.)
vedlejší pracoviště v Mnichově Hradišti, Masarykovo náměstí -   
Klub vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 13.00 – 15.00 hodin

TEL.: 728 897 279

Hlavatý & Vojtíšek s.r.o.

• topení - ocel, měď • rozvody plynu
• rozvody vody - plast, ocel, měď
• instalace odpadů
• instalace PB zásobníků domovních
  a průmyslových rozvodů PB
NOVĚ - montáž centrálních vysavačů

Krátká 2119
511 01 TURNOV
tel.: 481 320 085-6

mobil Hlavatý: 602 357 116
mobil Vojtíšek: 602 357 118
e-mail: hlavaty.vojtisek@tiscali.cz

Zajistíme projektovou dokumentaci

pracovní doba Po - Pá 6:30 - 16:00 hod.

TOPENÍ - VODA - PLYN

PRONÁJEM BYTŮ

* jednuduše zařízený byt 1+1
   nájemné 6.500,- Kč / měsíc + spotřeby

* byt 2+1
   nájemné 8.000,- Kč / měsíc + spotřeby

kontakt: 723 038 844

byty v centru Mladé Boleslavi

463 45 Pěnčín 39
Kontakt: 485 177 247,

731 405 945
604 520 027

www.ovocnarstvi-thor.cz

NABÍZÍME�K�PRODEJI

Z�NAŠICH�SADŮ
JABLKA
odrůdy:�Šampion,�Bohemia,�

Gold�Bohemia,�Gala,��Melodie,�
Rosana,�Topaz,�Jonagold,�Idared

****************
Jablka�skladujeme�v�klimatizovaném

skladu.�Ceny�již�od�6�Kč/kg.
Prodejní�doba:

Po�-�Pá�8:°°�-�18:°°��So�8:°°�-�14:°°

KINO SFÉRA TURNOV

prosinec 2014

Středa, 3. 12. 2014 - 18.00 hod.
Knězovy děti (The Priest`s Children) 
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Chorvatský režisér Vinko Brešan je mistrem 
komediálního žánru a české publikum si jistě 
vzpomene na jeho předchozí snímky jako Bez 
konce, Svědkové či Duch maršála Tita. Stejně 
jako tyto filmy, uvedl Brešan Knězovy děti na 
Mezinárodním filmovém festivalu v 
Karlových Varech, kde byl již potřetí 
nominován na cenu Křišťálový Glóbus.
Svěží, satirická komedie přivede diváka na 
malý ostrov Dalmácie. Mladý kněz Fabian, 
jenž zde převzal po svém předchůdci farnost, je 
zděšen zdejšími statistikami. Úmrtnost je příliš 
vysoká, porodnost je příliš malá. S dobrým 
úmyslem a heslem „dokonce i papež je proti 
používání kondomů“ se Fabian pokusí zlomit 
místní trend. Za pomoci pobožného trafikanta 
Petara a lékárníka Marina propichují 
prodávané kondomy a antikoncepční pilulky 
mění za vitaminy. Brzy se dostaví kýžené 
výsledky a těhotenský boom začíná. Cesta do 
pekla je však vždy dlážděna dobrými úmysly.

režie: Vinko Břešan, scénář Mate Mitišić, 
kamera: Mirko Pivčević, hudba: Mate Mitišić, 
střih: Snadra Botica Brešan
hrají: Krešimir Mikić, Nikša Butijer, Dražen 
Kühn, Marija Škaričić, Jadranka Đokić

komedie/drama, HRK/SRB, 2013, 93 min., 
12+, titulky
vstupné 90,-
Festivalová permanentní vstupenka na 5 
představení 350,-
Festivalová permanentní vstupenka na 10 
představení 500,-
Středa, 3. 12. 2014 - 21.00 hod.
Odborný dohled nad východem Slunce
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
S tímto filmem vstoupil do českých kin nový 
filmový žánr Eastern, protipól klasických 
westernovek. Snímek podle vlastního scénáře 
natočil režisér Pavel Göbl, se však běžné 
produkci kromě žánrového zařazení vymyká 
snad ve všech směrech.
Zápletka přivádí na předměstí severočeského 
města tři bývalé vězně, které v minulosti 
terorizoval stejný estébák. Shodou okolností 
má právě tento člověk nyní ve stejném městě 
hospodu – a protože pomsta se nejlépe podává 
za studena, rozhodnou se vzít tři kamarádi 
spravedlnost do svých rukou. Velmi záhy ale 
zjistí, že pro to nemají vlohy – ne že by snad 
uměli tak dobře odpouštět, ale jsou zkrátka 
jaksi… už trochu líní.
Černobílý snímek se natáčel v severočeském 
Vansdorfu a na filmový plac svedl kromě 
vynikajícího Jiřího Lábuse v roli osamělého 
bývalého fízla téměř samé neherce: trojici 
mstitelů šéfuje nestor první generace mániček 
a hudební legenda Vratislav Brabenec ze 
skupiny The Plastic People of the Universe. 
Zdatně mu pak sekundují divadelní ochotníci: 

zatímco Jiří Vymětal se našel v roli bývalého 
cirkusáka, kdysi zavřeného za pašování 
disidentských knih, Jožo Polievka se zhostil 
partu bývalého zlodějíčka, který to přes 
vezeňského donašeče nakonec dotáhl až na 
nesmiřitelného nepřítele komunistů a bezpráví. 
Trio kmetů, které se ještě naposledy pokouší 
narovnat svůj hřbet i křivdy na něm spáchané, 
pak doplňuje čerstvá absolventka brněnské 
JAMU Nikol Fischerová coby prostitutka, 
která nakonec plány Varnsdorfských Zorrů 
přesměruje zcela netušeným směrem.
Přímo na promítání filmu Odborný dohled nad 
východem Slunce bude navazovat koncert 
kapely Byl pes, která nahrála ke snímku 
hudební doprovod.
režie: Pavel Göbl, kamera: Jiří Zykmund, 
hudba: Byl pes
hrají: Jiří Lábus, Vratislav Brabenec, Jiří 
Vymětal, Jožo Polievka, Nikol Fischerová
drama, ČR, 2014, 70 min.
vstupné 90,-
Festivalová permanentní vstupenka na 5 
představení 350,-
Festivalová permanentní vstupenka na 10 
představení 500,-
čtvrtek, 4. 12. 2014 - 10.00 hod.
Velký Gatsby 3D (The Great Gatsby)
Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye, 
který opustí středozápad a na jaře roku 1922 se 
vydává do New Yorku, města ztělesňujícího 
uvolňující se morálku a populární jazz.
Carraway hledá svou vlastní verzi amerického 
snu a usadí se nedaleko domu záhadného a 
časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho a 
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(letní výprodej, nízké ceny zimních pneu)

PRODEJ
ŠTÍPANÉHO DŘEVA

Firma J. M. SCHLIK s.r.o.
nabízí

PRODEJ
ŠTÍPANÉHO DŘEVA
Z EXPEDIČNÍHO SKLADU 
DŘEVA VE
 

VOKŠICÍCH

M. Boleslav

Turnov Lomnice n. Pop.

Hradec Králové

Čejkovice

Poděbrady

JičínVokšice

Sortiment a ceny jsou platné od 1. 3. 2014

DUB, BUK             1250,- Kč/1pms

BŘÍZA                    1200,- Kč/1 pms

BOROVICE
SMRK, MODŘÍN

SMĚS

1000,- Kč/1 pms

1100,- Kč/1 pms

Délka štěpiny: 20 cm, 25 cm, 33 cm, 40 cm nebo 50 cm (možná odchylka   10%) +-

Doprava k zákazníkovi podle  dohody 20Kč/km (včetně DPH 21%)

Při objednávce konzejneru 9 pms doprava 10 Kč/km!
Otevírací doby - Pondělí - Pátek: 6:00 až 14:30 hod.

Nakupujte výhodně přímo u výrobce !
Tel.,fax: 493 523 274, mobil: 724 339 552, e-mail: j.m.schlik@seznam.cz

www.stipanedrevo.kvalitne.cz

(bříza, smrk, 
 borovice,
olše, osika)

Při délce polínek 20 cm

příplatek 5,- Kč za 1 mps.

pms = prostorový metr sypaný (1 pms jsou polínka volně sypaná do krychle
o rozměrech 1 x 1 x 1 m).  Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH, bez dopravy.

30 km dopravy ZDARMA
při plném kontejneru 6 (9) pms

také kousek od své sestřenice Daisy a jejího 
záletného manžela s modrou krví Toma 
Buchanana. Nick se postupně stane součástí 
světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí, 
lásek a zklamání. Nick jako svědek tohoto 
světa píše příběh nemožné lásky, věčných snů a 
automobilové tragédie, a nastavuje zrcadlo 
moderní době a jejím soubojům.
Scénárista, producent a režisér Baz Luhrmann 
s pomocí své mimořádné představivosti znovu 
převedl na filmové plátno román F. Scotta 
Fitzgeralda "Velký Gatsby". Luhrmann nabízí 
svoji vlastní vizuální interpretaci klasického 
příběhu a oživuje děj příběhu dosud 
nevídaným způsobem. Hlavní roli v jeho filmu 
z t v á r n i l  L e o n a r d o  D i C a p r i o .
drama/romantický, AU/USA, 2013, 142 min., 
12+, titulky, vstupné 50,-
čtvrtek, 4. 12. 2014 - 18.00 hod.
Walesa: Člověk naděje
(Wałęsa. Człowiek z nadziei)
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav 
Havel symbolem pádu totalitního režimu.
Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat 
davy. Andrzej Wajda je nejúspěšnějším 
polským režisérem všech dob a je tedy 
pochopitelné, že Walesův životní příběh do 
filmu převedl právě on. A udělal z něj divácky 
nejúspěšnější polský film minulého roku. Ve 
svém portrétu se nevyhýbá kontroverzi, 
především ale ukazuje klíčové momenty 
vzestupů a pádů opozičního odborového hnutí 
Solidarita, které Walesa se svými kolegy 

 vybudoval.
drama, PL, 2014, 127 min., titulky
Čtvrtek, 4. 12. 2014 - 21.00 hod.
Děti
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA
Děti jsou univerzální téma. Každý je něčí dítě, 
někdo má děti vlastní, všichni o nich mluvíme a 
všichni se neustále pohybujeme v mantinelech, 
které nám nastavili naši rodiče.
Původně dokumentarista Jaro Vojtek natočil 
čtyři příběhy o dětech a rodičích. Ať už jde o 
otce vyrovnávajícího se s nedostupným světem 
svého nemocného syna, mladého muže, který 
nezvládá odloučení od rodiny, chlapce žijícího 
s necitlivým otčímem či zrazenou ženu, 
starající se o umírajícího otce, každá z postav 
musí najít cestu ke svým nejbližším, každá z 
postav se musí vyrovnávat s tlakem často 
necitlivého okolí. Součinnost odlišnosti i 
shody jejich příběhů, z nichž každý se 
odehrává v jiném ročním období, vytváří 
vrstevnatou mozaiku vztahů, ve kterých se 
odráží láska, naděje a nevyhnutelnost 
zásadních rozhodnutí. Vojtekova režie je 
mimořádně autentická a silná. Také výběr 
herců naprosto předčí cokoliv, co v posledních 
letech v česko-slovenské produkci vzniklo.
drama/povídkový, SK/ČR, 2014, 100 min., 
12+
Pátek, 5. 12. 2014 - 18.00 hod.
Fízlové hajzlové (Wrong Cops)

PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA
Marilyn Manson si v novém americkém filmu 

francouzského režiséra a hudebníka Quentina 
Dupieuxe (Mr. Oizo) zahrál roli emo 
teenagera. Dupieux točí filmy stejně 
expresivně, jako dělá svou hudbu.
Montuje do sebe nečekané aranže s 
jednoduchými beaty. I v tomto filmu rozehraje 
hru gagů, naschválů a parodických situací, 
které připomenou dávnou Policejní akademii, 
ale zároveň si „legraci z poldů" dělá dost 
nekorektním způsobem, ze kterého chvílemi až 
mrazí.
komedie/krimi, F/USA, 2013, 83 min., 15+, 
titulky
FESTIVALOVÉ vstupné 90,-
Festivalová permanentní vstupenka na 5 
představení 350,-
Festivalová permanentní vstupenka na 10 
představení 500,-

Všeň - Mokrý 13
Martin Štancl 
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ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
(OSOBNÍ BANKROT)

- Nabízíme OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona ...

- Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích ...

- Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači ...

KONZULTACE ZDARMA !!!

Sjednejte si schůzku:

736 610 062
Kancelář Jičín, Robousy 48

e-mail: vagenknechtova@capse.cz

více na www.pomoczdluhu.cz

 FARMA  NOVÝ DVŮR Kořínkovi

CHLAZENÉ KRŮTÍ MASO Z FARMÁŘSKÉHO  CHOVU
Naše rodina se zabývá chovem krůt již 20 let. U nás máte jistotu kvality a původu masa. Vykrmené krůty porážíme na vlastní porážce a chlazené maso se k vám 
dostane již druhý den po poražení. 

Naše výrobky si můžete zakoupit každý Pátek v pojízdné prodejně na farmářském trhu U Bati v Turnově,
každou sobotu a NOVĚ i každý čtvrtek od 8 do 16 hodin u prodeny Praktik v Jičíně nebo v prodejně v Mladé Boleslavi
– Drůbeží maso a uzeniny, T. G. Masaryka 1081. 
Na sezónu grilování jsme pro vás připravili marinovaná krůtí  prsa a krůtí špízy. Na objednání vám připravíme naložené krůty na gril nebo uzené.

                                                                               Dále vám nabízíme:
Krůtí prsa                159,-/kg          
Krůtí palička              69,-/kg
Stehenní plátek       129,-/kg          
Krůtí křídlo               69,-/kg

Nebuďte lhostejní k tomu, co jíte! 
Těšíme se na vaši návštěvu!       

Objednávky a bližší informace na tel.:  
493 592 525, 777 833 265, 777 083 325

www.farmanovydvur.cz
Farma Nový Dvůr Kořínkovi

Volanice 94, 507 03 Vysoké Veselí   

Firma Kořínkovi děkuje všem
zákazníkům za přízeň a přeje jim 

do roku 2015 mnoho štěstí a zdraví.

Jungmanova 90, 506 01 Jičín
tel.: 606 737 512, 493 538 917

3� měření zraku každou středu očním lékařem
3  výprodej vrtaných obrub za 490,- Kč
3� AKCE za každých zaplacených 1000,- Kč
               vám 200,- Kč vrátíme zpět

3� 50% sleva na sluneční brýle
3� kontaktní čočky

Otevírací doba:
Po - Pá  8:°° - 12:°°; 12:30 - 16:°° hod.

pátek, 5. 12. 2014 - 21.00 hod.
Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (Død Snø 2)

PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA
V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna 
kin hororovou komedii Mrtvý sníh, ve které 
nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých 
pláních severního Norska. Jejich mise však 
neskončila a ve snímku Dead Snow: Rudý vs. 
Mrtvý se chystají na totální genocidu, aby tak 
dostáli svému poslání – nastolit vládu jednoho 
vůdce. Pokud si myslíte si, že váš nejhorší den 
je ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, vám 
uříznou motorovou pilou ruku a s hrůzou v 
očích sledujete, jak armáda nacistických 
zombie požírá vaše kamarády, tak to se šeredně 
mýlíte. To je teprve začátek.
komedie/horor, NOR, 2014, 101 min., 15+, 
titulky, vstupné 90,-
Festivalová permanentní vstupenka na 5 
představení 350,-
Festivalová permanentní vstupenka na 10 
představení 500,-
Sobota, 6. 12. 2014 - 15.00 hod. 
neděle, 7. 12. 2014 - 15.00 hod.
Magické stříbro - hledání kouzelného rohu
(Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn)
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se 
modří skřítci probudili do té nejchladnější 
zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s 

hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je 
ohroženo obrovským ledovcem.
Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou 
muset brzy udělat totéž. Dokáže královna 
Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených 
skřítků? Královna Fjellrose věří dávné pověsti 
o magickém modrém rohu, který dokáže 
změnit počasí. Před dávnými lety byl roh ukryt 
v útrobách Šedé hory. Když se ho královně 
podaří najít, bude moci změnit počasí a nechat 
ledovec roztát. Ale modří skřítkové nesdílejí 
její odhodlání a s plánem naopak nesouhlasí. 
Když byl totiž roh použit naposled, způsobil 
katastrofu. Navzdory protestům se ale 
Fjellrose a Drenge vydají na výpravu za 
legendárním rohem.
rodinný/fantasy, NOR, 2011, 84 min., dabing
vstupné nedělní 2D 90,-, sobotní 3D 110,-
Festiv. perm. vs. na 5 před. 350,-, Festiv. 
perm. vs.a na 10 před.500,-
Sobota, 6. 12. 2014 - 21.00 hod.
sobota, 6. 12. 2014 - 18.00 hod.
Ať žije svoboda! (Viva la libertà)
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Enrico Olivieri, předseda nejsilnější politické 
strany, je na pokraji krize. Preference jeho 
strany stále klesají a volby se nezadržitelně 
blíží. Jedné noci však Olivieri zmizí.
Ve společenských a stranických kruzích se 
rychle šíří fámy a dohady a šedá eminence, 
Andrea Bottini, usilovně přemýšlí, jak situaci 

 zachránit. V jeho hlavě se tak zrodí šílený a 
hazardní plán – podsunout veřejnosti 
Olivieriho bratra – dvojče. Důvtipný filozof, 
který trpí bipolární depresí, je však pravým 
opakem svého bratra. Poetické a srozumitelné 
vyjadřování, žoviální přístup k lidem a 
rozesmátá tvář jsou klíčem ke strmému 
vzestupu preferencí strany. Nebývalý obdiv a 
popularitu politika však kdosi ze zákulisí 
sleduje a vyčkává...
drama/komedie, I, 2013, 93 min., 15+, titulky
vstupné 90,-, Festiv. perm. vs. na 5 před. 
350,-, Festiv. perm. vs.a na 10 před.500,-
sobota, 6. 12. 2014 - 21.00 hod.
Tři srdce (3 coeurs)

PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Markovi ujel poslední vlak do Paříže. Potkává 
Sylvii, toulají se spolu ulicemi až do bílého 
rána, mluví o všem možném, jen ne o sobě.
Když Marc ráno nastupuje do vlaku, zve Sylvii 
na schůzku za několik dní v Paříži. Nic o sobě 
neví. Jde zde víc než jen o hru, to je jasné. 
Sylvie na schůzku přijde, Marc to však 
nestihne... Všude ji hledá, až potká Sophii. 
Neví, že je to Sylviina sestra. Marc a Sylvie se 
znovu setkají. Jejich zvláštní souznění 
nezmizelo, je však už příliš pozdě.
drama, F, 2013, 106 min., titulky
vstupné 90,- 
Festiv. perm. vs. na 5 před. 350,-, Festiv. perm. 
vs.a na 10 před.500,-
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PRODEJ JABLEK PŘÍMO OD PĚSTITELE
AKČNÍ�CENY�
VYBRANÝCH�ODRŮD�������������������������������������������������������������������������
Otevírací�doba:������������������������������������������������������������������������
Po�-�Pá�7.00�-�15.00�hod.�����������������������������������������������������������

Adresa:
Lužany�-�sklady�ovoce

tel.:�493�597�374

AKCE NA ROK 2014              20% SLEVA
kompletní zpracování cenové nabídky zdarma

sleva platí na objednávky po celý rok

20 % SLEVA platí na fasády - opravy, zateplení,

nátěry, dále pak na veškeré stavební práce prováděné

naší firmou - sádrokartony, bytová jádra, zdění,

izolace, pokládka zámkové dlažby - cesty a chodník, 

pokládka podlahových krytin a obkladů.

Provádíme také práce drobné

a pomocné - tzv. hodinový manžel

Kontakt: Pavel Bažant

  stavbybazant@seznam.cz

     

Tel.: 774 622 168

INZERCE a KULTURA

neděle, 7. 12. 2014 - 18.00 hod.
Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent)

PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Originální ,  provokat ivní ,  výstřední ,  
i n s p i r a t i v n í .  P l a c h ý ,  s a m o t á ř s k ý ,  
nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z 
nejtalentovanějších návrhářů světa módy. To 
byl Yves Saint Laurent. Toto je jeho příběh.
Yves Saint Laurent odchází jako sedmnáctiletý 
do Paříže a stává se spolupracovníkem Christi-
ana Diora. Je považován za jednoho z nejlep-
ších módních návrhářů své doby. V listopadu 
1957 je ve věku pouhých 21 let požádán, aby 
dohlížel nad módním domem nedávno 
zesnulého Christiana Diora. Laurent se stává 
novým uměleckým ředitelem. Vzápětí 
představuje svou první módní kolekci haute 
couture, která se stává okamžitým hitem. 
Během módní přehlídky se seznamuje s 
Pierrem Bergém, svou budoucí láskou a 
životním i obchodním partnerem. O tři roky 
později spolu vytvářejí značku Yves Saint 
Laurent. Laurent trpí depresemi, opájí se 
alkoholem a drogami. Navzdory svým 
vnitřním démonům a pochybnostem, se mu 
však daří obrátit ospalý svět módy vzhůru 
nohama. Jeho jméno se stává symbolem 
kreativity a luxusu. Jeho návrhy mění a 
vytvářejí nové trendy v módě.
drama/životopisný, F, 2014, 106 min., 12+, 
titulky,
vstupné 90,-, Festiv. perm. vs. na 5 před. 
350,-, Festiv. perm. vs.a na 10 před.500,-
neděle, 7. 12. 2014 - 21.00 hod.
Dlouhá cesta dolů (A Long Way Down)
PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU 
FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA.
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci 
potkají na střeše věžáku, oblíbeném místě 
sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo 
toho aby skočili ale uzavřou dohodu, že 

zůstanou spolu a naživu minimálně do svatého 
Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život 
skončit, začně pro všechny nečekané 
dobrodružství, které všem znovu vrátí chuť žít.
komedie/drama, VB/N, 2014, 96 min., 12+, 
titulky
vstupné 90,-, Festiv. perm. vs. na 5 před. 
350,-, Festiv. perm. vs.a na 10 před.500,-
pondělí, 8. 12. 2014 - 19.30 hod.
Hobit: Neočekávaná cesta
(The Hobbit: An Unexpected Journey)
Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo 
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné 
výpravě.
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené 
trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se 
ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s 
legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do 
divočiny vede přes tajemné země, kde se to 
hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Ačkoliv cíl 
jejich výpravy - Osamělá hora, leží na 
Východě, musí projít nejdříve jeskynním 
systémem, kde Bilbo potká někoho, kdo mu 
navždy změní život - Gluma. Skromný Bilbo 
Pytlík pak sám s Glumem na břehu 
podzemního jezera objeví nejen hloubku 
lstivosti a odvahy, která překvapí i jeho 
samotného, ale také získá do svého vlastnictví 
Glumův prsten „miláška“, který má nečekané a 
užitečné možnosti. Jednoduchý zlatý prsten je 
spojen s osudem celé Středozemě takovým 
způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím ani tušit.
dobrodružný/fantasy, USA/NZ, 2013, 161 
min., titulky, vstupné 50,-
Úterý, 9. 12. 2014 - 19.30 hod.
Hobit: Šmakova dračí poušť 3D
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí další 
dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 
společné pouti s čarodějem Gandalfem a 
třinácti trpaslíky vedenými Thorinem 

Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž 
cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor. Poté, co přežili 
začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato 
společnost směrem na Východ a cestou 
potkává kožoměnce Medděda a v lese 
Mirkwood plném nástrah se střetává s houfem 
obřích Pavouků. Když se jim podaří uniknout 
ze zajetí nebezpečných lesních elfů, pokračují 
trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec k 
samotné Osamělé hoře, kde musí čelit 
největšímu nebezpečí v podobě Šmaka - 
nejstrašlivější nestvůry, která prověří nejen 
jejich odvahu, ale i pevnost jejich přátelství a 
smysluplnost celé pouti.
dobrodružný/fantasy, USA/NZ, 2013, 161 
min., titulky, vstupné 60,-
středa, 10. 12. 2014 - 19.30 hod.
Frank (Frank)
Netradiční, stylově výrazná tragikomedie 
sleduje nadšeného, ale netalentovaného 
muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit se z 
prostředí maloměsta a každodenní pracovní 
rutiny připojí k alternativní hudební skupině 
The Soronprfbs.
Ta je ovládána excentrickým, talentovaným a 
citově labilním Frankem, hudebním géniem, 
který se skrývá za obrovskou papírovou 
hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá. Ani 
to, že se krátký záskok změní v trvalou 
přítomnost ve skupině, ani nevraživost 
ostatních spoluhráčů či ztráta všech finančních 
prostředků Jona nepřinutí k odchodu ze 
skupiny. Hravý snímek je volně inspirován 
osudem kultovního hudebníka Franka 
Sidebottoma, stejně jako dalšími outsidery 
hudebního světa Danielem Johnstonem a 
Captainem Beefheartem. Těm všem vzdává 
hold nejen režisér snímku, ale také výtečný 
Michael Fassbender v roli Franka.
komedie/drama, VB, 2014, 95 min., 12+, 
titulky, vstupné 100,-
studenti a členové FK 80,-
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Dipl. Ing. LUDĚK MAIER
Komplexní služby majitelům lesů, obchod se dřevem,  

doprava dřeva a prodej palivového dřeva

Cena dřeva od 495,- Kč / prmr vč. DPH.
Tel.: 482 725 494 - kancelář0000

775 180 874 - výroba a prodejTel.:0000
602 185 336 - prodej palivového dřevaTel.:0000

Informace a ceník na www.lesymaier.cz

www.lenastyle.cz, e-mail: parukymb@lenastyle.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR PARUK A PŘÍČESŮ VE 
STŘEDOČESKÉM KRAJI, PRODEJ KLOBOUKŮ A ČEPIC

Přijímáme poukazy všech zdravotních pojišťoven v hodnotě 1000,- Kč

Václava Klementa 131/8, Výstaviště „ALFA”, Ml. Boleslav

po - pá 9 - 17:30, so 9 - 11:30, tel.: 326 321 732, 736 665 580

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň,
přejeme příjemné prožití Vánoc

a v Novém roce hodně štěstí a zdraví

NA NAŠÍ PRODEJNĚ LZE ZAKOUPIT DÁRKOVÉ POUKAZY
V HODNOTĚ 500,-, 1000,-, 2000,- A 3000,- Kč.

Otevírací doba : 

Po            zavřeno

Tel.: 606 660 464, 484 840 042
Email: info@reznictviturnov.cz

So            8 - 11:30 hod.               

Řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý
Výšinka 463, 511 01 Turnov

Út - Pá      8 - 12 hod.; 13 - 18 hod.

(POZOR - přestěhováno
do vedlejších rozšířených

 prostor)

NOVĚ OTEVŘENÁ 
Pekárna U Tvarůžků

Výšinka 463, Turnov,  telefon: 775 399 090

(bývalé prostory řeznictví a uzenářství)

! VLASTNÍ PEČIVO VYRÁBĚNÉ 
TRADIČNÍMI POSTUPY!

(kváskový chléb, koláče, vánočky)

Otevřeno:
Po - Pá 7:30 - 16:30, So 8:00 - 11:00

BONDBOND značková  móda v Jičíněznačková  móda v Jičíně

Navštivte obchod dámské a pánské 
značkové módy v Jičíně   Pánské obleky 3.500,- Kč. 

PRODEJNU NAJDETE
NA NOVÉ ADRESE
Valdštejnovo náměstí 94
Jičín

Otevřeno pro Vás máme
od pondělí do pátku 
od 9.00 do 17.00 hodin 
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin

Kontaktní telefon: 603 487 517              www.bond-fashion.cz

Přinášíme nadstandardní a osobní přístup k zákazníkům.

NOVÁ KOLEKCE ZIMA 2015
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Výběrové řízení
pronájem restaurace a ubytovny 

v  Pěnčíně
Obec Pěnčín zveřejňuje v  souladu s  ust. § 39 odst. 
1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů výběrové řízení na 
pronájem nebytových prostor „Restaurace a 
ubytovny v  Pěnčíně čp. 123“.

Bližší informace na www. pencin-obec.cz 

nebo na tel. č. 607  954  407.

Přihlášky zasílejte do 15.12.2014 do 17.00 hod.

AUTOSERVISAUTOSERVIS
TEHNIK & POSNER

RENAULT
28. října 538, Turnov

Tel.: 481 311 459

Nové rozšířené pracovní prostory 

 
Otevřeno: Po - Pá   8 - 17 hodin

  

- Klempířské práce - rovnací stolice
- Kompletní servis vozidel RENAULT
- Běžný servis vozidel všech značek
- Seřizování světel, geometrie
- Příprava vozidel na STK
- Náhradní díly na všechny značky
  vozidel
- Zabezpečení vozidel a opravy
  elektroinstalace
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Prodej hutního materiálu
zelezo@stav-agency.cz   
Prodej: Po-Pá 6 - 14 hod
tel.: 482 728 486  
mob.: 731 245 662

Panelárna Příšovice
www.stav-agency.cz

- ocelové profily I, U, L, T, jäkly

- trubky, plechy (i slzové)

- čtvercová, kruhová a plochá ocel

- sítě a dráty do betonu

- zajištění dopravy, dělení materiálu

- množstevní slevy

- při platbě v hotovosti sleva 3%

   

TAXI Turnov
VOLÁNÍ ZE VŠE SÍTÍ

ZDARMA

800 414 007
www.taxiturnov.cz

tel.: 602 395 927

čtvrtek, 11. 12. 2014 - 00.01 hod.
Hobit: Bitva pěti armád - Kostýmová 
půlnoční premiéra 3D
(The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies)
SPECIÁLNÍ PŮLNOČNÍ KOSTÝMOVÁ 
PREMIÉRA!
(Do kina příjdete ve středu 10. prosince 
2014!)
V S T U P V  K O S T Ý M U  Z D A R M A !
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické 
dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a 
skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti 
draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, 
nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. 
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na 
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.
Thorinova posedlost hromaděním znovu 
nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu 
snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k 
zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale 
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož 
krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic 
netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, 
aby zaútočila na Osamělou horu.
S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se 
konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé 
postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou 
zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku 
a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život 
svůj i svých přátel.
dobrodružný/fantasy, USA/NZ, 2014, 156 
min., titulky
čtvrtek, 11. 12. 2014 - 10.00 hod.
Andělé všedního dne
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život 
prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v 
jejich blízkosti objevili andělé.
Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je 
to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci 
našich osudů bývají zase pro změnu 
překvapeni překážkami, které sobě a jim 
dobrovolně stavíme do cesty. Podle 
mimořádného románu Michala Viewegha 
Andělé všedního dne natočila režisérka Alice 
Nellis originální příběh, v němž pomyslné 
andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch 
Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.
Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence 
jejich nejtěžším dnem. Učitel autoškoly Karel 
(Bolek Polívka) se souží v citově prázdném 
manželství s Marií (Zuzana Bydžovská), které 

 si kompenzuje sny o své studentce Ester (Klára 
Melíšková). Ta však právě pohřbila manžela a 
zatím není připravená na nové vztahové 
dobrodružství. Zdeněk (Václav Neužil) se chce 
dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád 
Filip (Ondřej Sokol) přebral ženu. Těžce to 
nenese jen on, ale i jeho esotericky založená 
matka (Zuzana Kronerová), která se kvůli tomu 
navíc rozhádala se svou nejlepší kamarádkou, 
výše uvedenou Marií, protože Filip je její syn. 
Tenhle složitý vztahový propletenec rozetne 
osud už za pár hodin.
Přestože andělé mají být nestrannými 
pozorovateli, nedá jim to, aby se alespoň 
částečně nepokusili situaci zachránit.
drama, ČR, 2014, 97 min., vstupné 50,-
čtvrtek, 11. 12. 2014 - 19.30 hod. 
pátek, 12. 12. 2014 - 19.30 hod. 
sobota, 13. 12. 2014 - 19.30 hod.
Hobit: Bitva pěti armád 3D
(The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies)
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické 
dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a 
skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti 
draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, 
nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. 
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na 
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.
Thorinova posedlost hromaděním znovu 
nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu 
snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k 
zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale 
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož 
krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic 
netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, 
aby zaútočila na Osamělou horu.
S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se 
konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé 
postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou 
zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku 
a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život 
svůj i svých přátel.
dobrodružný/fantasy, USA/NZ, 2014, 156 m. 
čtvrtek - titulky, pátek, sobota - dabing, 
vstupné 140,-
sobota, 13. 12. 2014 - 14.30 hod. 
neděle, 14. 12. 2014 - 14.30 hod.
Tučňáci z Madagaskaru
(The Penguins of Madagascar)
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, 
Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí 

 a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná 
jednotka tajných agentů. Jsou připravení 
kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při 
sebemenším ohrožení světa.
Skipper je odvážným vůdcem, který nikdy 
nenechá parťáka ve štychu. Kowalski 
představuje mozek týmu s fotografickou 
pamětí a dokonalými znalostmi čehokoli. Rico 
je neřízená střela, bomba se zapáleným 
doutnákem. A Vojín? Ten je tak trochu 
podceňovaným nejmladším členem party, ale 
právě on věří, že společně dokážou i nemožné.
A kdo je jejich hlavním protivníkem a 
největším padouchem? Nebezpečí se objeví v 
podobě doktora Octaviuse Brinea, výstředního 
génia a velice úspěšného vědce. Jak už to tak u 
zlosynů tohoto typu bývá, má za sebou 
strašlivou tajemnou minulost a hodně nesnáší 
všechny tučňáky. Navíc je to chobotnice, takže 
je padouchem opravdu dostatečně slizkým.
Boj statečných tučňáků s Octaviusem je 
nelítostný, krutý a bez pravidel a díky tomu si 
ho taky všichni zúčastnění náramně užívají. A 
aby toho nebylo málo, naše špičková jednotka 
se setká s tajnou organizací Severák. Což je 
další elitní mezidruhová jednotka zaměřená na 
pomoc všem tvorům, kteří si sami nepomůžou.
A tak naši tučňáci mají co dělat nejen s 
Octaviusem ale i s konkurenční agentskou 
partou.
animovaný, USA, 2014, 100 min., dabing
vstupné
sobotní 3D 140,- / 120,- děti do 15 let
nedělní 2D 120,- / 100,- děti do 15 let
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Zámek Sychrov
463 44 Sychrov 1

otevřeno:
úterý - Neděle

9:00 - 16:00 hod.
telefon:

+420 485 146 108
+420 601 338 771

• zlaté a stříbrné 
  šperky
• snubní a zásnubní 
  prsteny
• granátové šperky
• opravy šperků
• poradenství

JEDEME DÁL ...

Možno zpracování 3D technikou

POBOČKA:
Zlatnictví u Laurety, T.G.M. 1080, Mladá Boleslav
tel.: 326 327 765
                                                 udělejte si vánoce po svém .....

sobota, 13. 12. 2014 - 17.00 hod.
Pohádkář
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při 
pátrání po jeho identitě se kapitán Rott (Matěj 
Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává milostné 
drama hlavního hrdiny Máry/Kamila (Jiří 
Macháček), který si vybudoval dva souběžné 
životy se dvěma krásnými ženami (Eva 
Herzigová a Aňa Geislerová).
Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i 
inspirací, jsou objektem lásky i lži, lži, kterou 
buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně 
ani neuvědomuje. Žije ve světě svého velkého 
živého snu, v němž je tím, kým zrovna chce 
být, kde platí pouze tady a teď, v němž se 
zapomíná, co bylo včera a nečeká na to, co 
bude zítra. Snu, který je tolik povznášející pro 
něj a tolik zničující pro lidi, které by chtěl 
milovat. Film Pohádkář vypráví jedinečný, ale 
mnohými z nás zažívaný příběh. Příběh o 
touze, podvodu a věčném odpouštění. Příběh 
lidí ztracených v bludišti lásky, z kterého 
nemohou a možná ani nechtějí najít cestu. 
Protože láska podobně jako lež bývají slepé. 
Čím blíže se kapitán Rott dostává k podstatě 
toho, jaký Mára/Kamil byl, tím víc začíná 
chápat nejen to, že prostě nemohl žít jinak, než 
žil, ale chápe i důvody přetrvávající lásky obou 
jeho partnerek. A co víc, díky Márovi možná 
dokáže najít klíč k vyřešení vlastního života, 
který se mu hroutí pod rukama.
drama/romantický, ČR, 2014, 90 min., 15+
vstupné 100,-

neděle, 14. 12. 2014 - 17.00 hod.
Návrat blbýho a blbějšího
(Dumb and Dumber To)
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme 
Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se toho 
opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti.
Když se Harry, který nutně potřebuje novou 
ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije 
jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu", ve 
kterém se nachází od chvíle, co ho Mary 
odmítla, a vydat se na cestu, aby svou dceru 
požádal o pomoc. Křížem krážem celou 
Amerikou v těch nejbizarnějších dopravních 
prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu 
pro duševně nemocné – kam nepochybně patří 
– i na setkání těch nejinteligentnějších lidí 
světa. Tedy – původně...
komedie, USA, 2014, 110 min., 12+, titulky
vstupné 130,-
Neděle, 14. 12. 2014 - 19.30 hod.
Jak jsme hráli čáru
Malý Petr (Richard Labuda, vnuk Mariána 
Labudy) vyrůstá v péči prarodičů (Milan 
Lasica, Libuše Šafránková), protože jeho 
rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho 
prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I 
proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se 
přes čáru dostat, pro což má čím dál menší 
pochopení velitel místních pohraničníků 
(Ondřej Vetchý).
Mnohem větší problémy má ale Petr s partou 
černogardistů, kteří si libují v trápení slabších 
dětí. Třeba i jejich občasným přivazováním k 
mučednickým kůlům. Mezi ty, kteří jsou na 
Petrově straně, patří „pomalejší" spolužák a 

velmi sympatická kamarádka, kvůli nimž se s 
černogardisty neváhá opakovaně a důkladně 
poprat. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a 
poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se 
nakonec i před Petrem vysněná cesta přes 
hranice.
Vyrazit na ni ale znamená ztratit prarodiče, 
kamarády a nezapomenutelná dobrodružství. 
Když je vám „náct", máte v životě přece jen 
jiné priority
komedie/drama, ČR, 2014, 102 min.
vstupné 110,-
středa, 17. 12. 2014 - 19.30 hod.
Hledání Vivian Maier
(Finding Vivian Maier)
Vzrušující cesta za odhalením identity 
svérázné tajemné chůvy, které jen pro sebe do 
šuplíku nafotila přes 100 000 fotografií. Po 
jejich objevení, několik desítek let po její smrti, 
způsobilo dílo ve světě fotografie doslova 
zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala 
jednou z nejuznávanějších osobností 
fotografie 20. století.
dokumentární, USA, 2013, 83 min., titulky
vstupné 100,-, studenti a členové FK 80,-
čtvrtek, 18. 12. 2014 - 10.00 hod.
Andělé všedního dne
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život 
prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v 
jejich blízkosti objevili andělé.
drama, ČR, 2014, 97 min.
vstupné 50,-
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Otevřeno pouze po telefonické dohodě 
na tel.: 603 179 007, 603 589 720

www.otherm-turnov.cz
e-mail: turnov@otherm.cz

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

Nově v nabídce
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AUTODÍLNA
PNEUSERVIS

prodej náhradních dílů
pneumatiky, autokosmetika

Petr Bulíř

telefon: 607 855 315
             607 403 703

Všeň - Mokrý 1
Turnov 511 01

Vaše speciální požadavky
uspokojíme po Vaší
osobní návštěvě

Prodej palivového
dřeva

Pila Železnice, Nádražní 349, 507 13 Železnice
mobil: 602 112 710, 773 969 112, 
e-mail: pavelfidrmuc@seznam.cz

INZERCE a KULTURA

e-mail: zahradnitechnika@gmail.com
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DO 24 h. SYCHROV

ceny od
2 000,-

1 servis ZDARMA!
(bez náhradních dílů)

15 TYPŮ
SKLADEM!

SNEHOVYCH  FREZ JSME PARTNEREM LYONESS

JSME

PARTNEREM

LYONESS

Čtvrtek, 18. 12. 2014 - 19.30 hod.
pátek, 19. 12. 2014 - 19.30 hod. 
Sobota, 20. 12. 2014 - 19.30 hod
Hobit: Bitva pěti armád 2D, 3D
(The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies)
dobrod./fantasy, USA/NZ, 2014, 156 min.
čtvrtek - 3D titulky, pátek - 3D dabing
sobota - 2D dabing, 
vstupné 3D 140,- 2D 110,-
sobota, 20. 12. 2014 - 14.30 hod. 
Neděle, 21. 12. 2014 - 14.30 hod.
Sněhová královna (Snezhnaya koroleva)
Animovaný příběh natočený na motivy 
světoznámé pohádky od Hanse Christiana 
Andrsena. Sněhová královna uvalí na zemi 
kletbu a všude zavládne nekonečná zima.
Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a 
z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko 
Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem 
se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové 
královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a 
navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a 
mrazu.
Animovaný / Pohádka / Fantasy, Rusko, 
2012, 80 min., dabing, vstupné
sobotní 3D 130,-, nedělní 2D 110,-
Sobota, 20. 12. 2014 - 17.00 hod.
Neděle, 21. 12. 2014 - 17.00 hod.
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
(Night at the Museum: Secret of the Tomb)
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější 
Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním 
hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na 
světě Larry (Ben Stiller), který pracuje v 

Americkém přírodovědném muzeu v New 
Yorku.
komedie/akční, USA, 100 min., dabing
vstupné 120,-
Neděle, 21. 12. 2014 - 19.30 hod.
Interstellar (Interstellar)
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je 
skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším 
posláním v lidských dějinách: cestou za 
hranice naší galaxie, při které má za úkol najít 
mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.
sci-fi, USA, 2014, 169 min., 12+, titulky, 
vstupné 100,-
Úterý, 23. 12. 2014 - 19.30 hod.
Tři bratři
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk 
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem 
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a 
možná také láska...
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu 
dobrodružství, překvapivých situací, ale také 
laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých 
a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, 
pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře.
Pohádka / Rodinný, Česko / Dánsko, 2014, 
86 min, vstupné 100,-
čtvrtek, 25. 12. 2014 - 17.00 hod.
pátek, 26. 12. 2014 - 17.00 hod.
Tučňáci z Madagaskaru

(The Penguins of Madagascar)

vstupné
sobotní 3D 140,- / 120,- děti do 15 let
nedělní 2D 120,- / 100,- děti do 15 let
čtvrtek, 25. 12. 2014 - 19.30 hod.
Pátek, 26. 12. 2014 - 19.30 hod.
EXODUS: Bohové a králové 3D
(Exodus: Gods and Kings)
Historické epické dobrodružství v režii 
uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. 
EXODUS: Bohové a králové je příběhem 
jednoho člověka, který našel odvahu postavit 
s e  m o c i  i m p é r i a .  S c o t t  v y u ž í v á  
nejmodernějších vizuálních efektů a do 
biblického příběhu vzdorovitého vůdce 
Mojžíše (Christian Bale) vnáší nový život.
Mojžíš se postaví na odpor egyptskému 
faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 
600 000 otroků, aby utekli z Egypta před 
útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a 
vydali se na monumentální cestu do zaslíbené 
země.
drama/historický, VB/USA/ESP, 2014, 
142 min., vstupné 150,-
sobota, 27. 12. 2014 - 17.00 hod.
neděle, 28. 12. 2014 - 17.00 hod.
Paddington (Paddington)
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o 
osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který 
přijede vlakem na nádraží Paddington v 
Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. 
Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít 
neuvěřitelné věci.
komedie/rodinný, VB/F/CAN, 2014, 100 
min., dabing
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VY JEŠTĚ NEMÁTE

AUTO NA PLYN?AUTO NA PLYN?
VSTŘIKOVÁNÍ LPGVSTŘIKOVÁNÍ LPG
JIŽ OD 21.000,- KčJIŽ OD 21.000,- Kč

AUTO NA PLYN?
VSTŘIKOVÁNÍ LPG
JIŽ OD 21.000,- Kč

Zápis do TP v ceně montáže.

T-CENTRUMT-CENTRUMT-CENTRUMT-CENTRUM
ROBOUSY 48, 506 01 Jičín

Veškeré informace na tel: 493 522 656, 736 610 063493 522 656, 736 610 063  Veškeré informace na tel: 493 522 656, 736 610 063 

MAPE KOVO s.r.o.
NOVÁ SBĚRNA KOVŮ 

V TURNOVĚ ulice NAD PERCHTOU

Příjezd od centra.
Nové digitální váhy.

Výkup železa, barevných kovů, autobaterií.
Výkup automobilů - odvoz a odhlášení zajistíme.

Otevřeno: Po - Pá  8:°° - 17:°°, So  8:°° - 12:°°

TURNOV

KDE NÁS NAJDETE

e-mail:mape-kovo@seznam.cz
mobil: 602 437 465

Provozovna:
Dobrovická ul., Libichov
rychloservis služby
www.pneuserviseva.com

Privat:
Horky n/Jizerou 115

294 73 BRODCE

mobil: 608 870 835

www.toppneumatiky.cz

PNEUSERVIS Eva
Osobní a Nákladní

Miloslav Knop

Pondělí - Pátek  7 - 18 h
Sobota  7 - 12 h 

NOVĚ NA ADRESE

mobil: 728 467 685

VÝPRODEJ LETNÍCH PNEU, NÍZKÉ CENY ZIMNÍCH PNEU

sobota, 27. 12. 2014 - 19.30 hod.
Pohádkář
drama/romantický, ČR, 2014, 90 min., 15+
vstupné 100,-
neděle, 28. 12. 2014 - 19.30 hod. 
pondělí, 29. 12. 2014 - 17.00 hod.
Úterý, 30. 12. 2014 - 17.00 hod.
Hobit: Bitva pěti armád 2D, 3D (The 
Hobbit: The Battle of the Five Armies)
dobrodružný/fantasy, USA/NZ, 2014, 156 m.
Neděle - 3D titulky,
Pondělí - 3D dabing
úterý - 2D dabing
vstupné 3D 140,-, 2D 110,-

DIVADLO TURNOV

Prosinec 2014

sobota, 6. 12. 2014 - 10.00 hod.
Jak Vendelín s čerty vařil
I čerti mají mlsný jazýček. A kdo z nich je 
nejmlsnější? Přece samotný Lucifer. Na 
začátku prosince chystáme v rámci programu 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
veselou, poučnou a možná i malinko 
strašidelnou pohádku pro děti od 4 let.
Hraje Divadlo Starý návrat
vstupné 50,-
pondělí, 8. 12. 2014 - 08.30 hod. 
pondělí, 8. 12. 2014 - 10.00 hod.
Vánoční diamant
Netradiční vánoční pohádka s tradičními 
motivy a koledami. Interaktivní hra pro malé i 
velké, kdy si mohou zazpívat a sledovat příběh 
o naplněném přání, zarámovaný veselými 
situacemi, ve kterých vystupují klasické 
pohádkové (Kašpárek) a vánoční (Čert, 
Andílek) bytosti.
Na začátku se ocitáme v předvánočním čase, ve 
chvíli, kdy se nebe připravuje na slavnostní 
okamžiky. Andílkové uklízejí, starají se o to, 
aby byla krásná zima a vše připraveno, učí se 
koledy. Sledujeme malého Andílka při 
přípravách, které mu kazí Čert. Do všeho se 
zaplete Kašpárek. V předvánočním shonu 
nastane zmatek, který zaviní Čert, a Andílek 
kvůli tomu ztratí vánoční diamant, který 

potřebuje k tomu, aby jednou za rok splnil 
nějaké toužebné, naléhavé a dlouhotrvající 
přání. Dále sledujeme příběh tatínka a 
maminky v hájovně, kterým se právě mělo o 
letošních vánocích splnit velké přání a sen o 
dě?átku, na které dlouho čekají. Mezitím se 
také u nich v chaloupce zhmotní v okénku 
obraz Betléma, kde se narodí Ježíšek, tak jak to 
všichni známe z koled a vyprávění.
Vlastně je to asi sen tatínka a maminky… 
Andílek se rozhodne, že se jim půjde omluvit, 
oni ho vyslechnou a odpouštějí mu. Kašpárek, 
který diamant našel a schoval – pro sebe, 
pozná, že udělal špatně, to vše napraví tím, že 
zabrání Čertovi k ještě většímu zlu. Vše dobře 
dopadne, protože Kašpárek ještě před tím stačí 
hodit diamant do kolébky, kde se naplní zázrak 
a objeví se dě?átko. Všichni se radují jen 
přivázaný Čert má zlost a je potrestán.
(Toto představení je přístupné i veřejnosti, je 
ale potřeba se předem telefonicky domluvit a to 
především z toho důvodu, že představení 
mohou zcela naplnit školy a školky.)
vstupné  40,-/ 30,-/ 20,- 
středa, 10. 12. 2014 - 19.30 hod.
Poslední případ Sherlocka Holmese
Útvar, který Jiří Jelínek, režisér, autor textu a 
současně představitel hlavní role Sherlocka 
Holmese, společně se svými kolegy vytvořil, 
pulzuje nespoutaností a přirozenou hravostí. 
Nemluví o závažných existenciálních 
záležitostech, ale živelnost a elán jsou 
přinejmenším osvěžující a osvobozující!
V inscenaci se mísí groteska s propracovanou 
jazykovou hrou, v níž vyvstává na povrch krása 

Ruská 183
(Nové Město)
506 01 Jičín

Chýle Jiří
Tel.: 493 531 376
        776 882 829

Dolní Bousov, Na Školništi 625

VÝROBA IZOLAČNÍCH
DVOJSKEL S CERTIFIKACÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH
EUROOKEN
DŘEVĚNÝCH INTERIÉROVÝCH
DVEŘÍ
PLASTOVÝCH OKEN
RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ

SKLENÁŘSTVÍ
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TRUHLÁŘSTVÍ A TESAŘSTVÍTRUHLÁŘSTVÍ A TESAŘSTVÍ

RENÉ KÁBELERENÉ KÁBELE

TRUHLÁŘSTVÍ A TESAŘSTVÍ

RENÉ KÁBELE

Dílna:
areál Agro Rubín, 
Svijanský Újezd

ALTÁNY • PERGOLY

STŘEŠNÍ VAZBY • PLOTY

VÝROBKY Z AKÁTU • STOLY 

LAVICE • KUCHYŇSKÉ LINKY

DVEŘE • ZAHRADNÍ NÁBYTEK  

Tel.: 777 240 768Tel.: 777 240 768Tel.: 777 240 768

www.truhlarstvi-tesarstvi.eu
e-mail: info@truhlarstvi-tesarstvi.eu

KVINTO s.r.o.KVINTO s.r.o.
Martinice v Krkonoších 182

PSČ  512 32

AUTOCHLADIČEAUTOCHLADIČEAUTOCHLADIČE
OPRAVY A PRODEJOPRAVY A PRODEJOPRAVY A PRODEJ

tel.: 481 544 212                         603 300 642
       481 540 394 - 5                    603 782 045
fax: 481 540 393                            603 782 045
www.kvinto.cz               E-mail: kvinto@kvinto.czwww.kvinto.cz               E-mail: kvinto@kvinto.czwww.kvinto.cz               E-mail: kvinto@kvinto.cz

Opravy plnění autoklimatizací
pneuservis, prodej pneu a uskladnění

ZNALECKÁ KANCELÁŘ
SOUDNÍ ZNALEC Ing. Drbohlav

absolvent Institutu oceňování majetku VŠE Praha, smluvní partner ČSOB Leasing Praha a.s.

obor ekonomika: odhady motorových vozidel, traktorů, zemědělských
a dílenských strojů, technologických celků, odhady věcí movitých
obor strojírenství všeobecné, autoopravárenství: posuzování tech. stavu 
motorových vozidel, traktorů, zemědělských a dílenských strojů
znalecké posudky pro potřeby: soudů, policie, restitucí, pozůstalostí, tech. 
poškození, dopravních nehod, bankovních úvěrů, privatizačních projektů, 
likvidací podniků, insolvenčního řízení, aukcí, navýšení základního jmění 
podniku, podniku jako celku, nepeněžitých vkladů do spol. s.r.o., 
běžných prodejů ... (ocenění v tržních cenách)
Kancelář je pojištěna k odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní chybou.
privat: Hruštice 1777
kancelář: Jana Zajíce 2068
mobil: 606 600 878

tel./zázn. 481 322 953
tel./fax: 481 312 645

e-mail: l-drbohlav@quick.czhttp://web.quick.cz/l-drbohlav

Nudvojovice 1033
511 01 Turnov

www.drevovyroba-jelinek.czMobil: +420 603 278 972

Hlavní činností naší firmy je výroba vybavení vnitřního interiéru.

E-mail: drevovyrobajelinek@seznam.cz Dřevovýroba Jelínek

Nabízíme komplexní služby
v oblasti výroby zakázkového
nábytku a kuchyňských linek,
ať již tradičních nebo 
atypických, přesně podle 
požadavků zákazníka.
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Vladislav Svoboda
finanční poradce

Kancelář:
Palackého 193, 511 01 Turnov

tel.: +420 725 772 451
www.effectconsulting.cz

e-mail: vsvoboda@seznam.cz

v oborech:
* Životní pojištění, penzijní fondy
* Stavební spoření
* Povinné ručení vozidel
* Pojištění budov, staveb, bytů
   a domácností
* Odpovědnoct při výkonu povolání

Nejlevnější povinné ručení

PLYN - ELEKTRO
SERVIS

Milan Náhlovský

- záruční a pozáruční servis
  plynových kotlů a spotřebičů
- montáž pokojových termostatů
  a jiných regulací

Turnov
telefon: 603 731 554

• PLNĚNÍ A SERVIS KLIMATIZACÍ
• DIAGNOSTIKA 
• běžné opravy vozidel a jejich karoserií
• montáž tažných zařízení
• výměny výfukových a brz. systémů
• nástřik spodků a dutin
• příprava vozů na STK
• seřízení geometrie, diagnostika

• PRODEJ ZIMNÍCH PNEU
  

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
POD ŠROUBÁRNOU

602 216 686, 724 119 118

Bezručova 2063, 511 01 Turnov

KREJČOVSTVÍ
L.H. MODA

294 12 Žďár 137 (bytovka naproti obchodu)

hamouzovalibuse@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ DÁMSKÝCH
PÁNSKÝCH A DĚTSKÝCH ODĚVŮ

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Velký výběr látek ze vzorníku

úplety, fleece na dětské tepláky, mikiny,
softshell různých barev

Příjem zakázek:
Úterý    9.00 - 17.00 hodin

po telefonické dohodě kdykoli

L. Hamouzová - tel.: 725 176 321

českého jazyka.  Díky tomu vzniká 
neuvěřitelně živý útvar, kde jeden zvrat 
následuje druhý a kde si divák nemůže být jist 
ani sám sebou. V inscenaci je použita 
jednoduchá, přesto nápaditá scénografie. Po 
celé šířce jeviště visí papírové panely, na které 
všichni účinkující kreslí a které trhají. Papír se 
chová jako živý a nepředvídatelné situace musí 
herci řešit, což do inscenace vnáší prvek 
improvizace.
Jiří Jelínek je zakladatelem významného 
českého loutkářského souboru Dno Hradec 
Králové, ve kterém působil zhruba 10 let. Po 
čase spolu s několika jeho členy začal 
spolupracovat s Vladimírem Morávkem v 
Klicperově divadle v Hradci Králové, kde hrál 
a režíroval. A s tímtéž režisérem poté odešel do 
Brna, do Divadla Husa na provázku. Po čtyřech 
letech angažmá ukončil. Spolupracuje s 
divadly Minor, Reduta nebo se Studiem 
Ypsilon.
hrají: Jiří Jelínek, Vojtěch Johaník, Jana 
Posníková, Barbora Šebestíková, Jan 
Konopčík
vstupné předprodej 240,-,  na místě 280,-
čtvrtek, 11. 12. 2014 - 20.00 hod
Partička
Ve čtvrtek 11. prosince ve 20:00 hodin 
rozesměje sál KC Střelnice v Turnově šestice 
známých šílenců, které dobře znáte z televizní 
obrazovky. Každá Partička je stoprocentní 
improvizace, nikdy se tedy nic nebude 
opakovat.
O tom Vás přesvědčí Richard Genzer, Ondra 
Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián 

Čurko a Dano Dangl a nebo také nějaký 
speciální host... Nic není připraveno, témata a 
děj určují sami diváci, kteří bývají také často 
vtáhnuti do děje jednotlivých her.
Vstupenky jsou k dostání on-line v síti 
Ticketstream. 
Předprodejní místa v Turnově jsou:
Cestovní agentura Meloun
Hluboká 250, Turnov, 511 01
+420 481 313 890 ca.meloun@tiscali.cz
CA VIA
Nám. Českého Ráje 24 
+420 481321412, via.turnov@tiscali.cz
Regionální turistické informační centrum 
Turnov, Náměstí Českého ráje 26, 511 01
481 366 255, info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
vstupné 400,-
úterý, 16. 12. 2014 - 08.30 hod.
úterý, 16. 12. 2014 - 10.00 hod.
Legenda o vánoční hvězdě
Vánoční povídání o ježíškovi, kde si děti 
zahrají pasáčky i tři krále a zazpívají si mnoho 
koled. Hrají Eva Hrušková a Kateřina 
Hovorková nebo Zdeněk Rohlíček nebo 
Vladislav Rotta.
Legenda o hvězdě je líbezné vánoční povídání 
o narození ježíška a o tom, co se stalo v betlémě 
před dávnými časy.
Diváci by si s sebou měli přinést malé 
zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslí 
vánoční atmosféru.
Hraje Divadlo Evy Hruškové Praha
(Toto představení je přístupné i veřejnosti, je 
ale potřeba se předem telefonicky domluvit a 

to především z toho důvodu, že představení 
mohou zcela naplnit školy a školky.) 
úterý, 16. 12. 2014 - 19.00 hod.
Jan Kačer na Pohovce Zuzany Maléřové
Na Pohovku do turnovského Městského 
divadla si v prosinci pozve spisovatelka 
Zuzana Maléřová herce Jana Kačera rovnou s 
jeho dcerou Adélou Kačerovou Kubačákovou. 
Oblíbená talk show zve opět na pohodové 
posezení, při kterém se hosté pouštějí i do 
osobnějšího vyprávění a odhalují něco ze 
svého soukromí.
vstupné 200,-, seniorské vstupné na OSV 140,-
neděle, 1. 2. 2015 - 19.30 hod.
Ucpanej systém
Divadelní adaptaci knihy Irvina Welshe Acid 
House (Barevnej svět) prezentuje Dejvické 
divadlo jako nejsprostší inscenaci v historii. 
Představení zapadá do celkové dramaturgie 
této pražské scény, jde o pohled na ztracené 
existence, které už dávno pozbyly sílu cokoliv 
podnikat a v marasmu si libují.
Vzhledem k počtu vulgárních slov, která jsou 
nezbytnou součástí dialogů hry, není 
představení vhodné pro diváky mladší 15 let a 
diváky zvláště citlivé na tento způsob 
vyjadřování.
autor: Irvine Welsh, divadelní adaptace: Daniel 
M a j l i n g ,  r e ž i e :  M i c h a l  Va j d i č k a
hrají: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav 
Krobot, Martin Myšička, Martin Prechlát, 
Jaroslav Plesl, Lenka Krobotová a další
vstupné předprodej 360,-, na místě 400,-
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PNEUSERVIS
Václav Haloun

Přijímáme platební karty
Po-Pá 8-18 hodin, So 8.30 - 12 hodin

Ohrazenice 258, Turnov
Tel.: 481 322 226
E-mail: v.haloun@cbox.cz

JUMBO 
TCS 52 ANW
(MAXI)
zařízení určené
k montáži
a demontáži
pneumatik
nákladních kol,
průmyslových
strojů,
zemědělských
strojů a vozů
pro zemní 
práce do 52 palců
průměru disků

NOVĚ

NÍZKÉ CENY
ZIMNÍCH PNEU

Děkujeme všem
zákazníkům

za celoroční přízeň
a těšíme se nashledanou

v roce 2015.

Jezdecké potřeby v Českém ráji
JK Mira Hnanice    7km od Turnova směr Jičín

Pondělí a Pátek - 8 až 17 hod.

Středa - 12 až 17 hod., Sobota - 8 až 12 hod.

Po tel. dohodě možno i v jinou dobu

č tel. č. - 731 50 30 35 - Martina Hrdličková

č tel. č. - 604 27 55 55 - Radka Sehnalová

TURNOV                         HNANICE                                                            JIČÍN

Široký výběr za příznivé ceny

WWW.HAPPYHORSE.CZ

Adventní neděle otevřeno od 12 do 17 hodin

pondělí, 2. 2. 2015 - 19.30 hod.    Vinnetou
Nesmrtelného Vinnetoua a Old Shatterhanda vytáhlo znovu na světlo 
Městské divadlo Kladno, otěží se ujal režisér Ondřej Pavelka a do sedel 
se vyhoupli třeba Vojta Kotek nebo Jakub Prachař. Všichni se pak v 
únoru společně vydají na cestu do turnovského Městského divadla, kde 
potěší diváky tradičním příběhem v novém kabátě od dramatika Petra 
Kolečka.
Inscenace není vhodná pro diváky do 15 let.
autor: Petr Kolečko, režie: Ondřej Pavelka; dramaturgie: Tomáš 
Jarkovský, hrají: 
Jakub Prachař, Vojtěch Kotek, Šárka Opršálová, Marie Štipková, Petra 
Tenorová/Lenka Zahradnická, Petr Buchta a další délka představení: 110 
minut s přestávkou, vstupné předprodej 240,-, na místě 280,-
Pondělí, 9. 3. 2015 - 19.30 hod.     
Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
Hra zasazená do děje Hamleta a jeho okolí, která ze dvou dvořanů 
udělala hlavní postavy. Co dělají dva spolužáci Hamleta, když je zrovna 
nesledujeme na jevišti? Královna je pozvala na Elsinor a oni přesně 
nechápou proč vlastně… Úspěšnou komedii autora českého původu 
přiveze na prkna turnovského divadla Divadlo v Celetné.
autor: Tom Stoppard, překlad Jaroslav Kořán, režie: Filip Nuckolls
hrají: Marek Němec, Martin Hofmann, Tomáš Stolařík, Matouš Ruml, 
Pavel Lagner, vstupné předprodej 240,-, na místě 280,-
sobota, 28. 3. 2015 - 19.30 hod.
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly 
cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, 
zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně 
Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otázkami zabývat, tři 
herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 
minutách. Jestli vám to připadá nemožné, přijďte se na ten divadelní fast 
food s Miroslavem Táborským, Janem Vondráčkem a Martinem 
Matějkou podívat.
autoři: Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer, překlad: Jiří Josek, 
režie: kolektiv a Jan Borna
hrají: Jan Vondráček, Miroslav Táborský, Martin Matejka
Upozorňujeme diváky, že v tomto představení je pro jevištní efekt 
používán kouřostroj a krátce také stroboskop.
vstupné v předprodeji 240,-, na místě 280,-
úterý, 7. 4. 2015 - 19.30 hod.            Ideální pár
Současná tragikomedie o relativitě věcí, o umění lhát, (ne)schopnosti 
milovat a o tom, co už nejde vzít zpátky. Ideální pár je první počinem 
producentské skupiny Teď! Divadlo, inscenace měla premiéru 5. března 
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze.

PŘIJMEME:
***********

SEŘIZOVAČE VČETNĚ OBSLUHY TVÁŘECÍCH 
STROJŮ
***********

v SO technického nebo strojního zaměření
v odpovědnost, schopnost pracovat v  týmu
v práce v  třísměnném provozu

PRAKTIKANTA - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 
VÝROBY (student SPŠS nebo VŠstr.)
***********

v funkce pro záskání praktických technických znalostí
v možnost práce při studiu - jeden až dva dny v týdnu
v možnost získání budoucího trvalého pracovního poměru

V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení 
zašlete svůj životopis na adresu společnosti

nebo na e-mailovou adresu: jkunstova@sroubtu.cz
Případně volejte personální oddělení č. 481  440 370

Bezručova 788, 511 23 Turnov 

Autor: Anna Burzyńska, režie: Adam Kraus. Hrají: Kristýna Leichtová 
a Marek Adamczyk, vstupné předprodej 320,-, na místě 360,-
čtvrtek, 30. 4. 2015 - 19.30 hod.        Cry Baby Cry
Švandovo divadlo přiveze do Turnova hru o pěti ženách, které se sejdou 
u life coache (životního kouče). Chtějí vědět, jak změnit dosavadní život, 
se kterým nejsou spokojené. Lekce life coachingu otevře oči všem 
divákům, a to nejenom ženám. Výbuchy smíchu, sebeuvědomění a drsná 
pravda, taková je inscenace Cry Baby Cry.
režie: Martina Krátká, 
hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, Eva Vrbková, Kristýna Frejová, 
Petra Hřebíčková, Blanka Popková, Jaroslav Šmíd a Michal Dlouhý, 
délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky
vstupné předprodej 240,-, na místě 280,-
pondělí, 4. 5. 2015 - 19.30 hod.       Do ložnice vstupujte jednotlivě
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle 
těsná… Přesně takové převýšení poptávky nad kapacitou nastane v 
bláznivé komedii známých anglických dramatiků Raye Cooneye a Johna 
Chapmana.
autoři: Ray Cooney, John Chapmna; překlad: Jiří Strnad; režie: Antonín 
Procházka. 
Hrají: Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel 
Nečas/Martin Zounar, Monika Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina 
Lojdová, Jana Birgusová/Sandra Černodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek 
Pantůček/Martin Sobotka a další
vstupné 370,- v předprodeji, 400,- na místě

http://www.sklenarstvi-vodhanel.com
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AUTOOPRAVNA - JAN FRIČ
NOVĚ NA ADRESE: 
ul. Nudvojovická 1350 

(za STK v pravo)

mobil: 739 730 000
www.likvidace-vozidel-turnov.cz

ZDARMA - Ekologická likvidace
motorových vozidel, mohou být
i neúplná
- Výkup vozidel - hotově
- Potvrzení vystavíme na počkání
- Odvoz aut zdarma 
  odtahovou službou

Mlýn DubeckoMlýn DubeckoMlýn Dubecko
Výroba a prodej
žitné mouky
a žitných otrub

Dubecko 1
tel.: 481 320 232
mob.: 603 968 298

www.mlyn-dubecko.cz

BARVY - MALBY - ŽALUZIE

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA

Prodejna včelařských
potřeb

Štěpánovice 40
(areál Cementového zboží)

Rovensko pod Troskami

Po - Pá  7 - 15:30 hodin  celoročně
So          8 - 12 hodin  duben - říjen 

nabízí

Základní potřeby pro včelaře

Otevřeno:

Tel.:    481 389 361, Mob.: 737 458 320
Fax: 481 389 021

Email: vcely@cementovezbozi.cz

Vyrábí a dodává: betonové výrobky pro stavby 
a zahradu - stavební materiál, cement, vápno, 
lepidla, suché maltové směsi

prodej štípaného palivového dříví
tel. 481389361, VoIp 480023499
mob. 737458320, fax. 481389021

www.cementovezbozi.cz
objednavky@cementovezbozi.cz

Štěpánovice 40, 512 63 Rovensko pod Tr.

VÉTO �ZN BE OM ŽE ÍC Štěpánovice

Tobiška

Po - Pá  7 - 15:30 hodin  celoročně
So          8 - 12 hodin  duben - říjen 

Otevřeno:

s.r.o.

Nádražní 1062
511 01 Turnov

prodej a servis PC,
Notebooků a příslušenství

Otevírací doba 
po - pá  9:00 – 17:00

Tel.: +420 481 319 470
Mob.: +420 724 766 718

Web: www.2el.cz
E-mail: ph@2el.cz

INZERCE

OLDŘICH ŠTĚPÁN

ELEKTROSERVIS
PRODEJ A OPRAVY

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

- automatické pračky
- myčky nádobí
- el. sporáky -  el. bojlery
- mikrovlnné trouby
- drobné domácí elektrospotřebiče
- kompletní montáž bojlerů  

TURNOV, KRAJÍŘOVA 491
tel.: 481 322 002

SERVIS PLYNOSPOTŘEBIČŮ
opravy - servis - montáže

Jiří Kokina

731 920 683

- servis, opravy a montáže 
  plynových spotřebičů
- opravy plynových kotlů a zařízení
- záruční a pozáruční servis kotlů 
  a zařízení
- uvádění nových spotřebičů 
  do provozu

NUDVOJOVICE 2088
511 01 TURNOV 

opravy
elektrického náradíˇ

Martin PILAŘ

Pěnčín 146
463 45 Pěnčín

Telefon: 604 355 268
E-mail:servis.naradi@email.cz

montáž•servis•prodej
zahradní technika

ELEKTRO
DRUŽSTVO

Vesecká 75, 511 01 Turnov
tel.: 481 322 142

elektroinstalační práce

opravy elektromotorů

prodej elektromateriálu

a elektromotorů

Rekonstrukce a sanace
bytů, domů a chalup
Poradenství a garance kvalitní práce

na základě dlouholeté zkušenosti v zahraničí.
*** Cena dohodou ***

*** Náš zákazník, náš pán ***
***  Na všechno je řešení ***

- obklady, dlažby (keramické, přírodní kámen,
                              mozaika)
- podlahy (dřevěné, laminátové parkety)
- sádrokarton             - zednické práce
- sanační práce      - malířské a lakýrnické práce
- řemeslné práce             - práce se dřevem      

Adresa: Jenišovice 72, 468 33 Jenišovice
tel.: +420 721 095 346 

e-mail:M.Bartko@email.cz

Výroba a montáž zahradních 
dřevostaveb, pergol, altánů, plotů, 

zahradních domků, krytých stání pro 
auta, prolézaček a houpaček,

dřevěných obkladů domů, dřevěných 
teras, zahradního nábytku apod.  
Pokládka plovoucích podlah

Montáž dveří        

tel.: 603 89 87 86
email: info@drevovyroba-turnov.cz
www.drevovyroba-turnov.cz

DŘEVOVÝROBA TURNOV

   truhlářské a tesařské práce

Pozvánka na 9. EX
Drůbežářský ples
k tanci a poslechu hraje

GEMINI Železný Brod
Ples se uskuteční 24. 1. 2015
v KD Pěnčín od 20 hodin.

Bohatá tombola, svoz 
a rozvoz autobusem.

Předprodej vstupenek
na tel. čísle 605 235 371

nebo 485 177 065

http://www.sklenarstvi-vodhanel.com
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1. patro1. patro

Vlastimil Bareš
Všeň 4, 512 65

mobil: 732 942 331

- zemní práce

- úpravy terénu

- vodovodní přípojky

- kanalizační přípojky

- přeprava kontejnery

- přeprava materiálu

- dlažba

- septiky

- bazény

- základové desky

- inženýrské sítě

- ploty

OPRAVNA
OBUVI

Přemyslova�672,�Turnov

Po,�Čt��9.00-13.00
����������14.00-17.00
po�zbytek�týdne�zavřeno

Nám. T.G.M. 142, 294 04 Dolní Bousov 
Palackého 175, 511 01 Turnov

e-mail: primakamenplus@seznam.cz

žulová a zámková dlažba

PŮJČOVNA RÁMOVÉHO LEŠENÍ LAYHER

Stavební a dlaždičské práce

Pivovarská prodejna 
Po:�13:00�-�17:00

�Út - Čt: 10:00 - 17:00
 Pá - So: 10:00 - 18:00, Ne: 10:00 - 17:00

Plníme 5l soudky v pátek a sobotu od 10:00 do 18:00
NÁPLŇ: 

11% Máz a 11% Fanda (řezané) 134,- Kč, 13% Kníže 159,- Kč 
Vánoční�slevy�do�30.12.2014�na�veškeré�dárkové�balení�piva,

1l�džbánky,�2l�džbánky�a�multipaky�11%
*******

VÁNOCE:�Otevřeno:�Po�22.12.�a�29.12.�již�od�10�hod.!�(plníme�i�5l�soudky)
Zavřeno:�24.12.�až�26.12.�a�31.12.�až�2.1.!!!

LEDEN�A�ÚNOR�2015�-�Pondělí�ZAVŘENO

Tel.: 481 770 799
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Sběrna druhotných surovin
Provozovna Příšovice (směr Svijany)

Provozní doba: Po - Pá  8 - 17 hod., So  8 - 12 hod.

Výkup kovového odpadu, barevných kovů.
Zajistíme odvoz kovového odpadu pro firmy, obce i soukromé osoby

Přistavení kontejneru zdarma

Kontakt: 777 777 283, www.kovodemont.cz

děkuje všem svým zákazníkům za přízeň v uplynulém roce  
a do roku 2015 přejeme vše nejlepší 

Váš partner s kovovým odpadem

PŘIJĎTE V ADVENTNÍM ČASE NA SVAŘÁK 
A NAŠE DOMÁCÍ CUKROVÍ.

DENNĚ Z NAŠÍ VÝROBY ČERSTVÉ
chlebíčky, saláty zeleninové a pochoutkové, slané dorty,

obložené housky, bagety, panini, burgery, 
zákusky,dorty, dezerty, koláče, domácí cukroví.......

Příjmáme objednávky tel:774 560 001

Adventní otevírací doba:

Přejeme Vám klidné svátky
a těšíme se na Vás v roce 2015. 
U BATI, Hluboká 147, TURNOV 

www.ubatiturnov.cz

Po 22.12. a Út 23.12.   6 - 18 hod.
St 24.12.               8 - 14 hod.
Čt. 25.12 - Pá 26.12.   ZAVŘENO
So 27.12. až St 31.12.  8 - 18 hod.
Čt 1.1.                       ZAVŘENO
Pá 2.1. až Ne 4.1.         8 - 18 hod.
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SVIJANY11°°, SVIJANY 450, PLZEŇ, 
KOZEL světlý a tmavý

Nabízíme oslavy, svatby, firemní večírky, RAUTY. 
Zajistíme chlebíčky, zákusky, dorty.

Kapacita restaurace a salónku 130 míst, venkovní 
posezení 90 míst ve stinné zahrádce s dětským 

koutkem.

DENNÍ MENU, STRAVENKY, WIFI

ROZVOZ DENNÍHO MENU DO FIREM

A DOMÁCNOSTÍ

Aktuální nabídka na www.saloonusupa.cz

Restaurace Saloon u Supa, Kinského 429, TURNOV
OTEVŘENO DENNĚ od 11°°hod.

rezervace: 721 659 672
www.saloonusupa.cz


