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Do úterý 18.4.2017
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU – LS 2017
Ještě nyní se mohou noví zájemci z řad
seniorů hlásit do dalšího, letního semestru
2017 Virtuální univerzity 3. věku. Na přání
stávajících studentů byly vybrány dva kurzy –
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub (vždy
v pondělí 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4.2017,
od 10 hodin) a Etika jako východisko z krize
společnosti (v pondělí 6.2., 20.2., 6.3., 20.3.,
3.4. a výjimečně v úterý 18.4.2017,
od 10 hodin).
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Pátek 3.2.2017 od 20:00 hodin
7. REPREZENTAČNÍ ZÁMECKÝ PLES
Tradiční zámecký ples.
Ve velkém sále hraje skupina Alejmelí,
v zámeckém sklepení Swing Combo Turnov.
Welcome drink, plesové noviny, předtančení,
bohatá tombola, dva bary, fotokoutek.
Předtančení v podání SVČ Sluníčko.
Kde: zámek Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace a SVČ Sluníčko,
příspěvková organizace, Lomnice n. Pop.
POSLEDNÍ VOLNÉ VSTUPENKY!!!
Předprodej vstupenek v ceně 220 Kč (velký
sál) a 160 Kč (sklepení) již probíhá
na internetových stránkách
www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
zámek a v Informačním středisku na zámku.
Sobota 25.2.2017 od 14:00 hodin
MIROSLAVA STRÁNSKÁ – CO JE KRÁSY
NA SVĚTĚ…
Vernisáž výstavy.
Úvodní slovo: Ing. Václav Stránský – syn
autorky. Hudební program: Pavel Hrdina
a členové pěveckého sboru SDS. Vstupné
dobrovolné
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace

PŘIPRAVUJEME!!!
Březen 2017
Pátek 10.3.2017 od 20:00 hodin
6. COUNTRY BÁL
Tradiční country bál na zámku.
Hraje skupina Rachot banda. Ukázka a výuka
country tanců: Karolína Jičín. Předtančení
a výuka irských tanců v podání souboru SVČ
Sluníčko. Zámecký bar.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Vstupenky v ceně 100 Kč v prodeji od 1.2.
v Informačním středisku na lomnickém
zámku a na internetových stránkách
www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
zámek.
Úterý 28.3.2017 od 17:00 hodin
SPOLEČENSKÝ PODVEČER – MANŽELÉ
FAJTOVI
K tanci, zpěvu i poslechu hrají manželé Fajtovi.
Zámecký bar otevřen.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Vstupenky v ceně 80 Kč v prodeji od 1.2.
v Informačním středisku na lomnickém
zámku a na internetových stránkách
www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
zámek.

JINÉ AKCE NA LOMNICKÉM ZÁMKU
Úterý 7.2.2017 od 17:00 hodin
LOUTKOVÁ POHÁDKA
Repríza pohádky MARUŠKA A MEDVĚD.
Vstupné 20 Kč.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – loutková scéna
Pořadatel: LS Popelka při SVČ Sluníčko
Lomnice n. Pop., příspěvková organizace
Neděle 12.2.2017 od 15:00 do 17:00 hodin
RODINNÝ ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
Zveme děti s rodiči či prarodiči na hravé
odpoledne. Pro nejmenší bude připravena
Seváčkova hernička a skákací hrad, pro starší
a dospělé společenské deskové hry
a malování. Každý účastník si domů odnese
hrneček na čaj.
Akci připravila Komise rady města pro místní

Agendu 21 a Projekt Zdravé město Lomnice
n. Pop. ve spolupráci se SVČ Sluníčko a firmou
Beneš a Lát, a. s. Rádi bychom v rámci aktivit
Zdravého města a MA21 v letošním roce
nastartovali pravidelná rodinná setkávání,
která by měla nejrůznější zaměření. Neseďte
doma a přijďte strávit příjemné odpoledne plné
her a voňavého čaje!
Kde: zámek Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Komise rady města pro místní
Agendu 21 a Projekt Zdravé město Lomnice
n. Pop. ve spolupráci se SVČ Sluníčko a firmou
Beneš a Lát, a. s.
Pondělí 13.2.2017 od 9:00 do 15:00 hodin
POKUSOHRANÍ
Akreditovaný kurz MŠMT.
Přihlášky se přijímají v SVČ Sluníčko.
Kde: zámek Lomnice nad Popelkou
Pořadatel: SVČ Sluníčko Lomnice n. Pop.,
příspěvková organizace
Pátek 17.2.2017 od 19:25 hodin
2. LOMNICKÉ BAROVÁNÍ
Hudebně literární ochutnávka.
Zahrají Tomáš Sedlák a Šlajchrti, zalistuje
Pavel Skalický, zahraje Tchei – chan.
Více na www.tomassedlak.cz
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – sklepení
Vstupné 120 Kč, předprodej probíhá
ve vinotéce Na růžku.

VÝSTAVY NA ZÁMKU
Celoročně
STÁLÁ EXPOZICE HISTORICKÝCH LOUTEK
Až z roku 1926 jsou loutky, které místní
loutkářský soubor Popelka opravil a uvedl
v život.
Expozice 46 marionet starých 90 let
je umístěna na chodbě před loutkovou
scénou společně s povídáním o historii
loutkového divadla v Lomnici a je celoročně
přístupná veřejnosti v otevírací době výstav.
Projekt obnovy loutek byl podpořen Libereckým
krajem.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – chodba
u loutkové scény
Pořadatel: LS Popelka při SVČ Sluníčko,
příspěvkové organizaci a Kulturní a informační
středisko, příspěvková organizace

Sobota 25.2.2017 od 14:00 hodin – středa
5.4.2017
MIROSLAVA STRÁNSKÁ – CO JE KRÁSY
NA SVĚTĚ…
Výstava obrazů. Lomnická autorka malovala
a tvořila léta doma pro své potěšení, nyní
představí své obrazy také široké veřejnosti
na první autorské a prodejní výstavě. Zakoupit
si bude možné malované kamínky pro radost.
Vstupné dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – Zámecká
minigalerie
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Otevírací doba:
St 10 – 12 hodin
Čt a Pá 13 – 15 hodin
Dále v rámci vybraných kulturních akcí
na zámku nebo kdykoliv po objednání.

KLUB SENIORŮ
Tel.: 481 673 107,
739 568 347
info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Úterý 14.2.2017 od 17:00 hodin
KLUB SENIORŮ – MASOPUSTNÍ
Tradiční posezení při živé hudbě s možností
občerstvení. Vstup volný pro všechny seniory
55+. Masopustní radovánky, masopustní
masky nebo doplňky vítány, přijde i babka
bylinkářka. Od 16 hodin tvořivá dílna –
Bylinky do truhlíku aneb Výroba malé
zahrádky na okno.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

č. p. 4 – zámek
Tel.: 739 568 404
knihovna@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Výpůjční doba pro dospělé:
Út
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
St
8:00 – 12:00
Čt
8:00 – 12:00 (každý sudý týden)

Výpůjční doba pro děti:
St
13:00 – 17:00
Čt
13:00 – 16:00

TYLOVO DIVADLO

Dům s pečovatelskou službou:
Čt
10:00 – 12:00 (každý lichý týden)
Prosíme návštěvníky knihovny, aby dodržovali
výpůjční doby i jejich rozdělení.
U knih, které budou umístěny ve skladu, bude
nutno počkat na vyzvednutí od půl hodiny
do max. 24 hodin.
MOŽNOST VÝPŮJČEK Z VÝMĚNNÉHO
FONDU
Čtenáři lomnické knihovny mají možnost
vypůjčit si knihy z tzv. putovního neboli
výměnného fondu, zapůjčeného na dobu
4 měsíců od Regionálního oddělení Městské
knihovny v Semilech. Jedná se o přibližně
50 titulů – převážně o cestopisy, životopisy
a historickou prózu. Obsah výměnného fondu
bude pravidelně obměňován i dle zájmu
čtenářů.

ZVUKOVÉ KNIHY!!!
Stálá nabídka zvukových knih z putovního
souboru magnetofonových kazet, například:
Otec Goriot, Vesmír dokořán, Ragtime, Evropa
tančila valčík, Bajky (Krylov), Serpico, Ze staré
paměti a moudrosti, Ohněm a mečem, Tušení
stínu, Tušení souvislosti, Jarní vody,
Co vyprávěly staré pražské domy, Bella
a Sebastián a mnoho dalších.
Pravidla pro půjčování zvukových knih
pro nevidomé jsou k dispozici v Městské
knihovně.

NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ!!!

Na stránkách www.kislomnice.cz si můžete
prohlédnout katalog, ve kterém najdete přehled
všech knih a časopisů, které má knihovna
k dispozici. Další výhodou je možnost kontroly
čtenářského konta a prodloužení výpůjček.

Přijďte se podívat!

KNÍŽKY Z OKNA
V Městské knihovně si můžete vzít zdarma
k přečtení jakoukoli „knížku z okna“. Tituly,
které budou připraveny na třech oknech
v chodbě knihovny, se každých 14 dní budou
obměňovat. Knihu po přečtení můžete vrátit
či vyměnit za jinou pro další čtenáře.
Nejen v půjčovní době, ale i pokaždé,
když budou otevřeny dveře knihovny, vejděte
a vyberte si. Ve větších městech jsou budky,
my máme tři okenní parapety...

Plk. Truhláře 2
Mobil: 739 568 347
info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz/rezervace
– sekce Tylovo divadlo

POZOR!!!
Rezervace vstupenek v rezervačním
systému se spouští od 7 hodin ráno,
ne minutu po půlnoci!
Středa 23.2.2017 od 19:00 hodin
PÁTÁ DOHODA – VYPRODÁNO!!!
Benefiční představení Dona Miguela Ruize
a Dona Joseho Ruize PÁTÁ DOHODA
s podtitulem SVOBODA BÝT SÁM SEBOU!
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek. Světelný design: Viktor
Zborník, zvuk: Martin Dušek. Pátá dohoda vás
zavede do hlubší roviny vašeho
sebeuvědomování a navrátí vás k vašemu
vrozenému pravému já. Toto pokračování
Čtyř dohod, knihy moudrosti starých Toltéků,
které změnily životy milionům lidí po celém
světě, připomíná největší dar, kterým se
můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.
Délka představení: cca 2 hodiny bez přestávky.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Případně sledujte rezervační systém
na www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
Tylovo divadlo.
Výtěžek z představení bude věnován
na charitativní účely.

PŘIPRAVUJEME!!!
Březen 2017
Středa 8.3.2017 od 19:00 hodin
KAREL KAHOVEC – VIKTOR SODOMA
A GEORGE & BEATOVENS – TURNÉ 70
Koncert v rámci turné Karla Kahovce
u příležitosti jeho 70. narozenin.
Koncert Karla Kahovce Turné 70 s kapelou
George & Beatovens a hostem Viktorem
Sodomou.
Délka koncertu: 2x55 minut, přestávka.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Prodej vstupenek v ceně 250/230 Kč od 1.2.
na www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
Tylovo divadlo a v Informačním středisku
na lomnickém zámku.

Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2017.
Čtvrtek 23.3.2017 od 19:00 hodin
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
Veleúspěšná komedie Divadla A. Dvořáka
Příbram, při které se královsky baví dospělí
i děti od 10 let.
Komedie na motivy slavného románu Julese
Verna o dramatickém pátrání hraběte Teleka
po jeho dávné lásce – zpěvačce Stille unesené
zlotřilým baronem Görcem. Řadu překvapení
Telekovi připraví nejen baronův hrad a jeho
věrný vynálezce Orfanik, ale i podivní
obyvatelé karpatských lesů. V dnes už slavném
příběhu pochopitelně nesmí chybět řada
senzačních vynálezů, „bombastické“ rozuzlení
– ale ani humor a písničky.
Osoby a obsazení: Hrabě Telek: Jiří Vojta;
Rocko, sluha: Filip Müller; Lesník Ruprt:
Vladimír Senič; Miriota, Stilla: Eliška
Dohnalová; Starosta: Robert Tyleček;
Starostová Hanelore: Helena Karochová;
Nadja, její siamské dvojče: Ivana Krmíčková;
Baron Gorc: Martin Dusbaba; Vynálezce
Orfanik, Božena: Lukáš Typlt.
Délka představení: 70 minut bez přestávky.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace
Prodej vstupenek v ceně 150/130 Kč od 1.2.
na www.kislomnice.cz/rezervace – sekce
Tylovo divadlo a v Informačním středisku
na lomnickém zámku.
Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2017.

JINÉ AKCE V TYLOVĚ DIVADLE
PŘIPRAVUJE SE!!!
Březen 2017
Čtvrtek 2.3.2017 – neděle 5.3.2017
PŘEHLÍDKA OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ
JIZERSKÉ OBLASTI
20. ročník krajské postupové přehlídky
ochotnických souborů Jizerské oblasti.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: DS J. K. Tyl Lomnice n. Pop.

KINO

5. května 724
Tel.: 739 568 347,
731 588 225
info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Pondělí 27.2.2017 od 18:00 hodin
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
aneb I V RUSKU MUSÍ KOLEJE NĚKDE
KONČIT...
Cestovatelská beseda Pavla Matějky
s promítáním fotografií o 14 dnech a 9288 km
ve vlaku s vlastní postelí po dnešním Rusku
aneb Z Moskvy až k Japonskému moři. Rozbitý
samovar je horší katastrofa než vykolejený vlak
a Lenin je asi opravdu věčný... Transsibiřská
magistrála má 100 let a rozhodně neskomírá.
Vstupné dobrovolné.
Kde: Městské kino Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace

PROGRAM KINA
Změna programu vyhrazena.
Pokladna je otevřena vždy ½ hodiny
před každým promítáním. Prodej
drobného občerstvení zajištěn.

UPOZORNĚNÍ!!!
Od 13.2. probíhá na internetových stránkách
www.kislomnice.cz/rezervace – sekce KINO
rezervace a v Informačním středisku prodej
vstupenek na filmovou projekci
dokumentárního filmu a záznam koncertu
ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!
(16.3.2017 od 18 hodin, kino) v rámci akce
JEDEN VEČER STO KIN V ČR!
Cena vstupenky 150 Kč.
Sobota 4.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
MĚLČINY
Americký film v českém znění. V napínavém
thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively)
vydává osamoceně surfovat na odlehlé pláži.
V průběhu surfování je napadena velkým bílým
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen
nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí
pouhých 200 metrů, jejich překonání se ukáže
být otázkou souboje dvou vůlí. Jedná se
o Čelisti pro zcela novou generaci diváků.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 80 Kč. Délka 87 min.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Sobota 11.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
Neděle 12.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
BEN HUR
Americký film v českém znění. BRATR PROTI
BRATROVI. OTROK PROTI CÍSAŘI. Ben Hur
je epický příběh Ben-Hura (Jack Huston),
potomka významného knížecího rodu
z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala,
vysoce postavený příslušník římské armády,
křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně
milované manželky skončí ve vězení a on sám
je zbaven majetku a odsouzen k doživotním
galejím. Po třech letech strávených na moři se
Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou –
pomstít se Messalovi za všechna příkoří,
která mu způsobil. Vyzve jej proto na souboj
v závodech čtyřspřežím, aby dokázal,
že pravda a vítězství stojí na jeho straně.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 80 Kč.
Délka 123 min.
Mládeži do 12 let nevhodné.
MIMOŘÁDNÉ DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Úterý 14.2. v 9:30 hodin
KRKONOŠE
Premiéra nového českého dokumentárního
filmu Viktora Kuny a Martina Krále. Téměř
v každém člověku tkví touha po poznání
krásných věcí. Někdy je to výtvarné umění,
jindy architektura, poezie nebo literatura,
které zaujmou pro své mimořádné hodnoty.
Avšak prazákladem tohoto obdivu je sama
příroda. Krásná v každém ročním období,
kdy každé údolí, hora, jáma či skalní útvar má
svůj osobitý charakter, jiný ráz a své kouzlo.
Nový dokumentární film KRKONOŠE vás
zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš,
nejvyšších českých hor, a pojednává o jejich
geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře,
fauně, historických i kulturních souvislostech,
činnosti člověka a dalším. Film je komplexní
výpovědí o Krkonoších. Společně s filmem
projdete téměř celé Krkonoše. Vydáte se
například Labským i Obřím dolem, k Sněžným
jámám, na Sněžku, k Malému i Velkému
rybníku, k Labskému, Pančavskému
i Mumlavskému vodopádu nebo k prameni
Labe, do krkonošského podzemí a jeskyň
a na polskou stranu Krkonoš. Ve filmu mj.
vystupují: PaedDr. Jan Luštinec – ředitel
Krkonošského muzea v Jilemnici, Mgr. Radek
Drahný – mluvčí KRNAP, Mgr. Jiří Brožek –
náčelník Horské služby ČR, RNDr. Radko
Tásler – Česká speleologická nebo Zdeněk
Čupík – Krakonoš a další.

DATOVÁ PROJEKCE
Snížené vstupné 40 Kč.
Délka 103 min.
Mládeži přístupno.
MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ S ÚČASTÍ
MARTINA KRÁLE, JEDHOHO Z AUTORŮ
FILMU + BESEDA PO SKONČENÍ
PROMÍTÁNÍ
Úterý 14.2. v 17:00 hodin
KRKONOŠE
Premiéra nového českého dokumentárního
filmu Viktora Kuny a Martina Krále. Téměř
v každém člověku tkví touha po poznání
krásných věcí. Někdy je to výtvarné umění,
jindy architektura, poezie nebo literatura,
které zaujmou pro své mimořádné hodnoty.
Avšak prazákladem tohoto obdivu je sama
příroda. Krásná v každém ročním období, kdy
každé údolí, hora, jáma či skalní útvar má svůj
osobitý charakter, jiný ráz a své kouzlo. Nový
dokumentární film KRKONOŠE vás zavede
do nejkrásnějších míst Krkonoš, nejvyšších
českých hor, a pojednává o jejich geologickém
a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně,
historických i kulturních souvislostech, činnosti
člověka a dalším. Film je komplexní výpovědí
o Krkonoších. Společně s filmem projdete
téměř celé Krkonoše. Vydáte se například
Labským i Obřím dolem, k Sněžným jámám,
na Sněžku, k Malému i Velkému rybníku,
k Labskému, Pančavskému i Mumlavskému
vodopádu nebo k prameni Labe,
do krkonošského podzemí a jeskyň
a na polskou stranu Krkonoš. Ve filmu mj.
vystupují: PaedDr. Jan Luštinec – ředitel
Krkonošského muzea v Jilemnici, Mgr. Radek
Drahný – mluvčí KRNAP, Mgr. Jiří Brožek –
náčelník Horské služby ČR, RNDr. Radko
Tásler – Česká speleologická nebo Zdeněk
Čupík – Krakonoš a další.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 70 Kč.
Délka 103 min.
Mládeži přístupno.
Sobota 18.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
BUCHTY A KLOBÁSY
Americký film v českém znění. Buchty
a klobásy, první mládeži nepřístupný,
počítačem animovaný film vypráví o skupině
potravin, které se pod vedením odvážné
uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své
existenci, a o tom, co se doopravdy stane,
když jsou vyvoleni a opustí supermarket.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 80 Kč. Délka 89 min.
Mládeži do 15 let nepřístupno.

MIMOŘÁDNÉ PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ
Čtvrtek 23.2. v 9:30 a v 15:30 hodin
MALÝ DRÁČEK
Německá pohádka v českém znění. Víte,
kdo žije na Dračím ostrově? Ti nejzábavnější
a nejšikovnější draci! Animovaná pohádka
o dobrodružstvích malého dráčka Kokosáčka
na motivy oblíbené knihy spisovatele Ingo
Siegnera. Dráček Kokosáček a jeho kamarád
Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou
jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak,
který nelítá, a Oskar je drak masožravec,
který se stal vegetariánem. Společně
s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí
zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila. Bude to
ale možné jenom tehdy, pokud draci všech
velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír
a spojí síly k záchraně jejich nádherného
ostrova.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 40 Kč.
Délka 80 min.
Mládeži přístupno.
Sobota 25.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
Neděle 26.2. v 17:30 a ve 20:00 hodin
SEDM STATEČNÝCH
Americký film v českém znění.
SPRAVEDLNOST MÁ SVÉ ČÍSLO. Režisér
Antoine Fugua přináší na plátna kin vlastní
moderní vizi klasického příběhu sedmi
statečných. Městečko Rose Creek neustále
ohrožuje banda lotrů bezohledného
průmyslníka Bartholomewa Boqua (Peter
Sarsgaard), který se v honbě za ziskem
nezastaví před ničím. Zoufalí obyvatelé
pod vedením Emmy Cullenové (Haley Bennett)
se rozhodnou požádat o pomoc sedm mužů,
pro které, stejně jako pro Boqua, žádné zákony
neplatí. Nesourodá skupina pistolníků,
hazardních hráčů a nájemných lovců se
rozhodne nevinné lidi ochránit a zastavit
Boquovo jednání. Během příprav
na rozhodující souboj si těchto sedm
najatých žoldnéřů postupně uvědomí,
že v tomto případě půjde více než o peníze.
DATOVÁ PROJEKCE
Vstupné 80 Kč.
Délka 120 min.
Mládeži do 12 let nevhodné

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO

čp. 4 – zámek
Tel.: 739 568 347
info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 9 – 17 hodin (1.10.-31.3.)
9 – 18 hodin (1.4.-30.9.)
So
8 – 11 hodin
Středa 1.2.2017 od 9:00 hodin – úterý
28.2.2017 do 17:00 hodin
SLUŽBA MĚSÍCE – KROUŽKOVÁ VAZBA
Sleva bude činit 2 Kč u každého svázaného
materiálu.
Kde: IS Města Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Kulturní a informační středisko,
příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ!!!

Dne 4.2.2017 bude informační středisko
z důvodu sanitárního dne uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ O PŘESTĚHOVÁNÍ
INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
A REVITALIZACE JEHO PROSTOR!

Informační středisko Města Lomnice n. Pop.
se navrátilo na lomnický zámek.
Od 22. listopadu 2016 je Informační středisko
Města Lomnice n. Pop. při Kulturním
a informačním středisku, příspěvkové
organizaci přemístěno/přestěhováno
dočasně opět do přízemí lomnického zámku.
Důvodem tohoto přestěhování je revitalizace
a úprava prostor na Husově náměstí. Otevírací
doba, služby a nabídka zůstávají stejná jako na
náměstí.
Zpětné navrácení Informačního střediska
na Husovo náměstí je naplánováno
na 20. května 2017, kdy by měly být
připravené nové „modernější“ prostory.
Přijďte navštívit Informační středisko
na lomnický zámek – je to změna.

SPORT
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
LOMNICE NAD POPELKOU,
příspěvková organizace
Tel.: 481 671 872
muzeum.lomnice@seznam.cz
www.muzeumlomnice.cz
Otevírací doba:
Po – Ne 9 – 16 hodin

UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme naše návštěvníky na
uzavření muzea pro veřejnost, a to do 7.2.
z důvodu inventarizací, stavebních úprav
a čerpání řádných dovolených.
Muzeum bude opět otevřeno od 7.2.2017
výstavou „Zlatá éra českého filmového
plakátu.

Děkujeme za pochopení a již nyní se těšíme se
setkání s vámi na akcích naší instituce připravené
pro vás v roce 2017.

Úterý 7.2.2017 od 8:00 hodin – neděle
19.3.2017 do 16:00 hodin
ZLATÁ ÉRA ČESKÉHO FILMOVÉHO
PLAKÁTU
Přehlídka filmových plakátů z období 60. – 80.
let minulého století z rozsáhlé, sběratelsky
kvalitní a cenné kolekce Jaroslava Mužíčka,
bývalého ředitele Městského kina v Nové Pace.
Výstava představí exponáty z doby, kdy byl
český filmový plakát významným a svébytným
uměleckým fenoménem, který získal obdiv
a respekt i na tehdejších mezinárodních
filmových festivalech v Karlových Varech,
v americkém Chicagu či francouzském
Cannes. Doplněna bude o různé dobové
materiály spojené s filmovou produkcí
a promítání filmů u nás, ať už v místním Biu
invalidů či jeden čas také v divadle. Jedná se
např. o plakáty z období 30. – 40. let, barevné
skleněné filmové reklamy místních firem
prezentované vždy před začátkem projekce,
promítačky, fotografie, městské kroniky,
kde jsou zmínky o činnosti tohoto typu kultury,
dále podpisy známých osobností filmového
světa atd.
Kde: Městské muzeum a galerie Lomnice
nad Popelkou, příspěvková organizace
Pořadatel: Městské muzeum a galerie Lomnice
nad Popelkou, příspěvková organizace

TURISTIKA
Pořadatel: OKČT Lomnice n. Pop.
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na autobusovém nádraží v Lomnici n. Pop.
Sobota 4.2.2017 od 7:45 hodin
ZIMNÍM HRUBOSKALSKEM
Trasa: 15 km.
Popis trasy: Turnov, Valdštejn, Hrubá Skála,
Borek, Rovensko p. Tr.
Kde: Autobusové nádraží Lomnice n. Pop.
Sobota 11.2.2017 od 9:00 hodin
DO ŽELEZNICE
Trasa: 12 km.
Popis trasy: Lomnice n. Pop., Pekloves,
Zámezí, Železnice, Bradlecká Lhota.
Kde: Karlovské náměstí Lomnice n. Pop.
Sobota 18.2.2017 od 9:00 hodin
ZIMNÍ VÝSTUP NA HORU TÁBOR
35. ročník.
Trasa: 10 – 25 km.
Veřejný pochod – trasy vlastní, hvězdicový
výstup.
Kde: Odkudkoli
Sobota 25.2.2017 od 9:00 hodin
DO SEDMIHOREK
Trasa: 16 km.
Popis trasy: Lomnice n. Pop., Bitouchov,
Rovensko p. Tr., Štěpánovice, Přáslavice,
Sedmihorky.
Kde: Husovo náměstí Lomnice n. Pop.

ZIMNÍ STADION Lomnice n. Pop.
Pořadatel: HC Lomnice n. Pop.
čp. 1535
512 51 Lomnice n. Pop.
info@hclomnice.cz
www.hclomnice.cz
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Sobota
15:30 – 17:00 hodin
Neděle
13:30 – 15:00 hodin
Svátky a prázdniny ZŠ 12:45 – 14:15 hodin
Na stadionu provoz půjčovny bruslí.
Kde: zimní stadion Lomnice n. Pop.
Vstupné veřejného bruslení:
Dospělí 30 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
Doprovod 10 Kč
Bruslení rodičů s dětmi: Zdarma

DĚTI A MLÁDEŽ
Neděle 5.2.2017 od 18:00 hodin
HC LOMNICE vs. TURNOV
Kde: zimní stadion Lomnice n. Pop.

OSTATNÍ
Do neděle 5.3.2017 do 21:30 hodin
TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ, MANŽELSKÉ
A PARTNERSKÉ PÁRY
Kurzovné 1800 Kč za pár, jednotlivá lekce 300
Kč. 6 lekcí + závěrečný večer. Kurz vede
taneční škola Ilma Turnov. Přihlášky se přijímá
ve fotoateliéru Markéty Horké Lomnice n. Pop.
nebo na tel. 606 626 768.
Kde: sokolovna Lomnice n. Pop.
Pořadatel: T. J. Sokol Lomnice n. Pop.
Sobota 25.2.2017 od 13:30 do 16:30 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S TOMBOLOU
Tradiční akce v lomnické sokolovně.
Kde: sokolovna Lomnice n. Pop.
Pořadatel: T. J. Sokol Lomnice n. Pop.
Sobota 25.2.2017 od 20:00 hodin – neděle
26.2.2017 do 2:00 hodin
ŠIBŘINKY
Na téma „V cirkuse“.
Tradiční akce v lomnické sokolovně.
Kde: sokolovna Lomnice n. Pop.
Pořadatel: T. J. Sokol Lomnice n. Pop.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SLUNÍČKO,
LOMNICE NAD POPELKOU, příspěvková
organizace
Tel.: 481 671 979
Mobil: 604 528 279
www.ddmlomnice.cz
ddm@ddmlomnice.cz
Akce se konají v SVČ Sluníčko, Lomnice
nad Popelkou, příspěvkové organizaci
(Komenského 1037), není-li uvedeno jinak.
Do úterý 28.2.2017 do 16:00 hodin
DÁNSKO + LEGOLAND
Termín 24. – 28.5.2017.
Připravili jsme pro děti, popř. i jejich rodiče
a další zájemce tradiční pětidenní poznávací
zájezd do Dánska spojený s dvoudenní
návštěvou LEGOLANDU – pohádkové země
dětí, známého parku s mnoha atrakcemi,
věrnými kopiemi světoznámých staveb
i uměleckých děl, měst, zvířat aj. věcí
postavených z milionů malých kostiček lega.
Více informací v SVČ Sluníčko, Lomnice n.
Pop.
Kde: Dánsko
Středa 1.2.2017 od 10:00 hodin – úterý
28.2.2017 do 16:00 hodin
MINIMAŽORETKY SLUNÍČKA
Zveme holčičky ve věku od 4 do 7 let.
Přijďte se na nás podívat – trénujeme každé
úterý od 15:30 hodin.
Pátek 3.2.2017 od 8:00 do 15:00 hodin
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Výprava za dobrodružstvím života ve vysokých
horách.
Úterý 7.2.2017 od 9:00 hodin – úterý 28.2.2017
do 12:00 hodin
OTEVŘENÁ HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
Pravidelná dopolední setkávání v příjemném
prostředí dětské herny. Od února nově
i ve čtvrtek.
Úterý 7.2. – hrajeme si s cizrnou
Čtvrtek 9.2. – volná herna
Úterý 14.2. – volná herna
Čtvrtek 16.2. – volná herna
Úterý 28.2. – vaříme zdravou polévku
Středa 8.2.2017 od 14:30 do 16:00 hodin
CO UDĚLÁ DETEKTIV?
Přijďte do SVČ Sluníčko stát se na chvilku
detektivem. Pátrat budeme v Ulitě i venku.
Snad se vám všem podaří sejmout otisky
a vyřešit detektivní případ.

MIKROREGION TÁBOR
Pátek 10.2.2017 od 16:00 do 18:00 hodin
DĚDO, BABI, NAUČ MĚ HRÁT ŠACHY!
Zveme prarodiče a jejich vnoučata. Zábavnou
formou budete společně trávit páteční
odpoledne.
Připravena je pro každého legrační šachovnice,
kterou si odnesete domů. Určeno pro malá
i velká vnoučata. Budeme společně zkoušet
nejen šachy hrát, ale se šachovými figurkami
zažijeme mnoho zábavy.

MÍSTNÍ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V ŽELEZNICI
Muzejní nám. 181
507 13 Železnice
Tel.: 732 836 309
www.muzeumzeleznice.webk.cz

Středa 15.2.2017 od 18:00 do 20:00 hodin
ĎÁBELSKÁ DVOUHODINOVKA
Dvě hodiny intenzivního kruhového cvičení
trampolíny, stepy, velké i malé míče.

Pondělí 6.2.2017 – pátek 3.3.2017
ANNA MACKOVÁ
Výstava mistryně barevného dřevorytu (130 let
od narození).
Kde: Místní vlastivědné muzeum v Železnici

Pondělí 20.2.2017 od 8:00 hodin – pátek
24.2.2017 do 15:00 hodin
PO STOPÁCH YETTIHO
Jarní prázdniny pro děti.
Zajímavý program na každý den od 8:00
do 15:00 hodin. Prázdniny plné dobrodružství
a kamarádů. Podrobný program včetně
přihlášky získáte na www.svclomnice.cz nebo
přímo v SVČ Sluníčko.
Kde: SVČ Sluníčko Lomnice n. Pop.,
příspěvková organizace a okolí Lomnice
n. Pop.

ICM LOMNICE N. POP.
čp. 4 – zámek
Tel.: 481 673 107
icm@icmlomnice.cz
www.icmlomnice.cz
Otevírací doba:
Po – Pá 9 – 17 hod. (1.10.-31.3.)
9 – 18 hod. (1.4.-30.9.)
So
8 – 11 hod.

Otevírací doba:
ÚT – PÁ 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30 hod.
Jinak na základě tel. domluvy.

Pátek 24.2.2017 od 18:00 hodin
JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ
Přednáška s promítáním.
Beseda s fotografem a spisovatelem RNDr.
Zdeňkem Mrkáčkem. Vstupné: 40 Kč.
Kde: Místní vlastivědné muzeum v Železnici
Vstupné: dospělí 40 Kč důchodci a studenti
25 Kč děti (ZŠ) a ZTP 20 Kč výstava 10 Kč.
Bližší informace nebo rezervace na telefonu
(skupiny nad 10 lidí si mohou domluvit
i individuální návštěvu mimo otvírací dobu).

AKCE V OKOLÍ
Sobota 4.2.2017 od 20:00 hodin – neděle
5.2.2017 do 5:00 hodin
HASIČSKÝ PLES
Tradiční ples.
K tanci a poslechu vám zahraje skupina HOGO
FOGO. Nebude chybět tradiční bohatá
tombola. V kuchyni se můžete těšit na
speciality místního šéfkuchaře, ve výčepu
na pivo Svijany 11, Pilsner Urquell a točenou
Kofolu. Dole v baru na vás čeká spousty druhů
něčeho ostřejšího. Vstupné na místě 90 Kč.
Kde: sál bývalé školy ve Veselé
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé
Sobota 11.2.2017 od 20:00 hodin
SOKOLSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
STYL pod vedením Michala Dlouhého. Vstup
pouze ve společenském oděvu! Bohatá
tombola. Občerstvení. Vstupné: 80 Kč.
Kde: sál kulturního zařízení v Nové Vsi n. Pop.
Pořadatel: T. J. Sokol Nová Ves n. Pop.

PARTNEŘI

Na cestách s Marcelou Augustovou s Českým rozhlasem Liberec
Hádanky a tipy na výlet v Libereckém kraji – to je toulavý mikrofon známé moderátorky Marcely
Augustové na ČESKÉM ROZHLASE LIBEREC každý všední den.
Poslechněte si hádanku Marcely Augustové, která vás naláká vždy do nějaké obce nebo městečka
v Libereckém kraji. Nechte se pozvat do různých koutů našeho kraje a hádejte místo, o kterém je řeč.
Cestovat můžete i na webu www.rozhlas.cz/liberec nebo na facebooku ČRo Liberec.
Nalaďte i vy Český rozhlas Liberec, nové rádio pro Liberecký kraj a buďte v obraze. Na Liberecku
a Jablonecku na 102,3 FM, Na Frýdlantsku 97,4 FM, Na Českolipsku 94,3, v Semilech 103,4 FM,
Harrachovsko a Lomnicko 107,9 FM.
Těšíme se s vámi na slyšenou.
S Marcelou Augustovou vždy v 10:10 a ve 14:40 hodin.

Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace
č. p. 4, Lomnice nad Popelkou, 512 51
(informace a služby pro širokou veřejnost)
Tel.: 739 568 347
E-mail: info@kislomnice.cz
Web: www.kislomnice.cz
Internetový dům E-SHOP:
www.shop.kislomnice.cz
Otevřeno:
PO - PÁ 9:00 – 17:00 hod. (1.10.-31.3.)
9:00 – 18:00 hod. (1.4.-30.9.)
SO
8:00 – 11:00 hod.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
DALŠÍ NABÍDKA:
- MORAVSKÁ VÍNA S MOTIVY LOMNICKÉHO ZÁMKU
- LOMNICKÉ SUCHARY, OPLATKY „POZDRAV Z LOMNICE NAD POPELKOU“
- „MĚŇAVÉ“ POHLEDY LOMNICE N. POP., ČESKÉHO RÁJE A KRKONOŠ
- TURISTICKÉ ZNÁMKY, TURISTICKÉ VIZITKY, TURISTICKÉ NÁLEPKY
- CYKLOZNÁMKY
- HISTORICKÉ POHLEDNICE
BEZPLATNÉ INFORMACE:
- VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST:
- REZERVACE VSTUPENEK DO TYLOVA DIVADLA, ZÁMKU A PRODEJ VSTUPENEK
V SÍTÍCH – TICKET ART, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL, E-VSTUPENKA
- BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ DO FORMÁTU A3
- INTERNETOVÁ KAVÁRNA
- VEŘEJNÁ E-MAILOVÁ SLUŽBA
- TISK, SCANNOVÁNÍ, LAMINACE, KROUŽKOVÁ VAZBA, DRÁTĚNÁ VAZBA
- VÝROBA RAZÍTEK, ŠTOČKŮ
- VÝLEP PLAKÁTŮ V LOMNICI N. POP. A OKOLÍ
PODNÁJEM PROSTOR:
- TYLOVO DIVADLO, KINO, ZÁMEK
INFORMACE PRO POŘADATELE AKCÍ!
Zveřejnění jakékoliv akce v Kalendáři akcí je bezplatné! Uzávěrka pro zveřejnění vždy do 25. dne
předcházejícího měsíce na adrese IS, Husovo nám. 44, e-mailem: info@kislomnice.cz nebo je možné vložení
akce pomocí jednoduchého formuláře přímo na internetové stránky www.lomnicenadpopelkou.cz,
www.kislomnice.cz v sekci kalendář akcí (hlavní menu). Tyto akce zároveň zveřejníme na internetových
stránkách města. Objednávky pro zveřejnění komerční reklamy dle ceníku v IS. Vydavatel se neztotožňuje
s obsahem uveřejněné inzerce.
Připravuje:
Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace
č. p. 4, 512 51 Lomnice n. Pop., Tel.: 481 673 107, 739 568 347, 603 183 381
e-mail: info@kislomnice.cz, web: www.kislomnice.cz
Vychází vždy k prvnímu dni v měsíci. K dostání v IS, ve vybraných obchodech na lomnickém náměstí a v muzeu.
Změna termínu a náplně akce vyhrazena, prosíme, ověřte si její konání u pořadatele.
Děkujeme za pochopení.

