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Vážení čtenáři,
vánoční svátky jsou za námi a před námi je období
porušování právě vyhlášených novoročních před-
sevzetí. Postupně se většina z nás vzdá svých ideá-
lů, že konečně zhubne, naučí se francouzsky, ne-
bude pít tolik kávy atd. Některých předsevzetí se
ovšem nevzdáme, protože jsou pro nás zkrátka zá-
sadní! Jedno takové máme i my: každý měsíc Vám
v přehledné formě přinášet ucelenou nabídku
Kulturního centra Turnov, informace z radnice
i z dalších kulturních, společenských a sportov-
ních odvětví života v Turnově a jeho okolí. 

Kulturní centrum Turnov Vám v tomto roce na-
bídne celou řadu zajímavých akcí. 

V první polovině roku se můžete těšit na kon-
certy skvělých hudebníků (namátkou a například

na Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, na
Spirituál kvintet nebo třeba Tata Bojs!) a také
na výjimečná divadla (za všechny jmenujme in-
scenaci Hrdý Budžes s excelující Bárou Hrzá-
novou). Samozřejmostí je také řada zajímavých
filmů, plesy, přednášky, besedy či různorodá
inspirativní setkání.

Již v průběhu ledna začneme v restauraci na
Střelnici provádět stavební úpravy, které povedou
k vytvoření nové hudební scény. Konečně tak
u nás najdou důstojný prostor pro své hudební
produkce nejen mladé kapely!

Přeji Vám, ať Vám Vaše novoroční předsevzetí
vydrží opravdu dlouho…

David Pešek
šéfredaktor

O novoroãních pfiedsevzetích

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
stfieda 1. ledna

17.00 – LUKA
NOVOROâNÍ
OH≈OSTROJ NA LUKÁCH
Bohatý kulturní program
zakončený ohňostrojem.

ãtvrtek 2. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
47 RÓNINÒ 3D
Akční/fantasy 150,–

pátek 3. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
47 RÓNINÒ 3D
Akční/fantasy 150,–

sobota 4. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
V·E JE ZTRACENO
dobrodružný/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
K¤ÍDLA VÁNOC
drama/komedie 80,–

nedûle 5. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
animovaný 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
V·E JE ZTRACENO
dobrodružný/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
KLAUNI
komedie/drama 80,–

stfieda 8. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
JITKA âECHOVÁ
Hudební večer s komorní pianistkou

předprodej 90,– na místě 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
JEN 17
Filmový klub. 
drama/komedie

100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 9. ledna
19.30 – KC – VELK¯ SÁL
PÍSNIâKY NAP¤Íâ
Vystoupí Ondřej Halama a jeho
hosté Petr Sedláček a Tamaral.

předprodej 80,–/na místě 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
horor 110,–

pátek 10. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âERT A KÁâA
Pohádka na motivy B. Němcové.

20/30/40,–

19.30 – KINO SFÉRA
47 RÓNINÒ
akční/fantasy 120,–

22.00 – KINO SFÉRA
PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
Horror Night v kině Sféra. 110,–

sobota 11. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
MR≈OUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACEN¯CH MRAVENCÒ
animovaný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
horor 110,–

22.00 – KC – VELK¯ SÁL
DISKOTÉKA
hraje nejmenší DJ Evropy Michal
Tůma a. k. a. DJ MIKI! 100,–

nedûle 12. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
MR≈OUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACEN¯CH MRAVENCÒ
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
WALTER MITTY A JEHO
TAJN¯ ÎIVOT
dobrodružný 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
HOBIT: ·MAKOVA DRAâÍ
POU·Ë 3D
fantasy/dobrodružný 130,–

úter˘ 14. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
NAP¤Íâ ARABSKOU ZEMÍ
S¯RIE
Neklidnou Sýrií nás provedou 
cestovatelé Petr Kvarda 
a Pavel Chlum 50,–

stfieda 15. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KOCOUR V BOTÁCH
Klasická česká pohádka na motivy
B. Němcové. 20/30/40,–

19.30 – KINO SFÉRA
ÎENA V KLECI
thriller/mysteriózní

100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 16. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
DON·AJNI
komedie 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
komedie 130,–

pátek 17. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
komedie 130,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES OAH·
K tanci hraje hudební skupina Allegro
Band. sezení 160,–/stání 130,– 

sobota 18. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
NIKO 2 
animovaný 90,–

17.00 – KINO SFÉRA
ZLODùJKA KNIH
drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
komedie 130,–Tereza Bouãková
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20.00 – KC ST¤ELNICE
VOLEJ&BASKET BÁLL
K tanci hrají Veselí pozůstalí. 150,–

nedûle 19. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
NIKO 2 
animovaný 90,–

17.00 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
komedie 130,–

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
JAZZOV¯ PODVEâER
na tradiční jazzové setkání se těší
Lédl Jazz Q 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
ZLODùJKA KNIH
drama 110,–

pondûlí 20. ledna
18.00 – MùSTSKÁ KNIHOVNA A. MARKA
DOMOV A EMIGRACE: 
KdyÏ básnû zachraÀují
Ïivot 
Večer s poezií židovských básnířek
Rose Ausländer a Hilde Domin.

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
DRUHÁ SMRT JOHANKY
Z ARKU
Lidová legenda s tragikomickými
prvky o netradiční repríze posledních
hodin slavné bojovnice Johanky.

předprodej 220,–/na místě 240,–

úter˘ 21. ledna
18.00 – NA SBO¤E
TEREZA BOUâKOVÁ
Autorský večer spisovatelky Terezy
Boučkové za hudebního doprovodu
Bedřicha Ludvíka 

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
EVA A JANA HRU·KOVY
Talkshow Pohovka moderuje herec
Jan Přeučil. 200,–/senioři 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
VLK Z WALL STREET
krimi/drama 110,–

ãtvrtek 23. ledna
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU· TURNOV
INTERNÍ KONCERT ÎÁKÒ ZU·
další pokračování cyklu koncertů žá-
ků ZUŠ Turnov, vstupné dobrovolné

pátek 24. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
VLK Z WALL STREET
krimi/drama 110,–

sobota 25. ledna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âAROVNÁ RYBÍ
KOSTIâKA
Veselá pohádka s písničkami 
o věcech ne vždy veselých. 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
rodinný/akční 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
12 LET V ¤ETùZECH
drama/životopisný 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
VEJ·KA
komedie 120,–

nedûle 26. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
rodinný/akční 100,–

15.00 – KC – VELK¯ SÁL
DESANKA
První setkání milovníků dechovky
v roce 2014. 

50,–/s permanentkou 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
VEJ·KA
komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
12 LET V ¤ETùZECH
drama/životopisný 110,–

pondûlí 27. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ
POHÁDKA
Poetická pohádka s písničkami,
která vás zavede do zasněžené staré
Prahy. 20/30/40,–

úter˘ 28. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
VZTAHY NA ÚROVNI
Svižná komedie z dílny 

Divadelní  společnosti Háta.
předprodej 280,–/na místě 320,–

stfieda 29. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
P¤ÍBùH FILMU: 
ODYSEA IX+X
Americká kinematografie 70. let 20. st.
a Filmy měnící svět. 
filmový klub 
dokumentární

100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 30. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
K¤ÍDLA VÁNOC
představení pro seniory
drama/komedie 50,–

18.00 – KC – FIT STUDIO
TURNTANEC
Hra, radost, sebevědomí pro dívky,
ženy i babičky.

předplatné 75,–/na místě 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
JÁ, FRANKENSTEIN
akční/fantasy 120,–

pátek 31. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
JÁ, FRANKENSTEIN 3D
akční/fantasy 150,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
MùSTSK¯ PLES
K tanci hraje Orchestr Ladislava
Bareše. 250,–

19.54 – RESTAURACE DIVIZNA
MACKIE MESSER BAND
A HOSTÉ
První večírek roku 2014 s Mackie
Messer Bandem a jeho hosty
v pořadu „It’s a Long Way To
Tipperary!“
50,–/žáci ZUŠ a děti vůbec zdarmaMackie Messer Band – foto Karel Urban
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Kino Sféra

3D titulky ãt 2. 1. – 19.30 hodin/150 Kã
3D dabing pá 3. 1. – 19.30 hodin/150 Kã
2D dabing pá 10. 1. – 19.30 hodin/120 Kã

akãní/fantasy, USA, 2013,
119 min., dabing/titulky

47 RóninÛ

Samuraj bez pána bojuje 
proti nadpfiirozen˘m silám.

3D so 4. 1. – 14.30 hodin/130 Kã
2D ne 5. 1. – 14.30 hodin/80 Kã

animovan˘, USA, 2013,
109 min., dabing

Ledové 
království

Velkolepé vánoãní 
dobrodruÏství!

so 4. 1. – 17.00 hodin/110 Kã
ne 5. 1. – 17.00 hodin/110 Kã

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2013, 106 min., 12+, titulky

V‰e je 
ztraceno

Robert Redford se snaÏí 
pfieÏít na ‰irém mofii.

so 4. 1. – 19.30 hodin/80 Kã
ãt 30. 1. – 10.00 hodin 

– pfiedstavení pro seniory/50 Kã

drama/komedie, âR, 2013,
110 min., 12+

Kfiídla 
Vánoc

Nov˘ ãesk˘ film s Richardem
Krajãem v hlavní roli.

ne 5. 1. – 19.30 hodin/80 Kã

komedie/drama, âR/FIN/LUX/SK,
2013, 120 min., 12+

Klauni

Pfiíbûh tfií klaunÛ, ktefií se 
setkávají po 30 letech.

st 8. 1. – 19.30 hodin  
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

drama, F, 2013, 
95 min., 15+, titulky

Jen 17

Portrét sedmnáctileté dívky
bûhem ãtyfi sezón a ãtyfi písní.

ãt 9. 1. – 19.30 hodin/110 Kã
pá 10. 1. – 22.00 hodin – Horror Night/110 Kã

so 11. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

horor, USA, 2014, 
100 min., 12+, titulky

Paranormal
Activity: Prokletí

Nov˘ díl 
úspû‰né série.

so 11. 1. – 14.30 hodin/100 Kã, ne 12. 1. – 14.30 hodin/100 Kã
so 1. 2. – 14.30 hodin/100 Kã, ne 2. 2. – 14.30 hodin/100 Kã

animovan˘, F, 2013, 
80 min., dabing

MrÀouskové: 
Údolí ztracen˘ch mravencÛ

O pfiátelství v fií‰i tûch 
nejdrobnûj‰ích zvífiátek.

ne 12. 1. – 17.00 hodin/110 Kã

dobrodruÏn˘, USA, 2013, 
114 min., titulky

Walter Mitty a
jeho tajn˘ Ïivot

Pozitivní energií nabit˘ film
s Benem Stillerem.

3D ne 12. 1. – 19.30 hodin/130 Kã

fantasy/dobrodruÏn˘, USA/NZ,
2013, 156 min., dabing

Hobit: ·makova
draãí pou‰È

Pokraãování putování 
Bilba Pytlíka.

st 15. 1. – 19.30 hodin  
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

thriller/mysteriózní, DK, 2013,
97 min., 15+, titulky

Îena v kleci

Strhující pfiíbûh z podsvûtí
Skandinávie.
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ãt 16. 1. – 10.00 hodin 
– pfiedstavení pro seniory/50 Kã

komedie, âR, 
2013, 100 min.

Don‰ajni

Komedie J. Menzela 
s J. Hartlem a L. ·afránkovou.

ãt 16. 1.,  pá 17. 1., so 18. 1. 
– 19.30 hodin/130 Kã 

ne 19. 1. – 17.00 hodin/130 Kã

komedie, âR, 2013, 
103 min.

NûÏné vlny

Nov˘ ãesk˘ film 
J. Vejdûlka.

so 18. 1. – 14.30 hodin/90 Kã
ne 19. 1. – 14.30 hodin/90 Kã

animovan˘, FI/N/D/IR,
2012, 75 min., dabing

Niko 2

Sobík Niko musí fie‰it 
nové trable.

so 18. 1. – 17.00 hodin/110 Kã
ne 19. 1. – 19.30 hodin/110 Kã
ne 2. 2. – 17.00 hodin/110 Kã

drama, USA/N, 2013, 
125 min., titulky

Zlodûjka
knih

Pfiíbûh z druhé svûtové války
dle slavné pfiedlohy.

st 22. 1. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

dokumentární, âR, 2013, 
73 min.

DK

O staviteli, kter˘ nejradûji
bourá.

ãt 23. 1. – 19.30 hodin/110 Kã
pá 24. 1. – 19.30 hodin/110 Kã

krimi/drama, USA, 2013,
165 min., 15+, titulky

Vlk z Wall
Street

Îivotopisn˘ film 
s L. DiCapriem v hlavní roli.

3D so 25. 1. – 14.30 hodin/130 Kã
2D ne 26. 1. – 14.30 hodin/100 Kã

rodinn˘/akãní, VB/USA/AUS,
2013, 81 min., dabing

Putování s
dinosaury

ÚÏasn˘ pfiíbûh ze 70 milionÛ
let staré minulosti.

so 25. 1. – 17.00 hodin/110 Kã
ne 26. 1. – 19.30 hodin/110 Kã

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2013, 133 min., 12+, titulky

12 let 
v fietûzech

Film S. McQueena o otroctví
v 19. století.

so 25. 1. – 19.30 hodin/120 Kã, ne 26. 1. – 17.00 hodin/120 Kã
so 1. 2. – 19.30 hodin/120 Kã, ne 2. 2. – 19.30 hodin/120 Kã

komedie, âR, 2014, 
100 min., 12+

Vej‰ka

Pokraãování Gymplu opût v reÏii T. Vorla st.

2D ãt 30. 1. – 19.30 hodin/120 Kã
3D pá 31. 1. – 19.30 hodin/150 Kã
3D so 1. 2. – 17.00 hodin/150 Kã

akãní/fantasy, USA/AU,
2014, 92 min., 12+, titulky

Já,
Frankenstein

Co kdyby Frankensteinovo 
monstrum pfieÏilo do 21. století?

st 29. 1. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

dokumentární, VB, 2011,
120 min., 12+, titulky

Pfiíbûh filmu:
Odysea IX+X

Témata: Americká kinematografie 
70. let 20. st. a Filmy mûnící svût.
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Mûstské divadlo

âert a Káãa
Klasická česká pohádka na motivy pohádky
Boženy Němcové O hubaté Káče, zlé kněžně,
hodném ovčákovi a děsivém Luciferovi. Humorná
pohádka s písněmi je vhodná pro děti od pěti let.
Představení trvá cca 50 minut. Hraje Divadlo
hrou Praha.

Kocour v botách 
Představení je kombinací činohry a jarmarečního
loutkového divadla.

Klasická výpravná loutková pohádka pro všechny,
kdo se umějí smát. Představení trvá cca 50 minut.
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Hraje Divadelní společ-
nost ELF.

stfieda 15. ledna v 8.30 a 10.00 hodin
Mûstské divadlo 
·kolní divadelní pfiedstavení

Druhá smrt Johanky z Arku
Lidová legenda s tragikomickými prvky o „netra-
diční repríze“ posledních hodin před upálením
slavné bojovnice Johanky. 

Potřebujeme hrdinství pro náš život a za jakouko-
liv cenu? Žanetě, potulné herečce a rebelce, se na-
bízí příležitost volby. K převtělení Žanety v Jo-
hanku vynakládají veškeré své úsilí Bůh a Kat.

Důvodů, proč hra oslovuje publikum po celém
světě, je několik. Zaprvé autor skrze postavu
Johanky připomíná morální hodnoty, které
v dnešní době scházejí. Člověk by měl přehodnotit
své vlastní já, svou zodpovědnost, kterou nese

a která je někdy břemenem a někdy je nesmírně
důležitá pro společenství, v němž žijeme a v němž
nejsme sami. A – to je zadruhé – uvědomit si, jak
žít. Každý si může zvolit, jestli důstojně, nebo ne-
důstojně. Ve hře je věta, která tuto volbu vystihuje:
„Plazit se, a žít, nebo neplazit se, a zemřít?“

Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička
a Stanislav Lehký.

pondûlí 20. ledna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost

pátek 10. ledna v 8.30 a 10.00 hodin
Mûstské divadlo 
·kolní divadelní pfiedstavení

Eva a Jana Hru‰kovy
Kdysi slavná první černobílá Popelka Eva Hruš-
ková (61) má mladší sestru Janu (54). Ta žila
dvacet let v Berlíně a nyní se vrátila zpět do Prahy,
aby zde navázala na svou hudební kariéru.

A je na co navazovat. Posluchači a diváci si Janu
Hruškovou určitě vybaví ze začátku devadesátých
let, kdy vystupovala s idolem dívčích srdcí Petrem
Novákem. 

Obě sestry mají za sebou několik společných di-
vadelních představení pro děti. Eva je ráda, že se její

sestra po dvacetiletém exilu vrátila zpět do Prahy.
A protože každá správná Popelka musí mít svého
prince a Jan Přeučil se jich něco nahrál, tvoří spo-
lu Eva a Jan pár nejen na jevišti, ale i v životě. Kdo
jiný by tedy mohl obě sestry našim divákům lépe
představit?

ãtvrtek 23. ledna v 19.00 hodin
Mûstské divadlo 
Pohovka

Kocour v botách
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Mûstské divadlo

Vztahy na úrovni
V komedii Edwarda Taylora zjistíte, že vztahy těch
úspěšných jsou stejně zamotané, strastiplné a le-
grační jako u jiných lidí, že se v nich křičí, lže a leze
po kolenou. 

Do apartmá, kde Sir Partridge očekává význam-
ného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení je-
ho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit
ženy. 

Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec
úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého
nevěštící kombinace, která nám dopřeje řetězec

záměn, situací a gagů, které od dobré komedie če-
káme. 

Ale kdo ví, jestli hlavní příčinou, proč Vztahy na
úrovni plní spolehlivě divadla po celém světě, není
především potěšení diváků z toho, že konečně vidí
ty často tak sebejisté muže před někým koktat
a klečet…

úter˘ 28. ledna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo 

âarovná rybí kostiãka 
Král Novák má devatenáct dětí ve stáří od sedmi
let do sedmi měsíců… 

17 dětí pečovalo o nejmladší nemluvňátko a nej-
starší Alenka se starala o všechny. A to jistě pro ta-
kovou holčičku, byť to je princezna, není žádná le-
grace. 

Ale naštěstí je na světě dobrá víla Bábrlina, kte-
rá Alence daruje kouzelný dar – kostičku z lososa.
Ta může Alence jedinkrát pomoci, ale pouze teh-
dy, je-li použita ve správný okamžik… 

Dokáže ho Alenka odhadnout? Řada hravých
písňových textů. Alenčiny trampoty s mladšími

sourozenci (zvláště pak se zlobivým Richardem),
jistá natvrdlost Jeho královské Výsosti i nadhled
víly Bábrliny nad vším tím lidským hemžením
vám zaručeně vyloudí úsměv na tváři. A také se
dozvíte,  proč si Alenka musela vysnít nějaký jiný,
alespoň o chlup lepší svět. 

Určeno pro věk od šesti let. Představení trvá cca
60 minut. Hraje Divadlo Alfa Plzeň.

sobota 25. ledna v 10.00 hodin
Mûstské divadlo 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla

Malostranská zimní pohádka 
Poetická pohádka s písničkami, která vás zavede
do zasněžené staré Prahy. 

Když přijde zima a napadne sníh, je to skvělá pří-
ležitost pro dětské zimní radovánky i stavění sně-
huláků, kteří oživnou. 

Ale co se stane se sněhuláky, až v předjaří začne
hřát sluníčko a sníh začne tát? 

Určeno pro věk 4 až 12 let. Představení trvá cca
60 minut. Hraje Divadlo Matěje Kopeckého
Praha.

pondûlí 27. ledna v 8.30 a 10.00 hodin
Mûstské divadlo 
·kolní divadelní pfiedstavení 
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hudební pozvánky

Jitka âechová
Česká klavíristka Jitka Čechová, členka Smetano-
va tria, studovala po absolutoriu hry na klavír na
pražské konzervatoři dále na pražské AMU u pro-
fesora Petera Toperczera.  

Absolvovala postgraduální studium u Eugena
Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu.
Účastnila se i mistrovských kurzů R. Kehrera ve
Výmaru, Eugena Indjice a L. Bermana v Piešťa-
nech. Patří mezi nejvýraznější české mladé klaví-
risty současnosti, mimo jiné je také známa jakožto
propagátorka a také vynikající interpretka klavír-
ního díla Bedřicha Smetany, jehož kompletní kla-
vírní dílo postupně nahrává pro vydavatelství
Supraphon. 

U nás se představí s programem BÁSNÍK
A VIRTUÓZ KLAVÍRU (výběr z klavírního díla
Bedřicha Smetany). Sama o svém vztahu ke
Smetanovi říká: „Myslím, že se každý interpret
v duchu touží setkat s velikány minulosti a jejich
dobou, aby dokázal naplnit svou vizi věrohodným
obsahem. Určitě by mě zajímal Smetanův názor
na mou interpretační představu. Na druhé straně

žít v té době, třeba by mě ani nenapadlo nad něčím
přemýšlet tak intenzivně jako dnes, možná že by
mě dobový vkus sám vedl. A navíc krásná na naší
profesi je ta bezbřehá možnost interpretačního
výkladu skladeb. To je určitý druh svobody, který
mě těší.“

Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou
z nepostradatelných složek její hudební identity.
Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti vě-

nuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným
brilantní technickou vybaveností jejího sólistické-
ho zázemí. V duchu společenství Smetanova tria
spolupracuje v komorním duu se svými triovými
partnery (Jana Vonášková-Nováková – housle,
Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci
kombinovaných programů tria také sólově.

Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou
v mnoha evropských zemích (Německo, Ra-
kousko, Skotsko, Francie, Španělsko, Bulharsko,
Itálie) a také v Jihoafrické republice, kde spolu-
pracuje s významnými orchestry a vystupuje se
sólovými a komorními programy. Je pravidelně
zvána na velké hudební scény a festivaly (Graz,
Paříž, Alte Oper Frankfurt, Chopinův festival
v Mariánských Lázních, Baden-Baden, Bodensee
Festival, Český Krumlov, Edinburgh, Bamberg,
Pražské jaro, Janáčkův máj, Ticino Musica).

8. ledna 2014 v 19.30 hodin 
Mûstské divadlo Turnov 
Turnovsk˘ hudební veãer 

SdruÏení Napfiíã v roce 2014 
Také v tomto roce se můžete těšit na hudební pořa-
dy svobodného občanského sdružení Napříč s. o. s. 

Do své páté sezony vstupuje čtvrtletní pásmo klu-
bových komorních koncertů Písničky Napříč,
kam si turnovský písničkář Ondřej Halama zve
zajímavé hosty. 

V minulosti to byli například Bohdan Mi-
kolášek, Vladimír Merta, Jana Šteflíčková, Petr
Linhart, Caine, Monty, duo Ivo Cicvárek a Lada
Šimíčková, Lucie Redlová, Honza Řepka, Slávek
Klecandr a plno dalších. Po Kavárničce č. 8, po-
zději foyer KC Střelnice, se domovskou scénou
Písniček Napříč stal velký sál KC Střelnice, přes-
něji jeviště za oponou.

Právě na jevišti za oponou si první Písničky
Napříč v novém roce můžete poslechnout už 9.
ledna. Za „domácí“ vystoupí Ondřej Halama
a přátelé, „hosté“ přijedou tentokrát až z Vyso-
činy, odkud z malebné samoty Sychrov přijede
Petr Sedláček a Tamaral. 

Petr Sedláček (*1975, Jihlava) je český písnič-
kář. Než založil skupinu Tamaral, působil v kape-
le Lidi, v duu se slovenským jazzmanem Tomášem
Gregorem, nebo s Marcelem Křížem. Skupina
Tamaral byla nejprve duo, kde s Petrem do roku
2009 zpívala vynikající zpěvačka Inka Tognerová,
která pak působila především ve skupině Šantré.
Roku 2011 se však do Tamaralu vrátila. Dalším
členem je skvělý perkusista Petr Kamiš, který máPetr Sedláãek
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âerstv˘ vítr od Spirituál kvintetu
Původně mužské kvarteto bylo založeno na pod-
zim roku 1960 čtyřmi členy Vysokoškolského umě-
leckého souboru. 

Vedle iniciátora Ivo Macha (bas) byli u jeho zrodu
Miroslav Keller (tenor), Miloslav Kastelovič
(baryton) a kapelník Jiří Tichota. Brzy byla do
skupiny přijata na krátkou dobu Věra Nerušilová,
kterou později nahradila Růžena Helebrantová,
zvaná Odetta. Skupina začala používat v názvu
„kvintet“, a tak to už zůstalo, i když měla různý
počet členů, krátce až devět. Skupina měla pravi-
delné pořady v Divadle Na zábradlí a mimo jiné
vystoupila 23. listopadu 1989 na balkoně Me-
lantrichu při revolučních událostech v Praze. 

O rok později si na Václavském náměstí se
Spirituálem zazpívali hned dva prezidenti: Václav
Havel a George Bush starší. Pro dalšího americké-
ho prezidenta Billa Clintona hrála skupina v Re-
dutě v lednu 1994.

Po roce 1989 zprofesionalizovaný Spirituál
kvintet odehrál už tisíce vystoupení a prodal stati-
síce desek. Koncerty této skupiny bývaly vyproda-
né už za komunistické totality, kdy na nich zněly

písně jako Až se k nám právo vrátí nebo Za svou
pravdou stát.

Roku 2010, u příležitosti 50. výročí svého zalo-
žení, skupina vydala album s názvem Spirituál
kvintet 1960–2010 s podtitulem Sto nejkrásněj-
ších písní (+1). Na čtyřech CD nabízí písně, která
má ve svém repertoáru renesanční skladby, české
a moravské balady, obrozenecké písně, spirituály,
gospely, světový folk i autorské písně Jiřího Cerhy.

Pro nás může být zajímavější, že kapela do
Turnova přijede představit nejen aktuální CD
s názvem Čerstvý vítr, ale také novou sestavu, ve
které hraje od začátku roku 2012. Právě tehdy
soubor obohatil svou hrou na kontrabas (jak slu-
žebně, tak věkem) nejmladší člen Pavel Peroutka.

Do Turnova Spirituál kvintet přijede představit
nový koncertní program, ve kterém ale nechybějí
ani ohlédnutí za časy dávno minulými. Budeme
mít tedy možnost poslechnout si znovu písně již
téměř zlidovělé jako například Širý proud, Mlýny,
Twelve Gates to the City nebo Trudova žena, ale
i novinky, které ovšem nezapřou dobře známý
a charakteristický zvuk Spirituál kvintetu.

Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová,
Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek
a Pavel Peroutka. To je Spirituál kvintet roku 2014.
Čerstvý vítr v jeho podání zavane 3. února i u nás
v Turnově. A vy si to rozhodně nenechte ujít!

3. února 2014 v 19.00 hodin 
Spirituál kvintet 
KC Stfielnice

zásadní podíl na současném zvuku skupiny, pohy-
bujícím se na pomezí folku a jazzu. A co vlastně
znamená Tamaral? Podle jedné verze je to peruán-
ský název pohádky Panna a netvor, nebo podle ji-
né verze starogermánský bůh hudby? Neprozra-
dím. Přijďte se přesvědčit 9. ledna od 19.30 hodin
na Střelnici za oponu. 

Další Písničky Napříč pro vás připravujeme na
8. březen, kdy by se tento pořad mohl nést spíše
v podtitulu Písničkářky Napříč, protože půjde vý-
hradně o „dámskou jízdu“. Letos na MDŽ
v Turnově vystoupí Martina Trchová Trio, Žofie
Kabelková a místním dobře známá Magda Brož-
ková. Znalci si jistě pamatují, že tyto tři osobité
písničkářky už v minulosti vystupovaly jako trio
Ježibabinec. 

V Písničkách Napříč se v letošním roce můžete
dále těšit na Jiřího Smrže, Reného Součka nebo
duo Hořký kafe. V říjnu již po osmé proběhne tra-
diční koncert Textové dílny Slávka Janouška.
Listopad pak bude patřit čtvrtému ročníku festi-
valu Napříč (žánry) 2014. Podaří se překonat vy-
sokou laťku, nasazenou Honzou Žambochem,
Justinem Lavashem a Janem Matějem Rakem,
kteří předvedli své kytarové umění napříč žánry
vloni? Za sdružení Napříč s.o.s. se na Vás těší

Martin Holan

9. ledna 2014 v 19.30 hodin
KC Stfielnice (za oponou) 

Tamaral

Jifií Tichota
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Setkání s dechovkou 
Nedělní čaje se od nového roku mění v Setkání s de-
chovkou! 

Jako první se vám představí dechová hudba
Desanka z Desné v Jizerských horách s kapelní-
kem Miroslavem Doležalem a uměleckým vedou-
cím Václavem Khásem. 

Soubor vystupuje nejen v České republice, ale
i na festivalech v Německu a Polsku, kde si získal
své stálé fanoušky. Od založení Desanky brzy
uplyne bezmála čtyřicet let, dva zakládající čle-

nové – pánové Václav Khás a Miroslav Doležal –
však v souboru stále aktivně hrají! Písničky jsou
obohaceny o moderní aranže, které jsou dílem
Václava Kháse, a jsou psány na tělo jednotlivým
hráčům dvanáctičlenného obsazení. Desanka
hraje všude tam, kde je žádána dobrá dechovka!

26. ledna 2014 v 15.00 hodin  
Desanka 
KC Stfielnice 

Kost˘mová pÛlnoãní premiéra Hobita
Stejně jako na sklonku roku 2012, i loni v prosinci
proběhla v kině Sféra kostýmová půlnoční premié-
ra netrpělivě očekávaného filmu Hobit, tentokrát
s podtitulem Šmakova dračí poušť. 

Skvělá účast předčila všechna naše očekávání,
a ve zcela vyprodaném kině se navíc našlo jen na-
prosté minimum „civilů“. 

Celou Střelnici jinak ovládli čarodějové, trpaslí-
ci, hraničáři, elfové a skřeti, jak ostatně můžete vi-

dět na přiložené fotografii. Další snímky najdete
i na našem facebookovém profilu fb.com/kinosfera.
Poznáte se na některém z nich? 

Velice děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili
a svým kostýmem přispěli k jedinečné atmosféře
večera! 

A protože nás tyto vylomeniny baví, budeme se
na Vás těšit i na dalších podobně laděných a pro-
to jistě nezapomenutelných projekcích v roce
2014!

Kino pro seniory
Jak jste si jistě všimli, od podzimu 2013 v kině
Sféra pravidelně připravujeme projekce v rámci
cyklu Kino pro seniory.  

Mimořádný divácký zájem o tato představení nás
ujišťuje v tom, že cyklus si našel své diváky, kteří
jej opravdu vítají. S velkou radostí Vás tedy může-
me ubezpečit, že i v roce 2014 budou tato předsta-
vení pokračovat, a to každý druhý čtvrtek v 10.00
hodin a v drtivé většině případů stále za symbolic-
kých 50 Kč. Těšíme se na Vás!

11. ledna 2014 v 22.00 hodin  
KC – Velk˘ sál vstupné 100,–

Diskotéka
na Stfielnici
I v novém roce pokračuje cyklus diskoték pro všech-
ny tancechtivé! Na prvním mejdanu roku 2014
zahraje nejžhavější hity současné taneční scény
nejmenší DJ Evropy Michal Tůma a. k. a. DJ MIKI!
Na setkání se těší tým Restaurace Střelnice.
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Pfiedprodej vstupenek
Neãekejte na poslední chvíli a zajistûte si své vstupenky
v pfiedstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
8. ledna – Jitka Čechová (THV) 90,–
9. ledna – Písničky Napříč (koncert) 80,–
20. ledna – Druhá smrt Johanky z Arku (abo-

nentní divadelní představení) 220,–
23. ledna – Jana a Eva Hrušková (Pohovka) 200,–
28. ledna – Vztahy na úrovni (volné divadelní

představení) 280,–

31. ledna – Městský ples 250,–
3. února – Spirituál Kvintet (koncert) 220,–
17. února – Úplné zatmění (abonentní divadelní

představení) 220,–
22. bfiezna – Stará dáma vaří jed (abonentní diva-

delní představení) 220,–
3. dubna – Velký holky nepláčou (volné divadelní

představení) 280,–
4. dubna – Tata Bojs (koncert) 290,–
22. dubna – Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-

kers (koncert) 390,–/370,–/350,–
23. dubna – Podivné odpoledne Dr. Zvonka Bur-

keho

(abonentní divadelní představení)
220,–

21. dubna – Radůza (koncert) 290,–
10. ãervna – Hrdý Budžes (abonentní divadelní

představení) 220,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:

pondělí 7.30 –18.00
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –14.00
pátek 7.30 –14.00

Îeny, máme si kde hrát! 
KaÏdá se mÛÏeme protanãit k sobû!
Úspěšný, neobvyklý a strhující kurz šitý na míru
jedné každé ženě věkové kategorie 8 až 100 let. 

Zní to jako pohádka? A přece není! Babičko, hlí-
dáte vnučku? Přijďte obě. Myslíte si, že nemáte ta-
lent a nerada jste okukována? Právě na vás čeká-
me! Nemusíte nic, neočekáváme žádné výkony,
nehrozí vám žádná hodnocení. 

Lektorka a ředitelka Budilovy divadelní školy
Vendula Burger ovládá řadu účinných technik, od
jógy po tanec pěti rytmů. Díky nim objevíte zdroj
vlastní radosti, osobitosti, tvořivosti a sebevědomí.
Žena „dřevo“ neexistuje.

Kde: KC Stfielnice, Zrcadlov˘ sál nebo Velk˘ taneãní
(podle poãtu)

Kdy: ãtvrtky 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2.
18.00–20.00 hodin

Cena: pfiedplatné: 3 kurzy 450 Kã (75 Kã/hod.).
Kurzovné nepropadá, jednorázovû 200 Kã (100 Kã/hod.).

Registrace: Vendula Kubín 
e-mail: vendula.kubin@gmail.com, www.budil.cz 
mobil: 736 646 016

Napfiíã arabskou zemí S˘rie
Cestovatelsk˘ klub
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum Vás provedou
napříč celou Sýrií. Z tisíce let starého centra Da-
mašku se přesuneme přes nekonečné pouště do města
Palmýra s úchvatnými římskými rozvalinami. 

Navštívíme světoznámý a nikdy nedobytý křižác-
ký hrad Krak de Chevaliers střežící jediný průchod
přes horské pásmo Džabal Ansáríje. Zavítáme i do
beduínských úlovitých domů v pouštní vísce

Sarúdž. Na severu země se propleteme uličkami
metropole Aleppo a o 200 km východním směrem
si zaplaveme v historicky významné řece Eufrat.
Přednáška vrcholí velkolepým výhledem na město
Damašek z ptačí perspektivy.

úter˘ 14. ledna v 18.00 hodin
Napfiíã arabskou zemí S˘rie
Kino Sféra
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rozhovor

Myslel jsem, Ïe literáti jsou star˘ nebo mrtví
Rozhovor s Jaroslavem Rudi‰em

V listopadu jsme viděli v turnovském divadle před-
stavení Národní třída, které vzniklo na základě
Vaší předlohy. Vyvolalo velký zájem a stalo se ús-
pěšným a kritiky i publikem oceňovaným kusem. 

A přitom to bylo plánované na jednu sezonu. Ale
stala se z toho záležitost. Divadlo Feste je jedno
z nejzajímavějších nezávislých divadel. Nebojí se
vážných témat a politiky. Jsem moc rád, že je
Turnováci viděli. Režisér Honzírek je výjimečný
a to, jak příběh zpracoval, se mi moc líbí.

Jste víc spisovatel nebo dramatik?
Jenom psaní by mě neuživilo. Takže jsem obojí.
Teď jsem napsal společně s německým kamará-
dem   Martinem Beckerem scénář k uvažovanému
filmu o chlapcích, co mají rádi zbraně. A divadlo
mě hodně baví. Už na turnovském gymplu jsme se
spolužáky dělali divadlo (variace na Cimrmany).
S kamarádem Alešem Hozdeckým jsme napsali
hru Skleněné oko. Ve světové premiéře jsme ji
uvedli na Dalmácku v hasičárně. Ekologické dra-
ma to bylo. A s dalším kolegou Petrem Pýchou
jsme napsali pro Činoherák v Ústí nad Labem
Strange Love, což je černá komedie o posledním
fanouškovi skupiny Depeche Mode v Čechách
(hra byla nominována na cenu Alfréda Radoka –
pozn. red.). Píšu i rozhlasové hry.

Typická a asi otravná otázka: kde čerpáte…?
Moje hry mají autentické hrdiny a reálný základ.
Mám rád lidi umazané od života. Když píšu, po-
třebuju slyšet hlasy. Konkrétní hlasy, které mi pak
pomáhají ten příběh posouvat dál.

Vaši hrdinové jsou v podstatě ztroskotanci, neu-
kotvení a na útěku. Nakolik je to nějaká reflexe do-
by a nakolik je to Váš postoj?
Moji hrdinové jsou takoví. Mají v sobě nějaké tem-
noty, škrábance od života…, „jsou poučeni živo-
tem“ (citace ze hry – pozn. red.). Ale kdybych je

měl nějak označit, řekl bych, že jsou smutní.
I v těch antihrdinech je vlastně něco lidského. Nic
není černobílé. Byť slyšíme ty černobílé pravdy,
svět, ve kterém se příběhy odehrávají, černobílý
není. 

Vaši hrdinové mi připadají, jako by byli příbuzní.
Jste s nimi příbuzný i Vy? 
No to ne, ale pravda je, že mě zajímá historie,
a historie střední Evropy obzvlášť. Tohle všechno

se v mých příbězích promítá. Vztahy se sousedy,
to násilí, ty vlaky. Fleischman (Grandhotel) Ně-
mecko, Bílý Potok (Nebel) Jesenicko… Připadá
nám, že historie je něco, co už bylo. Myslíme si, že
žijeme teď, takoví zmizelí, ale historie se děje po-
řád. A dějiny nás mají ve své moci. Pro mě je důle-
žité překračovat hranice. Co neznáme, toho se bo-
jíme… Vedle němčiny jsem vystudoval i historii.
Baví mě hledat souvislosti a to, co nás spojuje,
a ne rozděluje. Německá a židovská kultura je
zkrátka součástí české kultury i historie

Dnes jste mluvil s turnovskými  gymnazisty. Jak
vnímáte současné studenty, když se s nimi srov-
náte?
Když mě pan ředitel uváděl a řekl, že jsem absol-
voval v roce 1991, ozvaly se hlasy, že většina z nich
ještě nebyla na světě. O to víc si cením, že je moje
příběhy dokážou oslovit, že je to baví nebo zajímá.
A že jich pořád dost čte knížky. Možná, že budou
číst jinak, ale myslím, že silné příběhy je budou za-
jímat pořád. Rád dělám autorské čtení na gym-
plech. Pamatuju si, jak jsem si myslel, že literáti
jsou staří nebo mrtví. A tak je asi dobré vidět, že žijí.

A co říkáte na současný jazyk?
To mi připadá zábavné. A moc mě zajímá promě-
na jazyka. Baví mě i ty anglicismy: „Má to správný
flou“. Nebo „Holky, ona už má ňákýho boje“.
Jazyk je tekutý. Nedá se znormovat. Jazyk je nej-
svobodnější médium na světě. Ve všech režimech.

A na co se můžeme těšit?
Chystáme s Jaromírem 99 nový komiks. Ale to bu-
de chvilku trvat. A asi za dva roky v ústeckém Či-
noherním studiu plánujeme další divadelní hru
s Petrem Pýchou. No a v Německu jsme napsali
ten scénář o chlapcích a zbraních, tak musíme zji-
stit, jak je na tom produkce a jestli se to natočí.
Jsem moc rád, že mám psaní, a i když se toho pro-
dá jen pár tisíc, jsem rád,  že svou práci můžu dr-
žet v ruce.

DW

Jaroslav Rudi‰ 
Vyrostl v Lomnici nad Popelkou. Nav‰tûvoval gymnázium
v Turnovû, po nûm vystudoval Pedagogickou fakultu Tech-
nické univerzity v Liberci (obor nûmãina–dûjepis). Dále stu-
doval v Praze a Curychu. V letech 2001 aÏ 2002 pob˘val
v Berlínû, kde obdrÏel novináfiské stipendium na Svobodné
univerzitû.

Pracoval jako uãitel, DJ, manaÏer punkové skupiny, ho-
telov˘ port˘r a naposledy jako novináfi v deníku Právo. Od
roku 2006 je spisovatelem na volné noze.
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Îlutá ponorka
Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov 
Husova 77, Turnov, tel. 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz 
svc.turnov@gmail.com

úter˘ 21. ledna od 14.00 do 18.00 hodin
Karnevalové klobouky 
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si
s námi vytvořit originální klobouk na blížící se
karnevalové období. Materiál i nápady máme při-
pravené. Vítáni jsou nadšenci jakéhokoliv věku.
Děti zdarma, dospělí 50 Kč.
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky.

ãtvrtek 30. ledna v 10.00 hodin
VernisáÏ v˘tvarného 
salonu dûtí a mládeÏe 
Jawor – Turnov 2013
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2013. Sou-
částí výstavy bude prezentace projektu Česko-pol-
ské setkání mladých výtvarníků 2013 – Člověk
a prostor, který proběhl na podzim v Sedmihor-
kách. 

Srdečně zveme všechny děti, ale také pedagogy
výtvarných oborů. Kvalita a originalita prací jsou
letos skutečně mimořádné. Výstavu zahájí naše
malé Berušky z MŠ Zborovská. 
V˘stavní sál Muzea âeského ráje Turnov, 3. patro

nedûle 9. února v 15.00 hodin
Velk˘ rodinn˘ karneval 
– Královsk˘ bál
Žlutá ponorka ve spolupráci s KC Turnov vás zve
na KRÁLOVSKÝ BÁL plný princů a princezen,
králů a královen, ale také draků, šašků a dalších
pohádkových bytostí. Čekají nás hry, zábava
a soutěže pro maličké, malé i větší. Chybět nebude
ani velká promenáda masek. 

Taneční rej potrvá do 17 hodin. Takže už nevá-
hejte a chystejte kostýmy! Vstupné 50 Kč, maska
30 Kč (bez ohledu na věk). 
Velk˘ sál KC Stfielnice Turnov

Nová nadûje o. s. 
– Rodinné centrum
Bouda
www.thebouda.cz, info@thebouda.cz

pondûlí 27. ledna v 16.30 hodin
Co vám o tûhotenství 
na internetu nefiekli
Diskuze na téma gynekologie a porodnictví.
MUDr. V. Mokrá zodpoví vaše otázky týkající se
těhotenství, porodu, poporodních komplikací
a šestinedělí. Vstupné 30 Kč.

Klub pro rodiãe s dûtmi
BOUDIâKA
Klub pro rodiče s dětmi je otevřen každé pondělí
od 9.00 do 11.00 a každou středu od 9.00 do 12.00
hodin. Zveme vás k posezení a popovídání při ká-
vě nebo čaji. Můžete si zde odpočinout od každo-
denního koloběhu. Pro děti je připravena zařízená
herna a krátký program. Vstupné 20 Kč.

Anglická konverzace 
s rodil˘mi mluvãími
Koná se každé úterý od 18.00 do 19.30 hodin. 

Volnoãasov˘ Klub 13
Klub pro holky a kluky ve věku 7–15 let. Otevřeno
každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin. Čekají na
vás hry, soutěže, fotbálek, air hokej, deskové hry.

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

pondûlí 13. ledna v 10.00 hodin
Beseda a gynekoloÏkou
Beseda s gynekoložkou MUDr. Kateřinou Lebe-
dovou na téma Antikoncepce po porodu, očková-
ní děložního čípku atd. Akce je zdarma.

pátek 17. ledna v 10.00 hodin
PÛsobení televize na dítû
Beseda Waldorfského klubu s Hanou Hajnovou
na téma „Je televize v našem obývacím pokoji nut-
ností?“ 
Cena za akci 30 Kč.

úter˘ 21. ledna v 16.00 hodin
·kolní zralost
Beseda s Mgr. Petrou Houškovou na téma „Co
musím umět a znát před nástupem do školy?“ 
Cena za akci 30 Kč, přihlášky předem!

pondûlí 27. ledna v 10.00 hodin
Zdravé pfiebalování
Beseda s Terezou Ševčíkovou o výhodách látko-
vých plen. Akce je zdarma.

PRAVIDELNÉ PORADNY

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 
(Mgr. Petra Houšková) 775 964 312

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
(sociální pracovnice) 775 964 312

DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
(Mgr. Jana Leitnerová) 737 113 760

RODINNÉ FINANCE 
(Ing. Iva Dubická) 776 083 305
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KdyÏ básnû zachraÀují Ïivot...
V lednu 2014 si připomeneme smutné 71. výročí
transportu turnovských Židů do vyhlazovacích tá-
borů. Při této příležitosti pořádá Synagoga Tur-
nov ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína
Marka pořad poezie, hudby a průvodního slova. 

Vlastní překlady poezie židovských básnířek Rose
Ausländer a Hilde Domin i současného sarajev-
ského básníka Stevana Tontiće přednese Draga
Zlatníková, hudbou doprovodí žáci turnovské
ZUŠ, průvodního slova se ujme Terezie Dubino-
vá. Pořad chce být poctou všem lidem, kteří ztratili
domov a byli nuceni odejít do emigrace, kde přeží-
vali často díky duchovní útěše mocného, z hlubin
prožitků vynořeného SLOVA. 

Rose Ausländer (1907–1988), jedna z nejslav-
nějších básnířek německého jazyka původem
z dnes rumunského města Černovice, o své váleč-
né zkušenosti napsala: „V těchto letech jsme se
setkávali s přáteli k četbě poezie a riskovali jsme
přitom život. V nesnesitelné realitě se člověk mů-
že chovat dvěma způsoby: buď propadne zoufal-
ství, nebo unikne do jiného, duchovního světa. My

Židé odsouzení k smrti jsme nevýslovně potřebo-
vali útěchu. A zatímco jsme čekali na smrt, mnozí
z nás žili ve vysněných slovech – byl to náš fan-
taskní domov v realitě bez domova.“ 

Hilde Domin (1909–2006), také „velká dáma
německého jazyka“, se po návratu do Německa
z válečné emigrace v Itálii a Dominikánské repub-
lice (odtud její pseudonym jako výraz vděčnosti)
ve své poezii, esejích a veřejných přednáškách vě-
novala především tématu emigrace, pocitům exu-
lantů, hledání vztahu k novému domovu skrze ja-

zyk a jeho vědomé používání. Na otázku, kolik od-
vahy potřebuje spisovatel, kdysi odpověděla:
„Spisovatel potřebuje tři typy odvahy: Být sám se-
bou. Odvahu nelhat a nezkreslovat věci, nazývat je
jejich pravými jmény. A věřit v otevřenou mysl
a přímost druhých.“ 

Osud Stevana Tontiće (*1946), Sarajevana,
který uprchl z válkou zmítané Jugoslávie do ně-
meckého exilu a pracoval jako překladatel z něm-
činy do srbštiny, nám připomene, že téma ztráty
domova a vyhnání z důvodu válečných konfliktů
pro nás v Evropě je bohužel stále blízká minulost.
V poezii všech tří zmíněných básníků se objevuje
smutek a bolest, ale i mnoho naděje a vděčnosti.
Možná právě lidé s takto náročnými životními
zkouškami pro nás mohou být inspirací pro sku-
tečnou úctu k životu. Terezie Dubinová

pondûlí 20. ledna 2014 v 18.00 hodin
Domov a emigrace: KdyÏ básnû
zachraÀují Ïivot...
Sálek Mûstské knihovny A. Marka

Synagoga Turnov Foto Jan Stanûk

Skauti
www.scouting.turnov.org, janina@turnov.org, 721 623 006

Novým rokem začínají turnovští skauti plánovat.
Rok 2014 bude akcemi nabitý, je na co se těšit.

Nejbližší akcí, která začne zimním víkendem v ú-
noru, bude zahájení rádcovského kurzu Malý
strom. Tento vzdělávací kurz je určen dospívají-
cím skautům a skautkám ve věku 13–14 let, kteří
chtějí vést družiny Vlčat a Světlušek. 

Vzdělávání prostřednictvím Malého stromu ne-
ní nuda – účastníci se spolu blíže seznámí, zažijí
nejedno dobrodružství a zároveň se i něco nového
dozvědí. 

Největšími akcemi, které plánujeme již nyní,
jsou ale naše tábory, kterých se každoročně účast-

ní na 250 členů střediska. V pozadí nezůstávají ani
příměstské tábory pro veřejnost. Je třeba dodat, že
o letošních letních prázdninách čeká Liberecký
kraj jedno velké setkání, a to Středoevropské jam-
boree (setkání skautů a skautek ze středoevrop-
ského prostoru). Uskuteční se v srpnu v Doksech
a zúčastní i naše středisko.

Máme se na co těšit! A na co těšíte v novém ro-
ce vy? Ať se vám daří a vaše přání se splní!

TJ Turnov r. s. Ma‰ov 
sobota 25. ledna v 20.00 hodin
Sokolsk˘ ples v sokolovnû
v Ma‰ovû
K tanci a poslechu hraje skupiny Relax, občerstvení

a tombola zajištěna. Vstupné 100 Kč, předprodej
od 18. 1. mezi 17.00 a 19.00 hod. v restauraci Na
návsi.

nedûle 2. února 2014 v 14.00 hodin
Dûtsk˘ karneval v sokolovnû 
v Ma‰ovû
Vstupné dobrovolné.

Restaurace Divizna
pátek 31. ledna 2014 v 19.54 hodin
Mackie Messer Band a hosté
První večírek roku 2014 s Mackie Messer Bandem
a jeho hosty v pořadu „It’s a Long Way To
Tipperary“!
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz

nedûle 12. ledna v 10.00 hodin
Paní Zima a zimní tvofiení 
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi pod vede-
ním lektorky Ivy Dalerové. 
Dûtské oddûlení 

úter˘ 14. ledna 
Anketa o nejhezãí knihu
roku – SUK 2013
Zahájení ankety mezi čtenáři dětského oddělení
knihovny, učiteli a další odbornou veřejnosti potr-
vá v 1. kole do pondělí 17. března 2014. Druhé ko-
lo ankety bude uzavřeno na slavnostním vyhlášení
ve středu 9. dubna 2014 v Památníku národního
písemnictví v Praze. 
Bližší informace a anketní lístky přímo v dětském
oddělení knihovny.

stfieda 15. ledna ve 14.00 hodin
Francie – oblast Alsaska
a PafiíÏ
Cestovatelský pořad o krásách a zajímavostech
Francie z pohledu cestovatele Pavla Bičiště.
Určeno pro obyvatele DD Pohoda a další zájemce
z řad veřejnosti. 
Klubovna DD Pohoda 

pondûlí 20. ledna ve 14.00 hodin
Francie – oblast Alsaska
a PafiíÏ
Cestovatelský pořad o krásách a zajímavostech
Francie z pohledu cestovatele Pavla Bičiště.
Určeno pro obyvatele penzionu Žižkova a další
zájemce z řad veřejnosti. 
Klubovna penzionu ÎiÏkova

úter˘ 21. ledna v 18.00 hodin
Veãer Na Sbofie – Tereza
Bouãková 
Autorský večer spisovatelky Terezy Boučkové za
hudebního doprovodu Bedřicha Ludvíka bude
doplněn prodejem knih a autogramiádou známé
spisovatelky.
DÛm Na Sbofie

úter˘ 28. ledna + stfieda 29. ledna v 8.00 hodin 
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Tato akce je součástí projektu výchovy ke čtenář-
ství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Dûtské oddûlení knihovny a Z· ÎiÏkova Turnov

úter˘ 28. ledna v 16.00 hodin
Pohádkov˘ podveãer –
Pohádky pod pefiinku 
Pohádkový lednový podvečer pro rodiče s dětmi
s loutkovým souborem Na židli a dalšími hosty.
Nesmí chybět ani pohádková babička a dědeček.
Pohádkov˘ koutek dûtského oddûlení knihovny

V¯STAVY

potrvá do 28. února 2014
Malujeme pro Helenu 
Výstava z výtvarné soutěže k 90. výročí narození
české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
Galerie Na schodech knihovny

potrvá do 31. ledna 2014
Jedineãn˘ âesk˘ ráj – 
Krajina, Ïivá pfiíroda
Výstava autorských fotografií RNDr. Zdeňka
Mrkáčka je součástí projektu ekologické výchovy
PLANETA ZEMĚ – PŘÍRODA NA ZEMI a akce
Říjen- měsíc stromů
V˘stavní sálek knihovny

Mûstská knihovna Antonína Marka

Z vyhlá‰ení nejhezãí knihy roku 2012V˘tvarná tvÛrãí dílna
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Projektové dny na „·péfie“
SUPŠ a VOŠ Turnov je jednou z partnerských škol
Libereckého kraje, která v rámci projektu „Podpo-
ra přírodovědného a technického vzdělávání
v Libereckém kraji“ pořádá klíčové aktivity nejen
pro žáky své školy, ale zejména spolupracuje se zá-
kladními školami v regionu.  

Na přelomu listopadu a prosince loňského roku
proběhly první projektové dny pro žáky čtyř zá-
kladních škol. Téma projektových dnů bylo „Učí-
me se odlévat“. Základem byl nácvik manuálních
zručností při odlévání a dalším zpracování kovů.
Na naši školu zavítali žáci ze ZŠ Kobyly, ZŠ T. G.
Masaryka Lomnice nad Popelkou, ZŠ I. Olbrach-
ta Semily a ZŠ Rovensko pod Troskami. 

Je nutné říci, že jsme se s celým realizačním tý-
mem dlouhou dobu zabývali přípravou obsahové
náplně projektových dnů. Snažili jsme se vyhovět
požadavkům, které nám sdělili vyučující na da-
ných základních školách. Nyní, kdy již máme
„premiérové“ projektové dny za sebou, hodnotí-

me jejich realizaci jako velmi úspěšnou. Všechny
děti pracovaly pod vedením vedoucího projekto-
vého dne (odborného pedagoga A. Stratílka)
a v závěru si díky své šikovnosti mohly odvézt od-
litky např. s motivem zvířat či odlitek svého jména
se znamením svého data narození. 

Spolupráce se žáky základních škol nejrůznější-
ho věku byla přínosná i pro žáky naší školy. Žáci
z druhého a třetího ročníku zaměření uměleckého

odlévání mohli uplatnit své dovednosti při pomo-
ci a radě  těmto „malým“ žákům. Zejména musí-
me pochválit žáky třetího ročníku – Jana Kašpara
a Josefa Šimona, kteří zde úžasným způsobem
předvedli i své schopnosti pracovat s dětmi, neboť
mají zkušenosti ze svých skautských oddílů. Jsme
rádi, že i bezprostřední zpětná vazba od žáků
z jednotlivých základních škol byla pouze pozitiv-
ní. Touto cestou chceme poděkovat nejen našim
žákům, ale také celému realizačnímu týmu, který
se podílí na organizaci projektových dnů pro zá-
kladní školy a na organizaci kroužku odlévání
„Kurz odlévání…aneb chceme umět víc“ pro žáky
naší školy pod vedením odborného pedagoga M.
Podaného. Máte náš dík!

Už nyní se těšíme na realizaci dalších projekto-
vých dnů na naší škole. 

Za vedení SUPŠ a VOŠ Turnov 
Mgr. R. Šubertová, koordinátorka projektu

a zástupkyně ředitelky SUPŠ a VOŠ

Oddíl Judo TSC Turnov
Kurz sebeobrany 

Oddíl Judo TSC Turnov pořádá kurz sebeobrany
pro dívky a ženy od šestnácti let. Kurz bude rozdě-
len do dvou skupin: pro  pokročilé a začátečnice.
Základní kurz sebeobrany a výuky bezpečných pá-
dů bude obsahovat 10 cvičebních hodin, vždy v ú-
terý od 19.45 hodin do 20.45 hodin ve sportovní
hale TSC Turnov, Alšova1865. 

Kurz povedou kvalifikovaní trenéři juda v čele s
Jiřím Velem (7. dan). Nácvik zvládnou i ženy, kte-
ré pravidelně nesportují! Podmínkou zahájení
kurzu je minimálně 15 přihlášených.  Své přihláš-
ky posílejte průběžně do 31. 1. 2014. Datum zahá-
jení sdělíme všem přihlášeným včas. Všechny in-
formace budou i na našich webových stránkách
www.judoturnov.cz. Cena kurzu je 1 000 Kč. 

Své přihlášky zasílejte na e-mail: vydra.judotu
@quick.cz, nebo mobil: 606 260 340. 

Do přihlášky uveďte své jméno, e-mailovou ad-
resu a telefonní číslo. Předpoklad zahájení je začá-
tek února 2014.

Jiří Vydra   
jednatel  oddílu  Judo TSC Turnov   

V˘borné v˘sledky mlad˘ch
judistÛ TSC Turnov na
Vánoãním turnaji v Semilech

V sobotu 7. 12. 2013 se zúčastnili  žákyně a žáci
oddílu Judo TSC Turnov Vánočního turnaje
v Semilech. Trenéři Klára Volfová, Jakub Mareš
a Honza Zárybnický vedli do turnajových zápasů
téměř třicet našich závodníků.

Zlato přivezli:
David Cerman, Adam Bartoš a Filip Melíšek
(mláďata), Vojta Linhart a Matyáš Židů (mladší
žáci), Alex Richter (starší žáci) 

Stříbro přivezli:
Honza Kropáček (koťata), Julie Zárybnická
(mláďata), Klára Volfová, Daniel Šefr, Matyáš
Malina a Šimon Colan (mladší žáci), Lukáš Jágr
(starší žáci)

Bronz přivezli: 
Honza Voltr a Emma Bartošová (koťata), Lukáš
Melíšek (mláďata), Ondra Feikl (starší žáci)

Výborný výkon podal Honza Kropáček, který v ka-
tegorii koťat do 43 kg obsadil v konkurenci pěti
závodníků druhé místo. Za zmínku stojí rovněž
výkon Pepy Maška, který ve všech zápasech podal
statečný a rvavý výkon a dosáhl i na své první zá-
pasové vítězství. Celoroční vysoký standard a vý-
bornou formu potvrdil prvním místem v konku-
renci šesti borců David Cerman.

Za oddíl Judo TSC Turnov
Jan Zárybnický
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Muzeum âeského ráje
Ze dfieva a kamene 
— dokumentace lidového 
stavitelství v Pojizefií 
V˘stava je pofiádána v rámci Roku lidové architektury âech
Moravy a Slezska a potrvá do 31. ledna 2014.

Na závěr loňské návštěvní sezóny připravilo mu-
zeum výstavu Ze dřeva a kamene, která přibližuje
návštěvníkům způsob dokumentace lidového sta-
vitelství od konce 19. století do současnosti. 

Základem výstavy jsou výsledky grantového úko-
lu, zaměřeného na systematickou identifikaci
a dokumentaci tradičního lidového stavitelství ve
vybraných oblastech Libereckého kraje. 

Tento rozsáhlý projekt byl zahájen roku 2004.
V prvních letech byla provedena identifikace a foto-
dokumentace objektů podle jednotlivých okresů
Libereckého kraje, v následujících letech potom vy-
hodnocení a srovnání s pramenným materiálem. 

Záměrem projektu byla dokumentace všech ty-
pů tradičních staveb (usedlostí, hospodářských
a technických staveb, sakrálních objektů apod.)
i s ohledem na jejich situování v rámci urbanismu
obce. U vybraných objektů byla provedena po-
drobná dokumentace včetně stavebně historické-
ho průzkumu. Identifikovány, dokumentovány
a evidovány byly stavby pocházející nejen z 19.
století a starší, ale i objekty novodobé – časově sa-
hající do poloviny 20. století. 

Důležitou součástí výzkumu bylo i vyhodnocení
dosavadního způsobu dokumentace lidových sta-
veb v Pojizeří. Na výstavě proto bude prezentová-
na i práce fotografů a kreslířů, kteří od konce 19.
století v tomto regionu zaznamenávali vývoj a pro-
měny lidových staveb. 

Velký prostor poskytne výstava modelům lido-
vých staveb, které představují vedle kreseb, foto-
grafií a stavebních plánů základní typ dokumenta-
ce lidového stavitelství. Modely zhotovované na
základě stávajících objektů lidové architektury in
situ nebo podle fotografické či stavebně technické
dokumentace jsou v některých případech jediným
dokladem existence regionální formy lidového domu. 

Výstava přinese ukázky modelů, které vznikly
na konci 19. století v období příprav Zemské jubi-
lejní výstavy v Praze v roce 1891 a Národopisné
výstavy českoslovanské roku 1895, i modelů, kte-
ré vznikly v době zcela nedávné, například modely
pana Václava Jisla st. a pana Josefa Licehamera.  

reGenerace
Prodejní v˘stava moderního autorského ‰perku
V˘stavní sál muzea: 14. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Podoba názvu šperkařské výstavy napovídá, že je-
ho obsah má více rovin. 

Během let, kdy jsme se soustředili především na
mezinárodní šperkařská sympozia a mezinárodní
šperkařskou scénu (připomeňme jen výstavy
Bengelovy bižuterie nebo Idar-Oberstein kreativ)
a propagaci turnovského šperkařství ve světě (na-
příklad výstavy historické sbírky šperkařské školy
v Německu, Holandsku a ve Vídni), vyrostla
v Turnově a širším okolí nová generace domácích
autorů, kteří se prokousali a prokousávají obtíž-
nými začátky své výtvarné kariéry. 

Někteří už mají své renomé, jiní je teprve získá-
vají, ale všichni dohromady spolu s mezinárodně
ostřílenými tvůrci, jako je Markéta Šílená nebo
Jiří Urban, tvoří pozoruhodnou obec, jejíž pest-
rost a potenciál posouvá turnovské šperkařství za-

se o krok dál. Určitě i šperkaři sami uvítají společ-
ný výstavní projekt. 

Ten by mohl být nejen prvním v řadě podobných
akcí v budoucnu, ale třeba i podnětem ke vzniku
zájmového sdružení. S kolegyní Janou Střílkovou,
která se sama výstavy účastní, uvažujeme o dopl-
nění okruhu místních autorů o hosty působící mi-
mo region – zatím se nám ozvali absolventi šper-
kařské školy žijící dnes v Praze nebo Vídni. Také
jsme nabídli možnost vystavit ročníkové student-
ské práce 2013 prof. Theo Smeetsovi, vedoucímu
ateliéru a designu šperku a drahých kamenů
Hochschule Trier, detašovaném v našem partner-
ském městě Idar-Oberstein. Theo, který se zúčastnil
našeho sympozia v roce 2006, rád na turnovskou
zkušenost vzpomíná, upravil proto jejich výstavní
plány, a tak se můžeme těšit, že z Frankfurtu nad
Mohanem, kde se bude Hochschule Trier prezento-
vat, se letošní a loňské šperky přesunou k nám. To
by ale měla být jen ta pověstná „třešnička na dor-
tu“ a doufejme i silný impuls k intenzivnější a kre-
ativnější práci s tradičním turnovským materiá-

lem – drahokamem. Pokud si vzpomínáte na ko-
lekci německé školy, vystavenou v rámci expozice
Idar-Oberstein kreativ (Klenotnice MČR 2010),
byly to šperky dokazující, že i běžný achát, chalce-
don a jaspis skýtají invenčnímu umělci stále velmi
mnoho prostoru k originálnímu přístupu. Pro nás
pořadatele však bude ještě zajímavější sledovat,
jak se konečná podoba výstavy vyvine a jestli jsme
dobře odhadli situaci a poptávku po takové akci
u našich autorů. Jestli tu dojde k setkání generací
a umělecké regeneraci a co výstava nakonec
všechno přinese čili vygeneruje, záleží především
na samotných šperkařích.

Autor článku a kurátor výstavy: 
PhDr. Miroslav Cogan

Muzeum âeského ráje, Skálova 71, Turnov
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba muzea: dennû mimo pondûlí, 9–16 hodin
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova je v lednu pro
vefiejnost uzavfien.
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SPOLEâNOST MONROE CZECHIA S. R. O. V¯ROBCE TLUMIâÒ PÉROVÁNÍ A V¯FUKOV¯CH SYSTÉMÒ PRO AUTOMOBILOV¯ PRÒMYSL
MOMENTÁLNù OBSAZUJE TYTO POZICE:

STROJÍRENSK¯ DùLNÍK
SVÁ¤Eâ

KANDIDÁTÒM NA POZICI SVÁ¤EâE NABÍZÍME REKVALIFIKAâNÍ KURZ PLNù HRAZEN¯ ZAMùSTNAVATELEM
+ POZICE VE V¯VOJOVÉM CENTRU

NA·IM ZAMùSTNANCÒM NABÍZÍME:
5 t˘dnÛ dovolené • Odpovídající platové ohodnocení • Prodej v˘robkÛ se slevou • Zvy‰ování kvalifikace v rámci kurzÛ a ‰kolení •

Pfiíspûvek na Ïivotní poji‰tûní • Závodní lékafiská péãe • MasáÏe v areálu závodu (2/3 ceny hradí zamûstnavatel) • 
Stravování s pfiíspûvkem zamûstnavatele • Dal‰í benefity

VÍCE PODROBNOSTÍ NALEZNETE NA HTTP://MONROECZECHIA.JOBS.CZ/
Monroe Czechia s. r. o. • Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou • Tel: +420 485 237 048, +420 485 237 403

pracemonroe@tenneco.com

www.tenneco.com

Pozvánka na výstavu fotografií oceněných fotoklubů z 33. ročníku
NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013

Fotoklub Černá slunečnice Praha

Galerie Safír • Muzeum Českého ráje v Turnově • Výstava potrvá do 30. ledna 2014

Fotoklub Omega Hradec Králové Klub fotografů amatérů v Žižkově Fotoklub Svitavy
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2014

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova.
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a Mûstského úfiadu Turnov, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravo-
vány s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie:
Radek Dra‰nar, odbor sociálních vûcí. Uzávûrka je vÏdy 10. dne v mûsíci.

„Především musím zmínit, že většina uvedených
věcí by se nepovedla bez mé předchůdkyně Hany
Maierové, současných místostarostů a mnoha
dalších spolupracovníků,“ uvedl na úvod starosta
a pustil se do výčtu více či méně zdařilých akcí
a činností. 

Za úspûch napfiíklad povaÏuje, Ïe:
• se zdařila setkání s velkým počtem Turnovanů,
při nichž byl konfrontován s mnoha problémy; ně-
které z nich se podařilo vyřešit, na jiných se pracu-
je a ty další jsou zařazeny do dlouhodobého plánu
obnovy

• se povedlo vylepšit komunikaci a informační
toky mezi městem a obyvateli

• se podařilo zahájit akce pro děti směřující k po-
znání novodobé historie našeho státu (přednášky,
filmová představení, prezentace roty Nazdar)
a kampaně Vlajka pro republiku, Vlajka pro
Masaryka se setkaly se zájmem veřejnosti

• se uskutečnilo několik jednání s občany o problema-
tice, která byla ve městě často skloňována (nemoc-
nice, územní plán, odpady, velké investiční akce)

• v oblasti investic došlo k rozhodnutí o stavbě
sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě,
začala se stavět Waldorfská mateřská škola a byla
dokončena rekonstrukce ulice 28. října

• se zrealizovaly drobné, ale neméně důležité akce:
část chodníku v Alešově ulici, část chodníku
v Přepeřské ulici, propojka pro pěší v Hrubo-
skalské ulici, autobusová zastávka U Lomu v Ma-
šově, částečná oprava občerstvení na Valdštejně,
další oprava hradu Valdštejna, první část opravy
hřbitova v Přepeřích, oprava hřbitovní kaple
v Mašově, chodník v Pekařově ulici, autobusová
zastávka na Výšince, opravy drobných pomníčků
na území Turnova, první část zahrady MŠ 28. říj-
na, první část tržnice na Turnově 2, opravy hygie-
nického zázemí v MŠ Mašov, ZŠ Mašov, MŠ 28.
října, oprava střechy na ZŠ Žižkova

•  došlo k dohodě o využívání toalet pro cestující
z dopravního terminálu

• po všeobecné diskuzi jak v samotném zastupitel-
stvu, tak výboru zastupitelstva a po diskuzi s ob-
čany přijali zastupitelé rozhodnutí o dalším smě-
řování a osudu turnovské nemocnice

Mûsto hodnotí uplynul˘ rok
Starosta se ohlíÏí zpût
Aby se člověk mohl posunout dál, měl by se na chvíli zastavit a ohlédnout zpět. Tak učinil
starosta města Tomáš Hocke na sklonku roku 2013 a dokázal říci, co se mu za deset
měsíců ve funkci podařilo a co jej zklamalo či považuje za neúspěch.

pokračování na str. 22
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• v rámci územního plánu došlo k dohodě s Li-
bereckým krajem o pouze jedné územní rezervě
pro komunikaci S 5 (R 35)

• byl přijat motivační systém podpory sběru sepa-
rovaného odpadu

• započaly práce na plánu ochrany městské pa-
mátkové zóny

• se podařilo opravit pár drobných památek, včet-
ně obnovy písma na pomnících padlých

Ne zcela se zdafiilo a mrzí ho, Ïe:
• většina záležitostí jde pomaleji, než čekal

• práce na územním plánu pokračují pomalejším
tempem, než doufal

• nebyly oproti slibům zahájeny práce na studii
obchvatu Turnova směrem na Semily

• se nestihla opravit střecha na penzionech pro se-
niory v Žižkově ulici

• zatím nebyla opravena komunikace Pod Stránkou

• se bohužel nemůže účastnit všech zahraničních
partnerských aktivit, školení, konferencí a akcí,
na které je zván

• nemůže být úplně spokojen s estetickým vzhle-
dem zahrady MŠ 28. října

• se mu nepodařilo zabránit zdražení vody, nepře-
svědčil totiž starosty obcí ve Vodohospodářském
sdružení Turnov

• se mu nedaří propojit komunikaci jednotlivých
odborů městského úřadu a zlepšit předávání in-
formací mezi nimi

• se při rekonstrukci ulice 28. října přes veškerou
snahu celého realizačního týmu nepodařilo vy-
chytat a dotáhnout některé drobnosti (například
žulové desky a tmavé pruhy na chodnících, přestě-
hování sochy sv. Jana Nepomuckého od kostela,
zeleň u budovy Telecomu)

• se nepodařilo vyřešit otázku existence bazénku
na sídlišti u nádraží

„Přeji obyvatelům, aby se jim i v roce 2014
v Turnově dobře žilo. Budu se snažit, aby se na-
še město dál rozvíjelo a vzkvétalo,“ uvedl na
konci krátkého bilancování starosta Tomáš
Hocke.

PrÛbûh roku 2013 hodnotili také místostarostové
Do působnosti místostarosty Otakara Špetlíka
patří školství, kultura a sport, oblast životního
prostředí a zahraniční spolupráce. Úspěchy odbo-
ru školství, kultury a sportu v roce 2013  komentu-
je a doplňuje:

• bylo spuštěno poskytování příspěvků organiza-
cím v rámci veřejné podpory. „Jako jedni z mála
v Libereckém kraji tak plníme legislativu Evrop-
ské unie. Veřejná podpora se týká především TJ Tur-
nov přesahující ročně částku 2 miliónů korun.“

• po snahách odboru, které započaly v roce 2004,
se podařilo zahájit výstavbu nové budovy WMŠ.
„To považuji za velký úspěch. Stejně tak i to, že se
podařilo pro mateřskou školu najít vhodné ná-
hradní prostory na hotelové škole ve Zborovské
ulici a bez problémů ji tam přestěhovat.“

• dokončení „kolečka“ výběrových řízení podle
školského zákona na ředitele městem zřizovaných
škol a školských zařízení. „Došlo k bezproblémové
výměně ředitele základní školy ve Skálově ulici.“

• spojení dvou škol fungujících v jedné budově
v ul. Kosmonautů (MŠ + ZŠ speciální a MŠ spe-
ciální) do jednoho subjektu. „Vznik MŠ a ZŠ
Sluníčko byl jen logickým vyústěním situace.“

• zahájení faktického fungování Památkového
fondu. „Žadatelům z něj bylo v roce 2013 vyplace-
no 120 tisíc korun.“

• zahájení činnosti na plánu ochrany městské pa-
mátkové zóny. „Tímto dokumentem bude velmi
podrobně zpracován stavebně historický vývoj
centra města.“

• rozdělení prostředků na podporu sportu v Tur-
nově v celkové výši 12 milionů korun. „Z toho či-
nily příspěvky sportovním organizacím 5 milionů,
téměř 5 milionů obdržela Městská sportovní a dal-
ší 2 miliony navíc z hazardu šly především do in-
vestic, na podporu mládeže a Memoriál Ludvíka
Daňka. 125 tisíc korun  bylo rozděleno ze sportov-
ního fond na podporu organizace sportovních ak-
cí. Byli odměněni i turnovští sportovci medai-
listé.“

• zabezpečení atletického stadionu kamerovým
systémem a oplocením. „Tím zabráníme poškozo-
vání a ničení majetku.“

• podpora kultury prostřednictvím kulturního
fondu. „Na činnost spolků a organizaci kultur-
ních akcí město přispělo částkou 840 tisíc korun.

pokračování na str. 23



leden 2014 | | 23

Turnovské radniãní listy
Kulturu na Střelnici, v kině a letním kině a v diva-
dle podporujeme také formou dotace na činnost
Kulturního centra Turnov ve výši 6,2 milionů korun.“ 

• podpora  volnočasových aktivit  dětí a mládeže.
„Ta v loňském roce činila 100 tisíc korun.“

• zahájení činnosti T-Centra pro talentované žáky
při Vzdělávacím centru Turnov. Vzdělávací cent-
rum Turnov je dobře fungující organizace a mám
radost z každého jeho nového projektu.“

• zahájení projektové přípravy na stavbu sportov-
ně rekreačního areálu v Maškově zahradě. „Velký
podíl měla Městská sportovní s.r.o.“

To, co se v roce 2013 podařilo v oblasti životního
prostředí, vyjmenoval místostarosta Špetlík spo-
lečně s vedoucí odboru životního prostředí
Miloslavou Šípošovou:

• dokončení projektu Rekonstrukce veřejné zele-
ně v Turnově, který byl podpořen z Operačního
programu životní prostředí. Součástí tohoto pro-
jektu byla rekonstrukce zeleně v parčíku v Pe-
lešanech, v Nudvojovicích, v okolí penzionu pro
seniory v Žižkově ulici a v ulici Švermově a Bu-
dovcově.

• příprava a podání žádostí o dotace z Operačního
programu životní prostředí na vybudování kom-
postárny a na nové výsadby zeleně.

• výsadba trvalek na Mariánském náměstí.

• úprava zeleně v ulici Nádražní zatím v 1. etapě.
Na další je zpracován projekt, s realizací je nutné
vyčkat, zda kraj nepůjde do rekonstrukce komuni-
kace.

• výsadba stromů – v ulicích J. Štrégla, A. Dvo-
řáka, Studentská a Brigádnická, na Patočkově síd-
lišti, u parkoviště na autobusovém nádraží, v re-
kreačním areálu v Dolánkách.

• výsadba keřů kolem domu č. p. 1552 v ulici
Kosmonautů.  

• úprava prostoru a výsadba keřů v ulici Hrubo-
skalské.

• uspořádání 10. ročníku soutěže Rozkvetlý
Turnov.

• příprava motivačního systému na snížení poplat-
ku za odpady – zahrnující organizační zajištění,
vybavení a novou „odpadovou“ vyhlášku.

• zahájení měření kvality ovzduší na Malém
Rohozci a v Nudvojovicích.

• zpracování Lesních hospodářských osnov. 

• organizace ekologicko-výchovných akcí Den Ze-
mě, Den s lesníky a myslivci, Evropský týden mo-
bility, Svatohubertské slavnosti.

• spolupráce se základními i mateřskými školami
v oblasti ekologické výchovy.

V oblasti zahraniční spolupráce probíhala podle
Špetlíka nejintenzivnější spolupráce s polskými
městy Jawor a Jelenia Góra. Jak na úrovni vedení
města, tak především díky  společným projektům
škol a odboru cestovního ruchu, Spolku rodáků
a přátel Turnova a Centra pro rodinu Náruč. S ně-
meckým městem Ottendorf-Okrilla se podařilo

připravit a začít realizovat náhradní projekt za
Hvězdárnu v oblasti přírodních věd na základních
školách. „Rodí se tak nové partnerské město,“
ohodnotil dosavadní spolupráci Špetlík. 

Do stručného bilancování uplynulého roku 2013
se pustil i místostarosta Jaromír Pekař, který má
ve vedení města na starosti především finanční
a sociální záležitosti a oblast dopravy.  Zodpovídá
také za městskou policii. 

Za úspěch považuje, že po schválení radními byl
na městský úřad pořízen nový účetně ekonomický
program, který má zkvalitnit celý systém do dvou
let. Podařilo se také zajistit průběžné financování
běžných výdajů a investičních akcí města. 

„K nim patří stavba Waldorfské mateřské školy,
rekonstrukce ulice 28. října a rekonstrukce zeleně
na sídlištích v Turnově a v ulicích 5. května a Zbo-
rovská,“ vyjmenoval Pekař a doplnil, že také bylo
významně finančně podpořeno budování cyklo-
stezky Greenway Jizera. Těší jej, že se povedlo
oddlužit město a finančně připravit výstavbu spor-
tovního areálu v Maškově zahradě. 

K menším, ale také důležitým akcím řadí úpravu
parkovišť na Výšince ve spolupráci s bytovým
družstvem, čímž se výrazně zvýšil počet parkovacích
míst v této lokalitě. Dále pak opravy památek a hradu
Valdštejna, opravy komunikací, bytového fondu. 

„Zároveň jsme udrželi pozitivní poměr mezi
běžnými výdaji a kapitálovými výdaji města, kdy
zhruba třetina výdajů se vkládá do investic a oprav
majetku. A ještě vznikla finanční rezerva na
Maškovku,“ uvedl místostarosta. I když je dlouho-
době celorepublikově neřešena koncepce provozo-
vání a financování sociálních služeb, podařilo se
v Turnově společně s poskytovateli zabezpečit sta-
bilitu sociálních služeb pro město a jeho spádovou
oblast. Postupně se také daří plnit úkoly a povin-
nosti vyplývající z přijatého Komunitního plánu
města Turnov. 

„Zprovoznění platebního automatu k úhradě
poplatků na odboru dopravy a živnostenském úřa-
dě a výměnu několika parkovacích automatů za
modernější také hodnotím pozitivně, protože jsme
tak zkvalitnili a zefektivnili služby pro občany“
sdělil na závěr krátkého hodnocení roku 2013
místostarosta Pekař.
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Rok 2013 na odboru 
sociálních vûcí

Odbor sociálních věcí v roce 2013 uspořádal
nebo pomohl organizovat pro občany děti, se-
niory i zdravotně handicapované kulturní akce,
besedy i přednášky. 

V měsíci červnu se v budově Obchodní akade-
mie, Hotelové školy a Střední odborné školy usku-
tečnila beseda pro seniory s MUDr. Jiřím Tomáš-
kem  na téma Zdravě žít, zdravě stárnout. 

V říjnu se ve spolupráci s Městskou policií Tur-
nov konala v areálu Panochovy nemocnice velice
úspěšná akce pro děti z mateřských škol v rámci
prevence kriminality. Téměř 150 dětí se seznámilo
s vybavením hasičů a strážníků, prohlédlo si jejich
vozidla i sanitku, vyzkoušelo si neprůstřelnou ves-
tu, dýchací přístroj, komunikaci přes vysílačku
nebo odchyt zatoulaného psa. 

V listopadu přednášel strážník Vladimír Hladík
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Vý-
šinka o prevenci nebezpečných jevech. Senioři by-
li na konkrétních případech upozorněni na okrá-
dání lidí na ulici nebo promyšleným podvodem,
na problematiku prodejních akcí, na rizika použí-
vání internetu. Pozornost věnoval také pohybu se-
niorů v silničním provozu. 

V prosinci měli senioři a osoby se zdravotním
postižením možnost zúčastnit se zdarma advent-
ního koncertu. V městském divadle vystoupil pě-
vecký sbor Musica Fortuna. V polovině prosince

2013 se v Centru pro rodinu Náruč setkaly pěs-
tounské rodiny. Toto setkání organizuje  odbor so-
ciálních věcí  aždoročně. Pěstounům je na něm
vyjádřeno poděkování za jejich péči a jsou jim pře-
dány i drobné dárky. 

Odbor se také podílí na distribuci zlevněných
vstupenek seniorům na pravidelný pořad Po-
hovka. Setkání s umělci, herci, zpěváky, cestova-
teli se konají v městském divadle v Turnově.

V roce 2013 ještě v Turnově probíhaly dvakrát
v měsíci konzultační dny pracovnice důchodové-
ho oddělení Okresní správy sociálního zabezpeče-
ní v Semilech. Mezi občany byl o ně velký zájem.
Pro letošní rok již nedošlo k dohodě a tato služba
nebude v Turnově poskytována. 

Mgr. Hana Kocourová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Obecní Ïivnostensk˘ úfiad 
v roce 2013
Zpracovaná statistika jasně říká, že ani v roce
2013 neklesl v Turnově a jeho správním obvodu
počet podnikatelů. Naopak, jejich počet se
oproti roku 2012 zvýšil o 100 na celkových
7 122, počet živností se zvýšil o 350 na 10 333.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti vol-
né, o 140, dále o 60 u živnosti řemeslné, o 74
u vázané a o 75 u koncesované.

Od 17. října 2013 došlo k úpravě zákona přiná-
šející změny při prodeji lihu a lihovin nad 15 % ob-
jemových jednotek. Do poloviny prosince požáda-
lo o novou koncesovanou živnost celkem 65 pod-
nikatelů. Smyslem této úpravy je získat přehled
o prodejcích uvedené komodity.

Pracovnice úřadu provedly v roce 2013 celkem
340 kontrol podnikatelů. Náš odbor dle pověření
za obec s rozšířenou působností provádí i cenové
kontroly. Bylo jich zatím uskutečněno 22, 14 u fy-
zických a 8 u právnických osob.

Čtvrtým rokem úspěšně pokračuje naše spolu-
práce s Úřadem práce v Semilech. Formou před-
nášek předáváme základní informace týkající se
podnikání studentům středních škol z našeho re-
gionu. Pomohou jim do začátku podnikání. V prů-
běhu roku 2013 se jich uskutečnilo deset. Zají-

mavostí může být, že obecní živnostenský úřad již
devátým rokem zajišťuje zveřejňování informací
na šesti vývěskách města. Občanům se jejich pro-
střednictvím snažíme sdělovat zajímavosti a ak-
tuality. Hana Lustigová,

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Projekty odboru rozvoje
mûsta
Odbor rozvoje města zpracoval v první polovině
roku 2013 nový strategický plán města, který
byl projednán s veřejností a pak v dubnu schvá-
len zastupitelstvem města. 

Došlo také k pořízení nového územního plánu
Turnova. Ten byl také projednán s veřejností a po
zapracování všech námětů a připomínek bude
předložen k projednání a schválení zastupitelům
v roce příštím. 

Podařilo se také pořídit a projednat s veřejností
územní studii vnitroměstské dopravy. Turnov se
spolu s německým Ottendorfem-Okrillou zapojil
do projektu s názvem Společná cesta k vědě
a technice. Díky němu by mělo dojít k úpravě
vnitřních prostor a vybavení Střediska volného
času dětí a mládeže. Během uplynulého roku byly
také pořizovány nové územní plány jednotlivých
obcí v rámci ORP Turnov-Ohrazenic, Malé Skály,
Jenišovic, Vyskře a Radimovic.

RNDr. Miroslav Varga, 
vedoucí odboru rozvoje města
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Stavební úfiad se vyrovnával
se zmûnami legislativy
Stavební úřad  musel v roce 2013 zvládnout
především přechod na práci s tzv. velkou nove-
lou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. platnou
od 1. 1. 2013. 

Novela zavedla přes 250 novelizačních bodů,
měnila se polovina ustanovení stavebního záko-
na.Například se rozšířila kategorie staveb, které
nevyžadují povolení stavebního úřadu, zavedly se
zjednodušující postupy atd. Dále byla změněna
vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na
využívání území a vyhláška č.268/2009 o technic-
kých požadavcích na výstavbu a došlo k podstat-
nému navýšení správních poplatků na úseku sta-
vebního řádu v rozpětí od pěti set do dvaceti tisíc
korun. Od 1. 4. 2013 pak byly zavedeny nové for-
muláře žádostí, byla změněna vyhláška č.
499/2006 o dokumentaci staveb a došlo ke změně
vyvlastňovacího zákona č.184/2006 Sb.  Referen-
ti stavebního úřadu jsou editory při vkládání dat
do ISUI – integrovaného systému územní identifi-
kace. Informace o stavebních objektech, jejich
technickoekonomických atributech a adresních
místech jsou z ISUI automaticky předávány do
RUIAN (registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí). Tento registr je přístupný k nahlédnu-
tí široké veřejnosti a jeho údaje jsou závazné.

Ing. Eva Zakouřilová, 
vedoucí stavebního úřadu

Odbor cestovního ruchu
v roce 2013
Během roku 2013 bylo realizováno několik pro-
jektů s polskými partnery a pokračovala a roz-
šiřovala se spolupráce s městy Jelení Hora
a Lwówek Śląski. 

Projekty zahrnovaly velké množství aktivit.
K těm nejzajímavějším patřily divadelní worksho-
py pro děti, vytvoření filmu  Židovské památky
Českého ráje a okolí či rozšíření informačního
systému měst o QR kódy. V rámci informačního
systému došlo dále k doplnění a doznačení tur-
novského cyklookruhu či umístění informačních
tabulek na zajímavé domy v bývalé židovské čtvr-

ti. Rozšířeny byly také internetové stránky pro tu-
risty www.infocentrum-turnov.cz.

V Regionálním turistickém informačním cent-
ru na náměstí byl zřízen koutek s nabídkou suve-
nýrů od regionálních výrobců, držitelů značky
Regionální výrobek Českého ráje. Do infocentra
je možný i bezbariérový přístup na internet pro
vozíčkáře.

Odbor cestovního uspořádal dvě úspěšné regio-
nální akce. V dubnu akci Český ráj dětem, kterou
se zahajuje turistická sezóna v regionu Český ráj,
a červencovou akci Kámen a šperk v Turnově. Ta při-
pomíná kamenářskou a šperkařskou tradici města. 

Odbor také úspěšně prezentoval Turnov a Čes-
ký ráj na několika veletrzích a výstavách v České
republice i v zahraničí. K nejprestižnějším akcím
patřil v roce 2013 veletrh cestovního ruchu
Holiday World v Praze či veletrh a prezentační ak-
ce v polské Wroclavi.

V turnovské synagoze, která organizačně patří
pod odbor cestovního ruchu, bylo uspořádáno
mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Zajímavé
jsou zápisy v hebrejštině v návštěvnické knize od
spokojených židovských návštěvníků.

Ing. Eliška Gruberová, 
vedoucí odboru cestovního ruchu

Akce odboru správy 
majetku v minulém roce 

„Ráda bych uvedla několik akcí, které se nám
snad v uplynulém roce povedly,“ zahájila krát-
ké bilancování roku 2013 vedoucí odboru sprá-
vy majetku Ludmila Těhníková. 

Za úspěch považuje to, že se po dlouhém pro-
jednávání a rozhodování podařilo zahájit stavbu
Waldorfské mateřské školy. 

Do výčtu zdařilých akcí řadí vybudování chod-
níku v Přepeřské ulici, opravu schodů ve Svěrácké
bráně, nové schody v parku za pramenem Boží vo-
dy, novou autobusovou zastávku U Lomu v Mašo-
vě, částečné vybudování nové zahrady pro mateř-
skou školu 28. října, rozšíření počtu parkovacích
míst na Výšince v ulici Rubínová za pomoci SBD
Turnov či opravu chodníku u autobusové zastávky
v Granátové ulici. 

K menším, ale také velmi důležitým akcím patří
oprava části chodníku v Alešově ulici, položení
části dlažby na atletickém stadionu, oprava části
zdi na hřbitově v Pelešanech, oprava střechy do-
mu správce na hřbitově u Mariánského kostela,
oprava střechy kapličky na hřbitově v Mašově.

„V této části města jsme také zahájili opravu ka-
pličky na návsi a mé poděkování patří všem, kteří
na ni finančně přispěli,“ zmínila Těhníková.
V loňském roce se také podařilo rekonstruovat so-
ciální zázemí ve školách 28. října a v Mašově
a opravit krov na radniční věži. 

„Nemohu zapomenout na rekonstrukci ulice
28. října a chystanou stavbu sportovně rekreační-
ho areálu v Maškově zahradě,“ uvedla k velkým
investičním akcím Těhníková a upřesnila, že pře-
kvapivé rozhodnutí zastupitelů prodloužilo pro-
jektové přípravy a realizaci až do druhé poloviny
roku 2014. „Za neúspěch považuji, že se nám do-
sud nepovedlo upravit a zpevnit cestu podél
Stebénky,“ zakončila krátké zhodnocení uplynu-
lého roku vedoucí odboru.
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Hlá‰ení o produkci 
a nakládání s odpady 
za rok 2013
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, upozorňuje, že podle zákona o odpadech
budou v roce 2014 povinné subjekty podávat
hlášení prostřednictvím ISPOP, Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností, stejně
jako v minulém roce. 

Povinnými subjekty jsou původci odpadů a opráv-
něné osoby, tedy ti, kdo produkují více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok (tj.
2013) či více než 100 tun ostatních odpadů za ka-
lendářní rok (2013), nebo s nimi nakládají. Tento
elektronický způsob ohlašování nahrazuje podá-
vání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad. 

Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je podle
zákona č. 25/2008 Sb. povinná registrace subjek-
tu v systému ISPOP. Bez ní nelze v roce 2014 spl-
nit ohlašovací povinnost. Doporučujeme provést
registraci subjektu v ISPOP již nyní a minimalizo-
vat tak možnost delší časové prodlevy při zpraco-
vání žádosti o registraci. To znamená, že byste
včas získali přístupové údaje do systému ISPOP
a podali hlášení v řádném termínu do 15. 2. 2014. 

Více informací získáte na odboru životního pro-
středí (m.sehnal@mu.turnov.cz, telefon 481 366
159) či na www.mzp.cz nebo www.ispop.cz.

Ing. Milan Sehnal, 
odbor životního prostředí

Poplatek za odpady
v roce 2014
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že od ledna 2014 se poplatek za
svoz komunálního odpadu nemění a zůstává ve
výši 660 Kč za osobu na jeden rok. Občané jej
mohou uhradit na následujících místech:

1) Na Městském úřadu Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202. V pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 13.00 hodin. Na uvedeném místě je
možné také uplatnit úlevu a předložit potřebné

doklady, případné vyřešit nedoplatky či dohod-
nout si splátky.

2) V Regionálním turistickém informačním
středisku na náměstí Českého ráje, v pondělí až
pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00
hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Na tomto
místě je možné poplatek uhradit pouze do 31. 3.
2014! 

3)Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800. Pro správné zařaze-
ní úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilní-
ho symbolu. Ten získají občané od správce poplat-
ku na e-mailu: d.frendlovska@mu.turnov.cz nebo
na telefonním čísle 481 366 214. Tento variabilní
symbol zůstává stejný i pro platby v následujících
letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají:
A) poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 75

a více let věku
B) poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší

3 let věku
C) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě

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

hem studia mimo své trvalé bydliště (nutno dolo-
žit potvrzení ze školy, případně i dokladu o ubyto-
vání)

Splatnost poplatku:
U jednorázové platby je splatnost poplatku do

31. 3. 2014. V případě rozdělení do dvou splátek je
splatnost l. části do 31. 3. 2014 a 2. části do 30. 9.
2014. V případě neuhrazení poplatku nebo jeho
části do konce roku 2014 jej může správce poplat-
ku zvýšit až na trojnásobek.

Zároveň upozorňujeme, že od začátku roku
2014 je spuštěn nový systém, kdy tříděním recyk-
lovatelných odpadů a jejich pytlovým svozem mo-
hou občané ušetřit na poplatku za odpady. Více in-
formací najdete na www.turnov.cz.

Drahomíra Fredlovská, finanční odbor

Televize Turnov

Již pátým rokem je pro občany Turnova k dis-
pozici se svými smyčkami 24 hodin denně tele-
vizní zpravodajství Televize Turnov. 

Kanál TVT – TELEVIZE TURNOV vám přiná-
ší na prestižním webu BONUS TV a také na inter-
netových stránkách radnice www.turnov.cz  zají-
mavé reportáže o dění ve městě.

Relace z 1. prosince 2013 přináší reportáže
o těchto tématech: 

1. Od 13. do 15. prosince oživí turnovský ad-
vent tradiční vánoční trhy.

2. Slevy na poplatcích za odpady jejich tříděním
navrhuje Turnovská koalice zejména pro velké by-
tové domy až do úplného vynulování roční povin-
nosti.

3. Liberecký hejtman věnoval jeden den Turno-
vu a setkáním s jeho obyvateli.

4. Turnovská hvězdárna obnovuje provizorní pro-
voz i bez dlouho připravované rekonstrukce.

Relace z 15. prosince 2013 informuje ve
svých reportážích o tématech:

1. Vánoční pozdrav a novoroční poselství adre-
sují divákům televize města Turnova jeho předsta-
vitelé. A také náměstkyně hejtmana Libereckého
kraje, nedávná starostka Turnova Hana Maierová.

2. Turnovští občané se v roce 2013 ukázali jako
nejštědřejší sponzoři dárků pro děti v dětských
domovech.

3. Turnovské vánoční trhy v novém rozmístění
ve středu města přinesly řemeslu tradičně bohaté
nákupní možnosti i kulturní nabídku.

4. S novým rokem se městská Panochova
nemocnice v Turnově změní na pobočku Krajské
nemocnice Liberec.

5. Ceny vody se v Turnově zdražují. Magická
hranice 100 korun za kubík nebude však v roce
2014 překročena.

6. Vyznavači orientačního běhu z celé České re-
publiky bilancovali a odměňovali uplynulou sezó-
nu na galavečeru v Turnově.

ãtvrtek 30. ledna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17.00 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

Více zpráv a aktuální informace naleznete na 
www.turnov.cz
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~ denní menu
~ odpolední káva se zákusky
~ rodinné a firemní oslavy
~ každý měsíc diskotéka

V restauraci Střelnice pro Vás připravíme
Vaši rodinnou, firemní oslavu 
či jen večeři ve dvou při svíčkách.

Na příjemné chvíle s Vámi v roce 2014 se těší personál obou restaurací!

Restaurace STŘELNICE a bistro KONTAKT

Nabízíme:
~ speciality francouzské kuchyně
~ kvalitní moravská vína
~ pivo jako křen z pivovaru Budvar



SPIRITUÁL  
KVINTET

Koncert jedné z vůbec prvních českých folkových skupin, která byla 
založena již v roce 1960. Repertoár skupiny je 

nebývale široký – od moravských lidových písní, renesančních, 
pražských, irských a skotských balad až ke gospelům a spirituálům. 

vstupenky v pfiedprodeji od 2. prosince 2013 za 220,– / na místû 260,–

3. února 2014 – KC Stfielnice – 19.00 hodin

KULTURNÍ  CENTRUM TURNOV uvád í

www.kcturnov.cz • kct@kcturnov.cz • tel.: 481 322 083


