
H L A S Y  A  O H L A S Y  T U R N O V S K A

fiíjen 2014zdarma

Jitka Zelenková 
poprvé 
na Stfielnici!

Chudí v LodÏi 
monodrama z Ïidovského ghetta v Mûstském divadle > 8

Nedûlní odpolední ãaje 
pfiijìte si zatanãit rokenrol > 12

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | fiíjen 2014



fiíjen 2014 | | 3

Hlasy a ohlasy Turnovska – spoleãensk˘ mûsíãník pro Turnov a âesk˘ ráj.
Vydavatel: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s. r. o., Iâ: 25958941. ·éfredaktor: David Pe‰ek. Redakce: Daniela Weissová, Karel ·írek, Adam ·vancar, Romana Kefurtová. Jazyková redakce: Dr. Petr Holman. Design a zlom:
Michal Janus, GRAPHIS DTP studio, Liberec. âtenáfisk˘ servis: Lada Kefurtová. Inzerce: Václav Chundela, telefon 604 227 906. Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov. Telefon: 481 322 083. E-mail: hot@kcturnov.cz.
Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Geoprint, s. r. o., Liberec. Distribuce: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury âR, ev. ã. MK âR E 12676. Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného souhlasu
vydavatele je jakékoliv pouÏití nebo ‰ífiení díla nebo jeho ãástí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov, 1. 10. 2014. Roãník 17, ãíslo 9/2014, uzávûrka vydání 10. 9. 2014. 

z obsahu

Chudí v LodÏi
dal‰í divadelní abonmá nás zavede do Ïidovského 

ghetta > 8

Oslava v˘roãí zaloÏení 
republiky

slavnostní veãer ozdobí slavn˘ Máj v podání 
Báry Hrzánové > 9

Jitka Zelenková
recitál slavné majitelky sametového hlasu 

poprvé na Stfielnici > 10

Petr a Hana Ulrychovi
na koncertû zazní prÛfiez 50 lety spoleãného hraní > 11

Schodi‰tû a Soumrak band
dvû kapely a dva nezávislé hudební styly 

na jednom koncertû > 12

Putování po Srí Lance
Cestovatelsk˘ klub nás zavede mezi pláÏe a klá‰tery > 13

Karel Vik – grafik a malífi
v˘stava Muzea âeského ráje pfiipomene 

v˘raznou osobnost > 16

Kulturní Ïivot v Tatobitech
v KD Tatobity se chystají hned dvû 

zajímavé kulturní akce > 18

Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

Vážení čtenáři,
komunální volby jsou už opravdu na dohled.

Po čtyřech letech se nám zase přiblížil čas zjitře-
ných emocí, které nenechávají chladným snad vů-
bec nikoho. Tyto volby jsou totiž velice specifické
– volíme politickou reprezentaci svých domovů,
lidi, kteří budou čtyři roky spravovat záležitosti,
které se nás bezprostředně týkají. A zároveň volí-
me lidi, které mnohdy osobně známe. Málokdo
z nás se tak dokáže povznést nad osobní animo-
zity, jež se s tímto faktem často pojí. 

Dovolte mi teď být trochu osobní: občanskou
angažovanost na poli komunální politiky považuji
za nesmírně důležitou věc. A zároveň za projev od-
vahy. Myslím si totiž, že není samozřejmostí roz-
hodnout se pro činnost ve správě věcí veřejných.
Je to práce důležitá, a zároveň nevděčná. Nikdy se
nezavděčíte všem, to je jasné. Vždycky se najde
řada odpůrců jakýchkoliv vašich kroků. A jen výji-
mečně se za tuto práci dočkáte nějakého po-

plácání po zádech. To se u nás v Čechách tak nějak
nenosí…

Za Kulturní centrum Turnov vám v těchto emoč-
ně vypjatých dnech proto nabízím ještě jinou mož-
nost volby: volby (nejen) z naší kulturní nabídky.
Ta vám chce nabídnout odpočinutí, relaxaci, pře-
sah za hranici všedních starostí a příjemné podně-
ty k zamyšlení. Dnešek si od každého z nás žádá
rozhodnost, pevnou vůli, „orientaci na cíl“, jak se
často píše v dotaznících uchazečů o práci. To vše je
třeba i u voleb, o tom není sporu. Ale přestože do-
ba je taková a přestože to všichni víme, každým
z nás někdy zacloumají pochyby. A z vlastní zkuše-
nosti vím, co s takovými pochybami dokáže udělat
večer strávený v divadle, v kině nebo na koncertě.
Je to skvělý způsob, jak je rozptýlit. Nebo jak se
nad ně alespoň povznést.

Vážení čtenáři, přeji vám dobrou volbu.

David Pešek

Je tfieba volit

úvodní slovo

O kocouru Mike‰ovi – dobrá volba na volební víkend!
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kulturní pfiehled
stfieda 1. fiíjna

19.30 – KINO SFÉRA
OST¤E SLEDOVANÉ VLAKY
komedie/drama

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 2. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
ZMIZELÁ
drama 110,–
19.30 – Mûstské divadlo
NA·TùKANÁ
Hraje oblíbený turnovský spolek
Nakafráno. 100,–

pátek 3. fiíjna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
DU·IâKY
představení (koncert) pro školy 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
ZMIZELÁ
drama 110,–
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
TEXTOVÁ DÍLNA 
SLÁVKA JANOU·KA
koncert předprodej

100,–/na místě 130,–
22.00 – KINO SFÉRA
ANNABELLE
Horror night v kině Sféra 100,–

sobota 4. fiíjna
10.00 – ZÁMEK SYCHROV
SLAVNOST JABLKA
akce pro celou rodinu
14.30 – KINO SFÉRA
7 TRPASLÍKÒ
animovaný 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
EQUALIZER
thriller 130,–
19.30 – KINO SFÉRA
ZMIZELÁ
drama 110,–

nedûle 5. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
7 TRPASLÍKÒ
animovaný 100,–

15.00, 19.00 – KC ST¤ELNICE
ALJA·KA –– POB¤EÎÍ PACIFIKU
cestovatelská přednáška 170,–

17.00 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
EQUALIZER
thriller 130,–

stfieda 8. fiíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
NOSÁâKOVA
DOBRODRUÎSTVÍ
představení pro školy 50,–/40,–/30,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
OTYLKA
volné divadelní představení

předprodej 270,– na místě 300,–

19.30 – KINO SFÉRA
NYMFOMANKA I+II
Filmový klub, drama/erotický

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 9. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
JITKA ZELENKOVÁ
koncert předprodej 270,–/na místě 320,–

19.30 – KINO SFÉRA
ANNABELLE
horror 100,–

pátek 10. fiíjna
19.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
SWINGOVÁNÍ S DUO DIM
posezení při hudbě

19.00 – SÁL ZU·
ÎENSK¯ BOJ
hraje div. soubor Máj 1867 Tatobity 70,–

19.30 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama 120,–

sobota 11. fiíjna
9.00 – KC ST¤ELNICE
OTEV¤ENÁ SIMULTÁNKA
PRO VE¤EJNOST
a ·ACHOVÁ EXHIBICE
v rámci projektu „Česko-polská hra králů“

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O KOCOURU MIKE·OVI
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
DÒM KOUZEL 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
KMEN
krimi/drama 100,–

19.00 – KD TATOBITY
ÎENSK¯ BOJ
hraje div. soubor Máj 1867 Tatobity

60,–

19.30 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama 120,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA
taneční zábava 100,–

nedûle 12. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
DÒM KOUZEL
animovaný 110,–

16.00 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
1. lekce

kurzovné 1 650,–/jedna lekce 300,–
17.00 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama 120,–

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
JAZZOV¯ PODVEâER
hraje Lédl Jazz Q 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
ANNABELLE
horror 100,–

úter˘ 14. fiíjna
18.00 – KINO SFÉRA
PUTOVÁNÍ OSTROVEM
SRÍ LANKA
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 15. fiíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POHOVKA II
– B. MUNZAROVÁ
talkshow

200,–/senioři 140,– (OSV)

19.30 – KINO SFÉRA
V¯CHOZÍ BOD
Filmový klub, drama/sci-fi

100,–/členové FK a studenti 80,–Na‰tûkaná v podání Nakafráno – 2. fiíjna v Mûstském divadle
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 16. fiíjna

10.00 – KINO SFÉRA
STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
kino nejen pro seniory 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
DRACULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA 3D
fantasy/drama 120,–

pátek 17.fiíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
CHUDÍ V LODÎI
abonentní divadelní představení

předprodej 240,–/na místě 280,–
19.30 – KINO SFÉRA
DRACULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA 3D
fantasy/drama 120,–
20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
9431
koncert vstupné dobrovolné

sobota 18. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
DRACULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA 3D
fantasy/drama 120,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
PETR A HANA ULRYCHOVI
koncert předprodej 300,– a 340,–

na místě 330,– a 370,–
19.30 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama 120,–
nedûle 19. fiíjna

14.30 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
ZIMNÍ SPÁNEK
drama 100,–

úter˘ 21. fiíjna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
PRINCEZNA SE ZLATOU
HVùZDOU NA âELE
představení pro školy 50,–/40,–/30,–

stfieda 22. fiíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
ANâERLOVO KVARTETO
Turnovský hudební večer

předprodej 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
DIVOKÉ HISTORKY
Filmový klub, povídkový/komedie

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 23. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
STOLET¯ STA¤ÍK, KTER¯
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
komedie/dobrodružný

kino nejen pro seniory 50,–

19.00 – DÒM NA SBO¤E
KAREL VIK – MALÍ¤,
GRAFIK, ILUSTRÁTOR
vzpomínkový pořad k 50. výročí
úmrtí významného umělce

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MAFIE A CITY
volné divadelní představení

předprodej 270,–/na místě 300,–

19.30 – KINO SFÉRA
DRACULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA 3D
fantasy/drama 120,–

pátek 24. fiíjna
19.30 – KC ST¤ELNICE
SCHODI·Tù
koncert, jako předkapela vystoupí
SOUMRAK

předprodej 150,–/na místě 190,–

19.30 – KINO SFÉRA
INTIMITY
romantický/komedie 100,–

sobota 25. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
·KATULÁCI 3D
animovaný 130,–/děti do 15 let 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
SOUDCE
drama 110,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
2. lekce

kurzovné 1650,– /jedna lekce 300,–

19.30 – KINO SFÉRA
INTIMITY
romantický/komedie 100,–

nedûle 26. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
·KATULÁCI
animovaný 110,–/děti do 15 let 90,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
RETRO FIVE
Nedělní odpolední čaje

50,–/s permanentkou 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
INTIMITY
romantický/komedie 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
SOUDCE
drama 110,–

pondûlí 27. fiíjna
19.00 – KD TATOBITY
PODKRKONO·SK¯
SYMFONICK¯ ORCHESTR
koncert 100,–
úter˘ 28. fiíjna

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
V¯ROâÍ ZALOÎENÍ
REPUBLIKY
slavnostní večer

stfieda 29. fiíjna 
19.30 – KINO SFÉRA
NICK CAVE: 20 000 DNÍ
NA ZEMI
Filmový klub, dokumentární

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 30. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
STOLET¯ STA¤ÍK, KTER¯
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
komedie/dobrodružný

kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
MAPY KE HVùZDÁM
drama 110,–

pátek 31. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
MAPY KE HVùZDÁM
drama 110,–

Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr – 27. fiíjna v KD Tatobity
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Kino Sféra

so 11. 10. – 17.00 hodin / 100 Kã

krimi/drama, UKR/NIZ,
2014, 130 min., titulky, 15+

Kmen

Znaková fieã je jako tanec, pantomima...
Grotesknost je ale zdánlivá.

st 1. 10. – 19.30 hodin
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, âSSR,
1966, 92 min., 12+

Ostfie sledované
vlaky 

Celoveãerní debut Jifiího Menzela
v dokonalé kvalitû.

ãt 2. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 3. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 4. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã

thriller/drama, USA,
2012, 94 min., titulky, 15+

Zmizelá

Ben Affleck v mrazivém thrilleru
Davida Finchera.

pá 3. 10. – 22.00 / 100 Kã – Horror night
ãt 9. 10. – 19.30 / 100 Kã

ne 12. 10. – 19.30 / 100 Kã

horor, USA, 2014, 
95 min., titulky, 15+

Annabelle

Volné pokraãování úspû‰ného
filmu V zajetí démonÛ.

3D so 4. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 5. 10. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘, 
N, 2014, 88 min., dabing

7 trpaslíkÛ

7 trpaslíkÛ, 18. narozeniny, 2 draci,
polibek nebo 100 let spánku.

ne 5. 10. – 17.00 hodin / 100 Kã (POZOR NAHRAZUJE ANNABELLE)
so 18. 10. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 19. 10. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 2. 11. – 17.00 hodin / 100 Kã

pohádka/rodinn˘, âR/DK,
2014, 86 min.

Tfii bratfii

Hudební pohádka reÏiséra Jana Svûráka
– filmová verze dûtsk˘ch minioper.

so 4. 10. – 17.00 / 130 Kã
ne 5. 10. – 19.30 / 130 Kã

thriller, USA, 2014,
132 min., 15+, titulky

Equalizer

D. Washington jako b˘val˘ ãlen
elitní tajné vojenské jednotky.

FK

FK

st 8. 10. – 19.30 hodin
(2x) 100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/erotick˘, DK/N/F/BEL/VB,
2013, 117 + 124 min., 18+, titulky

Nymfomanka
I + II 

Obû ãásti kontroverzního díla
reÏiséra Larse von Triera.

ãt 9. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

ãt 16. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

dokumentární, âR,
2013, 97 min

Století Miroslava
Zikmunda

Skuteãn˘ Ïivotní pfiíbûh dvojice
Zikmund – Hanzelka.

pá 10. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 11. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 12. 10.– 17.00 hodin / 120 Kã
so 18. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 19. 10. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 2. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã

drama, âR, 2014, 
97 min., 12+

Andûlé
v‰edního dne

Originální pfiíbûh A. Nellis podle
mimofiádného románu M. Viewegha.

3D so 11. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 12. 10. – 14. 30 hodin / 110 Kã
3D so 1. 11. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 2. 11. – 14. 30 hodin / 110 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘,
BEL, 2013, 85 min., dabing

DÛm kouzel

Kocourek Boufika zachraÀuje
tajupln˘ dÛm starého kouzelníka.

FK
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Kino Sféra

so 1. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã

komedie, F, 2014,
97 min., 12+, titulky

Co jsme
komu udûlali?

âtyfii svatby
a dva na umfiení.

st 15. 10. – 19.30 hodin
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/sci-fi, USA, 2014,
107 min., 12+, titulky

V˘chozí bod 

V‰echno, co jsme vûdûli o svûtû,
se mÛÏe zmûnit mrknutím oka.

ãt 16. 10. – 19.30 hod / 120 Kã
pá 17. 10. – 19.30 hod / 120 Kã
so 18. 10. – 17.00 hod / 120 Kã
ãt 23. 10. – 19.30 hod / 120 Kã

fantasy/drama, USA,
2014, 100 min., titulky, 12+

Dracula:
Neznámá legenda 

Pfiíbûh hrabûte, kter˘ obûtoval du‰i
pro své blízké a svÛj lid.

ne 19. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã

drama, TUR/F/N, 2014,
196 min., titulky, 15+

Zimní spánek

Snímek tureckého reÏiséra Ceylana
ocenûn˘ Zlatou palmou v Cannes.

st 22. 10. – 19.30 hodin
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

povídkov˘/komedie, ARG/ESP,
2014, 122 min., 12+, titulky

Divoké
historky 

·est divok˘ch historek spojuje téma
drobn˘ch i vût‰ích nespravedlností a kfiivd. 

ãt 23. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

ãt 30. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

dobrodruÏn˘/komedie, SWE,
2013, 114 min., titulky

Stolet˘ stafiík, kter˘
vylezl z okna

a zmizel

ÚÏasn˘ a naprosto nepfiedvídateln˘
v˘let vitálního stafiíka.

pá 24. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã
so 25. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 26. 10. – 17.00 hodin / 100 Kã
so 1. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã

romantick˘/komedie, âR,
2014, 104 min., 12+

Intimity

Romantick˘ film, sloÏen˘ ze sedmi pfiíbûhÛ
o lásce, které se vzájemnû prolínají.

3D so 25. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 26. 10. – 14.30 hodin / 110 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
2014, 97 min., dabing

·katuláci

Hrdinové mají nejen velká srdce,
ale i pfiekvapivé tvary.

FK

FK

FK

so 25. 10. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 26. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama, USA, 2014,
142 min., titulky, 12+

Soudce

Robert Downey Jr. v hlavní roli
rodinného/soudního dramatu.

st 29. 10. – 19.30 hodin
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, VB, 2014,
95 min., titulky

Nick Cave:
20 000 dní 

na Zemi 
Záznam 24 hodin v Ïivotû

rockové hvûzdy.

ãt 30. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 31. 10. – 19.30 hod / 110 Kã

drama, CAN/USA, 2014,
111 min., 15+, titulky

Mapy ke
hvûzdám

Pfiíbûh o temné stránce
ambicióznosti a slávy.

FK
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Mûstské divadlo

Otylka
Původní česká komedie Jaromíra Břehového nás
zavede do luxusního sanatoria. Tady má bohatá
panička Otýlie zhubnout a pobyt jí věnoval k naro-
zeninám její choť. 

Otylka ovšem netuší, že to je nejen dárek, ale
i past. Zatímco ona izolovaná hubne, její exotický
manžel si k nim domů přivádí milenku. Pod-
placený personál sanatoria pak dostává nové za-
dání: Otylka nesmí hubnout, ale naopak přibírat,

aby tam vydržela co nejdéle. Moc peněz je obrov-
ská a téměř se to podaří… 

Otylka však je nejen tlustá, ale i chytrá. Divadlo
Pavla Trávníčka.

stfieda 8. fiíjna od 19.30 hodin
Volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 270 Kã, na místû 300 Kã

Bára Munzarová na pohovce Petra Vydry
Herecký život znala z té druhé strany odmalička.
Jejími rodiči jsou herci Luděk Munzar a Jana Hla-
váčová a její příběh se shoduje s příběhem hereckých
dětí, které v dětství netouží své rodiče následovat. 

Přesto se stala herečkou. V dětství Bára hodně
sportovala, a proto po gymnáziu chtěla studovat
Fakultu tělesné výchovy a sportu. Jako druhou
školu si vybrala DAMU, přestože neměla zatím
s herectvím žádné zkušenosti a rodiče ji od této
dráhy spíše odrazovali. Nicméně byla přijata,
a tím bylo o její budoucnosti rozhodnuto. Po škole
dostala angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla

v Plzni. Působila tam pět sezón a hrála i tak stěžejní
role, jako je Desdemona nebo Maryša. Vystupovala
i v operetách, za hlavní roli muzikálu Holka nebo

kluk, který napsal Antonín Procházka na motivy
stejnojmenného filmu s Adinou Mandlovou, byla
dokonce v nejužší nominaci na cenu Thálie. A pro-
tože Petr Vydra je Bářin spolužák, bude tentokrát
povídání o to zajímavější. Zpěvem doprovází
Vendula Burger-Rytířová za kytarového doprovo-
du Ondřeje Halamy.

stfieda 15. fiíjna od 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã /140 Kã

Chudí v LodÏi
Monodrama Chudí v Lodži, vzniklé na motivy stejno-
jmenného románu Steva Sem-Sandberga, nechává
zaznít hlasy těch, kteří v lodžském ghettu nepřežili. 

Na scénu se v Činoherním studiu dostávají dějinné
střípky z polské Lodže, kde vzniklo v roce 1940 velké
židovské ghetto. Jeho vedením je Němci pověřen
polský Žid Mordechaj Chaim Rumkowski, dosazený
předseda lodžské židovské rady, který řídí každo-
denní život v nacisty zřízeném ghettu, nebo přes-
něji řečeno každodenní boj o přežití a s tím spjaté
strategie přežití… Ač vychází z románu, netrpí scé-

nář Chudých v Lodži od Achaba Haidlera a jeho
spolurežiséra Vojtěcha Bárty, dramaturga Činoher-
ního studia, obvyklými neduhy literárních adaptací.
Je nepopisný, záměrně ne zcela přehledný, a pře-
devším psaný nesmírně šťavnatým, divadelně nos-
ným jazykem. Činoherní studio Ústí nad Labem.

pátek 17. fiíjna od 19.30 hodin
Abonentní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã
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Mafie a city
Sdělit svému nejlepšímu příteli, že jste milencem
jeho dcery, je jistě velice delikátní záležitost. A je-li
váš přítel ještě navíc obávaným kmotrem mafie?! 

Otec Carlos Baldini je extrémně citlivý na vše, co
se týká rodinné cti. Čtyřicetiletý právník Etienne
má totiž poměr s Baldiniho o dvacet let mladší
dcerou Stephanií. Celá záležitost se ještě zkompli-
kuje, když se Stephanie rozhodne svému otci svě-
řit, aniž by tušila, že to je obávaný mafián. Ideální

téma pro úspěšnou komedii. Divadelní agentura
Karla Soukupa. 

Hrají Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veronika
Nová, Karel Zima a další.

ãtvrtek 23. fiíjna od 19.30 hodin
Volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 270 Kã, na místû 300 Kã

Oslava v˘roãí zaloÏení republiky 
Oslava dne založení republiky je každoročním svát-
kem, ve kterém si připomínáme vlastenectví, ohrom-
né odhodlání, ale také lásku k rodné zemi a jazyku. 

A proto byl letos pro tento večer zvolen Máchův
Máj. Recituje ho, zpívá a velebí, v nastudování
Miloše Horanského a s hudbou Emila Viklického,
Bára Hrzánová. Kdo očekává, že Máchova poezie
zlevní v jejích ústech na parodii, může zůstat klid-
ný, tak lacinou cestou by se herečka a ani režisér
a básník Miloš Horanský nikdy nevydali. Prolog
Čechové jsou národ dobrý! zazní sice s ironií
(souznějící ovšem s duchem Máchova textu), pro-

vázen evidencí kanonizovaných národních melo-
dií od husitského chorálu po hymnu, ale pak při-
chází vlastní Máj. Nakrátko ostříhaná herečka,

která se vyloupne z romantického černorudého
pláště a širáku do pomačkané bílé košile a kalhot,
se zmocňuje úvodu až s jakousi dětskou dychti-
vostí, opájí se slovy, hrnouc je z jeviště k divákovi
v překotném tempu. Záhy ale zvolní, aby s pohle-
dem upřeným kamsi nad hlavy publika odečítala
z horizontu času příběh, sdělovaný s nesentimen-
tální věcností a cudnou něhou…

úter˘ 28. fiíjna od 18 hodin
Slavnostní veãer
Mûstské divadlo

Nosáãkova dobrodruÏství
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé
knihy pro děti. Hlavní postavou příběhu je malý
panáček, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dře-
va. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije,
ovšem nepůsobí svému tátovi jenom radost...

Pohádka je určena dětem od 3 do 9 let. Hraje
Hravé divadlo Brno.

O kocouru Mike‰ovi
Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si
s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho
veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechybě-
li kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš vypravil do
světa, prožil nejedno dobrodružství. Ale všude dob-
ře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby
rozdával radost všem dětem. Divadlo Scéna Zlín.

Princezna se zlatou 
hvûzdou na ãele
Krásná princezna Lada má na čele zlatou hvězdu.
Uchází se o ni zlý král Kazisvět. Ten začne vyhro-
žovat jejímu otci válkou, a tak Lada v přestrojení
do myšího kožíšku prchá pryč sama do světa. 

Určeno pro děti ve věku 4 až 10 let. Představení
trvá cca 60 minut. Hraje Divadlo Julie Jurištové.

stfieda 8. fiíjna od 8.30 a 10 hodin 
Pfiedstavení pro ‰koly
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã, 40 Kã, 30 Kã

sobota 11. fiíjna od 10 hodin
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

úter˘ 21.fiíjna od 8.30 a 10 hodin
Pfiedstavení pro ‰koly
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã, 40 Kã, 30 Kã
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Besídka Textové dílny Slávka Janou‰ka
Již po osmé zavítají do Turnova skvělí muzikanti
a především výborní textaři a milovníci češtiny,
a to v rámci 21. živé textové dílny, jejímž patronem
a tahounem je písničkář Slávek Janoušek. Vedle
tohoto dnes již legendárního písničkáře si můžete
poslechnout i současné či budoucí hvězdy folkové-
ho hudebního nebe. 

Můžete se opět těšit na písně vzniklé v souvislosti
s textařským internetovým fórem, nebo přímo na
některé živé „textovce“. Zaznějí zde jednak písně
pocházející z alba „Vytrženo z KonTextu“ – v po-
dání jejich autorů či ostatních členů Textové dílny
– a jednak ty, co by se mohly objevit na druhém
společném nosiči fóra či na samostatných des-
kách jeho členů. Ostatně druhé společné CD
Textové dílny se bude natáčet právě na letošní
Besídce a následné na živé textové dílně v Kda-
nicích. 

K dojetí, útěše a naději letos zahraje skupina
Zhasni z Nového Boru, tentokrát v Turnově pre-
miérově v nové sestavě, stále však v čele s tahouny
a textaři Kubou Horákem a Michalem Vaňkem.
Skupina Zhasni vznikla ve stejném roce jako

Textová dílna Slávka Janouška, takže společně le-
tos oslaví 10 let. 

Po delší době přijede do Turnova písničkářka
Lucie Redlová, premiérově se na Besídce předsta-
ví i vynikající písničkář René Souček z „Fajného
Mjesta“. Během večera dojde také již tradičně na
výběr pěti slov od diváků, z nichž přítomní textaři
během krátké chvíle vytvoří text, a pokud se ho
podaří i zhudebnit, budete tak svědkem premiéry
i derniéry nové písně zároveň. Po dobu skládání
textu na vybraná slova vám bude hrát nová folko-

vá naděje, multiinstrumentalistka a členka mnoha
kapel (např. Berušky, Disneyband), mladičká pís-
ničkářka Anička Drábková. 

Po přestávce se můžete opět těšit na klavírní im-
provizace Ivo Cicvárka, který bude krom sebe do-
provázet textařku a zpěvačku Ladu Šimíčkovou,
se kterou začal spolupracovat právě díky Textové
dílně – dnes je tato autorská dvojice vyhledávána
na všech folkových festivalech. A samozřejmě ne-
bude chybět „náčelník“ Slávek Janoušek, který
Besídku zakončí společnými písněmi, ve kterých
se objeví další členové textové dílny, kteří dorazí.
Večerem bude provázet Michal „Kosmonaut“ Ši-
míček. Pokud si chcete užít téměř tři hodiny do-
brých textů, chytrého humoru a kvalitní muziky,
přijďte v pátek 3. října 2014 do turnovského Měst-
ského divadla. 

Za sdružení Napříč s.o.s. Martin Holan

pátek 3. fiíjna od 19 hodin 
Besídka Textové dílny
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 130 Kã

Recitál Jitky Zelenkové
Zpívat začínala tato skvělá zpěvačka koncem roku
1967, kdy po dvou vítězstvích v pěveckých soutěžích
získala angažmá v pražském Divadle Rokoko. 

V roce 1972 z divadla odešla a pokoušela se o sólo-
vou pěveckou dráhu. Od roku 1973 pak na mnoho
let zakotvila v doprovodné dívčí skupině Karla Gotta,
kde nejprve zpívala s Janou Kociánovou, později
s Vlastou Kahovcovou a Jarmilou Gerlovou.

V roce 1973 Jitka Zelenková dostala nabídku
k účinkování po boku Karla Gotta ve skupině La-
dislava Štaidla, se kterým procestovala mnoho ze-
mí. Zde vystupovala téměř čtrnáct let nejen jako
vokalistka, ale i jako sólistka. Během této doby
usilovně pracovala na sólové kariéře. Svůj reper-

toár s úspěchem prezentovala v televizních a roz-
hlasových pořadech.

Jitka Zelenková se svým sametovým hlasem jde
dál trpělivě za muzikou, která je jí blízká, za texty,
které něco sdělují a v nichž vnímavý člověk najde
cosi ze svých vlastních životních pocitů. V Tur-
nově se tato zpěvačka představí v nezvykle komor-
ním programu, pouze za doprovodu kontrabasu
a klavíru.

ãtvrtek 9. fiíjna od 19.30 hodin
JITKA ZELENKOVÁ
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 270 Kã, na místû 320 Kã
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9431
Kapel, které chtějí udělat díru do světa, je hodně.
Ta, která má pořadové číslo 9431, se dala dohro-
mady v Tanvaldu. Parta lidí, jimž není humor ci-
zí, funguje již čtyři roky na severočeské scéně, ob-
čas si odskočí na Moravu či do samotné matičky
Prahy.

Hrají dobře – především rychle! Mají za sebou de-
butové Vůbec nic, ke kterému přibylo Už zase.
Posluchač by neměl čekat světovost, jelikož je ka-
pela ráda především doma – texty jsou hezky čes-

ky s nálepkou „inspirováno životem“. Rádi hrají
a rádi si hrají – za což mluví klipy k písním Už zase
a Smutná. 

Chcete-li si zaSKAtačit a folkově se naladit na
celý ROCK, zajděte na jejich koncert!

pátek 17. fiíjna od 20 hodin 
Malá (domácí) scéna
KC Stfielnice – Restaurace
vstupné dobrovolné 

Anãerlovo kvarteto
Kvarteto vzniklo v roce 2008 ze společného podně-
tu profesorů a studentů Pražské konzervatoře za-
ložit nové svěží komorní těleso. 

Tvoří je Lukáš Novotný (housle), Martin Balda
(housle), Vanda Kubíková (viola) a Daniel Petrá-
sek (violoncello). Mladým umělcům v jejich začát-
cích intenzivně pomáhal profesor Pražské konzer-
vatoře Tomáš Strašil, u kterého kvarteto v letech
2008–2011 studovalo. Ve studiu pak kvarteto po-
kračovalo na AMU v Praze pod vedením Jiřího

Panochy (primárius Panochova kvarteta). Soubor
stále soustavně pracuje na rozšiřování repertoáru.
Program večera je sestaven z české a světové klasi-
ky, zazní díla A. Dvořáka, B. Smetany a W. A. Mo-
zarta.

stfieda 22. fiíjna od 19.30 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer 
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Petr a Hana Ulrychovi
Zpěvák a skladatel Petr Ulrych oslavil sedmdesáté
narozeniny a jeho sestra Hana pětašedesátiny.
Společně hrají a zpívají padesát let. 

Jejich skupina Javory vznikla před čtyřiceti lety
a odnož Javory Beat před pěti lety. Jubilejní kon-
cert je průřezem toho, co spolu tito dva sourozen-
ci na hudební scéně udělali. Těšte se tedy na dva
koncerty v jednom! „Společné koncerty Vám na-
bídnou možnost poslechnout si to podstatné z ce-
lé naší hudební historie. Od beatových začátků se
dostaneme až k těm nejnovějším písničkám. Snad
v nich uslyšíte naši padesátiletou cestu k Javorům,

co rostou z vědomí kořenů a odmítají dobové za-
řazování. Snad zaslechnete bigbeat v houslích
a cimbálu Javorů, v Javory Beatu zase energii bez
přebytečných decibelů. A nakonec si vychutnáte
Vaše nejoblíbenější v nástrojově pestrém společ-
ném závěru,“ píší sourozenci na svých oficiálních
stránkách.

sobota 18. fiíjna od 19.30 hodin
Javory a Javory Beat
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 300 a 340 Kã, na místû 330 a 370 Kã
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Schodi‰tû a Soumrak band 
Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se vzpomín-
kovým programem u příležitosti úctyhodného výročí. 

Hutný mix písní z nejslavnějšího období (kolem
alb Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola), nej-
větších vypalovaček z předloňských Roztok i ně-
kolik oprášených, vpravdě historických kousků
v dnešních kabátcích – to je aktuální program.

Za 30 let existence odehrálo Schodiště, dříve
nazývané Nahoru po schodišti dolů band, přes ti-
síc koncertů. Nejprve na chvostě nové vlny osm-
desátých let jako předzvěst dnešního ska, po sa-
metové pauze pak absorbujíc další a další vlivy,
krok za krokem k pozici jedné z nejvyhledávaněj-
ších tuzemských klubových kapel. Schodiště ne-
stačí slyšet, musí se i vidět!

Jako předkapela zahraje Soumrak band, kapela
hrající veselý bigbeat. „Od soumraku do úsvitu
band“ napadlo spíše ze srandy založit Radomíra
Psotu a Romana Kopáčka v roce 2003. Netrvalo
dlouho a začalo se zkoušet, hrát, hledat další členy
atd. Postupem času přibývalo koncertů a původní
název kapely byl z praktických důvodů zkrácen na
Soumrak band. Roku 2012 skupina vydala třetí
řadové album s názvem Když se daří, tak se daří! 

pátek 24. fiíjna od 19.30 hodin
Schodi‰tû a Soumrak band 
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 150 Kã, na místû 190 Kã

Nedûlní odpolední ãaje zahájí Retro Five
Jak už jste si přečetli v minulém čísle HOT, v nové
sezóně střídáme dechovku s jinými tanečními žán-
ry. V říjnu si tak můžete zatančit na hudbu, která
vás jistě zvedne ze židlí!

Turnovsko-liberecká kapela Retro Five vznikla na
podzim roku 2009 sloučením členů bývalé turnov-
ské kapely Tornádo a bývalé liberecké kapely
Bezpes. 

Kapela hraje široký repertoár od 60. let až po
současnost ve složení: Václav Ouvín (sólová kyta-
ra, zpěv), Leona Hofmanová (klávesy, zpěv),

Pavel Matějka (basová kytara, zpěv), Mirek Janus
(bicí nástroje), Petr Daněk (kytara, zpěv). 

Těšíme se na vás a vaše taneční kreace a při-
pomínáme, že na obě taneční řady lze zakoupit
permanentní vstupenku, jež zajišťuje levnější
vstupné!

nedûle 26. fiíjna od 15 hodin
Nedûlní odpolední ãaje
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã, s permanentní vstupenkou 30 Kã

Soumrak band

Schodi‰tû
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TANEâNÍ KURZY PRO 
MANÎELSKÉ A P¤ÁTELSKÉ
PÁRY – PODZIM 2014

Jak jsme vás již informovali, i v této nové sezó-
ně pro vás chystáme taneční kurzy! Podzimní
taneční lekce pod vedením tanečního mistra
Petra Mertlíka a jeho partnerky jsou určeny
všem věkovým skupinám se zaměřením na mír-
ně pokročilé až pokročilé.

Rozpis lekcí tanečního kurzu pro pokročilé
v KC Střelnice Turnov je následující: 

1. lekce neděle 12. října 16.00 hodin
2. lekce sobota 25. října 19.30 hodin 
3. lekce sobota 1. listopadu 19.30 hodin
4. lekce neděle 9. listopadu 16.00 hodin
5. lekce neděle 16. listopadu 19.30 hodin
6. lekce neděle 23. listopadu 16.00 hodin
závěr sobota 29. listopadu 19.30 hodin

Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny s reprodukova-
nou hudbou, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny

s kapelou Allegro a programem. Kurzovné činí
1 650 Kč/pár, poplatek za jednotlivou lekci pak
300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou prodlouže-
nou činí 100 Kč/osoba, účastníci kurzu mají vstup
samozřejmě zdarma.

Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na
www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělíme
na tel. 481 322 083. Přihlášky přijímáme do 6. října!

NABÍDKA TANEâNÍCH KURZÒ 
PRO MLÁDEÎ – JARO 2015

Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením
zkušeného učitele Petra Mertlíka, člena svazu
učitelů tance ČR a Mezinárodního svazu učite-
lů tance, kurzy společenského tance a výchovy
pro mládež. 

Všechny výukové lekce, prodloužené i věneček
se budou konat v Turnově, v prostorách KC Střel-
nice. Hudební doprovod všech výukových lekcí,
prodloužených i věnečku obstarává skupina
Allegro. Pro taneční jsou rezervovány pátky,
výjimečně soboty v měsících březen až květen.
Rozvrh lekcí upřesníme podle počtu přihlášených.

Kurzovné činí 1 500 Kč. Nejzazší termín pro
odevzdání přihlášky zároveň s úhradou kurzovné-
ho je 30. leden 2015. 

Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na
www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělí-
me na tel. 481 322 083.

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA 
do kurzÛ tance pro manÏelské a pfiátelské páry 
PODZIM 2014 

jméno a pfiíjmení ………………………………………………………… 
adresa ………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………… 
telefon ………………………………………………………………… 
partner/ka, se kter˘m/kterou se hlásím do kurzu ………………………………… 
dne …………………………… podpis …………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 650 Kã uhrazeno dne ………………………………………. 

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA 
do kurzu spoleãenského tance a v˘chovy 
JARO 2015 

jméno a pfiíjmení ………………………………………………………… 
adresa ………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………… 
dne ………………………………………………………………… 
podpis …………………………………………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 500 Kã uhrazeno dne ………………………………………. 

Putování ostrovem
Srí Lanka

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás pro-
vedou nejen po jihozápadním pobřeží plném
nádherných pláží a buddhistických staveb, ale

také po centrální vrchovině tohoto překrásného
ostrova. 

KCT informuje

úter˘ 14. fiíjna od 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub
KC Stfielnice – Kino Sféra 
vstupné 70 Kã
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KCT informuje

Roz‰ífiená provozní doba prodeje vstupenek
V souvislosti se zavedením nového rezervačního
a prodejního systému jsme se rozhodli usnadnit
a zpříjemnit vám nákup vstupenek na všechny kul-
turní pořady v naší režii ještě více. 

Kromě toho, že si můžete vstupenky rezervovat
i nakupovat po internetu, máte od počátku září
možnost přijít zakoupit si vstupenky do KC
Střelnice osobně také během víkendu, a to do po-
kladny kina Sféra! Každou sobotu a neděli je tato
pokladna otevřená od 14 do 20 hodin a vy si zde
můžete zakoupit vstupenky na libovolné předsta-
vení pořádané Kulturním centrem Turnov. Oteví-
rací doba recepce KC Střelnice zůstává nezměněna,
je tedy prodloužena o pondělky a středy, abyste
měli jistotu, že i po práci se k nám dostanete včas.

V současné době tedy můžete přijít v tyto časy:

RECEPCE KC ST¤ELNICE
Po 7.30–18.00
Út 7.30–16.00
St 7.30–18.00
Čt 7.30–14.00
Pá 7.30–14.00

Věříme, že tento krok uvítáte, a budete našich slu-
žeb užívat ještě více než doposud.

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT na-
bízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
3. fiíjna – Besídka Textové dílny Slávka Janouška

(koncert) 100,–
5. fiíjna – Aljaška – Pobřeží Pacifiku (cestovatel-

ská přednáška) 170,–
8. fiíjna – Otylka (volné divadelní představení)

270,–
9. fiíjna – Jitka Zelenková (koncert) 270,–

14. fiíjna – Putování ostrovem Srí Lanka (Cesto-
vatelský klub) 70,–

15. fiíjna – Pohovka, B. Munzarová (talkshow)
200,–/senioři 140,– (OSV)

17. fiíjna – Chudí v Lodži (abonentní divadelní
představení) 240,–

18. fiíjna – Petr a Hana Ulrychovi (koncert)
300,–/340,– 

22. fiíjna – Ančerlovo kvarteto (Turnovský hudeb-
ní večer) 100,–

23. fiíjna – Mafie a city (volné divadelní předsta-
vení) 270,–

24. fiíjna – Schodiště, Soumrak (koncert) 150,–
10. listopadu – PelMel (travesti skupina Techtle

Mechtle) 250,-
12. listopadu – Můj romantický příběh (abonentní

divadelní představení) 240,–
19. listopadu – Zdeněk Izer – Furtluftdurch tour

(hudebně zábavný pořad) 220,–
24. listopadu – Byt na inzerát (volné divadelní před-

stavení) 270,–
26. listopadu – DPS Carmina (Turnovský hudební

večer) 100,–
10. prosince – Poslední případ Sherlocka Holmese

(abonentní divadelní představení) 240,–

Vzdûlávací centrum 
Turnov, o. p. s.
Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, info@vctu.cz, www.vctu.cz
Vzdělávací centrum Turnov právě zahájilo již 11.
sezónu vzdělávacích kurzů a seminářů pro širo-
kou veřejnost. V prvním říjnovém týdnu tak star-
tuje výuka v celé řadě jazykových, počítačových
i dalších odborných kurzů. Do většiny z nich je
stále ještě možné vstoupit, a zařadit se tak po bok
desítek spoluobčanů, kteří si tímto způsobem kaž-
doročně rozšiřují své obzory a kvalifikaci. Stále ví-
ce do popředí se dostává i oblast práce s dětmi, pro
které se ve spolupráci se základními školami prá-
vě rozbíhají odpolední kroužky angličtiny a počí-
tačů přímo na školách. Pro ty talentované potom
zahajuje svou další sezónu T-Centrum se svými

četnými programy a pro děti se zájmem o techni-
ku zahajuje další běh Automotive workshopů, kte-
ré jsou realizovány ve spolupráci se společností
ŠKODA Auto, a. s. a dalšími předními výrobci au-
tomobilových komponentů v regionu. Právě díky
spolupráci s těmito významnými společnostmi je
celý cyklus workshopů zdarma.

Z aktuální nabídky:

2. 10. (9–15.30 hodin)
Jak umíme komunikovat?
– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.

10. 10. (11–15 hodin)
Rizika pomáhání: 
syndrom vyhofiení a depresivní
stavy

– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,

Th.D.

16. 10. (9–15.30 hodin)
Kvalitní o‰etfiovatelská péãe
o seniory s vyuÏitím prvkÛ 
konceptu bazální stimulace
– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.

21. 10. (9–14 hodin)
Úvod do problematiky 
domácího násilí z pohledu 
sociální práce
– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

POKLADNA KINA SFÉRA
So 14.00–20.00
Ne 14.00–20.00
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Podzimní plískanice zastihly turnovské skauty
v dobré náladě. Po náborech nových členů, kterých
několik desítek přibylo, se s chutí všechny oddíly
vrhly do své činnosti. 

Jak chlapecké, tak oddíly dívčí zahájily rok společ-
nými výlety a schůzkami. V říjnu skauty čeká kraj-
ské klání, kdy si skautské týmy z Libereckého kra-
je společně zasoutěží v tradičních i netradičních
disciplínách. A nebude to jenom sportování, ale
především půjde o sdílení společných zážitků

a získávání nových zkušeností. Pro vás jsme při-
pravili nové stránky na sociální síti Facebook, kde
můžete sledovat novinky nejenom z turnovského
skautování. 

Již nyní čtěte na stránce Středisko Štika Turnov
příběh Evči, která se chystá na světové jamboree
(velké skautské setkání), které se uskuteční
v Japonsku a na kterém se setká několik desítek ti-
síc skautů z celého světa! Příběh její cesty stojí za
přečtení. 

Užívejte barev podzimu!

ohlasy

Co dûlají skauti na podzim?

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

stfieda 1. fiíjna, 10 hodin
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ
Beseda s odborníkem na správné a zdravé obou-
vání dětských botiček.

ãtvrtek 2. fiíjna, 9 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA 
K PORODU, LAKTAâNÍ PORADNA,
RANÁ PÉâE
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na 
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

sobota 4. fiíjna, 9–12 hodin
SETKÁNÍ KLUBU DVOJâAT
Volné setkání rodičů s dětmi, výtvarná dílnička,
bazárek. Více informací na www.naruc.cz

pondûlí 6. fiíjna, 10 hodin
KURZ – MASÁÎE DùTÍ A KOJENCÒ
1. lekce – masáže dětí: úvod, praktický nácvik
Více na: www.naruc.cz.

stfieda 8. fiíjna, 10 hodin
V¯ÎIVA DùTÍ DO T¤Í LET
Beseda s Pavlou Kalouskovou, Dis., na téma:

SPRÁVNÁ VÝŽIVA DĚTÍ. Kvalitní strava v dět-
ském věku je základním stavebním kamenem pro
zdraví. Přijďte si popovídat o tom, jak můžete
stravou ovlivnit zdraví vašeho dítěte.

pondûlí 13. fiíjna, 10 hodin
KURZ – MASÁÎE DùTÍ A KOJENCÒ 
2. lekce – masáže dětí a výživa (dětí, kojících ma-
tek atd.)

úter˘ 14. fiíjna, 10 hodin
PÉâE O TùLO PO PORODU
Beseda na téma: Péče o tělo po porodu. Žena se
musí zotavit z těhotenství i porodu. Zvyká si na ji-
ný životní rytmus, a to v době, kdy v těle dochází
k hormonálním změnám. Učí se nové roli matky…

ãtvrtek 16. fiíjna, 9 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA 
K PORODU, LAKTAâNÍ PORADNA,
RANÁ PÉâE
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na 
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

pátek 17. fiíjna, 10 hodin
VNIT¤NÍ A VNùJ·Í HRANICE 
VE V¯CHOVù
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Potřebují děti více svobodu, nebo pevné
hranice?

pondûlí 20. fiíjna, 10 hodin
KURZ – MASÁÎE DùTÍ A KOJENCÒ 
3. lekce – masáže dětí a aromaterapie

úter˘ 21. fiíjna, 16 hodin
SOUROZENCI, MAJÍ SE VÒBEC 
RÁDI?
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leit-
nerovou.

pondûlí 20.–pátek 24. fiíjna 
BAZÁREK A SBÍRKA PRO DùTSK¯
DOMOV 
Sbírka oblečení, obuvi, hraček a dalšího vybavení
pro děti i dospělé. Věci přineste čisté a zabalené.
Více na www.naruc.cz.

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

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
PRO TĚHOTNÉ 775 964 312
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

âtvrtek 23. fiíjna od 17 hod, vstupné 30 Kã.
Komentovaná prohlídka v˘stavy
„V srdci Hedvábné stezky“ se
zamûfiením na Uzbekistán, jeho
historii a obyvatelstvo
Oblast Střední Asie, která je v současném politic-
ko-geografickém významu chápána jako území
pěti postsovětských států – Uzbekistánu, Tádži-
kistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a částečně
Kazachstánu – prošla velmi pestrým historickým
vývojem, během něhož vstřebávala impulzy růz-
ných kulturních vlivů, a vytvořila si tak podmínky
pro vznik svébytného výtvarného projevu. Umě-
lecký vývoj oblasti si do určité míry udržuje konti-
nuitu z minulých dob až do současnosti, jež je pa-
trná v tradičních uměleckořemeslných odvětvích. 

Pro území Střední Asie bylo typické soužití
dvou kultur, odlišujících se způsobem života. V ú-
rodných oázách žilo usedlé obyvatelstvo věnující
se převážně zemědělství, kdežto rozsáhlé stepi,
pouště a polopouště obývali kočovní pastevci, kte-
ří chovali obrovská stáda zvířat, především koní
a ovcí. 

Za jednu z nejvýznamnějších etap z hlediska
ještě kvalitní uměleckořemeslné produkce lze po-
važovat období od druhé poloviny 19. do počátku
20. století. Návštěvníkům výstavy budou předsta-
veny sbírkové předměty právě z uvedeného obdo-
bí, a to nejen z hlediska používaného materiálu,
technologie zpracování, ale také se dozvíme, ja-
kou roli hrály uměleckořemeslné výrobky v každo-
denním životě nejen v minulosti, ale též v součas-
nosti.

Vede PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D. (Ústav et-
nologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze). 

VÝSTAVY: 

2. 10.–16. 11. 2014 / V˘stavní sál muzea
KAREL VIK – grafik a malífi
Grafik a malíř Karel Vik byl vlastně jediným z tur-
novských výtvarníků meziválečné éry, kterému se
podařilo zapsat se do povědomí široké české ve-
řejnosti a překročit pomyslně hranici regionu, ba
státu. Narodil se roku 1883 v Hořicích a v Turnově
se trvale usadil až po první světové válce, již pětatři-
cetiletý. Tady však jeho grafika dozrála, pracovitý
autor založil rodinu, postavil dům, dočkal se obec-
ného uznání a významných veřejných zakázek,
jako je třeba výzdoba haly turnovského nádraží
vedutami z Českého ráje (1921). Za expresivní
černobílý dřevoryt Štíty Tater (1922) byl přijat do
prestižního pařížského Podzimního salónu, kde
při své první účasti v roce 1925 vystavoval třeba
s Kupkou nebo Modiglianim. 

Na výzvu T. F. Šimona se stal spoluzakladatelem
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, do jehož
sborníků pak pravidelně přispíval. Byl zakládají-
cím členem Turnovského díla a stal se jeho nejvý-
raznější osobností; do Turnova za ním směřovaly
stovky dopisů i návštěv. Proto jsme výstavu pláno-
vanou k padesátému výročí Vikova úmrtí konci-
povali tak, abychom Vika nejen připomněli jako
grafika a malíře, ale zasadili do širšího kulturního
kontextu Turnova a regionu tak bohatého na vý-
tvarníky. 

Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 2. října
2014 od 16.30 hodin. V kulturním programu za-
zní skladby Antonína Dvořáka a Edvarda Griega
v podání Evy a Bohumila Lédlových.

12. 6. 2014–18. 1. 2015 / Galerie muzea
„V srdci Hedvábné stezky“
Návštěvníkům představíme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea –
Náprstkova muzea asijských, afrických a americ-
kých kultur v Praze. Předpokládáme, že atraktivní
námět a unikátní exponáty zaujmou mnohé ná-
vštěvníky. 

DLASKÒV STATEK V DOLÁNKÁCH
U TURNOVA
STÁLÁ EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU
Z jednoho kmene – stálá expozice na Dlaskově
statku je věnována tradičním technologiím ruko-
dělného zpracování přírodních materiálů, dřeva
a proutí. Samostatná část expozice je pak věnová-
na podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly
nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné:
zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému
broušení drahých kamenů. 

Muzeum âeského ráje

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí
kvûten–záfií 9–17 hodin
fiíjen–duben 9–16 hodin

Otevírací doba Dlaskova statku: 
dennû kromû pondûlí
záfií–fiíjen 9–16 hodin
listopad ZAV¤ENO
prosinec 9–16 hodin
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz

první stfiedy v mûsíci (od 1. fiíjna) od 9.30 do 12 hodin; 
hlavní budova, dûtské oddûlení
Klub Mat˘sek
Další setkávání maminek na mateřské dovolení
a dětí ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč
v dětském oddělení knihovny.

pondûlí 6. fiíjna od 9 hodin; hlavní budova, dûtské oddûlení
T˘den ãtení: âteme celá rodina
Zahájení Týdne čtení pro rodiny s dětmi a mateř-
ské a základní školy. Čtení je základ pro dobré psaní,
vyjadřování i vnímání textu. Spojeno s vysvědče-
ním pro rodiče, kdy děti hodnotí své rodiče za čtení.
Týden čtení trvá od 6. do 12. října.

pondûlí 6. fiíjna od 14 hodin; penzion ÎiÏkova
D˘Àobraní a podzimní tvofiení
Výtvarná dílna pro seniory a další zájemce z řad
veřejnosti. Dílnu povede zkušená lektorka Alena
Novotná.

úter˘ 7. fiíjna od 16 hodin; hlavní budova, dûtské oddûlení
Pohádky na‰í rodiny
V Týdnu čtení si každá rodina, která bude mít chuť
a zájem, připraví malé čtení pohádek se svými dět-
mi. Na závěr pohádkového podvečera bude tra-
dičně hraná loutková pohádka.

nedûle 12. fiíjna od 10 hodin; Hlavní budova, dûtské oddûlení
D˘Àobraní – v˘tvarná dílna
Oblíbená tvořivá dílna pro celou rodinu s podzim-
ní tematikou a dýněmi. Součástí tvořivého odpo-
ledne bude také ukončení Týdne čtení společnou
četbou.

pondûlí 13. fiíjna od 14.30 hodin; penzion ÎiÏkova
stfieda 15. fiíjna od 14.30 hodin; DD Pohoda
ãtvrtek 16. fiíjna od 14.30 hodin; penzion V˘‰inka
Pfiedná‰ka nejen pro seniory:
Karel Vik
Vzpomínkové pořady k 50. výročí úmrtí Karla Vika,
významného umělce Turnova a Českého ráje.

pondûlí 20. fiíjna od 14 hodin; penzion ÎiÏkova
Strom Ïivota – buìme krásné
v kaÏdém vûku
Společné setkání maminek a babiček s kosmetičkou,
kadeřnicí a vizážistkou pro inspiraci a praktické
rady, jak vypadat co nejlépe a jak o sebe pečovat.

ãtvrtek 23. fiíjna od 19 hodin; dÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie: Karel Vik – malífi,
grafik, ilustrátor
Vzpomínkový pořad k 50. výročí úmrtí Karla Vika,
významného umělce Turnova a Českého ráje. Jeho
obrazy Valdštejna a Hrubé Skály jste mohli vidět
v hale turnovského nádraží. 

Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.,
citace textů Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební

doprovod MgA. Martin Hybler, PhD. a Jaroslava
Petrásková.

VÝSTAVY
do 30. fiíjna; v˘stavní sálek knihovny
Malífi ztraceného ãasu
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví
a iniciátorem výstavy Josefem Ptáčkem. 

do 19. prosince; galerie Na Schodech knihovny 
V˘tvarné práce ZU·
Výstava nejlepších prací z výtvarného oboru této
školy, kterou připravila akademická malířka Eva
Mastníková. 

Nedostáváte do schránky 
Hlasy a ohlasy Turnovska? 

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

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

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

romana.kefurtova@kcturnov.cz.

Oblíbené d˘Àobraní v mûstské knihovnû
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Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.

11. srpna–31. fiíjna
KdyÏ se andûl snoubí s ìáblem
kresby a kamenné tisky Drahomíry Jandové
prodejní výstava tisků

Jazzov˘ podveãer 
v pizzerii Ma‰kovka
12. 10. 2014 od 18 hodin
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku, hrát
vám bude Jiří Stránský – sax, Marek Buble – sax,
Ivan Hájek – bass, Robert Tomáš – drums
a Bohuslav Lédl – piano. Vstupné 50 Kč. Rezer-
vace na tel.: 481 211 265

ZU· Turnov informuje
ãtvrtek 9. fiíjna od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
ãtvrtek 23. fiíjna od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU· 
Základní umělecké škola Turnov pořádá další po-
kračování cyklu interních koncertů žáků. Poslu-
chači mají možnost sledovat vývoj našich žáků
hudebního a případně i literárně dramatického
oboru. Vstupné dobrovolné. 

pátek 10. fiíjna od 19 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Îensk˘ boj 
Divadelní představení pohádkové veselohry V. K.
Klicpery v úpravě Petra Peška předvede Spolek di-
vadelních ochotníků MÁJ 1867 Tatobity. Vstupné
70 Kč.

80. v˘roãí zaloÏení 
dívãí ‰koly v Turnovû 
Základní škola, ul. 28. října, zve srdečně absol-
venty, rodiče žáků, přátele školy i všechny ostatní
na oslavy 80. výročí založení dívčí  školy v Tur-
nově.

Oslavy začnou již v pátek dopoledne 31. října
pro žáky naší školy a partnerské školy z Jawora,
kdy se uskuteční vypouštění balónků a turnaje ve
fotbale a florbale.

Pro ostatní budou oslavy zahájeny v sobotu 1. li-
stopadu 2014 ve 13 hodin.

Sobotní program :
13 hodin – zahájení, vystoupení žáků 1. a 2. stup-
ně (pásmo o historii školy) 
14 hodin – vystoupení dramatického kroužku +
flétny + kytary
15 hodin – opakování programu v opačném pořadí

Po celé odpoledne možnost prohlídky školy, ob-
čerstvení, zakoupení pamětního almanachu. 

Kulturní Ïivot v Tatobitech
Divadelní soubor Ochotnického divadelního spolku
MÁJ 1867 v Tatobitech vás zve na reprízu úspěšné
inscenace Václava Klimenta Klicpery v úpravě
Petra Peška Ženský boj. 

Představení se uskuteční v sobotu 11. října od 19
hodin v kulturním domě OU Tatobity. Vstupné
60 Kč. Místenkové vstupenky můžete zakoupit
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu od 15.
září 2014.

V rámci oslav 500 let trvání obce Tatobity připra-
vuje Občanské sdružení Dědina sváteční program
v předvečer státního svátku vzniku Českoslo-
venské republiky, který je věnován poctě význam-
ných osobností v dějinách obce. Chceme také při-
pomenout významnou tatobitskou hudební tradi-

ci, kdy z Tatobit odcházelo množství nadaných
muzikantů, aby ve světě šířili nejen českou hudbu,
ale i dobré povědomí o své vlasti. 

Jsme rádi, že se nám podařilo právě v Roce čes-
ké hudby pozvat k této příležitosti významné hu-

dební těleso, jímž je PODKRKONOŠSKÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR.

Diriguje Graziano Sanvito, absolvent konzerva-
toře G. Nicolini v Piacenze (Itálie).

Orchestr funguje jako občanské sdružení a hra-
je v něm na osmdesát hudebníků, amatérů i profe-
sionálů. Koncert bude zahájen předehrou k opeře
Hubička od Bedřicha Smetany. Z nyní připravo-
vaného podzimního programu uslyšíte Slovanské
tance Antonína Dvořáka a další skladby z poklad-
nice české hudby.V druhé polovině koncertu zazní
Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ od Antonína
Dvořáka.

Koncert se uskuteční v pondělí 27. října od 19
hodin v KD Tatobity. Vstupné je 100 Kč, předpro-
dej vstupenek (místenek) od 22. září na OU
Tatobity.
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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

ãtvrtek 9. fiíjna od 16 hodin; budova Îluté ponorky
PONORKA SLAVÍ NAROZENINY
Narozeninová party – po roce opět slavíme, stále
je co, ponorka je v nejlepších letech… Občerstvení,
krátký program ze života Ponorky, dort pro všech-
ny malé i velké hosty, soutěž.

pátek a sobota 10. –11. fiíjna 
âESKO–POLSKÁ HRA KRÁLÒ
Mezinárodní projekt věnovaný hře pro chytré hla-
vy. Na setkání u šachových polí uvítáme v Ponorce
na 20 dětí z Jawora, kteří změří své síly s turnov-
skými šachovými nadějemi.

sobota 11. fiíjna od 9 hodin; velk˘ sál KC Turnov
OTEV¤ENÁ SIMULTÁNKA PRO 
VE¤EJNOST a ·ACHOVÁ EXHIBICE
V rámci projektu „Česko–polská hra králů“ se
představí mistři šachu z Polska a z Čech. Při-
hlašování zájemců o hru od 8.30 hodin ve velkém
sále KC Turnov.

úter˘ 14. fiíjna od 14 do 18 hodin; v˘tvarná dílna Îluté ponorky
ÎALUDOVÁ ARCHITEKTURA
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte s námi
objevit kouzlo přírodní stavebnice. Ze žaludů
a dalších přírodnin postavíme dům, ale třeba také
letadlo nebo rozhlednu. 

Fantazii se meze nekladou, stačí trochu šikov-
nosti a trpělivosti. Těšíme se na vás v ponorce.
Vlastní žaludy vítány, ale nejsou podmínkou.
Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti zdarma, do-
spělí 50 Kč.

ãtvrtek 30. fiíjna od 8 hodin, hala TJ Turnov, Skálova ul.
MEZINÁRODNÍ FLORBALOVÉ 
UTKÁNÍ TURNOV kontra ALVESTA
Tradiční turnaj vybraných družstev turnovských
základních škol a švédského partnerského města
Alvesta. Přijďte povzbudit naše hráče.

Státní zámek Sychrov v fiíjnu
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, Facebook: Státní zámek Sychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9 do 15.30 (zaãátek poslední prohlídky).

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

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

Zámecké medvědění – výstava v zámeckém skle-
pení.

Zámecká oranžérie
Otevírací doba: dennû mimo pondûlí 10–16 hodin 

Kulturní akce:
4. fiíjna od 10 do 22 hodin – areál zámku Sychrov
Slavnost jablka
Slavnost pro všechny, kdo mají rádi vše dobré
a čerstvé, ochutnávky regionálních produktů, dět-
ské kreativní dílničky, bohatý kulturní program,
večer plný koncertů. 

Účinkují: Severáček, Horačky, Jizera, Schovan-
ky, O.V.J. Dixie Liberec, The Apples, Jelen, Lenny,
Cirk La Putyka, Mňága a Žďorp. Moderují: Mar-
cela Augustová a Patricie Strouhalová
Více informací na: www.slavnostjablka.cz

11. fiíjna od 10 do 16 hodin – zámecká galerie
KníÏecí lov na zámku Sychrov 
aneb jedinečná příležitost pro malé i velké zastří-
let si z luků na makety zvířat v zámeckém parku. 
Celodenní akce ve spolupráci s Českou asociací

3D lukostřelby. Lukostřelba, trubači, loutkové di-
vadlo pro děti, prezentace lukostřeleckých oddílů,
řemesla, občerstvení.

Vstupné dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.

11. fiíjna v 14.30 a 17.30 hodin – zámecká galerie
Velká módní show
Móda od baroka po 50. léta 20. století, přehlídka
módní výtvarnice Martiny Trnkové a prezentace
značky Meescha P. návrhářky Pavly Michalíkové
s Dominikou Hužvárovou, Miss EURO 2008.
Prodej modelů na místě.

Jednotné vstupné 200 Kč, děti do 12 let zdarma.

18.–19. fiíjna vÏdy od 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin
Zlatovláska
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi. 

Vstupné dospělí 150 Kč, děti od 3 let 100 Kč, dě-
ti do tří let 20 Kč. Nutná rezervace na telefonním
čísle 482 416 011.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 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, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
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:
Jednotlivé volební strany.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz

Blíží se komunální volby, proto jsme oslovili jednotlivé volební strany s otázkou „Čím přispěje vaše volební strana k rozvoji města Turnova
v nadcházejícím volebním období?“ (Odpovědi, které jsme obdrželi, jsou seřazeny podle přidělených volebních čísel.)

„âím pfiispûje va‰e volební strana k rozvoji 
mûsta Turnova v nadcházejícím volebním období?“

TOP 09
V nadcházejícím voleb-
ním období se TOP 09
Turnov bude snažit pře-
devším o zastavení ná-
růstu ceny již dnes drahé
vody v Turnově. Cílová
cena 120 Kč za m3 vy-
hlášená pro rok 2020
předsedou VHS Turnov
p. Ing. Hejdukem je pro
nás, stejně jako pro
ostatní občany Turnova, zcela nepřijatelná.

Dále budeme prosazovat změnu v systému place-
ní parkovného – zavedení první půlhodiny parko-
vání zdarma, např. pomocí parkovacích hodin.
Snížíme provozní náklady městského úřadu a za-
sadíme se o efektivní fungování jeho organizací.
Registr smluv, všechny smlouvy na webu a rozkli-
kávací rozpočet bereme jako samozřejmost.

Daň z nemovitosti a místní poplatky vynaloží-
me přímo pro občany – oprava chodníků, sporto-
vání mládeže i široké veřejnosti atd. Stejně tak

použijeme i prostředky, které Turnov získal z no-
vého rozpočtového určení daní, které prosadila
především právě TOP 09 s podporou Starostů.
Nedopustíme neúčelné vynakládání městských
i evropských prostředků, tedy daní nás všech.
Budeme usilovat o zavedení systému vedení měs-
ta ve formátu starosta + pouze 1 místostarosta.
Prosadíme také snížení počtu zastupitelů na 21,
protože tím dojde ke zrychlení jednání. 

Zasadíme se o vnitřní rekonstrukci ZŠ v Ale-
šově ulici u nádraží tak, aby objekt vyhovoval po-
třebám školy a byl více využitelný pro volnočasové
aktivity. Sportovně-rekreační areál Maškovka
chápeme jako příležitost pro další rozvoj cestovní-
ho ruchu i pro místní podnikatele. Zasadíme se
proto o jeho maximální využitelnost, efektivnost
a propagaci. Dolánky pak vnímáme jako sportov-
ně oddechovou zónu pro pejskaře, seniory, cyklis-
ty, běžce a kolečkové bruslaře. Budeme iniciovat
smysluplné propojení Maškovky a Dolánek. Pro
milovníky koupání v přírodě vytvoříme přírodní
koupaliště se zázemím. Myslíme si, že právě k to-
muto účelu by měla být celá jedinečně krásná zó-
na v údolí Jizery dotvořena. Podporujeme i další
výstavbu moderní evropské cyklostezky Green-
way Jizera.

Radikálně zlepšíme péči o čistotu komunikací
a údržbu zeleně, a to i ve spolupráci s ostatními
institucemi působícími na území města (krajské
komunikace, železnice, podniky). Naším cílem je
čisté a upravené město.

Podpoříme aktivity, které hledají nové možnos-
ti a prostory pro kulturu, protože to je cesta, jak
přispět k oživení centra Turnova. Právě nevšední
kulturní zážitky mohou zaujmout potenciální ná-
vštěvníky města.

âSSD
Čím přispěje ČSSD k roz-
voji našeho města v nad-
cházejícím volebním
období, bude bezesporu
nejvíce záležet na vý-
sledku říjnových komu-
nálních voleb. 

Po čtyřech letech, které
jsme v zastupitelstvu
města strávili jako opo-

VOLEBNÍ

âÍSLO
1

VOLEBNÍ

âÍSLO
2Ing. Petr Soudsk˘

·árka âervinková
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ziční strana, víme, že v této pozici je často velmi
obtížné cokoli prosadit. Nechceme proto obča-
nům slibovat nemožné. Naší prioritou je zastavit
navyšování cen vody, plateb za likvidaci odpadů
a daně z nemovitostí, neomezovat zdravotní péči
v ,,naší“ nemocnici. Rozvoj města by měl vycházet
z volebního programu ČSSD, se kterým se budete
moci podrobněji seznámit na předvolebních mí-
tincích a v tištěných letácích. 

Největší investiční akcí pro nadcházející období
je výstavba rekreačně-sportovního areálu v Maš-
kově zahradě. Přestože jsme nebyli zastánci této
lokality (preferovali jsme lokalitu Dolánek), víme,
že v Turnově koupaliště chybí, a budeme se snažit,
aby výstavba proběhla efektivně a provoz tohoto
zařízení co nejméně zatížil rozpočet města.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kterým
není lhostejné, co se v Turnově děje, a to nejen na-
šim příznivcům, ale i kritikům, protože kritika je
důležitá pro zamyšlení i pro další a kvalitnější práci.

Motto ČSSD: V TURNOVĚ JSME DOMA
Šárka Červinková 

ANO
Zajistíme větší otevře-
nost a vstřícnost měst-
ského úřadu vůči obča-
nům.

Rozšíříme úřední hodi-
ny důležitých pracovišť
městského úřadu na
pracovní sobotu jed-
nou za dva měsíce. Za-
bezpečíme maximální
elektronický přístup ke
všem správním úkonům. Chceme udržet důležité
úřady v Turnově, zejména obnovit činnost pracov-
níka Okresní správy sociálního zabezpečení pro
oblast odchodu do důchodu.

Srovnáme mzdy na úroveň ostatních obcí s roz-
šířenou působností Libereckého kraje.

Udržíme zdravotní péči minimálně ve stávají-
cím rozsahu.

Posílíme veřejnou dopravu k nemocnici a k prak-
tickým lékařům s ohledem na jejich ordinační
hodiny a pracovní dobu ve velkých firmách (Sklo-
stroj, Šroubárna).

Vytvoříme odpočinkové zóny pro seniory, a to
jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště,
cvičební prvky).

Udržíme ve městě tradiční učňovské obory
a střední školy, nedovolíme jejich rušení a přesu-
ny. Budeme podporovat rozvoj mateřských škol
a dětských center, aby byla zajištěna jejich dostup-
nost pro všechny občany žijící v Turnově.

Upřednostníme opravy a údržbu stávajících
sportovních zařízení a areálů a budeme usilovat
o dotační programy k jejich rozvoji. Zvýšíme pod-
poru pro sportování mládeže v rámci prevence
kriminality, zajistíme více prostředků na podporu
aktivní činnosti mladých sportovců, reprezentan-
tů města. Zahájíme spolupráci s úspěšnými firma-
mi Turnova na podporu masového i vrcholového
sportu, který je vzorem pro místní mládež.

Chceme vytvořit multifunkční kulturní centrum
– řešení současného stavu knihovny a následné
vytvoření městské kulturní zóny. Pro činnost spol-
ků působících v kultuře, zlepšíme komunikaci
s nimi a zapojíme je šířeji do dění města.

Zajistíme dostupnost nákupních center i pro
občany bez aut vybudováním a udržováním chod-
níků. Budeme řešit centrální parkování, např. vý-
stavbou parkovacího domu s využitím dotace.
Zvětšíme parkovací plochy zejména na sídliš-
tích.

Udržíme zadluženost města na zdravé úrovni
bez ohrožení jeho funkce, budeme se chovat zod-
povědně s ohledem na povinnost splácet stávající
úvěry. Finančně budeme podporovat moderní vý-
stavbu a výstavbu bytových zón mladých rodin.

ODS
Občanská demokratická strana a její kandidáti
z řad svých členů či nezávislých osobností budou
i v nadcházejícím volebním období aktivně praco-
vat pro město Turnov. 

Naše práce se odehrává
nejen ve vedení města
či na půdě turnovského
zastupitelstva, ale i v ko-
misích či pracovních
skupinách a také v za-
stupitelstvu Liberecké-
ho kraje. V naší započaté
práci chceme i nadále
pokračovat. Pro nad-
cházející komunální
volby a následující volební období máme vypraco-
vaný program, který je dostupný na webových
stránkách www.ods-turnov.cz. Z programu Vám
rád představím několik zásadních bodů, které
jsme nazvali „Osmero odhodlání ODS“.

1) Chceme využít fúze PNT do Krajské nemoc-
nice Liberec. Díky tomuto spojení se Turnovu ote-
vírají nové možnosti na zkvalitnění zdravotnické
péče (vznik nových specializovaných pracovišť,
např. pro léčbu poruch zažívacího ústrojí nebo vý-
pomoc libereckých lékařů specialistů). Prosadíme
také rozšíření rozsahu poskytované péče v turnov-
ské nemocnici díky našim zástupcům v předsta-
venstvu či dozorčí radě.

2) Předpokládáme, že bude za naší aktivní
účasti úspěšně dokončeno výběrové řízení na
stavbu Sportovně-rekreačního areálu Maškovy
zahrady. Podporujeme vybudování tohoto areálu,
který zásadně zkvalitní rekreační možnosti nejen
pro místní občany, ale i pro návštěvníky našeho
města a Českého ráje.

3) V oblasti dopravy připravíme nová řešení pro
zklidnění centra města. Toho chceme docílit pře-
ložkou trasy silnice II/283 na Semily a Lomnici
nad Popelkou.

4) Chceme prosadit návrat farmářských trhů do
centra města. Jejich odsunutí z náměstí vidíme
jako velkou prohru současné koalice. Chceme,
aby farmářské trhy podléhaly kontrole tak, aby
zde byly nabízeny především produkty zeměděl-
ských prvovýrobců. 

5) Realizaci velkých investičních akcí podpoří-
me pouze za podmínky spolufinancování z exter-
ních zdrojů.

6) Budeme podporovat další rekonstrukce
a modernizace objektů mateřských a základních
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škol. Naši krajští zastupitelé pak prosadí udržení
stávajícího pestrého spektra oborů turnovských
středních škol.

7) Prosadíme nejen udržení klíčových orgánů
státní správy v Turnově (zvl. finanční úřad), ale
budeme usilovat o další přibližování výkonu státní
správy našim občanům. 

8) Budeme prosazovat jedině vyrovnané rozpo-
čty města s postupným snižováním jeho zadluže-
nosti. 

„Město, kde žiji, město, na které jsem hrdý a pro
které budu pracovat.“

Ing. Tomáš Špinka, předseda MS ODS Turnov,
732 810 981, spinka.tomas@gmail.com 

âeská 
pirátská strana
Prosazujeme vyrovna-
ný obecní rozpočet a pé-
či řádného hospodáře
o městský majetek. 

Město by si mělo tvořit
rezervu pro nenadálé
situace. Městský maje-
tek není spravován tak,
jak by měl, a chátrá.
Proto se nabízí k prode-
ji, ale z prodejů je kvůli
jeho špatnému stavu méně peněz, než je počítáno
v rozpočtu. Chceme přestat s rozprodáváním
městského majetku a zastavováním volných
ploch, a to zejména ve městě samém. Je přece mož-
né kreativně využívat stávající majetek, případně
směňovat či vykupovat, pokud je to v zájmu roz-
voje města. 

Plánování větších investic důležitých pro další
rozvoj obce vždy s předstihem a nejlépe v referen-
du řešit společně s občany. 

Pokud je investice pro rozvoj celého spádového
území, pak rozhodně vést jednání i s okolními ob-
cemi o tom, jakým způsobem se k akci přidají.
Pokud nebude pozdě, chceme zastavit stavbu kou-

paliště a krytého ledu v Maškově zahradě. V sou-
ladu se zákonem a ÚP chceme přesvědčit stávající
i nové investory, aby zvažovali vedle svých zájmů
též zájem města.

Strana 
svobodn˘ch
obãanÛ
Naše město je často
nazýváno srdcem Čes-
kého ráje. Snahou poli-
tické Strany svobod-
ných občanů je, aby se
Turnov tímto označe-
ním mohl nadále pyš-
nit. 

Naše město by mělo být
pro turisty lákavým
centrem, do kterého se
bude návštěvník rád vracet. Chceme podporovat
projekty, jejichž cílem je krásnější Turnov. V na-
šem zájmu nejsou megalomanské projekty, které
vyprazdňují kapsy našich daňových poplatníků.
Místo nich upřednostňujeme pravidelnou obnovu
obecních prostranství, a hlavně kvalitní údržbu.
Městské i periferní kruhové objezdy by se po vzo-
ru jiných měst mohly stát květinovou ozdobou
města hlavně v turistické sezóně. Přistoupíme
k obnově a nové výsadbě uliční zeleně. V centu
města vytvoříme odpočinková zákoutí s pravidel-
ně udržovanou zelení a odpočívadly.

Podpoříme a zprůhledníme kvalitní projekty na
údržbu okolních historických památek a prostor
našeho letního kina. 

Pro občana města a stejně tak i pro turistu je ve-
lice důležitá otázka bezproblémového parkování.
Stěžejním tématem našeho programu je proble-
matika infrastruktury a městské dopravy. Máme
několik řešení ohledně parkování v centru města
i komplikované dopravní situace. Obyvatelům na-
šeho města i přilehlých obcí komplikuje život ne-

promyšlená MHD. Chybějí spoje mezi okrajovými
částmi města, přeplněné spoje je třeba nahradit
přímou linkou a minimalizovat zbytečné zastávky. 

Chceme Turnovu navrátit pravidelné trhy s je-
jich neopakovatelnou atmosférou v centru města.
Proto musíme trhovcům a drobným živnostníkům
vycházet vstříc, místo abychom jim v jejich podni-
kání kladli legislativní překážky formou nesmysl-
ných vyhlášek, zákazů a poplatků. 

Městská policie má pouze dohlížet na majetek
města a občanů a chránit jejich zdraví. Městští
strážníci musí být vidět v ulicích, kdy bude každý
z nich zodpovídat za konkrétní oblast města, po-
máhat občanům a turistům. Zamezíme zbytečné
represivní činnosti, jako je měření rychlosti
v okolních obcích a „botičkování“ u Billy. 

Uvádíme jen několik hlavních tezí našeho pro-
gramu, jehož hlavní filozofií je svoboda člověka
před diktátem státní moci.

Nezávisl˘
blok
Vážení voliči, jmenuji
se Tomáš Hocke a ní-
že představuji výtah
z volebního programu
Nezávislého bloku,
sdružení nezávislých
kandidátů – bez pod-
pory oficiální politic-
ké strany. Hlásíme se
k tomu, že jsme byli
u mnohých přeměn
našeho města. Chce-
me na dosavadní činnost navázat a s pomocí no-
vých lidí ji obohatit.

Turnov – příjemné město v každém detailu 
– pokračování v postupné regeneraci všech sídlišť
– stavba areálu Maškovy zahrady a jejího postup-

ného oživování na volnočasovou zónu 
– podpora udržitelného rozvoje (separace odpadů

a stavba nové kompostárny)

fiíjen 2014 | | 23

Turnovské radniãní listy

VOLEBNÍ

âÍSLO
5

VOLEBNÍ

âÍSLO
6

VOLEBNÍ

âÍSLO
7

Daniela Weissová

Mgr. Radka ·imÛnková

Ing. Tomá‰ Hocke



24 | | fiíjen 2014

Turnovské radniãní listy
Turnov – přátelský rodině
– zvyšování kvality mateř. a zákl. škol (dokončení

rekonstrukce ZŠ Alešova, MŠ Zborovská)
– zlepšování zdravotní péče v nemocnici a sítě so-

ciálních služeb
– postupná obnova parků včetně dětských hřišť

(centrální park, Metelkovy sady, sídliště)

Turnov – podporující tradiční spolky a kvalitu
trávení volného času občanů
– městská sportoviště, hřiště škol dostupná pro

všechny
– podpora kulturních spolků, volnočasových akti-

vit věnujících se rodině a předškolním dětem –
podpora sportovních organizací především
v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení 

Turnov – finančně soběstačný 
– úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho

základní funkce i společenské nadstavby
– webovou aplikaci rozklikávacího rozpočtu

města
– nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj

města

Turnov – hledající kompromisní řešení proti
stále rostoucí dopravě 
– iniciování přeložky silnice na Semily s cílem od-

vedení tranzitní dopravy
– obnova a postupná oprava komunikací, např.

obnova Markovy ulice, obnova Nádražní ulice

Turnov – centrum cestovního ruchu Českého
ráje 
– podpora tradičních městských slavností (Staro-

české trhy, Kámen a šperk, Vánoční trhy) 
– zahájit práce na rekreačním využití údolí Jizery

a Stebénky (in-line stezka, fitness stezka, kou-
pací biotop)

Turnov – řešící problémy občanů
– hledání reálných cest vedoucích k zachování či

snížení výše vodného a stočného
– podpora farmářských trhů v centru města

Podrobnější info naleznete na www.nezavislyblok.cz
nebo www.facebook.com/nezavislyblok.

Turnov 
potfiebuje
zmûnu
Chceme město otevřené
a vstřícné k občanům,
zavedeme transparent-
ní hospodaření města
na webu, spravedlivé
zastoupení stran v ko-
misích a organizacích,
říkáme ne hernám v Tur-
nově, chceme rozum-
nou cenu vody, budeme
věnovat trvalou pozor-
nost okrajovým částem
Turnova, podpoříme chráněné dílny a neziskovky.

Chceme kvalitní životní prostředí, nové parky
a stromy na vhodných místech, protihlukové barié-
ry v exponovaných částech města, zlepšení systému
třídění odpadů, pravidelné monitorování čistoty
ovzduší, obnovu českých farmářských trhů, ob-
novu Dolánek jako komplexního přírodního areálu.

Vnímáme nutnost obchvatu na Semily (přelož-
ka II/283), nechceme odlehčovací komunikaci
údolím Jizery, nebudeme lidem lhát, že jsou jed-
noduchá a bezbolestná řešení, rozvoj průmyslo-
vých zón nesmí být na úkor kvality životního pro-
středí, a tím i života lidí.

Podpoříme údržbu a rekonstrukci stávajícího
městského majetku, pokusíme se rekonstruovat
Střelnici, připravíme rekonstrukci městského di-
vadla, dotace chceme využívat tam, kde je oprav-
du potřebujeme.

Zásadní otázky týkající se sportu chceme řešit
ve spolupráci se sportovní komisí, podporujeme
pravidelné sportování mládeže, sestavíme dlou-
hodobý plán investičních priorit, budeme spolu-
pracovat s podnikateli při financování, podpoříme
místní a sousedské komunity, otevřeme městská
sportoviště dětem.

Korupce a klientelismus nesmí mít v Turnově
místo, jsme připraveni podat majetková přiznání

na začátku a konci svého mandátu, budeme dů-
slední ve snaze prosazovat náš program i po vol-
bách ve spolupráci s dalšími demokratickými stra-
nami v Turnově.

KDU-âSL
KDU-ČSL se bude sna-
žit hájit v nadcházející
volebním období zejmé-
na oprávněné zájmy
obyvatel Turnova.

Bude to snaha o efek-
tivní čerpání dotací
z Evropských fondů,
zejména na řešení do-
pravy v centru města
s jeho výjezdem na
Semily a Lomnici nad Popelkou. Pokusíme se vy-
hledat nové parkovací možnosti případným vybu-
dováním patrových parkovacích stání. 

Budeme prosazovat zvelebování dalších měst-
ských částí, a to opravami chodníků, výsadbou
nové zeleně a opravami místních komunikací.
Budeme akcentovat permanentní čistotu města,
zejména osvětou mezi občany a mládeži na ško-
lách, neboť stále ještě nepatříme mezi nejčistší
města. 

Budeme se snažit o ještě větší propagaci
Turnova jako srdce Českého ráje včetně jeho nád-
herného okolí. V tom chceme spolupracovat
s okolními obcemi a městy. 

Budeme prosazovat výstavbu nových bytů, ze-
jména startovacích pro mladé rodiny a rodiny so-
ciálně slabší. Naší snahou bude efektivní vynaklá-
dání městských prostředků, úspěšné dokončení
rozpracovaných investic a další nezadlužování
města. 

Námětů na řešení příjemného žití v Turnově bu-
de v budoucích čtyřech letech jistě daleko více, ne-
boť naše kandidátka je značně omlazena a mladí
lidé mají velké množství nápadů, jak spolu se zku-
šenějšími staršími spoluobčany uvést své nápady
v život. 
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Proto se budeme snažit spolupracovat se všemi
ostatními stranami a volebními uskupeními na
zvelebování životních podmínek pro občany
Turnova a blízkého okolí.

Turnovská 
koalice 
Turnovská koalice vstu-
puje do blížících se
komunálních voleb se
stejnými programový-
mi prioritami, které ji
charakterizují již od její-
ho vzniku v roce 2006. 

Chceme, aby městský
majetek byl optimálně
využíván a řádně udr-
žován a opravován. Pre-
ferujeme konzervativní finanční strategii, chceme

postupně snižovat zadluženost města. Jsme obez-
řetní vůči novým rozsáhlým investičním projek-
tům. Jsme přesvědčeni, že je lépe ponechat peníze
občanům, než jim je „tahat z kapes“ prostřednic-
tvím vysokých komunálních daní (daň z nemovi-
tostí) či poplatků (poplatek za odpady) a poté
„pro ně“ budovat problematické objekty typu KC
Střelnice. 

Chceme, aby město Turnov získalo ve Vodo-
hospodářském sdružení postavení odpovídající
hodnotě vloženého majetku, a mohlo tak zabránit
prudkému zvyšování ceny vody v našem regionu.
Samotný městský úřad v našem pojetí by měl být
funkční, úsporný a vstřícný vůči občanům. Ve
vztahu k městským úředníkům budeme nároční
a přísní. Chceme změnit náplň práce Městské
policie. Jejím úkolem není naplňovat městskou
pokladnu pokutováním řidičů za marginální do-
pravní přestupky. Úkolem Městské policie je zajiš-
ťování pořádku a ochrana majetku veřejného
i soukromého. Jejím cílem by měla být eliminace
vandalismu a drobnější majetkové trestné činnos-
ti na území našeho města. Z městem řízených or-
ganizací budou v centru naší pozornosti přede-

vším Technické služby Turnov s. r. o. Prioritním
posláním této organizace je zajištění čistoty měs-
ta. Dosavadní vedení města rezignovalo na řízení
městské nemocnice, určitý vliv zde však zůstává.
Budeme se jej snažit využít k zachování stávající-
ho spektra medicínských oborů v tomto zařízení.
Chceme využít po mnoho let promarňovaný re-
kreační potenciál oblasti Dolánek. Vybudování
přírodního koupaliště v této lokalitě je naším mi-
nimálním cílem.

Je toho ještě mnoho, co bychom chtěli provést
či změnit. Naší výhodou je skutečnost, že víme,
jak na to. Neslibujeme nesplnitelné, neboť máme
s komunální politikou bohaté zkušenosti, známe
legislativu, chod městského úřadu i práci městem
řízených organizací. 

Na naší kandidátce je pět současných či býva-
lých zastupitelů. Naši kandidáti byli členy Rady
města a jejích odborných komisí (často je i řídili),
zasedali v dozorčích radách městských s. r. o. Byli
jsme většinou vůči vedení města v opozici.
Nechybí nám proto vůle ke změnám. Máme však
dostatek zkušeností k tomu, abychom je provádě-
li se znalostí věci.
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Státní svátek, připadající na úterý 28. října, bude
i v letošním roce důstojně oslaven. 

Od 10 hodin se uskuteční street party v Mašově
k dokončení rekonstrukce návsi v Mašově. Na
místní návsi bude připraven program pro děti,
rozdávat se budou i balónky. Na závěr celé akce
zazní hudební vystoupení kapely Retro Five. 

Poté se bude konat ve Skálově ulici pietní vzpo-
mínka spojená s kladením věnců. Vzpomínka se
uskuteční od 17.15 do 17.45 hodin před pomní-
kem ve Skálově ulici. Slavnostní zakončení oslav
proběhne od 18 hodin v Městském divadle. Zazní

státní hymna i slavnostní projevy. Budou také
uděleny ceny města a poté se těšte na divadelní vy-
stoupení – zazní básnický velezpěv K. H. Máchy
Máj v podání Báry Hrzánové. Připraveno bude ta-
ké malé občerstvení. 

I v letošním roce starosta města vyhlašuje kam-
paň „Vlajka pro Masaryka“. Na sekretariátu bude
pro občany připraveno 50 státních vlajek. 

Více informací bude upřesněno na webových
stránkách města na www.turnov.cz a na face-
booku. 

Srdečně zveme veřejnost na všechny části toho-
to významného dne. 

Oslavte s námi v˘roãí dne vzniku 
samostatného ãeskoslovenského státu 
28. fiíjna 2014
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Jak správnû hlasovat 
aneb zpÛsoby hlasování pfii volbách do Zastupitelstva mûsta Turnov v roce 2014

Oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR (kdy každé zaregistrované politické
straně, politickému hnutí nebo koalici je tištěn samo-
statný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupi-
telstev obcí všechny zaregistrované volební strany
a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupi-
telstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných zarámova-
ných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe;
není-li to pro počet volebních stran možné, pokraču-
jí sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran
stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro
registraci kandidátních listin. Každý sloupec je nade-
psán názvem a vylosovaným číslem volební strany.
V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v přípa-
dě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. 

Hlasovací lístky jsou opatřeny úředním razítkem
registračního úřadu téže barvy, které musí být na
všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném mís-
tě. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
Města Turnov jsou tištěny OBOUSTRANNĚ.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků (zástěna).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, tedy v Turnově 27.

Na hlasovacím lístku může volič označit:
• v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran, nejvýše počet volených zastupitelů, 
• v rámečku před názvem volební strany křížkem tu
volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu vo-
lební stranu,
• v rámečku před názvem volební strany křížkem tu
volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu vo-
lební stranu, a zároveň může označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí přednostně jednotlivě označené kandidáty
a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik

činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci. 

V rámci voleb do Zastupitelstva města Turnov tedy
volič může na hlasovacím lístku, na kterém bude
uvedeno jedenáct volebních stran současně, buď:
• označit křížkem pouze jednu z kandidátek bez
preferenčních hlasů, a tím dát hlas všem kandidátům
na této kandidátce v pořadí, v jakém jsou kandidáti
na volebním lístku uvedeni, nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu volených zastupitelů, tedy až 27;
volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné
a 2 kandidáty z druhé kandidátky, 1 kandidáta ze tře-
tí kandidátky, atd., nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu nižším, než je počet volených za-
stupitelů, tedy méně než 27, a zároveň označit jed-
nu z kandidátek, ze které budou doplněni zastupite-
lé do počtu 27 v pořadí, v jakém jsou na kandidátce;
volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné
kandidátky a poté označit celou kandidátku druhou,
čímž bude prvních 23 kanjedidátů z této kandidátky
doplněno do požadovaného počtu 27 volených za-
stupitelů.
• POZOR!!! 

Budou-li křížkem označeny dvě nebo tři celé
kandidátky, hlasovací lístek je neplatný! 

Bude-li označeno více kandidátů, než je počet vole-
ných zastupitelů, tedy 27, hlasovací lístek je neplatný! 

Při označení jednotlivých kandidátů v celkovém
počtu 27 již neoznačujte žádnou z kandidátek ja-
ko celek, protože již není koho z této kandidátky
doplňovat.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou
obdržel od okrskové volební komise. 

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků poté vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise
hlasování neumožní. 

V˘zva obãanÛm 
ke kontrole stálého 
seznamu voliãÛ
Vážení spoluobčané,
základními podmínkami uplatnění volebního práva
při volbách do Zastupitelstva města Turnov kona-
ných ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014 jsou:

– dosažení věku nejméně 18 let alespoň druhý den
voleb

– přihlášení k trvalému pobytu v územním obvodu
města

Voliče s trvalým pobytem na území města pro volby
do zastupitelstva města vede Městský úřad Turnov ve
stálém seznam voličů podle § 28 zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely stálého seznamu je proto rozhodné při-
hlášení se k trvalému pobytu ve městě. 

Vzhledem k tomu, že v Turnově se volí ve 13 voleb-
ních okrscích a okrskové volební komise se mohou
„pohybovat“ pouze v územním obvodu svého okr-
sku, tj. nemohou přecházet z jednoho volebního
okrsku do druhého, je nutné co nejvíce eliminovat
případné nedostatky a možné chyby ve stálém sezna-
mu voličů.

Jednou z možností je proto kontrola správnosti
údajů přímo ze strany voličů.

Podle § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí má každý volič právo v úředních hodi-
nách na obecním úřadě ověřit si, zda je zapsán ve
stálém seznamu a může požadovat doplnění úda-
jů nebo provedení oprav, a to nejpozději do jeho
uzavření, tj. do středy 8. 10. 2014. 

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyho-
vět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody,
proč žádosti vyhovět nelze.

Zdeněk Hovorka
vedoucí odboru správního
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

KdyÏ chcete vylep‰it
svÛj domov

rychle – do 24 hodin

minimum potfiebn˘ch dokladÛ

s moÏností odkladu splátek

s bezplatn˘m nav˘‰ením pÛjãky

www.proficredit.cz

Volejte

zdarma

800 166 000

* Mûsíãní splátka 969 Kã, platí pro Zamûstnaneck˘ úvûr,
v˘‰ka úvûru 10 000 Kã, splatnost úvûru 12 mûsícÛ, RPSN 32,92 %,

úroková sazba 32,93 %, celkovû zaplatíte 11 628 Kã.




