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âtvrtstoletí demokracie v âechách
Vážení čtenáři,
asi nemá význam, abych tu teď vzpomínal na to,
co jsem dělal, když v listopadu 1989 na Václavském náměstí cinkaly klíče, Marta Kubišová zpívala Modlitbu pro Martu a Václav Havel mluvil
o svobodných volbách. (Byl jsem na škole v přírodě…) Ale určitě má velký význam, abychom si my
všichni tyto události připomínali, a abychom si
připomínali hlavně proč a co vlastně se to tenkrát
stalo. Byť ještě nejsem (snad) tak starý, i já vnímám a nestačím se divit, kolik času už uběhlo.
Nejen, že jsou dnes již dospělí lidé, kteří v té době
nebyli naživu. Ale hlavně mě děsí, kolik lidí naživu
bylo, vše si pamatují, a přesto zapomněli.
Ne, nebojte se, do politických agitací a politologických úvah se pouštět nebudu. Jen vás chci
všechny co nejsrdečněji pozvat na několik akcí,
které Kulturní centrum Turnov při příležitosti tohoto půlkulatého výročí od událostí 17. listopadu
1989 pořádá. Jsem rád, že několik středních škol
pozitivně reagovalo na naši výzvu a výtvarně se

zhostilo tohoto tématu. Jsem rád, že je mezi námi
tolik zajímavých lidí, kteří byli v oněch dnech aktivně činní. Jsem rád, že se dnes můžeme svobodně
o tom všem bavit, a jsem rád, že můžeme chodit
do divadla na hry dříve zakazovaných autorů.
Z toho ostatně vzešel program, jímž chceme onu
chvíli, kdy došlo k obnovení demokracie v Čechách, uctít. A kdo z vás by si chtěl připomenout
zmiňovanou Modlitbu pro Martu, také bude mít
možnost! Podrobněji na dalších stránkách aktuálního vydání HOT.
A ještě jednu poznámku: máme v týmu novou
posilu! Hlavní náplní činnosti Adély Ištvánkové
bude zejména v dnešní době tolik potřebná komunikace. Věřím, že výsledky její práci poznáte
všichni nejen na stránkách tohoto časopisu, ale
také na našem webu. Z něj se snad již brzy stane
skutečný kulturní zpravodajský portál, kde si rádi
počtete.
Hezké listopadové vzpomínání přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
sobota 1. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
DÒM KOUZEL 3D
animovaný/dobrodružný
130,–
17.00 – KINO SFÉRA
CO JSME KOMU UDùLALI
komedie
110,–
16.30 – MùSTSK¯ PARK ZA LETNÍM KINEM
BOUDA S LAMPIONEM
lampionový průvod
19.30 – KINO SFÉRA
INTIMITY
romantický/komedie
100,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
3. lekce
kurzovné 1650,–/jednotlivé lekce 300,–

nedûle 2. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
DÒM KOUZEL
animovaný/dobrodružný
110,–
17.00 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný
100,–
19.30 – KINO SFÉRA
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
drama
120,–

pondûlí 3. listopadu

18.00 – DÛm Na Sboﬁe
SCÉNICKÉ âTENÍ LUKÁ·E
HEJLÍKA – INFERNO
Večer Na Sboře

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
BOÎSK¯ ¤ÍZEK
divadelní představení
předprodej 100,–/na místě 120,–

pátek 7. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
INTERSTELLAR
sci-fi
100,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
TRADITIONAL JAZZ STUDIO
PAVLA SMETÁâKA
předprodej 110,–/na místě 150,–

pondûlí 10. listopadu

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
TRAVESTI SHOW
TECHTLE MECHTLE
předprodej 250,–/na místě 270,–

úter˘ 11. listopadu

sobota 8. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
VâELKA MÁJA 3D
animovaný
150,–
17.00 – KINO SFÉRA
STOLETÍ
MIROSLAVA ZIKMUNDA
dokumentární
90,–
19.30 – KINO SFÉRA
SNOW FILM FEST 2014
dokumentární
100,–

nedûle 9. listopadu

17.00 – KINO SFÉRA
DEAD SNOW: RUD¯ VS. MRTV¯
komedie/horor
110,–
19.30 – KINO SFÉRA
STOLETÍ
MIROSLAVA ZIKMUNDA
dokumentární
90,–

14.30 – KINO SFÉRA
VâELKA MÁJA
animovaný
120,–
16.00 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
4. lekce
kurzovné 1 650,– /jednotlivé lekce 300,–

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POETIKA
postupová soutěž v přednesu

stﬁeda 12. listopadu

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POETIKA
postupová soutěž v přednesu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MÒJ ROMANTICK¯ P¤ÍBùH
abonentní divadelní představení + veřejnost
předprodej 240,–/na místě 280,–
19.30 – KINO SFÉRA
BOJ SNùÎNÉHO PLUHU S MAFIÍ
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 13. listopadu

10.00 – KINO SFÉRA
MÍSTA
kino nejen pro seniory, drama 50,–

stﬁeda 5. listopadu

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O âARODùJNICI CHYTROLÍNù
představení pro školy 40,–/30,–/20,–
19.30 – KINO SFÉRA
MAMI!
Filmový klub,
100,–/členové FK a studenti 80,–
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18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POETIKA – GALAVEâER
předprodej 80,–/na místě 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
ÎELEZNÁ SRDCE
akční/drama

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
DRÒBEÎÍ NÁ¤EZ
předprodej 100,–/ na místě 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
ÎELEZNÁ SRDCE
akční/drama

130,–

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
BA NAOPANK
koncert
vstupné dobrovolné
22.00 – KINO SFÉRA
JESSABELLE – HORROR
NIGHT
horor/thriller
110,–

sobota 15. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
·KATULÁCI 3D
animovaný/dobrodružný
130,– / 110,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
ZMIZENÍ ELEANOR
RIGBYOVÉ: ON
drama/romantický
110,– / při koupi vstupenek
na oba díly zároveň 80,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA

nedûle 16. listopadu

Se sv˘m cyklem scénického ãtení zavítá Luká‰ Hejlík i do Domu Na Sboﬁe.

130,–

pátek 14. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
POHÁDKÁ¤
drama/romantický

ãtvrtek 6. listopadu

10.00 – KINO SFÉRA
MÍSTA
kino nejen pro seniory, drama 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
INTERSTELLAR
sci-fi
100,–

17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
INTERNÍ KONCERT ÎÁKÒ
ZU·
vstupné dobrovolné

130,–

100,–

14.30 – KINO SFÉRA
·KATULÁCI
animovaný/dobrodružný
110,– / 90,– děti do 15 let

kulturní pﬁehled
17.00 – KINO SFÉRA
ZMIZENÍ ELEANOR
RIGBYOVÉ: ONA
drama/romantický
110,–/při koupi vstupenek na oba
díly zároveň 80,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
5. lekce
kurzovné 1 650,– /jednotlivé lekce 300,–
19.30 – KINO SFÉRA
POHÁDKÁ¤
drama/romantický
130,–

pondûlí 17. listopadu

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
25. V¯ROâÍ SAMETOVÉ
REVOLUCE
slavnostní večer
zdarma, nutné rezervovat vstupenky

stﬁeda 19. listopadu

8.30 a 10.00 – MùST SKÉ DIVADLO
O CHYTRÉ KMOT¤E LI·CE
představení pro školy 40,–/30,–/20,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
FURTLUFTDURCH TOUR
zábavný pořad Zdeňka Izera
předprodej 220,–/na místě 250,–
19.30 – KINO SFÉRA
LEVIATAN
Filmový klub
100,–/ 80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 20. listopadu

sobota 22. listopadu

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
NA ¤ADù JE ·ÍPKOVÁ
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 50,–
14.30 – KINO SFÉRA
VâELKA MÁJA 3D
animovaný
150,–
17.00 – KINO SFÉRA
HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. âÁST
dobrodružný/sci-fi
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
POHÁDKÁ¤
drama/romantický
130,–

nedûle 23. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
VâELKA MÁJA
animovaný
120,–
16.00 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
6. lekce
kurzovné 1650,– / jednotlivé lekce 300,–
17.00 – KINO SFÉRA
ÎELEZNÁ SRDCE
akční/drama
130,–
18.00 – RESTAURACE MA·KOVKA
JAZZOV¯ PODVEâER
hraje Lédl Jazz Q
50,–
19.30 – KINO SFÉRA
INTERSTELLAR
sci-fi
100,–

pondûlí 24. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. âÁST
dobrodružný/sci-fi
120,–

úter˘ 25. listopadu

19.30 – KC ST¤ELNICE
FESTIVAL NAP¤Íâ
hudební akce
předprodej 100,–/ na místě 150,–
19.30 – KINO SFÉRA
INTERSTELLAR
sci-fi
100,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
BYT NA INZERÁT
volné divadelní představení
předprodej 270,–/ na místě 300,–
18.00 – DÒM NA SBO¤E
NA K¤ÍDLECH POEZIE
Večer Na Sboře

stﬁeda 26. listopadu

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MARTIN HYBLER, DPS
CARMINA A HOSTÉ
Turnovský hudební večer
předprodej 100,–/ na místě 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
MAGICK¯ HLAS REBELKY
Filmový klub
100,–/ 80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 27. listopadu

10.00 – KINO SFÉRA
INTIMITY
kino nejen pro seniory,
romantický/komedie

50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KE≈A A GORILY
Cestovatelský klub
100,–

10.00 – KINO SFÉRA
INTIMITY
kino nejen pro seniory,
romantický/komedie
50,–
19.30 – KINO SFÉRA
HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. âÁST
dobrodružný/sci-fi
120,–

pátek 21. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. âÁST
dobrodružný/sci-fi
120,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
MARTA KUBI·OVÁ
koncert vstupné 350,–/370,–/390,–

Dal‰í z Turnovsk˘ch hudebních veãerÛ
se ponese v tónech sboru Carmina.

pátek 28. listopadu

sobota 29. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI Z MADAGASKARU 3D
animovaný 130,–/ 110,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
ZMIZENÍ ELEANOR
RIGBYOVÉ: ON
drama/romantický
110,–/při koupi vstupenek
na oba díly zároveň 80,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
TANEâNÍ PRO MANÎELSKÉ
A P¤ÁTELSKÉ PÁRY
závěrečná prodloužená
100,–/účastníci kurzu zdarma
19.30 – KC ST¤ELNICE
·ÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
komedie
100,–

nedûle 30. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
TUâ≈ÁCI Z MADAGASKARU
animovaný 110,–/ 90,– děti do 15 let
15.00 – KC ST¤ELNICE
DECHOVÁ HUDBA âESK¯ RÁJ
setkání s dechovkou
50,–/ s permanentkou 30,–
15.00 – KOSTEL SV. MIKULÁ·E
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Pavel Holas – varhany
70,–
17.00 – KINO SFÉRA
ZMIZENÍ ELEANOR
RIGBYOVÉ: ONA
drama/romantický 110,–/při koupi
vstupenek na oba díly zároveň 80,–
19.30 – KINO SFÉRA
·ÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
komedie
100,–
listopad 2014
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Kino Sféra

FK
DÛm kouzel

Co jsme
komu udûlali?

Kocourek Bouﬁka zachraÀuje
tajupln˘ dÛm starého kouzelníka.

âtyﬁi svatby
a dva na umﬁení.

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

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

3D so 1. 11. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 2. 11. – 14.30 hodin / 110 Kã

so 1. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã

Intimity

Tﬁi bratﬁi

Andûlé
v‰edního dne

Romantick˘ film, sloÏen˘ ze sedmi pﬁíbûhÛ Hudební pohádka reÏiséra Jana Svûráka Originální pﬁíbûh A. Nellis podle
o lásce, které se vzájemnû prolínají.
– filmová verze dûtsk˘ch minioper. mimoﬁádného románu M. Viewegha.

romantick˘/komedie, âR,
2014, 104 min., 12+
so 1. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
ãt 20. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory
ãt 27. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
kino nejen pro seniory

Mami!
Pﬁíbûh dospívajícího chlapce
s diagnózou ADHD.

pohádka/rodinn˘, âR/DK,
2014, 86 min.

drama, âR, 2014, 97 min.

drama/psychologick˘, CAN/F,
2014, 139 min., 15+, titulky

ne 2. 11. – 17.00 hodin / 100 Kã

ne 2. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã

st 5. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

FK
Místa

Interstellar

Vãelka Mája

Století Miroslava
Zikmunda

Snow Film
Fest 2014

Dead Snow:
Rud˘ vs. Mrtv˘

Nov˘ projekt tvÛrcÛ Pout,
nejlep‰ího filmu roku 2010.

Lidstvo hledá nov˘ domov mezi
hvûzdami v reÏii Ch. Nolana.

Nové dobrodruÏství
oblíbené hrdinky.

Skuteãn˘ Ïivotní pﬁíbûh dvojice
Zikmund – Hanzelka.

Leto‰ní roãník filmového
festivalu zimních sportÛ.

Zombie nacisti usilují
o nadvládu nad svûtem.

drama, âR,
2014, 108 min., 12+

sci-fi, USA, 2014,
169 min., 12+, titulky

animovan˘, N,
2014, 79 min., dabing

dokumentární, âR,
2013, 97 min.

dokumentární, 205 min.

komedie/horor, NOR,
2014, 101 min., 15+, titulky

ãt 6. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 13. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

ãt 6. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
pá 7. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 23. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
pá 28. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã

3D so 8. 11. – 14.30 hodin / 150 Kã
2D ne 9. 11. – 14.30 hodin / 120 Kã
3D so 22. 11. – 14.30 hodin / 150 Kã
2D ne 23. 11. – 14.30 hodin / 120 Kã

so 8. 11. – 17.00 hodin / 90 Kã
ne 9. 11. – 19.30 hodin / 90 Kã

6|

| listopad

2014

so 8. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã ne 9. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã

Kino Sféra

FK
Boj snûÏného
pluhu s mafií
Zábavn˘ a inteligentní
akãní thriller ze severu.

Îelezná
srdce

Jessabelle

VraÏedná mise tankové posádky
Dívka po tragické nehodû zjistí,
proti nûmecké pﬁesile s B. Pittem. Ïe ve starobylém domû neÏije sama.

·katuláci

Zmizení Eleanor
Rigbyové: On

Pohádkáﬁ

Hrdinové mají nejen velká srdce,
ale i pﬁekvapivé tvary.

Neobvykl˘ pﬁíbûh máme moÏnost
vidût ze dvou rÛzn˘ch pohledÛ.

Nov˘ ãesk˘ film s J. Macháãkem
a A. Geislerovou v hlavních rolích.

drama/romantick˘, USA,
2013, 89 min., 12+, titulky

drama/romantick˘, âR,
2014, 90 min., 15+

krimi/komedie, NOR,
2014, 115 min., 15+, titulky

akãní/drama, USA, 2014,
135 min., 15+, titulky

horor/thriller, USA, 2014,
89 min., 15+, titulky

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

st 12. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 13. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 14. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 23. 11. – 17.00 hodin / 130 Kã

pá 14. 11. – 22.00 hodin /
110 Kã – HORROR NIGHT

3D so 15. 11. – 14.30 hodin /
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 16. 11. – 14.30 hodin /
110 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

FK

so 15. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã
(80 Kã pﬁi koupi vstupenek na oba díly) so 15. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 29. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã ne 16. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã
(80 Kã pﬁi koupi vstupenek na oba díly) so 22. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã

FK

Zmizení Eleanor
Rigbyové: Ona

Leviatan

Neobvykl˘ pﬁíbûh máme moÏnost
vidût ze dvou rÛzn˘ch pohledÛ.

O Ïivotû v malém mûstû blízko
Barentsova moﬁe.

Hladové hry
pﬁerÛstají v revoluci.

O zpûvaãce a signatáﬁce Charty 77
Martû Kubi‰ové.

Oblíbené postaviãky se objevují
v samostatném filmu.

V pokraãování úspû‰né komedie
se objeví mnoho nov˘ch tváﬁí.

drama/romantick˘, USA,
2013, 100 min., 12+, titulky

drama, RUS, 2014,
141 min., 15+, titulky

dobrodruÏn˘/sci-fi, USA,
2014, 100 min., 12+, titulky

dokumentární, âR,
2014, 90 min.

animovan˘, USA, 2014,
90 min., dabing

komedie, USA, 2014,
108 min., titulky

ãt 20. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 21. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 22. 11. – 17.00 hodin / 120 Kã
ãt 27. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã

st 26. 11. – 19.30 hodin
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

3D so 29. 11. – 14.30 hodin
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 30. 11. – 14.30 hodin
110 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

so 29. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 30. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã

ne 16. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã
(80 Kã pﬁi koupi vstupenek na oba díly)
st 19. 11. – 19.30 hodin /
ne 30. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã 100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti
(80 Kã pﬁi koupi vstupenek na oba díly)

Hunger Games: Magick˘ hlas
TuãÀáci z
Síla vzdoru 1. ãást
rebelky
Madagaskaru

·éfové
na zabití 2

listopad 2014
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Mûstské divadlo

Divadlo Nakafráno
Autorské divadlo oblíbeného turnovského spolku
uvede v listopadu hned dvě představení.

ãtvrtek 6. listopadu od 19.30 hodin
BoÏsk˘ ﬁízek
Mûstské divadlo
Vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Božský řízek se odehrává v porodnici a je především o nevyzpytatelných zákoutích ženské duše,
která je v těhotenství značně přecitlivělá. Drůbeží
nářez pak navazuje vyprávěním o životě, o výchově, nebo spíš nevýchově dětí, o běžných starostech
i nastupujícím stáří.
Postupnými reprízami všech svých kousků připravuje svoje fanoušky na jarní premiéru nového
představení.

pátek 14. listopadu od 19.30 hodin
DrÛbeÏí náﬁez
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Travesti show
Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle
přichystala zábavní pořad s názvem PelMel!

herečky, politiky a další známé osobnosti. V pořadu PelMel si pro Vás přichystali opět od každého
něco – osvědčená vystoupení i úplné novinky.

Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem
Alexem opět po půl roce předvedou zcela novou
a neokoukanou podívanou plnou hudebních hitů,
scének a vtipných momentů. Během svých pořadů
často zapojují i samotné publikem. Kromě imitace
zpěvaček a zpěváků napodobují často také herce,

pondûlí 10. listopadu od 19 hodin
Zábavní poﬁad
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 250 Kã, na místû 270 Kã

MÛj romantick˘ pﬁíbûh dosáhl i na Thálii
Divadlo Petra Bezruče z Ostravy přiveze univerzální hořkosladké drama, zábavný, a přesto nekompromisní pohled na hledání toho pravého
partnera dnešními třicátníky.
Pod slupkou komedie se ukrývá originální vztahová tragikomedie, jejíž vtip je navíc umocněn hereckým obsazením.
Mladý skotský dramatik D. C. Jackson velmi
upřímně ukazuje, proč tolik dnešních třicátníků
žije samo, bez rodiny, bez dětí a bez partnera a analyzuje fenomén singles. A rozhodně si nemyslí, že
by dnešní mladí muži a ženy byli generací kariéristů. Vždyť ústřední dvojicí příběhu jsou možná i tak
trochu „lidé od vedle“, kteří svoji práci nikterak
8|
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neprožívají, spíše v zaměstnání přežívají a víkend
je pro ně jasným vysvobozením. Oba si navíc ne-

sou šrámy od svých prvních lásek a idealistické
představy o tom, jak by vztahy měly fungovat.
Hra Můj romantický příběh měla světovou premiéru v roce 2010 a zazářila na edinburském festivalu, kde získala hlavní cenu, a následně se představila vyprodanému hledišti londýnského Bush
Theatre. Tereza Vilišová, česká představitelka postavy Amy, dostala za svůj výkon cenu Alfréda
Radoka i Thálie.

stﬁeda 12. listopadu od 19.30 hodin
Abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
Vstupné v pﬁedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã

Mûstské divadlo

Furtluftdurch tour
Populární bavič Zdeněk Izer zavítá do Turnova se
svým zábavním pořadem, jehož stálým hostem je
finalistka první řady Superstar Šárka Vaňková.
Na bránice diváků zaútočí Izer řadou zábavných
scének, parodií a imitováním mnoha populárních
zpěváků a zpěvaček. Diváky čeká jeho nezaměnitelný humor, a tedy i večer plný smíchu. Celovečerní pořad populárního baviče je i tentokrát

obohacený o nejrůznější zábavné kostýmy a převleky. Přijďte si do divadla odpočinout od všedních problémů, trocha humoru nikomu neuškodí.

stﬁeda 19. listopadu od 19.30 hodin
zábavní poﬁad
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 220 Kã, na místû 250 Kã

Na ﬁadû je ·ípková
Děti i jejich rodiče čeká veselá podívaná o tom, že
než se stane z holčičky princezna, chvíli to trvá,
a že čekat sto let je pěkná „fuška“ – královští rodiče přitom řeší úplně běžné věci.
Známé představení o spící princezně plné písniček zahrají Čmukaři. Představení zapadá do řady
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla, která se

snaží nadchnout pro hraná představení i nejmenší diváky.

sobota 22. listopadu od 10 hodin
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Byt na inzerát
Ztřeštěná komedie o tom, že někdy nestačí si jen
podat inzerát a přijít na správnou adresu.
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje, a tak spolu na
jedné adrese bydlí kromě ní ještě klavíristka
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná MarieLouisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných
temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí
vtipný příběh.
Všechny obyvatelky se totiž nezávisle na sobě
rozhodnou radikálně změnit život a všechny si bez
vědomí ostatních podají inzerát. Majitelka bytu
hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka
model pro obraz Spartaka a služebná životního
partnera. Zájemci se brzy dostaví, ale samozřejmě
zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerent-

ka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění ještě více zkomplikuje.
A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých
zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale
chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své
je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně
představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů, do
Turnova ji přiveze Divadelní společnost Háta.

pondûlí 24. listopadu od 19.30 hodin
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 270 Kã, na místû 300 Kã
listopad 2014
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Poetick˘ galaveãer obohatí vzácní hosté
Již tradiční recitační soutěž s názvem Poetika vyvrcholí v druhém listopadovém týdnu slavnostním
galavečerem. Na něm vystoupí nejen vítězové soutěže v přednesu, ale i několik zajímavých osobností
kulturního světa.
Jedním z nich bude pozoruhodný umělec Pavel
Hejlátko. Jako básník a performer je známý svou
tvorbou, za kterou byl nominován i na cenu Magnesia Litera. Pro někoho je zase zapamatovatelná
jeho potetovaná tvář. Jednoznačně lze říct, že jeho
vystoupení jsou velkým kulturním zážitkem.
Vedle Pavla Hejlátka obohatí galavečer také hudební duo Kieslowski, projekt o dvou lidech,
o dvou hlasech a intimitě. Hudebník David Po-

jící dynamika, originální aranže, citlivé beaty, vtip
a silné texty v sobě mají příslib něčeho velmi opravdového.
V neposlední řadě je také potřeba vyzdvihnout
dalšího hosta, Vladimíra Mertu, který vešel do povědomí publika svými baladickými písněmi na
způsob intimních úvahových monologů a technicky nadprůměrnou hrou na akustické kytary a foukací harmoniku.

mahač a pianistka a zpěvačka Marie Kieslowski
spolu letos v září vydali už třetí desku, jejíž strhu-

ãtvrtek 13. listopadu od 18 hodin
Poetika – galaveãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 80 Kã, na místû 120 Kã

Ba Naopank vás rozproudí
„Psycho-punk-popový kvintet z Turnova vznikl
v reakci na přesmrtnou strnulost místní hudební
scény a každý z jeho úderných songů je jako defiblirační výboj vedený do selhávajícího srdce Českého ráje,“ tvrdí o sobě Ba Naopank.

pátek 14. listopadu od 20 hodin
Ba Naopank
Restaurace Stﬁelnice
dobrovolné vstupné

Marta Kubi‰ová se zaãíná louãit
Fenomenální zpěvačka a hlavně morální osobnost
listopadových událostí Marta Kubišová přijede do
Turnova představit své nové album s názvem
„25“. Jedná se pravděpodobně o její poslední živé
album, protože nedávno oznámila ukončení umělecké dráhy v roce 2017.
Nová deska Marty Kubišové obsahuje zejména
tvorbu po roce 1989 a jde o nahrávku recitálu její
domovské scény Divadla Ungelt. V Turnově ji
představí za doprovodu hudební skupiny Karla
Štolby a zvláštním hostem večera bude i umělecký
ředitel divadla Ungelt Milan Hein, stejně jako je
jím na desce.
Marta Kubišová začala profesionálně zpívat už
v polovině 50. let, kariéru jí ale zkomplikoval ko10 |
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zakázal uměleckou činnost. Živila se lepením sáčků na hračky i jako referentka zásobování ve
Výstavbě sídlišť. Znovu se rozezpívala až v době
sametové revoluce 1989, kdy z jejích úst z balkónu
Melantrichu na Václavském náměstí poprvé po letech zazněla Modlitba pro Martu a česká hymna.
Svou kariéru proto dělí na dvě a pětadvacet let
„té druhé“, porevoluční, přijede připomenout i do
Turnova. Její koncert hezky zapadne do atmosféry
kolem oslav 17. listopadu.
munistický režim. Její interpretace písně Modlitba
pro Martu se stala národním protestsongem v době okupace vojsky Varšavské smlouvy, roku 1970
ji pak režim kvůli postoji při srpnových událostech

pátek 21. listopadu od 19 hodin
Recitál Marty Kubi‰ové
KC Stﬁelnice
vstupné 350/370/390 Kã

hudební pozvánky

Martin Hybler, DPS Carmina a hosté
Turnovský hudební večer obohatí v listopadu Martin
Hybler, dětský pěvecký sbor Carmina a hosté.
Carmina vznikla v roce 1992 při Základní umělecké škole v Turnově z dětí prvních a druhých tříd
základních škol.

Dnes má již své pevné místo mezi kulturními aktivitami města. Pravidelně vystupuje v Turnově
a okolí, zúčastňuje se různých přehlídek, soutěží
a spolupracuje s oběma turnovskými smíšenými
sbory dospělých, s Musicou Fortunou a PS Antonín Dvořák.

stﬁeda 26. listopadu od 19.30 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Vydejte se napﬁíã neznám˘m hudebním svûtem
Hlavní myšlenkou festivalu Napříč je spojit neokoukané muzikanty a přiblížit divákům trochu jiné hudební žánry a originální interprety.
Večer zahájí poetická kapela Listolet mísící prvky
folku, alternativního rocku a elektroniky. Inspiraci čerpá ze svých kořenů v kopcích na východ od
řeky Moravy a znalci ji charakterizují jako „velké
hudební pohlazení místy proti srsti“.
Druhým hostem bude česká zpěvačka, houslistka, violistka a obecně vzato hudebnice Gabriela
Vermehlo, která dostala mimo jiné cenu Alfréda
Radoka v kategorii Talent roku za roli čarodějky
Evy v muzikálu Balada pro banditu brněnského
divadla Husa na provázku.
Následovat bude vystoupení brněnského kvarteta Nevermore&Kosmonaut v čele s písničkářem

Předposlední vystoupení bude patřit regionální
formaci The Boband, kterou není potřeba dlouze
představovat. Akustická kytara, foukací harmonika
a písně Boba Dylana ze šedesátých let v původních
verzích: takto si lze koncert snadno představit.
Vrcholem večera pak bude americký rockový
a jazzový baskytarista Fernando Saunders, který
patří k elitním světovým bezpražcovým basistům.
V Turnově se v rámci svého evropského turné
Saunders představí se svou kapelou plnou skvělých muzikantů.

Michalem Šimíčkem. Jeho texty mají často surrealistické kontury a ve výsledku se nevšedně pojí
s průzračně akustickou hudbou.

pátek 28. listopadu od 19.30 hodin
Festival Napﬁíã
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 150 Kã

První adventní koncert bude pln˘ pﬁekvapení
O zážitek z prvního adventního koncertu se postará varhaník turnovských kostelů Pavel Holas.
„Těžiště koncertu bude ležet v mých vlastních improvizacích, jako záchytné body ale zazní i skladby třeba od Händla nebo Mozarta,“ zve Holas na
své nevšední autorské vystoupení.
Pavel Holas je varhaníkem turnovských kostelů
od roku 2001. „Zdědil jsem tento úřad po varhaníkovi panu Lacinovi, který to dělal třicet let,“ vypráví sympatický umělec, který už od svých patnácti let doprovázel na varhany pěvecký sbor

Antonína Dvořáka. Varhany jsou pro něj velkým
koníčkem, v profesním životě se ale věnuje spíš

výtvarnému umění. Je akademickým malířem
a vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze.
V Turnově si můžete mimo první adventní koncert
poslechnout jeho překrásná varhanní vystoupení
každou neděli a o všech svátcích v Mariánském
kostele.

nedûle 30. listopadu od 15 hodin
První adventní koncert
Kostel sv. Mikulá‰e
vstupné 70 Kã
listopad 2014
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Smetáãkovci hráli i kardinálÛm
Smetáčkovci jsou tím nejlepším, co je možné si
z českého jazzu poslechnout. Vítězili v prestižních
zahraničních soutěžích, koncertovali ve světě a nahrávali s hvězdami, jako je Benny Waters nebo
Tony Scott. Více než padesát let je tmelí kapelník
Pavel Smetáček, který rád vzpomíná třeba na zájezd mongolských turistů.
Své zahajovací vystoupení zakusilo Traditional
Jazz Studio 8. listopadu 1959 v podzemní funkcionalistické tančírně Pygmalion, kterou ukrýval palác Phoenix na pražském Václavském náměstí.
Od té doby se tento jazzový soubor stal jedním
z nejrespektovanějších u nás, sehrál zásadní roli
při formování českého jazzu a v zahraničí patří
k historicky nejznámějším jazzovým souborům
z Česka.
Slávu pﬁijímají spí‰ skromnû
Zakladatel souboru a ikonická postava české hudební scény Pavel Smetáček označil tuhle chválu
za vtipné přehánění. „Skoro by se to vylučovalo
s naší snahou o přející partnerství se stylově blízkými soubory,“ říká hudebník.
„Žili jsme a tvořili nejčastěji mezi studenty
a studovanými lidmi, kteří více oceňují vytrvale
zrající než povrchově krátkodeché věci,“ vysvětluje si Pavel Smetáček úspěch svého souboru.
Pavel Smetáček jako vedoucí souboru Traditional Jazz odehrál kolem pěti tisíc vystoupení,
účinkoval v několika filmech, asi ve stovce televizních pořadů i v Divadle Na zábradlí. Příležitostně
spolupracoval s Hanou Hegerovou, Evou Olmerovou i řadou dalších jazzových hudebníků.
S klasick˘m jazzem vítûzili i v New Orleans
Traditional Jazz Studio známé také pod familiárním označením Smetáčkovci se zaměřovalo na
rozvíjení jazzové klasiky 20. let, a tedy i hudebníků, jako jsou Armstrong, Ory či Bechet. Brzy poté
se ale začali zabývat i vlastní tvorbou, a patřili tak
k nejčinorodějším uskupením svého žánru.
Soubor byl v 60. letech stálicí mezinárodních
soutěží v Bochumi, Curychu i Düsseldorfu, po12 |
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duše: „Hráli jsme mnohdy samým studentům, jindy osazenstvu italských rozpálených pláží nebo
posluchačům v prostředí pražských sněhových
vánic a odpovídajícímu publiku na Kavkaze
i v Pobaltí a na Kanárských ostrovech.“
Nejzvláštnější publikum je prý vyslechlo v pražské Redutě, šlo o hromadný zájezd mongolských
turistů.

každé vítězně. Navíc se účastnil i většiny nesoutěžních festivalů, namátkou zmiňme New Orleans
Jazz & Heritage Festival, North Sea Festival
v Nizozemsku, Warsaw Jazz Jamboree či švýcarské Montreux.
Pavel Smetáãek
Český jazzový klarinetista, saxofonista a kapelník Traditional Jazz Studio se narodil v lednu
roku 1940 v Praze. Je synem dirigenta a hobojisty profesora Václava Smetáčka a patří k nejvýraznějším českým jazzovým hudebníkům
propagujícím odkaz tradičního jazzu. V letech
1994–1998 byl radou Velvyslanectví ČR
v Itálii.
Kardinálové, fyzici i studenti je poslouchali
Soubor Traditional Jazz koncertoval pro skutečně
pestré publikum. Pavel Smetáček s úsměvem
vzpomíná hned na několik z nich. „Třeba na Maltě
jsme hráli účastníkům Einsteinova kongresu, tedy
stu fyziků, matematiků či astronomů,“ vzpomíná
kapelník a pokračuje ve vtipném výčtu. „V pražském Černínském paláci jsme vystupovali pro asi
šedesát zahraničních diplomatů, v arcibiskupském paláci pro podobný počet biskupů a kardinálů. V jedné nemocnici zase pro více než padesát
pacientů,“ vyjmenovává. Nakonec to shrne jedno-

Benny Waters byl stylovû nejpÛvodnûj‰í
Traditional Jazz Studio spolupracovalo i se špičkovými jmény jazzového světa a Pavel Smetáček
rád vzpomíná na mnoho z nich. „Nejstarší a stylově nejpůvodnější byl Afroameričan střídající saxofony s klarinetem Benny Waters. Ten s námi nahrál dokonce i jednu mou skladbu – Milovník
v nemilosti,“ svěřil se Pavel Smetáček.
Podobně Tony Scott s nimi nahrál třeba píseň
Život je jen náhoda od prvorepublikového skladatele Jaroslava Ježka.
Pavel Smetáček byl sám členem národnostně
pestrého jazzového souboru, který vedl americký
saxofonista Gerry Mulligan.
Komunismus mi vnitﬁní svobodu vzít nemohl
V souvislosti s výročím sametové revoluce se nešlo Pavla Smetáčka nezeptat na jeho zkušenosti
s režimem.
Kvůli odmítání komunistické ideologie ho totiž
vyloučili ze studia hudby na Karlově univerzitě.
Na otázku, zda mu doba zkřížila životní cestu ještě jinak, odpovídá, že „jen“ jako všem: všeobecnou šedí, omezením životního prostoru a pohybu,
obecně nedostatečným přísunem informací.
„Ale vnitřní svobodu, tedy víru, naději a lásku
mi vzít nemohla,“ uzavírá Pavel Smetáček svou
výpověď.

pátek 7. listopadu od 20 hodin
Traditional Jazz Studio
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 110 Kã, na místû 150 Kã

KCT informuje

Oslavte s námi 25. v˘roãí sametové revoluce
Oslavy čtvrt století demokracie budou mít v Turnově hned několik částí a odehrají se na den přesně 25 let od 17. listopadu 1989, tedy třetí listopadové pondělí. Program bude následující:

18 hodin; Mûstské divadlo
âtvrtstoletí demokracie v âechách
Panelová diskuse na téma aktuální situace a stavu
české společnosti 25 let od pádu totalitního režimu v naší zemi.

15.30 hodin; KC Stﬁelnice
VernisáÏ prací studentÛ
turnovsk˘ch stﬁedních ‰kol
25 let od sametové revoluce očima studentů středních škol v Turnově.

20 hodin; Mûstské divadlo
Divadelní spolek Ka‰par
– Audience
Slavná jednoaktovka Václava Havla v podání herců Jakuba Špalka a Jana Potměšila.

16 hodin; Kino Sféra
Pﬁedávání medailí starosty mûsta
Neformální setkání osobností 17. listopadu 1989
na Turnovsku spojené s předáváním medailí starosty města.

Máte zájem o kulturu a rádi byste nahlédli i do
zákulisí? Baví vás psát či fotit a chtěli byste svoje výsledky zveřejňovat? Nabízíme vám příležitost získat cenné zkušenosti a praxi v oboru
žurnalistiky, PR a propagace či fotografování.
Hledáme redaktory reportáží, zpráv a rozhovorů, filmové, divadelní i hudební recenzenty, ale také fotografy a tvůrce videí.
Požadujeme zodpovědnost, aktivitu a chuť se zlepšovat. Očekáváme původní texty, fotografie i videa,
protože zkopírovat článek z internetu umí každý.
Nabízíme možnost získat zkušenosti a obohatit
tak svůj životopis. Vaše příspěvky budeme publikovat na webu kulturního centra, na facebooku
a případně v časopise HOT. Hodit se vám může
i dohled zkušené redaktorky, která ráda s čímkoli
pomůže a poradí. Třešničkou je pak volný vstup
na akce, ze kterých budou vznikat vaše výstupy.
V případě zájmu o další informace kontaktujte
vedoucí redaktorku HOT Adélu Ištvánkovou na
telefonech 734 122 579 a 481 322 083 nebo na emailu adela.istvankova@kcturnov.cz.

Nabídka taneãních kurzÛ
pro mládeÏ – jaro 2015
Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením
zkušeného učitele Petra Mertlíka, člena svazu
učitelů tance ČR a Mezinárodního svazu učitelů tance, kurzy společenského tance a výchovy
pro mládež.
Všechny výukové lekce, prodloužené i věneček
se budou konat v Turnově, v prostorách KC Střelnice. 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 kurzovného 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 sdělíme na tel. 481 322 083.

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 …………………………………………………………….
✄

Hlasy a ohlasy Turnovska
hledají stáÏisty z ﬁad
studentÛ

Na všechny akce je vstup zdarma, ale na panelovou diskusi a představení v Městském divadle je
nutné si předem rezervovat lístky (osobně či telefonicky na recepci Kulturního centra).

listopad 2014
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KeÀa a gorily
Cestovatelé Kateřina a Miloš Motani provedou
zájemce po africké Keni a přestaví nejen gorily,
ale také jeden z největších afrických slumů
v hlavním městě Nairobi a pravou divočinu i se
spoustou exotických zvířat.

den strávili také mezi obrovskými hejny plameňáků či v parku Masai Mara mezi pakoni.
O zážitky a hlavně spoustu nádherných fotografií se s vámi cestovatelé podělí v rámci Cestovatelského klubu tentokrát výjimečně v divadle.

Cestou napříč Keňou se Miloš s Kateřinou zastavili také v masajské vesnici, řešili problémy
s autem v parku Tsavo a vydali se na hadí safari.
Neminuli ani rušné město Mombasa, kde ještě
před časem kvetl obchod s otroky a v rezervaci
Sweetwather je zajímali hlavně nosorožci. Celý

Nabízíme vám tﬁi
druhy dárkov˘ch
poukazÛ
Nevíte si rady s vánočními dárky? Kulturní centrum Turnov pro vás nachystalo novinku v podobě tří různých dárkových poukazů!
Univerzální poukázky v hodnotě 500 a 1 000 Kč
bude možné použít na jakoukoli akci pořádanou
Kulturním centrem, na divadelní představení,
koncerty, kino a další pořady. Jejich platnost nebude časově nijak omezená.
Vedle toho budou v nabídce celoroční dárkové
poukazy na vámi vybrané pořady a vedle nich také
speciální vánoční dárkové poukazy, které budou
v prodeji od 1. do 23. prosince. Ty se od těch celoročních budou lišit pouze svým vzhledem.

14 |
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ãtvrtek 27. listopadu od 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub
Mûstské divadlo
vstupné 100 Kã
Všechny tři druhy poukazů budou v prodeji od
1. prosince v recepci Kulturního centra.
Nad rámec této nabídky máme pro vás ještě jeden tip. Díky spolupráci Kulturního centra s Národním divadlem vám od 1. prosince budeme moci
nabídnout vstupenky na vybraná operní představení na scéně Národního divadla za výrazně nižší
cenu! Více se dočtete v prosincovém vydání HOT
nebo na našem webu.

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
6. listopadu – Božský řízek (volné divadelní představení) 100,–
7. listopadu – Traditional Jazz Studio (koncert)
110,–
10. listopadu – Techtle Mechtle – Pel Mel (travesti
show) 250,–
12. listopadu – Můj romantický příběh (abonentní
divadelní představení) 240,–
14. listopadu – Drůbeží nářez (volné divadelní
představení) 100,–
19. listopadu – Zdeněk Izer – Furtluftdurch tour
(hudebně zábavný pořad) 220,–
21. listopadu – Marta Kubišová (koncert)
350,–/370,–/390,–
24. listopadu – Byt na inzerát (volné divadelní představení) 270,–

26. listopadu – DPS Carmina (Turnovský hudební
večer) 100,–
27. listopadu – Keňa a gorily (Cestovatelský klub)
100,–
28. listopadu – Festival Napříč (koncert) 100,–
30. listopadu – Dechová hudba Český ráj (Setkání
s dechovkou) 50,-/30,30. listopadu – První adventní koncert (koncert) 70,–
6. prosince – Petra Janů (koncert) 350,–/330,–/
300,–
10. prosince – Poslední případ Sherlocka Holmese
(abonentní divadelní představení) 240,–
V souvislosti se zavedením nového rezervačního
a prodejního systému jsme se rozhodli usnadnit
a zpříjemnit vám nákup vstupenek na všechny
kulturní 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 na pokladnu kina Sféra! Každou sobotu a neděli je tato pokladna otevřená od
14 do 20 hodin a vy si zde můžete zakoupit vstupenky na libovolné představení pořádané KCT.
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

POKLADNA KINA SFÉRA
So 14.00–20.00
Ne 14.00–20.00

listopad 2014
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Muzeum âeského ráje
uvedena drobná publikace autorky výstavy
Vladimíry Jakouběové „Ušité z vlny, lnu a hedvábí“.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek
27. listopadu od 16.30 hodin.

Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
úter˘ 18. listopadu od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
âe‰tí archeologové ve stﬁední Asii
Přednáška představí činnost česko-uzbecké archeologické expedice v jižním Uzbekistánu v letech
2002–2014 a doplní tak malou výstavku, která
právě probíhá v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Posluchači se dozví rovněž něco o přírodních podmínkách a historických souvislostech v oblasti,
kde vládli Peršané, Řekové, Kušáni, ale také Čingischán nebo Tamerlán.
VÝSTAVY:
od 13. listopadu do 31. prosince, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Betlémy Vladimíra Kubíka
Vánoční výstava bude v letošním roce probíhat
v komorním prostředí Kamenářského domu, do
kterého jsme si pozvali sochaře Vladimíra Kubíka
s jeho krásnými dřevěnými betlémy.
Na konci 80. let experimentovat také s vlastní
sochařskou tvorbou a postupně se v ní zdokonaloval. Od počátků pracuje se dřevem, ale nebojí se
ho kombinovat i s kovy či kameny. Při práci používá nejen sochařská dláta, ale i současné nástroje,
jako jsou brusky či motorová pila.
Mezi jeho nejznámější, a snad i nejčastěji vystavovaná díla patří betlémy, se kterými se budete

Îlutá ponorka
Středisko pro volný čas dětí mládeže Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
Volnoãasov˘ klub v Ponorce otevﬁen
Bezpečný prostor pro děti a mládež v centru Turnova. Od konce září u nás vítáme kluky a holky
i mimo rámec zájmových kroužků. Pět dní v týdnu
je otevřeno do pozdních hodin, je zajištěn kvalifikovaný dozor i možnost využít herní prostředky Žluté ponorky (deskovky, výtvarná činnost, fotbálek
Weykick, výhledově Xbox, Dance Pad apod.)
V příjemném, nově zrekonstruovaném prostoru klu16 |
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od 2. ﬁíjna do 16. listopadu, V˘stavní sál muzea
KAREL VIK – grafik a malíﬁ
Grafik a malíř Karel Vik byl vlastně jediným z turnovských výtvarníků meziválečné éry, kterému se
podařilo zapsat se do povědomí široké české veřejnosti a překročit pomyslně hranici regionu, ba
státu.
moci na letošní výstavě seznámit (nebo znovu potkat). Vernisáž výstavy proběhne 13. listopadu od
16.30 hodin.
od 27. listopadu do 31. ledna, V˘stavní sál muzea
U‰ité ze konopí, lnu a hedvábí
Výstava představí návštěvníkům textilní součástky ze sbírky etnografie a uměleckého řemesla.
V první části výstavy se návštěvníci seznámí s historickým vývojem lidového kroje na Turnovsku
a s jeho úlohou ve společenském životě.
V druhém oddíle výstavy je prezentován oděv
měšťanský z druhé poloviny 19. a z první poloviny
20. století. Při příležitosti zahájená výstavy bude
bovny a velkého sálu je možno trávit volný čas po
vyučování, před tréninkem nebo mezi různými aktivitami. Budova Žluté ponorky se nachází v Husově ulici 77 a sousedí s městským parkem. Za pěkného počasí se bude využívat upravená zahrada.
Otevírací doba PO-âT 13.30–17.30, PÁ 13.30–16 hodin
Vstup do klubu je podmíněn souhlasem zákonného zástupce. Vstupné jednorázové 20 Kč, pololetní 1x týdně 150 Kč, pololetní 2x a víckrát týdně
300 Kč.
úter˘ 11. listopadu od 14 do 18 hodin
Divoãiny s grafick˘mi barvami
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet kouzlo grafických barev. Budeme experi-

od 12. ãervna do 18. ledna, Galerie muzea
„V srdci Hedvábné stezky“
Návštěvníkům představíme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur v Praze.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû
dennû kromû pondûlí
kvûten–záﬁí 9–17 hodin
ﬁíjen–duben 9–16 hodin
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
listopad
ZAV¤ENO
prosinec
9–16 hodin
mentovat s netradičními grafickými technikami,
jako je muchláž, malba nejrůznějšími nástroji, vytírání přes šablonu a další. Děti zdarma, dospělí
50 Kč.
Výtvarná dílna Žluté ponorky
ãtvrtek 4. prosince od 17 do 20 hodin
Pletení z pedigu
Kreativní dílna pro dospělé. Dílna pletení z pedigu
vám umožní zkusit si uplést vlastníma rukama ošatku, misku nebo zvonek. Do techniky vás zasvětí
Milena Johnová. Cena 150 Kč/osoba. Kapacita 10
osob. Závazné rezervace posílejte na email milena.
nutriaktiv@gmail.com nejpozději do 25. 11. 2014.
Výtvarná dílna Žluté ponorky

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz
pondûlí 3. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Scénické ãtení
Luká‰e Hejlíka – INFERNO
Podaří se odvrátit katastrofu, která by změnila
osud lidstva? Dramatizace knižního bestselleru
od Dana Browna.
úter˘ 4. listopadu od 18 hodin; Hlavní budova, spoleãensk˘ sálek
Pﬁedná‰ka: Novû objevené
pyramidy v Evropû
Mysleli jste si, že pyramidy jsou jen v Egyptě a Mexiku? Jiří Voňka, účastník archeologických průzkumů, vás přesvědčí, že pyramidy můžete nalézt
i v Evropě. Vstupné 20 Kč.

Davida Nožičky s průvodním slovem autora.
Hudební doprovod Monika Szantó a její žáci.
Výstava potrvá do 31. ledna.
pondûlí 10. listopadu od 10 do 15 hodin; Park u letního kina a okolí
Guerilla Poetring: Básnûní v ulicích
Akce pořádaná v rámci festivalu Dny poezie studenty SUPŠ Turnov pod vedením Mgr. Evy Jiřičkové.
pondûlí 10. listopadu od 14 hodin; penzion ÎiÏkova
úter˘ 11. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
stﬁeda 19. listopadu od 14 hodin; DD Pohoda
ãtvrtek 20. listopadu od 14 hodin; penzion V˘‰inka
Pﬁedná‰ka nejen pro seniory –
Václav Karel Holan Rovensk˘
Komponovaný pořad slova a hudby, uspořádaný
k 370. výročí regionálního hudebního skladatele,
varhaníka, kapelníka a kameníka. Průvodní slovo
Mgr. Alžběta Kulíšková, hudební doprovod Eva
a Bohuslav Lédlovi.
stﬁeda 12. listopadu od 14 do 16 hodin;
Informaãní centrum mládeÏe, suterén knihovny
V˘tvarná dílna: Prst˘nky z korálkÛ
Výtvarná dílna pro mládež pod vedením paní
Lenky O.

ãtvrtek 6. listopadu od 14 hodin; Hlavní budova, spoleãensk˘ sálek
VernisáÏ v˘stavy: Svût m˘ma oãima
Zahájení výstavy fotografií mladého fotografa

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012,
e-mail: sychrov@npu.cz, www.zamek-sychrov.cz
od 15. do 17. listopadu vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
Princezna a loupeÏník
Premiéra pohádkových prohlídek zámku nejen
pro rodiny s dětmi.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti
do tří let 20 Kč. Nutná rezervace na telefonním
čísle 482 416 011

ãtvrtek 13. listopadu od 14 hodin; penzion ÎiÏkovka
V‰ichni jsme jedna velká rodina
Beseda s PhDr. Janou Semelkovou, šéfredaktorskou týdeníku Naše rodina, na téma rodin, postavení seniorů, úloha prarodičů v rodině a další.
29. a 30. listopadu od 9 do 16 hodin
Adventní trhy
Tradiční trhy jsou spojené s ukázkami řemesel
a prodejem tradičního zboží. V bohatém programu se představí divadlo Inkognito, skupina „Péro
za kloboukem“ a žonglér Vojta Vrtek.
Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč.

Nová nadûje o. s. –
Rodinné centrum Bouda
www.thebouda.cz, Jitka Bártová, tel. 604 317 507

pondûlí 24. listopadu od 14 do 18 hodin;
Informaãní centrum mládeÏe, suterén knihovny
Básnû ze ‰uplíku
Volné setkání mladých tvůrců poezie na autorském čtení. Všichni jste zváni.
úter˘ 25. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Na kﬁídlech poezie
Komponovaný pořad slova hudby na počest básníka Jana Skácela. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., recitace Eva Kordová a Petr
Pešek. Hudební doprovod Jaroslava Petrásková
a MgA. Martin Hybler, PhD.
stﬁeda 26. listopadu od 18 hodin; Informaãní centrum mládeÏe,
suterén knihovny
Vytváﬁíme animace: STOP motion
Co je v podstatě principem animace? Jak si vyrobit
krátký animovaný film? Co je k tomu potřeba?
Nestačí mít jen foťák a počítač?
nedûle 30. listopadu od 9 do 14 hodin;
Dûtské oddûlení knihovny a spoleãensk˘ sálek
Den pro dûtskou knihu
Osmý ročník propagační akce zaměřený na výchovu ke čtenářství. Určeno pro rodiny s dětmi.
Jako tradičně bude v programu výtvarná dílna,
soutěže, autorská čtení, prodej knih, loutkové pohádky atd. Bude uvedena nová kniha, kterou jako
premiéru ilustrovala mladá výtvarnice Anna
Mastníková.
sobota 1. listopadu od 17 hodin
BOUDA S LAMPIONEM
Srdečně vás zveme na pátý ročník lampionového
průvodu.
pondûlí 10. listopadu od 16.30 hodin;
PRVNÍ POMOC DùTEM
Během besedy vám ukážeme, jak si poradit
s drobnými úrazy u dětí, ale i jak zvládnout první
pomoc v závažnější situaci ohrožující život dítěte.
Vstupné 40 Kč/s hlídáním 60 Kč.
listopad 2014
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Vzdûlávací centrum Turnov, o.p.s.
– kurz pro širokou veřejnost
– téma: Komunikace v zátěžových situacích
– lektorka: Mgr. Hana Drahoňovská
– termíny: 4. 11., 11. 11., 2. 12. a 9. 12. 2014 (celkem 12 hodin)

Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz
VCT – firemní vzdělávání
Každá společnost, která chce být na trhu úspěšná,
musí věnovat velkou pozornost vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Mimo jiné i proto Vzdělávací centrum Turnov nabízí nejen turnovským
firmám komplexní servis v oblasti vzdělávání – od
vstupního auditu vzdělávacích potřeb a sestavení
výukových programů na míru, přes vlastní realizaci školení a seminářů, až po zhodnocení výsledků vzdělávání.
Firmám běžně poskytovanou jazykovou a počítačovou výuku čím dál častěji doplňuje vzdělávání
v oblasti měkkých dovedností, zejména pak semináře zaměřené na firemní komunikaci. Novinkou
jsou potom kurzy první pomoci a bezpečnosti rea-

Burza stﬁedních ‰kol
stﬁeda 5. listopadu od 8.30 do 16 hodin
budova ‰koly v Ale‰ovû ulici
Již 20. ročník burzy škol je určen žákům základních škol a jejich rodičům, tedy všem zájemcům
o střední stupeň vzdělání. Akce je pořádána pod
záštitou Libereckého kraje a ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Liberci, kontaktním pracovištěm v Semilech. Cílem je ukázat
zájemcům rozmanitou paletu možností středního
vzdělávání, neboť na této akci se bude prezentovat
přibližně 35 středních škol nejen z našeho regionu, ale i ze širokého okolí. Pro žáky základních
škol jsou také připraveny různé soutěže a kvízy.
Více informací na telefonním čísle 481 319 114.

Interní koncert ÏákÛ
ZU· Turnov
ãtvrtek 13. listopadu od 17 hodin
koncertní sál ZU· Turnov
Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Posluchači mají
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ãtvrtek 20. listopadu od 9 do 15.30 hodin
Poskytování kvalitní paliativní
péãe v sociálních sluÏbách
– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.
lizované v autentických podmínkách přímo na
pracovištích.
Z aktuální nabídky:
od úter˘ 4. listopadu
Vybrané kapitoly z psychologie
možnost sledovat vývoj našich žáků hudebního
a případně i literárně dramatického oboru. Vstupné dobrovolné.

Jazzov˘ podveãer
v pizzerii Ma‰kovka:
Lédl Jazz Q
nedûle 23. listopadu 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. Rezervace na
tel.: 481 211 265

Okresní v˘stava
králíkÛ
sobota 29. listopadu od 8 do 15 hodin
chovatelská hala u zastávky âD Turnov mûsto
Základní organizace Českého svazu chovatelů pořádá Okresní výstavu králíků a místní výstavu holubů. Občerstvení je zajištěno, stejně jako bohatá
tombola se živými zvířaty.

úter˘ 28. listopadu od 11 do 17. 30 hodin
Péãe o osobu s demencí
– akreditovaný seminář pro sociální oblast
– lektorka ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,
Th.D.

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.
od 31. ﬁíjna do 30. prosince
V¯STAVA KRESLENÉHO HUMORU
grafika, karikaturisty a malíﬁe
Pavla Starého
Autor vystavuje na deseti panelech své humorné
kresby. Pavel Starý je výtvarně vzdělaný, pochází
z Mnichova Hradiště a nyní žije a pracuje ve svém
dřevěném domečku v Turnově.
Spolupracoval se všemi deníky a časopisy, kde
úspěšně prezentoval kreslený humor, je členem
České unie karikaturistů a pravidelně se zúčastňuje soutěží kresleného humoru doma i v zahraničí.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2014

Ceny obce byly v leto‰ním roce
udûleny
U příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu byly
během slavnostního večera uděleny ceny.

Nositelem Ceny čestného občanství se stal akademický malíř Václav Žatečka. Pan Žatečka se narodil roku 1941, v 60. a 70. letech minulého století učil výtvarnou výchovu na Lidové škole umění
v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouholetým pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, později (1990–2001) i ředitelem této školy. Prosadil zde nový obor – umělecké
odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické
budovy školy a také se podílel na organizační a obsahové přípravě Vyšší odborné školy – restaurování kovů. Pan Václav Žatečka je také letitým
členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále
předsedou organizace výtvarných umělců Turnovské dílo a členem památkové komise Rady
města.
Cena obce byla udělena hned dvěma významným lidem: operní pěvkyni Marcele Machotkové
a šperkaři a designérovi Jiřímu Beldovi.
Turnovská rodačka Marcela Machotková letos
oslavila 83. narozeniny. Na pražské konzervatoři
vystudovala klavír a zpěv. Svou divadelní kariéru
započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a také
v Plzni. Od roku 1966 působila jako sólistka opery
Národního divadla. Její životní rolí byla role
Mařenky z Prodané nevěsty. Tuto roli zpívala jak
v Národním divadle, tak i v cizině, ve Vídni,
Haagu, Amsterodamu i Budapešti. Hostovala
také ve Velké Británii a ve Finsku. Mezi její další
významné role patřila Vendulka (Hubička), Julie
(Jakobín), Kněžna (Čert a Káča) a mnohé další.
Jiří Belda se narodil v Turnově roku 1958. Po
studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Turnově a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze se stal profesorem na turnovské SUPŠ.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na w w w. t u r n o v. c z
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:
Klára Preislerová, TJ Turnov.
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Kořeny své činnosti našel během dětství, protože
pochází ze šperkařské rodiny – již jeho děda založil firmu Belda & Company v New Yorku. On sám
je autorem první kopie korunovačních klenotů
a také pečovatel o jejich originály. Věnuje se modernímu šperku a designu. Své práce vystavoval
nejen v Čechách, ale i v zahraniční (Rakousko,
Německo, Anglie).
Letošní novinkou v oblasti udělování cen je medaile starosty, kterou starosta města udělil za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží,
sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podnikatelské či za mimořádný projev lidskosti nebo
hrdinský čin. Během večera udělil celkem 7 medailí.
Z oblasti sociální medaili obdržela Vlasta
Rytířová – dlouholetá pečovatelka v Domově důchodců v Turnově. Paní Rytířová pracovala nad
rámec svých pracovních povinností, vytvářela
nadstandartní osobní vazby s obyvateli domova
důchodců a vyzařovala z ní stálá pozitivní energie.
Dnes se s ní můžeme setkat, vzhledem k jejímu
zdravotnímu omezení, v recepci Domova důchodců Pohoda.
V oblasti školské byla medaile předána Mgr.
Sylvě Kutkové. Paní Kutková je velmi aktivní učitelka 1. stupně na ZŠ Žižkova. Má netradiční výukové metody, vstřícné jednání s rodiči a individuální přístup ke každému žákovi. Velmi otevřeně

a rozsáhle spolupracuje s rodiči i mimo školní prostředí. Podílí se na akcích Základní umělecké školy v Turnově i soutěžích pořádaných Střediskem
pro volný čas dětí a mládeže.
Třetí medaile byla udělena v oblasti kultury, a to
turnovskému rodákovi, absolventu skladby na
pražské konzervatoři MgA. Martinu Hyblerovi,
PhD. Roku 2009 úspěšně obhájil disertační práci
na Akademii múzických umění v Praze, kde se věnoval studiu dirigování. Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou.
Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů
i populární hudbu a jazz, např. Symphonic Album
Mira Žbirky. Názvy skladeb Trosecká legenda,
Pleskotský loupežník, Valdštejnská suita prozrazují, že Turnov a jeho okolí se stalo inspirací pro
jeho tvorbu. Martin Hybler se stal pro turnovskou
veřejnost nedílnou součástí. Vede pěvecký soubor
Carmina a spolupracuje se souborem Musica
Fortuna.
Dalším oceněným se stal akademický architekt
pan Zdeněk Edel, narozený roku 1923. Pan Edel
patří k významným českým architektům, a to vysoce ceněným v odborných kruzích. Pro ilustraci:
historik architektury ing. arch. Zdeněk Lukeš ve
své stati Věžák jako abstraktní obraz (LN 25. 1.
2014) mimo jiné poukázal na výjimečnost stavby
pražského Parkhotelu a ve svém hodnocení kon-

statuje, že tato stavba vrátila v 60. letech českou
architekturu zpět do Evropy. Obec architektů ocenila mimořádnou kvalitu rozsáhlého architektonického díla a udělila architektovi Zdeňku Edelovi
cenu za celoživotní dílo – GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014.
Kromě již výše zmíněných realizaci můžeme
navštívit například rozsáhlou, monumentální kompozici staveb v Praze 10, ve Vršovické ulici, zahrnující městskou terasu s administrativním komplexem zvaným Vlasta (dnes užívaným pro Úřad
MČ Prahy 10) v návaznosti na bytový atriový soubor v ulicích Vršovické a Moskevské nebo Obecní
dům v Nymburku. Pan Edel je turnovským rodákem a po časem stráveném v Praze se do Turnova
opět navrátil.
V oblasti společenské byla oceněna rodina
Dutých z Mašova. Pěstouni, kteří vytvořili vynikající zázemí a rodinné soužití, pro Oldřicha, Petra,
Lukáše, Martina, Pavla, Natálku, Denisu, Vaška
a Nikolku. Jejich dům je plný nejen dětí, ale zvládají ještě chovat cca 40 druhů zvířat.
Poslední medaile byla udělena paní PharmDr.
Marii Vítové. Dlouhá léta jste ji mohli potkávat
v turnovské lékárně. Paní Marie Vítová je praktikující věřící a léta se stará o kapli v Mašově. Právě
ona se stala hlavní iniciátorkou a organizátorkou
sbírky na mašovskou kapli, ve které se vybralo více než 160 tisíc korun.

Centrální park má novû
stanovená pravidla

Majitelé a nájemníci sousedících parcel si budou
vyzvedávat klíč na služebně městské policie oproti podpisu a vratné záloze 200 Kč a následně jej
budou bezodkladně vracet. Maximální tonáž nákladních vozů je 3,5 tuny, případné výjimky stanovuje odbor správy majetku. Evidenci o vstupu do
parku provádí městská policie, akce v parku povoluje odbor správy majetku MÚ a městskou policii
informuje o konání a průběhu této akce.

Projekt využívá potenciálu celého území České
republiky. Jednou z aktivit je vybudování informačních kiosků, které budou sloužit k vyplnění
volného času poznáním a vzděláváním se, a to
bezúplatně. Kiosek bude vybudován v prostorách
odbavovací haly nádraží ČD. Další aktivitou je
účelně cílená propagace, a to jak tištěná v regionálních vydáních deníků, tak i rozhlasová a televizní: celoplošné vysílání, celoplošná tištěná média, městská kina, letáčky, plakáty, tiskové konference, webová prezentace. Zapojením města do
tohoto projektu se přispěje k rozvoji cestovního
ruchu. Dojde ke kvalitní prezentaci regionů a občané tak získají i nabídku mimo letní sezónu. Jde
o moderní způsob prezentace a propagace.

Park ve Skálově ulici poblíž SUPŠ má nově stanovená pravidla vjezdu.
V minulosti park ničila vozidla najíždějící přes
trávu do prostor v parku. Osazeny byly proto ocelové sloupky, které vjezdu zabraňují. Pro ty, kdo do
parku občas jet musí, byla stanovena pravidla.
Vstup do parku mají správa a obsluha parku –
Městská policie, odbor správy majetku, Technické
služby Turnov s. r. o., správce městské zeleně (t. č.
Marius Pedersen a.s.), majitelé a nájemníci sousedících parcel mají vstup do parku 4x do roka zdarma. Mimo výše uvedené je zpoplatněn 50 Kč/vjezd.
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Turnov se zapojí do projektu
„Mûsta – brány k poznání“
Hlavním cílem je ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického bohatství.
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V˘sledky komunálních voleb do zastupitelstva
mûsta Turnov
Ve dnech 10. a 11. října proběhly na území celé
České republiky volby do zastupitelstev jednotlivých měst a obcí. A jak to v našem městě vlastně
dopadlo?
Vítězem voleb se stal Nezávislý blok s celkovým
počtem 9 mandátů. Na druhém místě ANO 2011
se ziskem 5 mandátů a třetí místo obsadila
TOP 09 se čtyřmi mandáty.
Poãet hlasÛ

10. Jiﬁí Kos

Nezávisl˘ blok

1 125

11. MUDr. Daniel Hodík

TOP 09

1 096

12. Mgr. Jana Svobodová

ANO 2011

1 048

13. Jiﬁí Mikula

TOP 09

1 047

14. Mgr. Michal Loukota

TOP 09

1 016

15. Ivan Kunetka

Turnov potﬁebuje zmûnu 1 006

16. Ing. Jaroslav KníÏek

ANO 2011

934

17. Ing. Petr Soudsk˘

TOP 09

881

Poﬁadí Jméno zvoleného

Strana

18. Bc. Zbynûk Báãa

Turnov potﬁebuje zmûnu

864

1. Ing. Tomá‰ Hocke

Nezávisl˘ blok

2 477

19. Ing. Tomá‰ Tomsa

ANO 2011

858

2. Eva Kordová

Nezávisl˘ blok

1 734

20. Ing. Michal KﬁíÏ

ANO 2011

772

3. Karel Jiránek

Nezávisl˘ blok

1 625

21. Mgr. Jaromír Friã

ODS

764

4. PhDr. Hana Maierová

Nezávisl˘ blok

1 571

22. Arno‰t âern˘

ANO 2011

752

5. MUDr. Jiﬁí Tomá‰ek

Nezávisl˘ blok

1 465

23. Mgr. Otakar ·petlík

ODS

725

6. Franti‰ek Zikuda

Nezávisl˘ blok

1 431

24. Tomá‰ Hudec

âSSD

667

7. Mgr. Petra Hou‰ková

Nezávisl˘ blok

1 412

25. ·árka âervinková

âSSD

664

8. Ing. Miloslav ·orejs

Nezávisl˘ blok

1 316

26. Jiﬁí Rezler

âSSD

522

9. Mgr. Martina Pokorná

Turnov potﬁebuje zmûnu 1 178

27. Ing. Vítûzslav Sekanina

Svobodní

361

Rozdûlení mandátÛ:
1. Nezávisl˘ blok
2. ANO 2011
3. TOP 09
4. Turnov potﬁebuje zmûnu
5. âSSD
6. ODS
7. Strana svobodn˘ch obãanÛ
Bez mandátu:
Turnovská koalice
KSâM
âeská pirátská strana
KDU-âSL

27,03 %
14,13 %
11,90 %
11,28 %
9,02 %
7,54 %
5,29 %

zisk 9 mandátÛ
zisk 5 mandátÛ
zisk 4 mandátÛ
zisk 3 mandátÛ
zisk 3 mandátÛ
zisk 2 mandátÛ
zisk 1 mandátu

4,95 %
4,35 %
2,80 %
2,63 %
(Zdroj: Český statistický úřad)

RozloÏení mandátÛ
Strana svobodn˘ch obãanÛ (1)
ODS (2)
Nezávisl˘ blok
âSSD (3)
(9)
Turnov
potﬁebuje
zmûnu
(3)
TOP 09 (4)

ANO 2011 (5)

Hﬁi‰tû na Dalimûﬁicích zkrásnûlo
Sportovci na Daliměřicích se dočkali nového hřiště, na které se již dlouho těšili.
Stavbu provedla firma Precol s. r. o., část prací si dělalo navíc a svépomocí TJ Turnov. Rozměry hřiště
jsou 40 × 20 metrů + 2 metry výběhy a mantinely
okolo. Postaven je i nový plot okolo hřiště, směrem do Bezručovy ulice.
„Povrch hřiště je Sport Court Power Game,
což je špičkový umělý povrch na víceúčelové

venkovní použití, který se klade na 2 vrstvy drenážního asfaltu,“ přiblížil Filip Stárek, vedoucí
TJ Turnov.
A také dodal, že se vede jednání se svazem házené na budoucí zimní zastřešení nafukovací
halou.
Celá akce stála přes 3 miliony korun. Sportovci
vybízejí ostatní, aby se k novému hřišti chovali
ohleduplně a hřiště tak sloužilo všem k radosti ze
sportování dlouhá léta.
listopad 2014
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Mûsto Turnov se zapojilo do projektu Dobr˘ úﬁad
V rámci tohoto projektu mohou občané hodnotit
své zkušenosti s úředníky.

nápisem „DOBRÝ ÚŘAD“. Určený pracovník
městského úřadu každý den boxy projde a zadá do
systému údaje z vyplněných vizitek. Občanům na
zadaný e-mail přijdou informace, kde jsou požádáni o zpětnou vazbu. A to formou komentářů
a hodnocení úřadu. Je možné hodnotit jak zkušenosti s pracovníky úřadu, tak i jejich chování
a odbornost. A to do 5 pracovních dní od návštěvy
úřadu.
„Pokud občan navštíví úřad například v pondělí, hodnotit může až do sobotní půlnoci,“ sdělil tajemník městského úřadu Miroslav Šmiraus. „Cílem není jenom zpětná vazba a hodnocení, ale také
jakási soutěživost mezi odbory,“ doplnil Miroslav
Šmiraus. Projekt pokračuje až do konce srpna
2015. Do projektu jsou zapojena i další města
z celé republiky.
K dnešnímu dni se celkem zapojilo přes 8 desítek hodnotících občanů, z toho 60 % muži a 40 %
ženy. Ze statistiky je také možné určit, o jakou věkovou skupinu se jedná. Nejvyšší zastoupení mají
lidé v rozmezí 31–40 let, která tvoří 37 % všech
hodnotících, další významnou skupinou jsou lidé
od 41–50 let s 25% zastoupením.

Projekt „Dobrý úřad“ umožní získávat a shromažďovat informace od klientů o jejich zkušenostech
s pracovníky městského úřadu, a to na všech sledovaných místech.
Občané mohou využít k hodnocení následující
místa: Budova radnice Antonína Dvořáka 335,
odbor kanceláře tajemníka, odbor vnitřních věcí,
stavební úřad, odbor správy majetku, finanční odbor, odbor rozvoje města, odbor životního prostředí. Budova ve Skálově ulici čp. 72 (vedle muzea), odbor dopravy, odbor školství, kultury
a sportu, obecní živnostenský úřad. Budova ve
Skálově ulici čp. 84 (naproti muzeu), odbor sociálních věcí, odbor správní. Budova ve Skálově
ulici čp. 466 (vedle ZŠ Skálova), odbor přestupkového řízení.
Každý, kdo bude mít o hodnocení zájem, si na
příslušném místě vyplní na předepsanou vizitku
svoji e-mailovou adresu. Poté vyplněnou vizitku
vhodí do žlutozeleného boxu umístěného vždy
v každé budově na viditelném místě označeného

Pﬁednost v jízdû na kﬁiÏovatce u gymnázia
odpovídá hlavním smûrÛm dopravy
Začátkem května byla zobousměrněna Markova
ulice. Důvodem tohoto kroku bylo odlehčení centra
města přetížené dopravě. Jak to dnes vlastně vypadá?

křižovatce tak, aby byly upřednostněny silnější
dopravní proudy. Dopravní odbor MěÚ provedl
průzkum dopravy na této křižovatce. Bylo potvrzeno, že dominantní dopravní proudy vedou z ulice Antonína Dvořáka do ulice Jana Palacha směrem k okružní křižovatce a stejně tak v opačném
směru. Tyto intenzity převyšují ostatní směry až
dvojnásobně. Je zřejmé, že nová úprava přednosti
plně odpovídá dopravnímu zatížení.
Zároveň s instalací dopravního zrcadla se připravuje úprava vodorovného dopravního značení,
aby nová úprava byla pro řidiče čitelnější.
Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy

V souvislosti se zobousměrněním Markovy ulice
v květnu letošního roku došlo zároveň k úpravě
přednosti v jízdě na křižovatce ulic Výšinka a Jana
Palacha u gymnázia. Nová úprava měla vyjít vstříc
předpokládanému nárůstu dopravy v ulici Markova. Převažující část dopravy měla směřovat od
centra města v ose ulic Markova a Antonína
Dvořáka do ulice Jana Palacha směrem k okružní
Celkové poãty vozidel ve sledovaném ãase
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Informace ke svozu pytlÛ tﬁídûn˘ch odpadÛ
Svoz pytlů má mezi občany kladný ohlas, a občanů, kteří se zapojují, stále přibývá. Je však nutné
dodržovat určitá pravidla, protože některé věci do
pytlů skutečně nepatří.
Občané dávají do pytlů velmi málo vytříděných
odpadů a pytle jsou poloprázdné. V minulém svozu jsme zaznamenali pytle na papír, jejichž váha
byla necelé dva kilogramy. Po roztržení pytle jsme
zde našli 5 malých krabic, které nebyly rozloženy.
V takovém případě se jedná o velmi nehospodárné
nakládání s pytli. Pokud do pytle na papír dáváte
noviny, časopisy a letáky, je potřeba dodržet maximální limit cca 10 kg na jeden pytel. V opačném
případě, kdy do pytle dáváte lehké krabice, je třeba pytel naplnit co nejvíce. To znamená, krabice
rozložte nebo sešlapte a naplňte pytel na maximum tak, aby se dal zavázat a opatřit čárovým kódem.
Podobný problém s malou naplněností pytlů se
celkem často vyskytuje u nápojových kartonů
a u kovů. Pokud je to možné, rozkládejte obaly od
nápojových kartonů. Do pytle je co nejvíce namačkejte, a pokud pytel není plný, nepřipravujte ho
k odvezení a počkejte na další svoz. U třídění kovových obalů je možné některé menší plechovky
od nápojů sešlapat, aby se zmenšil jejich objem.
Na jeden pytel nalepujte pouze jeden čárový kód.

PrÛchod Franti‰kánskou
zahradou se buduje
V těchto dnech průchod z ulice 5. května do
parku u muzea konečně vzniká.
V minulosti bylo výběrové řízení vypsáno již
dvakrát, bohužel žádná z firem se do něho nepřihlásila. Po třetím vypsání výběrového řízení se
„konečně“ podařilo najít firmu, která by tento
průchod zrealizovala. Občanům se tak zpřístupní
park z ulice 5. května. Stavební akci provádí firma
ESCO, stavební společnost, s. r. o. z Jičína.
Celková cena realizace činí 989 824 korun.

Na některých pytlích byly nalepeny i dva čárové
kódy. Načítá se pak pouze jeden a jedná se o zbytečné plýtvání čárovými kódy. Čárové kódy přelepujte pouze obyčejnou, průhlednou (hladkou)
izolepou. Na přelepení nepoužívejte jiné druhy lepicích pásek. Kódy pak nelze čtečkou zaznamenat. Zadání pak musí proběhnout ručně a to celý
proces zpomaluje. Při přelepování čárových kódů
izolepou je důležité, aby kód zůstal rovný, nepřehnutý, aby se dal sejmout čtečkou. Pytle označujte
odpovídajícími typy štítků. Na každém z nich je
nadepsán druh odpadu. Pokud jsou pytle označe-

ny nesprávným štítkem, nejsou tyto kilogramy započteny do slevy. Při sběru kovů do pytlů dělá velmi mnoho občanů chyby v třídění. Rozhodně neplatí, že co je lesklé, je kovové.
Důsledně hledejte na výrobcích označení druhu
odpadu. Nejčastější chybou je, pokud lidé do
směsných kovů dávají následující odpady – obaly
od chipsů, plastová víčka od některých jogurtů,
obaly od mleté kávy, víčka od různých druhů pomazánek apod. Tyto odpady do směsných kovů
nepatří. Na přiložené fotografii vidíte příklad, kdy
se objevilo, že pytel s kovy byl naplněn obaly od
nebezpečných látek. Tyto obaly nepatří do pytlového sběru tříděných odpadů, ale je možné je
zdarma předat na sběrný dvůr Vesecko.
Opět bylo zaznamenáno několik chyb v třídění
plastů. V několika žlutých pytlích byl polystyren,
který do směsných plastů nepatří.
Žádáme všechny, kteří se do třídění zapojují,
aby přesně dodržovali pravidla pro třídění. V případě nejasností se můžete obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Turnov (481 366 160). Pokud
by někdo opakovaně využil pytlového sběru tříděných odpadů pro odpady, které do pytlů nepatří,
nebo bude opakovaně předávat pytle poloprázdné, bude z pytlového sběru vyloučen.
Odbor životního prostředí, MěÚ Turnov

Předpokládaný termín dokončení díla je konec listopadu 2014.

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pﬁijímá zájemce do sv˘ch
ﬁad
Jste fyzicky zdatní? Bydlíte v Turnově? Je vám
více než 18 let? Máte výborný zdravotní stav?
Umíte pracovat v týmu?
Pokud ano, neváhejte se přihlásit a přijďte mezi
hasiče Města Turnova.
Více informací poskytne velitel hasičů Martin
Bartoníček na telefonním čísle 481 366 818, 723
198 999 nebo na e-mailové adrese: m.bartonicek@mu.turnov.cz
listopad 2014
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Kaple v Ma‰ovû a na Dalimûﬁicích byly vysvûceny
Sobota 1. listopadu 2014 byla ve znamení svěcení
kaplí.

v průběhu rekonstrukce uloženy pamětní schránky pro budoucí generace. Pamětní schránku do
podlahy kaple v Mašově uložil starosta města Ing.
Tomáš Hocke. Do kaple na Daliměřicích místostarosta města Ing. Jaromír Pekař. Obě schránky
obsahovaly typické věci týkající se Turnova. Šlo
například o místní noviny, CD či DVD o městě,
brožury o Českém ráji i pamětní mince. Tyto věci
by měly posloužit budoucím generacím či při dalších rekonstrukcích. Vysvěcení obou kaplí proběhlo za přítomnosti biskupa litoměřické Mons.
Mgr. Jana Baxanta a vikáře turnovské římskokatolické farnosti Václava Vlasáka.

Od 11 hodin došlo k vysvěcení kaple v Mašově
a od 14 hodin kaple na Daliměřicích. Spolu s kostelíkem na Bukovině jsou již všechny tři stavby nově zrekonstruovány a vysvěceny.
I tentokrát se vysvěcení zúčastnily desítky převážně místních občanů. V Mašově dokonce na obnovu uspořádali místní obyvatelé sbírku, ve které
bylo vybráno více než 160 tisíc korun. Sbírka byla
uspořádána i místními obyvateli na Daliměřicích,
kteří vybrali 20 tisíc korun. Do obou kaplí byly

BlíÏí se adventní ãas
I letos bude na první adventní neděli rozsvícen
vánoční strom.
K samotnému okamžiku, který bude spojený
s doprovodným programem, dojde v neděli 30. listopadu 2014 v 16.30, tradičně na náměstí Českého ráje v Turnově. Odpolednem bude provázet paní Eva Kordová. Vystoupí dramatický kroužek ZŠ
Žižkova pod vedením Jany Kepkové. Žáci se představí coby adventní postavy a budou dětem rozdávat drobnou nadílku. Těšit se také můžete na
skřítka Turnováčka.
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Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka
v Turnově od 9 do 14 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni!

Zákaz pochÛzkového
a podomního prodeje
Radní města odsouhlasili nařízení, kterým se
zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
Usnesením rady města č. 350/2014 bylo přijato
Nařízení města č. 1/2014 o zákazu pochůzkového
a podomního prodeje. Vedoucí obecního živnostenského úřadu Hana Lustigová nám k tomu
sdělila: „Toto nařízení omezuje prodej po domácnostech a veřejných prostranstvích města. Tedy
klasické obcházení domů a bytů s nabídkou zboží
či služeb bez předchozí objednávky a v prostorách, které k tomu nejsou určeny. Toto opatření
má chránit především seniory před nevybíravým
prodejem.“
Zároveň dodala, že nařízení neomezuje konání
akcí sportovního ani kulturního charakteru a rovněž neomezuje prodej v předzahrádkách, ani
konání trhů. Jedná se například o prodejce „pobíhající“ po náměstí Českého ráje s parfémy. V případě, že Vás budou prodejci obtěžovat, neváhejte
se obrátit na Městskou policii na lince 156.

Lávka na ·etﬁilovsku je
uzavﬁena
Lávka spojující Šetřilovský park s oblastí pod
restaurací Šetřilovsko je od 21. října 2014 uzavřena.
„Důvodem uzavírky je havarijní stav současné
lávky. To potvrdila i mostní prohlídka,“ sdělila
Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku.
Také dodala, že v těchto dnech se bude vypisovat
výběrové řízení na zpracování projektu. Poté bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který výměnu stávající lávky za novou provede. Pokud vše
půjde dobře, po nové lávce budou lidé chodit na
jaře roku 2015. Žádáme občany, aby respektovali
upozornění a do uzavřených prostor nevstupovali.
Děkujeme za pochopení.

KdyÏ chcete vylep‰it
svÛj domov
rychle – do 24 hodin
minimum potﬁebn˘ch dokladÛ
s moÏností odkladu splátek
s bezplatn˘m nav˘‰ením pÛjãky
* 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.

Volejte
zdarma
800 166 000

www.proficredit.cz
Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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