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Inzerci v ãasopise 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
uvidí opravdu 
v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela 
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

Dovolujeme si Vás pozvat

v sobotu 24. ledna 2015
do Kulturního domu Pěnčín

na devátý

k tanci hraje skupina Gemini Železný Brod

Tříkr álová sbírk a 
�

Zveme obyvatele Turnova 
k přispění dobrovolné finanční částky 

na účel podpory místní volnočasové organizace 
Děti z ráje. (www.deti-z-raje.webnode.cz) 

Sbírka proběhne v pondělí 6. 1. 2015 
od 15.00–17.00 hodin. 

Jedna skupinka bude tradičně přítomná ve vestibulu 
nákupního domu Prior (vedle vchodu do Tesca) 

a druhá se bude pohybovat v centru Turnova. 
Za jakékoliv příspěvky vám předem děkujeme.

�
Kristýna Krejčíková a Ludvík Rubáš
vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 
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Vážení čtenáři,
skončil rok 2014. Jaký byl, to všichni víme.

Nebo možná nevíme, ale jistě se to brzy dozvíme.
V nejbližší době o něm vyjde nejeden novinový
článek, filosofické pojednání či hned celá ročenka.
Pro Kulturní centrum Turnov byl uplynulý rok
rokem plným změn. Více se na toto téma dočtete
uvnitř časopisu. 

No a teď se samozřejmě automaticky vkrádá
otázka, jaký bude ten rok nový? Kdo ví? Za sebe si
přeju, aby byl klidnější, mírnější, politicky a spole-
čensky soudržnější. Aby ubylo válečných konfliktů,
finančních krizí, zákeřných epidemií a ještě zákeř-
nější lidské malosti. Za Kulturní centrum Turnov
mohu slíbit, že se o to budeme snažit… Jistě, s vá-
lečnými konflikty ani infekčními chorobami toho
mnoho nezmůžeme. Ale v tom je právě to nevidi-
telné kouzlo kultury: kolik lidí se ten večer, kdy byli
v kině, nepohádalo a nepopralo? Kolik lidí si uvě-
domilo třeba záludnost nekorektních finančních
půjček poté, co o tomto tématu vyslechlo zajíma-

vou přednášku? A kolik lidí změnilo svůj pohled
na některé „podivné“, protože třeba jen jinak
smýšlející společností spravované končiny světa
na základě povídání v Cestovatelském klubu?
A kolik z nás uléhá s dobrým pocitem úlevy poté,
co se zasměje nebo si třeba popláče v divadle?

V tom je ta svízel, ale zároveň i krása a nezbyt-
nost kulturního života. Bez kultury bychom nebyli
lidmi. Především kultura z nás totiž dělá Člověka.
Nechť nikdo nepochybuje o tom, že bez ní by byl
život prázdnější. Jak si každý může zjistit, ono slo-
vo použil kdysi Cicero jako metaforu k překladu
Platónova pojmu „péče o duši“. Trefil to dokona-
le. (Napadá mne v této souvislosti, jak by asi vypa-
dal náš slovník, kdyby k tomu překladu nikdy ne-
došlo. Možná bych dnes vedl společnost, která by
se jmenovala Centrum péče o duši Turnov…)

Dovolte tedy, abych Vám za sebe i za Kulturní
centrum Turnov popřál, aby bylo v novém roce
2015 o Vaši duši skutečně dobře pečováno. My
pro to uděláme maximum. David Pešek

Péãe o du‰i

úvodní slovo

Na Nov˘ rok si nenechte ujít tradiãní ohÀostroj
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. ledna

14.00 – HRAD VALD·TEJN
Novoroãní koncert 30,–

pátek 2. ledna 
19.30 – KINO SFÉRA
EXODUS: 
Bohové a králové 3D
drama/historický, titulky 140,–

sobota 3. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Tfii bratfii 
pohádka/rodinný 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Burácení 
road movie/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Odpad
drama/thriller 110,–

nedûle 4. ledna
14.00 – HRAD VALD·TEJN
Hradecké komorní
tucteto
koncert vstupné dobrovolné

14.30 – KINO SFÉRA
Tfii bratfii 
pohádka/rodinný 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Odpad
drama/thriller 110,–

19.30 – KINO SFÉRA 
Hobit: Bitva pûti armád
2D 
dobrodružný/fantasy, titulky 110,–

stfieda 7. ledna 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky z mléãné dráhy
představení pro školy i veřejnost

40,–/30,–/20,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dva dny, jedna noc 
Filmový klub, drama

100,–/ 80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 8. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Ranhojiã
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA 
Fotograf
komedie/drama 120,–

pátek 9. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mandarinkov˘ pokoj
Obnovený spolek Jirásek Olešnice 80,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SZ·

19.30 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie/drama 120,–

sobota 10. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
TuãÀáci z Madagaskaru 3D
animovaný

130,–/ 110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA 
Fotograf
komedie/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sedm˘ syn 3D
fantasy/dobrodružný 140,–

nedûle 11. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
TuãÀáci z Madagaskaru 2D
animovaný 110,–/90,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Sedm˘ syn
fantasy/dobrodružný 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hobit: Bitva pûti armád
2D 
dobrodružný/fantasy, dabing 110,–

pondûlí 12. ledna
18.00 – KC ST¤ELNICE - FOYER
Ohníãky, skály a my
Vernisáž výstavy 

úter˘ 13. ledna 
18.00 – KINO SFÉRA
Rusko
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 14. ledna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Vûra Várady, Gabriela
Filippi, Milada Karez
Pohovka 200,–/

seniorské vstupné na OSV 140,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Prachy!!!
divadelní představení
v předprodeji 340,–/na místě 380,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kukufiiãn˘ ostrov 
Filmový klub – drama

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 15. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Ranhojiã
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
96 hodin: Zúãtování
akční/krimi 120,–

pátek 16. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
96 hodin: Zúãtování
akční/krimi 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples gymnázia

sobota 17. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Paddington
komedie/rodinný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
EXODUS: Bohové 
a králové 3D
drama/historický, dabing 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Saint Laurent
životopisný/drama 100,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Volej-basket bál

V˘stavu Ivana Podobského zahájíme uÏ v polovinû ledna.
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kulturní pfiehled
nedûle 18. ledna

14.30 – KINO SFÉRA
Paddington
komedie/rodinný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA 
Saint Laurent
životopisný/drama 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie/drama 120,–

stfieda 21. ledna 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
TuãÀák Pingu
představení pro školy i veřejnost

40,–/30,–/20,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sama nocí tmou
Filmový klub horor/romantický

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 22. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak jsme hráli ãáru
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hacker
akční/krimi 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Trifoglio
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

pátek 23. ledna
19.30 – KINO SFÉRA 
Hacker 
akční/krimi 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples OA, H·, SO·
hraje kapela The Continental Band

sobota 24. ledna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Snûhová královna
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hobit: Bitva pûti armád
3D
dobrodružný/fantasy, dabing 140,–

20.00 – SOKOLOVNA MA·OV
Sokolsk˘ ples 
hraje skupina Reflex
vstupenky od 17. ledna mezi 17.00
a 19.00 v restauraci Na návsi 100,–

nedûle 25. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 2D
animovaný 100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
Dechová hudba
Broìanka
Setkání s dechovkou

50,–/s permanentkou 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
Hacker
akční/krimi 120,–

18.00 – RESTAURACE MA·KOVKA
Lédl Jazz Q + Marie
a její dûdové
jazzový večer 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hobit:
Bitva pûti armád 3D
dobrodružný, fantasy, titulky

140,–

stfieda 28. ledna 
19.30 – KINO SFÉRA
Velkolepé muzeum 
Filmový klub 

100,–Kč / 80,– Kč
členové FK a studenti

ãtvrtek 29. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak jsme hráli ãáru
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského
zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 130,–

pátek 30. ledna 
19.30 – KINO SFÉRA 
Babovfiesky 3
komedie 130,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Mûstsk˘ ples

sobota 31. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 3D
animovaný 

165,–/140,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Kód Enigmy
drama/thriller 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 130,–

nedûle 1. února 
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 2D
animovaný

130,–/105,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kód Enigmy
drama/thriller 110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ucpanej systém
volné divadelní představení 

předprodej 360,–/na místě 400,–

pondûlí 2. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vinnetou
abonentní divadelní
představení + veřejnost

předprodej 240,–/na místě 280,–Dejvické divadlo pfiedstaví v Turnovû na zaãátku února hru Ucpanej systém.
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Kino Sféra

2D titulky ne 4. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã
2D dabing ne 11. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã
3D dabing so 24. 1. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D titulky ne 25. 1. – 19.30 hodin / 140 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA/NZ, 2014, 156 min.

Hobit: Bitva pûti armád

Závûreãná ãást trilogie ze Stfiedozemû.

so 3. 1. – 14.30 hodin / 80 Kã
ne 4. 1. – 14.30 hodin / 80 Kã

pohádka/rodinn˘, âR/DK,
2014, 86 min.

Tfii bratfii

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

3D titulky pá 2. 1. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dabing so 17. 1. – 17.00 hodin / 140 Kã

drama/historick˘,
VB/USA/ESP, 2014, 142 min.

EXODUS:
Bohové a králové

Historické epické dobrodruÏství
v reÏii R. Scotta.

so 3. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã

road movie/drama, âR/USA,
2014, 91 min.

Burácení

Motorkáfiské drama podle
skuteãné události.

so 3. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 4. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã

drama/thriller, BRA/VB,
2014, 115 min., 12+, titulky

Odpad

Tfii chlapci v Riu naleznou hodnû
nebezpeãnou penûÏenku.

st 7. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, BEL/I/F, 2014,
95 min., 15+, titulky

Dva dny,
jedna noc

Pfiesvûdãí Ïena kolegy,
aby jí pomohli udrÏet si práci?

ãt 8. 1. – 10.00 hodin / 50 Kã 
Kino nejen pro seniory

ãt 15. 1. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

dobrodruÏn˘/drama, N, 2013,
150 min., 12+, titulky

Ranhojiã

Na pfiání divákÛ uvádíme
adaptaci slavné knihy.

FK

ãt 8. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 9. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 10. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 18. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 24. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

komedie/drama, âR, 2015,
133 min., 15+

Fotograf

Nov˘ ãesk˘ film
s Karlem Rodenem v hlavní roli.

3D so 10. 1. – 14.30 hodin
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 11. 1. – 14.30 hodin 
110 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2014,
90 min., dabing

TuãÀáci z
Madagaskaru

Oblíbené postaviãky se objevují
v samostatném filmu.

3D dabing so 10. 1. – 19.30 hodin / 140 Kã
2D titulky ne 11. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

fantasy/dobrodruÏn˘,
VB/USA/CAN/CI,
2014, 120 min.

Sedm˘ syn

Mlad˘ rytífi bojuje
proti silám zla.

st 14. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, GRU/F/N/SW/âR,
2014, 100 min., titulky

Kukufiiãn˘
ostrov

Film ocenûn˘ Zlat˘m globem
na MFF Karlovy Vary 2014.

FKFK
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Kino Sféra

ãt 29. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 30. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 31. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 1. 2. – 17.00 hodin / 130 Kã

komedie, âR, 2015, 103 min.

Babovfiesky 3

Netrpûlivû oãekávané pokraãování komedie Z. Tro‰ky.

3D so 31. 1. – 14.30 hodin
165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let

2D ne 1. 2. – 14.30 hodin 
130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA,
2014, 108 min., dabing

Velká ‰estka

DobrodruÏství malého geniálního
konstruktéra robotÛ.

so 17. 1. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 18. 1. – 14.30 hodin / 100 Kã

komedie/rodinn˘, VB/F/CAN,
2014, 98 min., dabing

Paddington

Neobyãejnû pÛvabné a vtipné
vyprávûní o osifielém medvûdovi.

so 17. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 18. 1. – 17.00 hodin / 100 Kã

Ïivotopisn˘/drama, F,
2014, 135 min., titulky

Saint Laurent

Nové zpracování pfiíbûhu o muÏi,
kter˘ chtûl b˘t nejlep‰ím své generace.

st 21. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

horor/romantick˘, USA,
2014, 99 min.

Sama nocí
tmou

Vizuálnû v˘razn˘ debut
íránské reÏisérky.

ãt 22. 1. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

ãt 29. 1. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR,
2014, 102 min.

Jak jsme
hráli ãáru

Nov˘ ãesk˘ film J. Nvoty s R. Labudou,
L. ·afránkovou a O. Vetch˘m.

ãt 22. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 23. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 25. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

akãní/krimi, USA,
2015, 100 min., titulky

Hacker

Neznám˘ hacker dostane svût
na pokraj globální krize.

3D so 24. 1. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 25. 1. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘, USA, 2014,
90 min., dabing

Snûhová
královna

Animovan˘ pfiíbûh na motivy
pohádky H. Ch. Andersena.

st 28. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, AT, 2014,
94 min., titulky

Velkolepé
muzeum

O zákulisí jednoho z nejznámûj‰ích
muzeí svûta ve Vídni.

so 31. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 1. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

adrama/thriller, VB/USA,
2014, 114 min., 12+, titulky

Kód Enigmy

Benedict Cumberbatch jako matematick˘
génius za 2. svûtové války.

ãt 15. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 16. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã

akãní/krimi, F, 2015,
108 min., 12+, titulky

96 hodin:
Zúãtování

B˘val˘ agent CIA se naposledy
vrací v akãním thrilleru.

FK

FK
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Mûstské divadlo

Nadpozemské setkání se odehraje na Pohovce
Lednová Pohovka bude setkáním dvou zajímavých
osobností, astroložky a publicistky Věry Várady
a autorky Léčivého divadla a herečky Gabriely
Filippi. „Za tónu kytary paní Milady Karez se na-
ladíme na nový rok 2015,“ říká Věra Várady.
Mluvit se bude o věcech mezi nebem a zemí, ale obě
dámy poodkryjí i své příběhy a určitě přidají i pár
názorů k zamyšlení. Pozor, Pohovka se koná výji-
mečně v KC Střelnice!

Vûra Várady pomáhá a pí‰e
Věra Várady je publicistkou a astroložkou, zabývá
se nejen astrologií, ale i výkladem tarotových ka-
ret, výrobou amuletů, numerologií a diagnostikou
zdravotního stavu. Spolupracuje s odborníky

z oblasti wellness a zdravého životního stylu, je
dopisovatelkou několika časopisů a dlouhou dobu
pracovala v umělecké sféře ve Filmovém studiu
Barrandov a v reklamní agentuře. Působila
i v charitativní organizaci SOS dětské vesničky.
Profesionální astroložkou je už dvacet let. „Chci
lidem především radit v oblasti osobního rozvo-
je,“ svěřuje se.

„Velkou zkušeností a cestou k poznání univer-
zální jednoty pro mě byly pobyty v cizině – měla
jsem možnost žít ve svatém městě Jeruzalémě
i v Oxfordu, centru západní vzdělanosti. Je mi
blízký pozitivní pohled na život a snaha o nalezení
určitého životního nadhledu,“ popisuje Věra
Várady. 

Divadlo, které léãí, zaloÏila
Gabriela Filippi
Gabriela Filippi se už řadu let věnuje cvičení jógy
a po narození dětí se začala zajímat také o zdravou
výživu. Tím to však neskončilo. „Postupně jsem
objevila feng-šui, učení o harmonizaci prostoru,
a zajímám se i o andělské energie a duchovní
nauky,“ uvádí. Odtud byl pak už jenom krůček
k založení autorského projektu s názvem Léčivé
divadlo, které nabízí netradiční divadelní hry, je-
jichž obsah se dotýká mystiky a hloubky lidského
života. 

První představení se uskutečnilo 28. října 2011
v sokolovně v Sedmihorkách. „V léčivém divadle

nejde jen o pobavení a kulturní zážitek, cílem je
probouzet v lidech touhu pátrat po smyslu našeho
bytí,“ popsala herečka pro server Novinky.cz.
Léčivé divadlo se s láskou a humorem zaobírá
otázkou, proč jsme tady. V běžném životě jsme ob-
klopeni civilizačními formami a zahlceni povin-
nostmi. V Léčivém divadle máme možnost se na
chvíli zastavit a znovu nalézt sami sebe. Změna,
inspirace se může dostavit skrze emocionální pro-
žitek, kdy si divák uvědomí, že se dotkl své duše.

stfieda 14. ledna od 19 hodin
Vûra Várady a Gabriela Filippi
Pohovka
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 200 Kã/seniofii s OSV 140 Kã

Tradiãní pohádka v moderním podání
Příběh na motivy pohádky H. Ch. Andersena
Příběh Gerty a Káje vyprávěný tak, jak ho vidí tři
uklízečky. 

V pohádce Sněhová královna využívají herci všech
prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, sme-
táky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zane-
chali na jevišti. 

Poetická pohádka je tak oživena o nápady „oby-
čejných“ uklízeček, ve kterých jsou děti zapojeny

do děje a spolupracují. Hraje Divadlo Malé(h)ry
Brno. Vhodné pro děti od tří do desíti let. 

sobota 24. ledna od 10 hodin
Snûhová královna
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã
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Mûstské divadlo

Vetch˘ a Hybnerová pfiivezou Prachy!!!
Situační komedie, jejíž hrdinové se díky nečekané-
mu nálezu kufříku plného peněz octnou v neuvěři-
telném řetězci stále se vršících lží, úskoků, výmluv,
a dokonce vydírání. 

Vidina bohatství rozmetá nejen poklidný život
spořádaného manželského páru, ale vtáhne do
hry i další aktéry. Brilantní fraška se s obrovským
úspěchem hrála po celém světě a o jejím autorovi
napsal recenzent londýnského Daily Telegraph:
„Ray Cooney je často lepší než Feydeau… je to ná-
rodní poklad.“ 

Jean připravuje večeři na oslavu narozenin své-
ho manžela, mírného účetního Henryho. Každou
chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění.
Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry
chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k to-
mu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral
cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě třech
čtvrtin milionu liber. Ponechat si evidentně špina-
vé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se
na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty
a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na koč-
ku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba
manželské páry snaží pomocí falešných identit za
každou cenu peníze udržet. 

Komedii Prachy!!! v režii Jany Kališové přiveze
do Turnova pražské Divadlo Palace, které klade
důraz především na kvalitu a rozmanitost reper-
toáru, ve kterém najdete především komedie, a to
ve všech jejích podobách. Výjimečné je také herec-
ké obsazení, v představení Prachy!!! září Vanda
Hybnerová, Ondřej Vetchý, Nela Boudová a další. 

Premiéru v Divadle Palace měla komedie
Prachy!!! už v lednu 2011, její opakované uvedení
svědčí o obrovském diváckém zájmu. 

„V rámci žánru bláznivých komedií patří určitě
k tomu lepšímu, co lze nyní v pražských divadlech
vidět. Zápletka není nijak extra originální, je zalo-
žená na klasických nečekaných příchodech a zá-
měnách. Ale rozhodně neurazí, nesklouzává do
trapnosti a já se u ní docela dobře bavil,“ píše re-
cenzent Jan Pařízek ze serveru www.i-divadlo.cz.
Jeho kolegyně Helena Grégrová k představení do-
dává: „Hravý text v inscenačním kabátku, jehož
svižný střih vychází více než méně vstříc pohodo-

vě strávenému diváckému večeru.“ Podobný ná-
zor má i Jiří Landa: „Ačkoli jde o komedii, divák se
nemusí bát, že by trpěl pohledem na podbízivé he-
recké pitvoření. V představení Prachy!!! hraje
prim zejména dobře napsaný příběh, který Jana
Kališová dovedla správně uchopit a spolu s herci
vytvořila doslova ďábelskou komediální jízdu.“

Autor: Ray Cooney; překlad: Pavel Dominik;
scéna: Martin Černý; kostýmy: Jana Zbořilová; re-
žie: Jana Kališová.

Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Ri-
chard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela
Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata.

stfieda 14. ledna od 19.30 hodin
Prachy!!!
Mûstské divadlo 
vstupné v pfiedprodeji 340 Kã/na místû 380 Kã
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Dámsk˘ dechov˘ trojlístek zahraje v Turnovû
Dechové uskupení Trifoglio hraje v klasickém
složení hoboj, klarinet a fagot, takže má možnost
čerpat z velkého množství skladeb v původním ob-
sazení. 

Trifoglio se zaměřuje především na nastudování
skladeb českých skladatelů, jako je F. X. Dušek,
F. V. Kramář či B. Martinů a K. Slavický, hraje
i klasické kusy od Mozarta a Beethovena, ale ne-
brání se ani transkripcím moderní a populární
hudby. Od Trifoglia tak můžete slyšet i hudbu
20. století, E. Schulhoffa či H. Tomasiho. 

Trifoglio neboli trojlístek vzniklo díky spoluprá-
ci tří posluchaček Hudební a taneční fakulty

Akademie múzických umění v Praze (HAMU).
Jana Černohouzová (klarinet) a Denisa Propil-
ková (fagot) spolu nejprve vytvořily na dva roky
duo, pak se k nim připojila Jana Kopicová (hoboj).

ãtvrtek 22. ledna od 19.30 hodin
Trifoglio
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné 100 Kã/na místû 120 Kã

Setkejte se s Broìankou, hraje i k tanci
I v lednu pokračujeme v oblíbených Setkání s de-
chovkou – tentokrát zahraje k poslechu i tanci
dechovka ze Železného Brodu v čele s kapelníkem
Rudou Müllerem. 

Dechová hudba Broďanka vznikla ve 30. letech
minulého století. Jejím zakladatelem byl známý
a populární hudební skladatel a železnobrodský
rodák Jindřich Harapát. Jeho nejznámější sklad-
ba, pochod Travička zelená, se stále hraje. Bro-
ďanka hraje v klasickém dvanáctičlenném obsaze-

ní, ke kterému navíc patří dva zpěváci – Helena
Hlubučková a Milan Vunderer. Orchestr má širo-

ký repertoár zaměřený hlavně na klasickou čes-
kou lidovku. Hraje také moravské lidové písně
a svou nabídku obohacuje i o hudbu taneční. 

nedûle 25. ledna od 15 hodin
Broìanka
Setkání s dechovkou
KC Stfielnice – velk˘ sál 
vstupné 50 Kã/s permanentkou 30 Kã

Nejstra‰nûj‰í zemû cestovatele okouzlila
Cestovatelský klub zve v lednu na přednášku ne-
únavného dobrodruha Libora Drahoňovského,
studenta etnologie, který prožil a procestoval cel-
kem dva roky svého života v Rusku. 

Po největší zemi světa jezdil na vlastní pěst větši-
nou autostopem, pobýval mezi mnichy v klášte-
rech, ve Velkém Novgorodě pracoval jako dobro-
volník v knihovně, přitom spatřil na vlastní oči
spoustu překrásných míst a zažil mnoho nevšed-
ních dobrodružství. O zážitcích z cest, o ruské du-
ši, ruských prostorech tundry, tajgy, stepí i polí,
ruských klášterech a starobylých městech povy-

práví na besedě s promítáním fotografií. „O Rus-
ku jsem díky českým médiím dostával většinou
negativní informace. Vydal jsem se proto do jedné
z nejstrašnějších zemí světa sám a na vlastní pěst,
abych nakonec zjistil, že Rusko je jednou z nej-
krásnějších zemí světa,“ říká Libor Drahoňovský.

úter˘ 13. ledna od 18 hodin
Rusko 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã
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Ohlédnutí za rokem 2014 v Kulturním centru
Uplynulý rok byl plný zajímavých kulturních akcí,
vznikly nové tradice, oslavili jsme hned několik vý-
znamných jubileí a zapracovali jsme na ryze prak-
tických záležitostech, jako je třeba nová podoba
webu. Něco se možná trochu nepovedlo, ale to be-
reme vždy jako poučení pro příště. Do zbrusu no-
vého roku 2015 tak vstupujeme s předsevzetím vy-
lepšovat osvědčené akce a přicházet s novými kul-
turními nápady. 

Jednu tradici se podařilo obnovit hned v první
čtvrtině roku, po letech se na Střelnici opět konal
Neformální jazzový festival. Na pódiu se objevily
dvě významné osobnosti jazzového světa, Peter
Lipa a Jana Koubková, a dva místní jazzové sou-
bory. „Jsem rád za obnovenou spolupráci s Tur-
novskou bohémou, snad se nám bude i nadále da-
řit navazovat pevnější kontakty s neziskovými
spolky na poli kultury. Pro nás byl Neform Jazz
Fest důležitou akcí i proto, že jsme rozšířili portfo-
lio nabídky o jazz, který tu předtím trochu chy-
běl,“ pochvaluje si akci jednatel Kulturního centra
Turnov David Pešek. 

Turnovské kulturní léto a páteční večerní akce
před Střelnicí zpříjemnily prázdninové měsíce,
uvolněná letní atmosféra přilákala návštěvníky
i na méně známé interprety. „Z bezprostředních
reakcí návštěvníků jsem nabyl dojmu, že je to
správná cesta, kterou bychom určitě měli jít dál
a i v dalších letech tak chceme Turnovské kulturní
léto opakovat v tomto formátu,“ říká David Pešek.
V srpnu se v areálu letního kina uskutečnil navíc
ještě Filmový víkend ČSFD.cz, který měl obrovský
úspěch, přišlo celkem 1200 diváků z celého Česka
i Slovenska. Zdá se, že máme v Turnově „zadělá-
no“ na novou kulturní tradici.

„V září jsme důstojně oslavili 140 let Městského
divadla Turnov, při této příležitosti jsme také vy-
dali publikaci o historii našeho kulturního stánku.
Velký dík patří na tomto místě panu Janu Sají-
covi,“ pokračuje Pešek. 

Když se přehoupl podzim, rozjela se nová abo-
nentní řada, o kterou byl největší zájem za posled-
ní tři roky. Na den přesně 17. listopadu jsme pak

oslavili čtvrtstoletí demokracie u nás. „Konala se
mimo jiné výstava studentských prací, ze které
jsem měl radost také kvůli úzké spolupráci s míst-
ními středními školami,“ popisuje jednatel Kul-
turního centra. „Zajímavým příspěvkem k oslavám
byla bezesporu i panelová diskuse pěti výrazných
osobností a já věřím, že kdo v Městském divadle
byl, nelitoval,“ dodává. 

Divadlo uÏ jen v divadle
A co se naopak nepovedlo? Třeba představení
Hrdý Budžes. „Kvůli mimořádnému diváckému
zájmu jsme chtěli nabídnout co nejvíc lístků, tak-
že jsme představení po dohodě s účinkujícími pře-
sunuli na Střelnici,“ začíná Pešek. „Bohužel se
představení uskutečnilo v den, kdy v Čechách
vládlo snad to vůbec největší loňské vedro, ale kli-

matizaci jsme kvůli slyšitelnosti herců pustit ne-
mohli, takže návštěvníci prožili několik hodin jako
ve skleníku, což nás velice mrzelo,“ říká jednatel.
Poučení? Divadlo odteď už vždycky jen v divadle. 

Nové HOTy a modernûj‰í web
Během léta jsme zprovoznili nové webové stránky
včetně plnohodnotného rezervačního a online
prodejního systému, a tím pádem jsme umožnili
lidem nákup vstupenek z pohodlí domova. „Na
webu samozřejmě dál pracujeme a díky nové po-
sile z něj budujeme informační kulturní server,
který si klade smělý cíl přinášet informace o kul-
turním dění na celém Turnovsku,“ popisuje David
Pešek. Také jsme začali distribuovat námi vydá-
vaný časopis Hlasy a ohlasy Turnovska zdarma
přímo do poštovních schránek, což by mělo také
pomoct k lepší informovanosti lidí nejen o našich
akcích. 

Druhou novinkou je malá domácí scéna v Res-
tauraci Střelnice, kde se díky drobným stavebním
úpravám již od jara konají každý měsíc koncerty
regionálních a lokálních kapel, kterým zde posky-
tujeme profesionální zázemí. Vstupné je dobro-
volné a celé ho dostává přímo kapela. 

„Před nějakým časem jsem slýchával, že se
u nás nic neděje. Teď jsem slyšel „stížnosti“, že lidé
nevědí, za kterou akci peníze utratí. Ani jedna va-
rianta není ideální, ale raději budu řešit tohle než
to první. Když nic jiného, tak si myslím, že dnes
může podstatně méně lidí říct, že se na Střelnici
nic neděje,“ uzavírá bilancování nad uplynulým
rokem jednatel Kulturního centra Turnov. 
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Nečekejte na poslední chvíli a obstarejte si lístky
na akce Kulturního centra Turnov včas a bez
zbytečných starostí. Vstupenky si můžete zakoupit
nebo rezervovat telefonicky či osobně přímo na re-
cepci Kulturního centra Střelnice nebo přes naše
webové stránky z pohodlí domova. 

V současné době jsou v předprodeji lístky na tyto akce: 

13. ledna – Cestovatelsk˘ klub: Rusko
14. ledna – Pohovka: Vûra Várady

a Gabriela Filippi
14. ledna – Prachy!!!
22. ledna – Trifoglio
25. ledna – Dechová hudba Broìanka

1. února – Ucpanej systém
Divadelní adaptaci knihy Irvina Welshe Acid
House (Barevnej svět) prezentuje Dejvické divadlo
jako nejsprostší inscenaci v historii. Představení
zapadá do celkové dramaturgie této pražské scé-
ny, jde o pohled na ztracené existence, které už
dávno pozbyly sílu cokoliv podnikat a v marasmu
si libují.

vstupné v předprodeji 360,–/na místě 400,–

2. února – Vinnetou
Nesmrtelného Vinnetoua a Old Shatterhanda vy-
táhlo znovu na světlo Městské divadlo Kladno,
otěží se ujal režisér Ondřej Pavelka a do sedel se
vyhoupli třeba Vojta Kotek nebo Jakub Prachař.
Všichni se pak v únoru společně vydají na cestu do
turnovského Městského divadla, kde potěší divá-
ky tradičním příběhem v novém kabátě od drama-
tika Petra Kolečka.

vstupné v předprodeji 240,–/na místě 280,–

5. února – Hradi‰Èan
Hradišťan je ojedinělým tělesem s vysokou umě-
leckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem,
jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména
v počátcích jeho existence lidová tradice.

vstupné dle místa sezení 320,–/290,–/260,–

9. bfiezna – Rosencrantz a Guildenstern
jsou mrtvi

Hra zasazená do děje Hamleta a jeho okolí, která
ze dvou dvořanů udělala hlavní postavy. Co dělají
dva spolužáci Hamleta, když je zrovna nesleduje-
me na jevišti? Královna je pozvala na Elsinor,
a oni přesně nechápou proč vlastně… Úspěšnou
komedii autora českého původu přiveze na prkna
turnovského divadla Divadlo v Celetné.

vstupné v předprodeji 240,-/na místě 280,-

11. bfiezna – Aneta Langerová 
– jarní turné Na Radosti 2015
Dlouho očekávané čtvrté album vydala Aneta
Langerová koncem listopadu a se začátkem jara
se ho chystá představit svým fanouškům na turné
pojmenovaném stejně jako deska – Na Radosti.
I Turnované se mohou už teď těšit na koncert za
doprovodu kapely, smyčcového tria a piana.
do 31. ledna, dle místa sezení: 420,–/380,–/320,–
od 1. února, dle místa sezení: 470,–/430,–/370,–

20. a 21. bfiezna – Neform Jazz Fest
Historie Neformálního jazzového festivalu sahá
daleko, loni se vrátil na Střelnici, kde se letos
předposlední víkend v březnu odehraje v novém

kabátě podruhé. Během dvou dnů se představí
čtyři jazzová uskupení, vrcholem festivalu bude
sólový recitál Mariána Vargy v sobotu večer.

předprodej na jeden den 120,–/ na místě 160,–
zvýhodněné vstupné na oba dny pouze 

v předprodeji 200,–

28. bfiezna – Souborné dílo
Williama Shakespeara
ve 120 minutách

Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smr-
ti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat
a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, zda
Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak
starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají
čas se těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají
všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze
ve 120 minutách. Jestli vám to připadá nemožné,
přijďte se na ten divadelní fast food s Miroslavem
Táborským, Janem Vondráčkem a Martinem Ma-
tějkou podívat.

vstupné v předprodeji 240,–/na místě 280,–

7. dubna – Ideální pár
Současná tragikomedie o relativitě věcí, o umění
lhát, (ne)schopnosti milovat a o tom, co už nejde
vzít zpátky. Ideální pár je první počinem produ-
centské skupiny Teď! Divadlo, inscenace měla
premiéru 5. března v Žižkovském divadle Járy
Cimrmana v Praze.

vstupné v předprodeji 320,–/na místě 360,–

Zajistûte si vstupenky vãas, vyplatí se to
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Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením zku-
šeného 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 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 přihláše-
ných.

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 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 ……………………………………………………………. 

Nabídka taneãních kurzÛ pro mládeÏ – jaro2015

✄

28. dubna – Bratfii Ebenové 
Bratři Ebenové oslavili v roce 2014 třicet let od vy-
dání svého prvního alba Malé písně do tmy a záro-
veň přišli se zbrusu novou deskou s názvem Čas
holin, kterou přijedou v rámci svého turné před-
stavit i do Turnova. 
do 20. dubna, dle místa sezení 340,–/ 290,–/ 240,– 
od 21. dubna, dle místa sezení 370,–/ 320,–/ 270,–

30. dubna – Cry Baby Cry
Švandovo divadlo přiveze do Turnova hru o pěti
ženách, které se sejdou u life coache (životního

kouče). Chtějí vědět, jak změnit dosavadní život,
se kterým nejsou spokojené. Lekce life coachingu
otevře oči všem divákům, a to nejenom ženám.
Výbuchy smíchu, sebeuvědomění a drsná pravda,
taková je inscenace Cry Baby Cry.

vstupné v předprodeji 240,–/na místě 280,–

4. kvûtna – Do loÏnice vstupujte
jednotlivû

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou
postelí může být náhle těsná… Přesně takové pře-

výšení poptávky nad kapacitou nastane v bláznivé
komedii známých anglických dramatiků Raye
Cooneye a Johna Chapmana.

vstupné v předprodeji 370,-/na místě 400,-

11. kvûtna – Îena za pultem 2: Pult
osobnosti

Jednou z nejočekávanějších novinek letošní sezó-
ny se stala komedie Divadla Kalich, která svedla
dohromady čtyři výjimečná jména: současný
přední divadelní autor Petr Kolečko, jehož hry se
pro řadu diváků stávají přímo kultem, napsal na
tělo hereckým legendám Jiřímu Lábusovi a Oldři-
chu Kaiserovi „vizionářskou komedii“ Žena za
pultem 2: Pult osobnosti. Exkluzivní autorský tým
doplňuje výrazná režisérská osobnost David
Drábek.

vstupné v předprodeji 240,–/na místě 280,–

21. kvûtna – Îlut˘ pes
Známá a populární rock’n’rollová firma Žlutej
pes v čele s muzikantem Ondřejem Hejmou přije-
de konečně i do Turnova. Vystoupí v druhé polovi-
ně května v Kulturním centru Střelnice.

do 30. dubna 140,– 
od 1. května 190,–
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Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí mládeÏe Turnov 
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

pondûlí 12. ledna od 19 do 21 hodin 
Kurz kresby pro zaãáteãníky
Tříměsíční kurz (celkem 12 lekcí) ve výtvarné díl-
ně Žluté ponorky. Lekce vede lektorka s patnácti-
letou praxí Adéla Stonjeková. Kapacita kurzu je
10 osob, jde o individuální práci. V tomto kurzu se
naučíte následujícím základním dovednostem:
základy kompozice, základy perspektivy, kresbě
podle statického i živého modelu, základy kresby
tužkou, uhlem, rudkou, kombinované techniky.
Přihlášky do kurzu posílejte na e-mailovou adresu:
adela.stonjekova@seznam.cz. Případné dotazy
na tel. 604 938 625. Cena: 1 500 Kč

úter˘ 20. ledna od 14 do 18 hodin
Reliéfní tvorba z papírma‰é
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vy-
zkoušet, co vše je možné vytvořit z papírového
těsta. Materiál dostupný každému, aneb recyklu-
jeme, co nám síly stačí. Vítáme zájemce všeho vě-
ku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč. 
Výtvarná dílna Žluté ponorky

Bezpeãn˘ prostor 
Îluté ponorky je tu pro 
va‰e dûti
Kromě pravidelných kroužků k nám mohou 5 dní
v týdnu od 13.30 hodin přicházet děti do volnoča-
sového klubu v Husově ulici. Zde se mohou „vy-
blbnout“ nebo třeba psát úkoly, s vedoucí Katkou
Kmínkovou je to bude bavit! 

Žlutá ponorka Turnov přeje všem čtenářům HOTů
v novém roce odvahu vyplout i se všemi blízkými do
neprobádaných vod turnovského společenského
dění, vybírat je opravdu z čeho. 

Îlutá ponorka

Nabízíme vám 
dárkové poukazy 
Kulturní centrum Turnov vám nabízí možnost
zakoupení dárkových poukazů. 

Univerzální v hodnotě 500 a 1 000 Kč je možné
použít na jakoukoli akci pořádanou Kulturním
centrem, tedy na divadelní představení, koncerty,
kino a další pořady. Jejich platnost není nijak ča-
sově omezena. Vedle toho jsou v nabídce celoroč-
ní dárkové poukazy na vámi vybrané pořady.
Všechny poukazy jsou k dostání na recepci
Kulturního centra Střelnice. 

âasopis HOT mÛÏe
dostat do schránek
kaÏd˘ 
Od ledna 2014 dostává každý Turnovan časopis
HOT do schránky zdarma. 

A ti z vás, kteří podle pravidel České pošty ne-
spadají pod město Turnov, a přesto by časopis rá-
di dostávali, mají možnost si ho na recepci KC
Střelnice objednat jen za cenu poštovného. Stačí
přijít a poštovné uhradit hotově nebo si telefonic-
ky či e-mailem požádat o variabilní symbol a uhra-
dit částku bezhotovostně. 

Pro pofiadatele: Víte
o na‰em pracovním
pfiehledu kulturních
akcí na Turnovsku? 
Plánujete nějakou kulturní akci a nechcete těs-
ně před ní najednou zjistit, že se ve stejném ter-
mínu koná v okolí něco podobného? 

Kulturní centrum Turnov již rok nabízí možnost
zařazení do „pracovní verze“ přehledu kulturních
akcí v Turnově, kde snadno zjistíte, co se chystá
a jak se přizpůsobit ostatnímu dění. Přehled najdete
přímo na našich stránkách pod záložkou „O nás“.

Máte-li zájem zařadit svou událost do přehledu
kulturních akcí na stránkách Kulturního centra,
stačí napsat e-mail na romana.kefurtova@kctur-
nov.cz. Uveďte v něm den a čas konání, název
akce, místo, krátký popis (např. koncert, výstava
apod.) a pořadatele. Tabulka je pracovní, proto je
možné ji postupně doplňovat, třeba dodat některý
z údajů později. 

Hlavním cílem této aktivity je pomoct organizá-
torům kulturních akcí na Turnovsku v plánování
tak, aby se neopakovaly v blízkých termínech po-
dobné události, aby se v konkrétních dnech nekry-
ly akce konané pro podobnou cílovou skupinu
a aby tedy měli Turnované na výběr z co nejkvalit-
nější kulturní nabídky. 

Kulturní centrum Turnov nemůže nijak zaručit,
že je tabulka kompletní, to záleží zejména na vás,
pořadatelích. Akce sami aktivně vyhledávat ne-
můžeme, ale ty, které mailem zašlete, do tabulky
rádi zařadíme. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na spolupráci! 
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

do 31. ledna
U‰ité z vlny, lnu a hedvábí
Výstava představí návštěvníkům textilní součástky
ze sbírky etnografie a uměleckého řemesla. 

do 18. ledna, Galerie muzea
„V srdci Hedvábné stezky…“
Návštěvníkům představujeme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea –
Náprstkova muzea asijských, afrických a americ-
kých kultur v Praze. Budou zde mimo jiné před-

staveny předměty denní potřeby i luxusní artefak-
ty národů Střední Asie. 

V rámci výstavy „V srdci Hedvábné stezky“ pro-
bíhá výstava „DO SRDCE ASIE“ 10 let české ar-
cheologie ve Střední Asii

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

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Leden, únor, bfiezen zavfieno.

Muzeum âeského ráje

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

Program CPR Náruč začíná v novém roce
5. ledna. 

ãtvrtek 15. ledna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné
příslušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč.

pátek 16. ledna od 10 hodin
Návrat na trh práce: Jak se nalíãit
Beseda s Janou Žižkovou na téma Jak se vhodně
nalíčit, upravit, působit sebejistě a vyrovnaně při
pracovním pohovoru. 
Cena za akci 30 Kč

sobota 17. ledna od 9 do 12 hodin
Hledáme rodiãe
Informační setkání pro zájemce o náhradní rodi-
čovství.

pátek 23. ledna, 10 hodin
Rituály ve v˘chovû
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou
Hajnovou. Proč je dítě potřebuje a jaké. Co je dět-
ská zbožnost. Je škodlivá? Cena za akci 30 Kč

ãtvrtek 29. ledna 
Vystoupení taneãkÛ
V prostorách sokolovny. Jste srdečně zváni.

PRAVIDELNÉ PORADNY
stfieda 14. ledna od 9 hodin 

Těhotenství, příprava k porodu, laktační poradna,
raná péče, objednání na tel. 775 964 314 nebo
v kanceláři CPR Náruč

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

Synagoga Turnov 
Krajífiova ulice 
Kontakt: info@turnov.cz, 
tel.481 366 255, 256, mobil: 737 204 262 

ãtvrtek 15. ledna od 18 hodin, sál ZU· Turnov
Promítání filmu Ida
V lednu si připomeneme tragické 72. výročí
deportace turnovských Židů do vyhlazovacích tá-
borů v době druhé světové války. Jako každý rok
připravila i letos Synagoga Turnov při této příleži-
tosti vzpomínkovou akci. Tentokrát vás však zve-
me do sálu turnovské ZUŠ na náměstí Českého
ráje, kde bude v přednáškovém sále promítnut
polský film IDA. Jeho tématem je skutečnost, že
holokaust neskončil květnem 1948, ale zasahoval
do života postižených i v dalších desetiletích.
vstupné 50 Kč
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz

úter˘ 13. ledna od 9.30 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
Hodina výchovy ke čtenářství pro předškoláky
z MŠ a další zájemce z řad maminek s dětmi.

úter˘ 13. ledna od 14 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Anketa o nejhezãí knihu 
„Suk – ãteme v‰ichni“ 2014
Zahájení ankety mezi čtenáři dětského oddělení
knihovny, učiteli a další odbornou veřejnosti potrvá
v prvním kole do pondělí 16. března. Druhé kolo
ankety bude uzavřeno na slavnostním vyhlášení
ve středu 15. dubna v Památníku národního písem-
nictví v Praze. Bližší informace a anketní lístky
přímo v dětském oddělení knihovny.

ãtvrtek 15. ledna od 18 hodin; spoleãensk˘ sálek v hlavní budovû
Cestopisná pfiedná‰ka – Sicílie
Cestopisná přednáška MUDr. Miroslava Holuba
o jeho zajímavých cestovatelských zážitcích.

pondûlí 19. ledna od 14 hodin; klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 21. ledna od 14 hodin; klubovna DD Pohoda
Setkání pro seniory s pfiíbûhem
a písniãkou
Pořad s aktivním zapojením posluchačů na téma
lidová písnička a lidové vyprávění příběhů, pohá-
dek a pověstí. Účinkují Eva Kordová a Jarmila
Enochová. Určeno pro obyvatele penzionu a další
zájemce z řad veřejnosti

ãtvrtek 22. ledna od 14 hodin; klubovna penzionu ÎiÏkova
Pfiedná‰ka nejen pro seniory –
Rodokmen, Na‰e kofieny
Setkání v rámci cyklu Strom života s genealožkou
a autorkou knihy Sestavte si rodokmen – Pátráme
po svých předcích, Blankou Lednickou. Pořad se
koná v rámci projektu Aktivně proti stáří – Klub
aktivní senior.

ãtvrtek 22. ledna od 18 hodin; DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie 
– Rodokmen, Na‰e Kofieny
Pořad s genealožkou Blankou Lednickou na téma
Sestavte si rodokmen – Pátráme po svých před-

cích. Hudební doprovod na kytaru Anna Černá
a Petr Kostka.

pátek 23. aÏ ãtvrtek 29. ledna od 8 hodin; 
turnovské základní ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.

úter˘ 27. ledna od 16 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer 
– Zimní pohádky
Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi a LS Na
židli. Nebude chybět ani pohádková babička a dě-
deček.

Mûstská knihovna Antonína Marka

Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz

Zápisy do kurzÛ 
pro širokou veřejnost na jarní semestr 2015 se ko-
nají v týdnu od 19. do 23. ledna denně od 9 do
17 hodin v kanceláři VCT. Pravidelná jarní výuka
v kurzech pro širokou veřejnost bude zahájena
2. února. 

23. ledna od 11 do 17.30 hodin
Etika v sociální práci
Akreditovaný seminář pro pracovníky v sociální

oblasti. Lektorkou je ThDr. Kateřina Brzáková
Beksová, Th.D. 
Celkový rozsah je 8 vyučovacích hodin.

od 6. února
Pracovník sociální péãe 
se zamûfiením na pfiímou 
obsluÏnou péãi
Akreditovaný kvalifikační kurz. 
Celkový rozsah 150 hodin, předpokládané ukon-
čení 3. 4. 2015.

Vzdûlávací centrum Turnov
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Mistrovsk˘ bronz Kláry Volfové
Vrcholem sezony každého sportovce je na domácí
scéně bezpochyby mistrovství republiky. Turnovské
judo má z této vrcholné akce díky Kláře Volfové
mistrovský bronz. 

V sobotu 22. listopadu zakončilo turnovské judo
velmi úspěšnou závodní sezonu v Hranicích na
Moravě mistrovstvím republiky mladších žáků
a žákyň, které je v této kategorii označováno jako
Přebor. Tento závěrečný turnaj je uzavřený a je
nutné se na něj kvalifikovat pomocí úspěšných
startů na pěti závodech Českého poháru v průbě-
hu celého roku, kde se sbírají tzv. rankingové bo-
dy. I proto můžeme považovat za úspěch, že za
Turnov se na turnaj probojovalo hned šest našich
závodníků. Polovina z nich je navíc v této katego-
rii prvním rokem.

Klára Volfová si bez sebemenšího zaváhání do-
kráčela pro třetí místo. Julie Zárybnická si ve

čtvrtfinálovém zápase s pozdější celkovou vítěz-
kou nešťastně zranila koleno a musela z turnaje
odstoupit. Medailový sen se sice rozplynul, ale
Julie nakonec i tak obsadila výborné 7. místo. Los
nepřál Lukášovi Jansovi a první kolo pro něj skon-
čilo prohrou. Bohužel jeho přemožitel v dalším
kole neuspěl a pro Lukáše turnaj skončil. Lucie Zá-
rybnická narazila hned v prvním kole na druhou
závodnici v pořadí letošního rankingu a její šance
se zdály být ztraceny. Zápas skončil bez bodu a po
dlouhé diskusi nakonec rozhodčí přisoudili vítěz-
ství její soupeřce.David Cerman podlehl v prvním
zápase pozdějšímu bronzovému medailistovi. 

Z této vrcholné akce jsme přivezli letos vůbec je-
dinou medaili napříč věkovými kategoriemi.
Ukázalo se, že vždy je potřeba i trocha toho štěs-
tíčka, a jak nám v průběhu roku přálo, tentokrát se
k nám obrátilo zády. Jedinou cestou je zvednout
hlavu a začít makat ještě o stupeň víc.

Jakub Mareš, trenér

Oddíl Judo TSC Turnov

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
vstupné zdarma
námûstí âeského ráje 4, Turnov
telefon: 481 325 989, 737 206 691

od 5. ledna do 31. bfiezna
Vladimír âefiovsk˘: 
Obrazy z Egypta
Vladimír Čeřovský se narodil v roce 1935 v Hos-
tinném nad Labem. Absolvoval střední umělecko-
průmyslovou školu v Železném Brodě a Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora
Štipla. Později žil v Jablonci nad Nisou, kde půso-
bil jako profesor na uměleckoprůmyslové škole bi-
žuterní (1961–94). Jeho životní dráha skončila
v roce 2001.

Samostatné výstavy:
1967 – Galerie Liberec
1979 – Zámecká galerie Duchcov

1993 – Galerie My Jablonec nad Nisou
1995 – Galerie Carolina Praha
1997 – Galerie Domu u Jonáše Pardubice 
1998 – Zámecká galerie Staré Hrady
1999 – Galerie Granát Turnov

Společné výstavy:
1977 – Galerie Hollar Praha
1984 – Galerie Litoměřice
1985 – Galerie Teplice
1994 – Galerie Železný Brod

Základní umûlecká 
‰kola Turnov
ãtvrtek 22. ledna od 17 hodin, koncertní sál ZU·
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Pokračování cyklu interních koncertů žáků ZUŠ. 
vstupné dobrovolné

stfieda 28. a ãtvrtek 29. ledna od 17 hodin, koncertní sál ZU·
Národní soutûÏ ZU·
Základní umělecká škola Turnov pořádá školní
kolo Národní soutěže ZUŠ. Ve středu v oboru só-
lový zpěv a orchestrální hra, ve čtvrtek v oboru hry
na dechové nástroje. 
vstupné dobrovolné

Galerie 
U Zlatého beránka 
1. patro Regionálního turistického informaãního centra
námûstí âeského ráje 26, Turnov
tel.: 481 366 255–6, 
www.infocentrum-turnov.cz

Grafické návrhy maturitních prací
SUPŠ a VOŠ Turnov vás zve na výstavu Grafické
návrhy maturitních prací. 
Výstava potrvá do 15. ledna. 
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Martin Holan
sdruÏení Napfiíã 

Co se týče nabídky, tak
určitě kladně. Vždyť
které jiné, stejně velké
město, má takovou ši-
rokou nabídku filmů,
divadel a koncertů. 

Nemluvě o akcích dnes
již specifických pro Tur-
nov jako např. Filmový
víkend ČSFD.cz v let-
ním kině, festival alter-
nativní hudby Básníci ticha, divadelní Modrý ko-
cour, Poetika, Textová dílna, klasická hudba v rámci
THV, festival Napříč, Pohovka, Neform Jazz Fest, so-
botní pohádky pro děti, Funkin’ Turnov atd.
Vybrat si může opravdu každý. Chybí snad už jen
rockový festival nebo více rockových koncertů. 

Horší je to ale s návštěvností. Vyprodáno mají
pravidelně travesti show, Babovřesky a jiné po-
dobné „partičky“. Ale to není problém jen Tur-
nova. V Turnově vidím problém spíš v tom, že řa-
da Turnovanů stále nepřijala novou Střelnici, kte-
rou srovnávají s tou starou. To já ale nemohou
spravedlivě posoudit, neb jsem „náplava“ a starou
Střelnici nepamatuju. 

Bohuslav Lédl
fieditel ZU·

Turnov může být na
místní kulturu hrdý.
Velmi dobře fungují
různé spolky, které bě-
hem roku nabídnou ce-
lou řadu zajímavých
akcí. Pestrost hudeb-
ních, divadelních, vý-
tvarných či jiných po-
řadů je bohatá. 

Velmi dobře fungují různé instituce, které nad
svůj rámec hlavních povinností pořádají další kul-
turní či společenské akce. Jako člen kulturní ko-
mise musím sdělit, že si toho byla tato komise vě-
doma a snažila se v rámci svých možností tyto ak-
tivity místní kultury podporovat.

Chtěl bych také velmi kladně hodnotit posun
v KC Turnov, který nastal se změnou jednatele
této společnosti. V současné době se KC Turnov
stává otevřenou institucí s velkou snahou o profe-
sionální a širokou nabídku kulturních a společen-
ských pořadů pro široké spektrum občanů.

Je samozřejmě možné najít nedostatky. Na-
příklad něco, co nám ve srovnání s jiným městem
chybí. Ale Turnov nemůže mít všechno, rok má
pouze 365 dnů a pro menší město nelze požadovat
kulturu na každý den. 

Určitě Turnovu chybí moderní knihovna, zřej-
mě kulturní nabídka pro mladou generaci, stojí-li
ovšem o ni. 

Vladimíra Jakoubûová
fieditelka Muzea âeského ráje Turnov

Turnov je specifické kul-
turní město, jehož kultur-
nost je dána historickými
okolnostmi a projevuje
se nejen v existenci vý-
znamných památek, ale
především aktivním pro-
vozováním živé kultury
a organizováním hod-
notného kulturního ži-
vota, a to v mnoha roz-
manitých podobách, vý-
razně ovlivněných zejména uměleckými tradicemi
regionu, se kterým je město identifikováno. 

Kromě tradice je pozitivní aktivní činnosti spolků,
sdružení i jednotlivců. Řada měst by mohla
Turnovu v tomto ohledu závidět. Paradoxně tato
široká nabídka organizátorů kulturních aktivit –

KCT, knihovny, muzea, ZUŠ, divadelních spolků,
hudebních uskupení ad. vytváří tak širokou na-
bídku, která není, a ani nemůže být občany
Turnova akceptována. 

Ne všichni Turnováci kultuře holdují, a s ohle-
dem na počet obyvatel města nabídka často pře-
vyšuje poptávku. 

Domnívám se, že by všem organizátorům pro-
spělo, kdyby se naučili spojovat síly a realizovat
tak sice méně projektů, ale s větším dopadem na
veřejnost.

Ondfiej Halama
ãlen kulturní komise

Když jsem před více než
sedmnácti lety přišel do
Turnova, kulturní na-
bídka i úroveň mi doslo-
va „vyrazily dech“. A to
jsem mohl srovnávat
s městy podobně velký-
mi a většími. 

Postupem času si ale
člověk zvykne. Protože
k nám však do Turnova
zajíždějí mnozí naši přátelé a známí, kteří mají
o kultuře přehled, vždy znovu mi ten prvotní údiv
připomenou konstatováním: „Jak je možné, že ta-
kové věci máte v Turnově?“ Myslí tím nejen na za-
řízení – divadlo, Střelnice (škoda, že tam není „hou-
senka“), letní kino –, ale také na množství spolků
a kapel a zajisté kulturní nabídku. Ta je, myslím si,
přebohatá a velmi různorodá. Představuje nejen
hlavní kulturní proud, ale i mnohé menšinové a al-
ternativní žánry. 

Když občas čtu nějaké vyjádření o nenaplněnos-
ti Střelnice, zdá se mi, že tito lidé nikdy neotevřeli
kulturní přehled. Leccos nám v Turnově chybí –
cyklostezky, zatím koupaliště, obchvat a našli by-
chom další –, ale dobrou a pestrou kulturou mů-
žeme být nasyceni dosyta.

Jak hodnotíte kulturní dûní v Turnovû?
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Jan Baron Marek
Spoleãnost bloumající vefiejnosti

Jsem rád, když mohu
bez přemýšlení říct, že
pozitiva jednoznačně
převažují nad negativy.
Oceňuji rozmanitost kul-
turních pořadů a jejich
kvalitu. Zejména v di-
vadle máme v poslední
době možnost vidět
opravdové lahůdky. Na
vysoké úrovni je Filmový
klub i ostatní pořady.
Za velmi zdařilou považuji propagaci kulturních
pořadů, což bylo dlouho slabé místo. Grafická po-
doba je přehledná a nezaměnitelná, HOT v každé
schránce, internetová podpora – to vše jsou tahy,
které posunuly kulturu o kus dopředu.

Při komunikaci s KCT či Odborem kultury a škol-
ství se coby ochotník setkávám se vstřícností a ocho-
tou podporovat i nevýdělečné projekty. Dovolte mi
využít příležitosti a za tuto spolupráci poděkovat. 

Abych jen nechválil – rozpačitý bývám z kon-
certů na velkém sále KC, kde se stále nedaří vytvo-
řit „klubovou“ atmosféru. Při menší účasti je to
velmi znát. Další bolestí je catering na kulturních
akcích zajišťovaný restaurací v přízemí. Servis bý-
vá pomalý, sortiment a jeho kvalita diskutabilní.
To jsou však známé nedostatky, a věřím, že i ty se
jednou podaří odstranit.

Petr Záruba
Loutkáfisk˘ soubor Na Îidli

Někteří lidé v Turnově
vám na tuto otázku od-
poví, že se ve městě nic
neděje, nebo se pro lidi
nic nedělá. 

Já jsem opačného názo-
ru a dovolil bych si na
tuto otázku odpovědět
pohledem mé příbuz-

né, která bydlí nedaleko Klášterce nad Ohří.
Kdykoliv k nám přijede, pokaždé si prohlédne kul-
turní nabídku v HOTech a nestačí se divit. V pro-
gramu snad není jediný den, kdy by nebyl nějaký
kulturní pořad, a na poměry Turnova kvalitní! To
se u nich prý nedá říci.

Z mého pohledu vidím, že v posledních letech
se například o prázdninách s kulturními pořady
roztrhl pytel. Organizátoři se předhánějí. Před
dvaceti lety hrálo v Turnově o prázdninách jen let-
ní kino a jinak nic. Námi pořádaná akce Loutkáři
dětem na zámku Hrubý Rohozec, dnes na
Dlaskově statku, byla takovou první vlaštovkou
prázdninových akcí. Dnes se s jednotlivými orga-
nizátory domlouváme tak, aby se akce pro určité
skupiny diváků nepřekrývaly.

Hanu‰ Karpí‰ek 
fieditel Mûstské knihovny Antonína Marka Turnov

Turnov s okolními ob-
cemi považuji za místo
s pestrou nabídkou
kulturního vyžití i sluš-
ného zázemí pro kul-
turní aktivity. Ani s ve-
řejnou podporou neko-
merční kultury to není
tak kritické, jak se tra-
dičně hudrá. 

Myslím, že téměř kaž-
dý, kdo má čas, zájem a ovšem i volné finanční
prostředky, si přijde na své, může „konzumovat“
z poměrně bohaté nabídky, někdy až překračující
poptávku. Kdo má nadání, elán, chuť a schop-
nosti, může tvořit, publikovat, vystupovat a sám
organizovat „kulturu“ pro jiné. Tady jsem opti-
mista.

Jako ředitel městské knihovny v Turnově jsem
však skeptický. Objektivně má naše instituce ve
své bezmála dvousetleté historii podmínky ke své
existenci asi nejlepší, jaké kdy měla. Přesto zejmé-
na její prostory, bariérovost, umístění v rámci
města jsou pro většinového uživatele neatraktivní,
nevyhovující požadavkům doby.

Jan Rytífi
Funk Corporation
Nabídka kulturních akcí
je z mého pohledu, a pře-
devším v perspektivě měs-
ta o velikosti Turnova
opravdu široká a pest-
rá. Ať už se jedná o na-
bídku institucí, které to
mají v popisu práce (KC
Turnov, muzeum, knihovna, ZUŠ atd.), nebo o kul-
turní akce, které zcela nezištně a s velkým nadšením
pořádají různé spolky, kapely, soubory a sdružení.

Na kulturní dění v Turnově však má zásadní vliv
stále velké množství nadšených amatérů (v dob-
rém slova smyslu), kteří v rámci různých spolků
na kulturním dění v rámci svého volného času ak-
tivně podílejí a kulturu spoluvytvářejí. Nejenže se
daří tradičním a zavedeným spolkům, ale stále
vznikají nové kapely, divadelní soubory, festivaly
a jiné akce. Díky jim je Turnov v širším regionu
stále vnímán jako město velmi kulturní.

Přeji všem lidem, kteří se na kulturním dění
v Turnově podílejí, hodně spokojených diváků
a pozitivních ohlasů a maximální možnou podpo-
ru ze strany Města Turnova.

Jaroslav Kotek
Mackie Messer Band
Já Vám toho moc nepo-
vím, já pořady KC nesle-
duji, jezdím jinam, na
Rampu, do Boleslavi
a tak. Teď jsem byl v Mni-
chově H. na Orchestru
snů ... De Bill Heads...,
takže o Turnově Vám
o kultuře v Turnově nic
moc nepovím.

Nadšenců tu je hodně, to ano, kulturní ovzduší nic
moc, ale to souvisí přímo s ovzduším v tomto státě.
Kulturní centrum? Proč jezdím jinam? Jednak mě zají-
má trochu něco jiného než KC nabízí a pak se mi nelí-
bí Střelnice a personál v něm.To si ale neberte osobně.
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

. . . Kéž Vás kulturní zážitky 
inspirují 
k výjimečným činům 
i v roce 2015!

Va‰e Kulturní centrum Turnov
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2015

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.

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

Tomá‰ Hocke
Mým úkolem je krátce zhodnotit rok 2014 a po-
hlédnout do křišťálové koule roku 2015. Z hledis-
ka mé osoby i starosty města musím říci, že to byl
skutečný kalup a času na odpočinek mnoho nezbý-
valo. 

Začnu pěkně chronologicky. Do nového roku
2014 vstoupila turnovská nemocnice v novém
svazku s Krajskou nemocnicí Liberec, došlo k vy-
tvoření nové příspěvkové organizace Turnovské
památky a cestovní ruch, byl zahájen pytlový se-
parovaný sběr s motivačním prvkem, úřad přešel
na zcela nový systémový software Ginis. Hned
v lednu jsme schválili rozpočet města, příspěvky
kulturním spolkům, jednali o kanceláři Okresní
správy sociálního zabezpečení v Turnově. 

Únor byl věnován výběrovým řízením na velké
množství staveb, hodně jsme diskutovali o vod-
ném, stočném a úloze VHS, již v této době jsme se
zabývali výběrovým řízením na stavbu Maškovy
zahrady, proběhlo Fórum Zdravého města.

V březnu jsme se přidali ke kampani Vlajka pro
Tibet, probírali územní plán, začali prodávat ob-
jekt po Městské polici ve Skálově ulici, měnit za-

kládací listiny v závislosti s novým občanským zá-
koníkem, proběhlo hodnocení vedoucích odborů,
jednatelů a ředitelů společností, byly vymezeny
úkoly na další rok, bylo rozhodnuto o financování
hřiště na Daliměřicích, měřily se emise na Ve-
secku a hovořilo o Kamaxu. 

V dubnu proběhla Noc s Andersenem, proběhlo
setkání ohledně komunikace na Jičín v Rovensku
pod Troskami, padlo rozhodnutí o rekonstrukci
návsi v Mašově, zahájila se jednání okolo moder-
nizace krajské nemocnice, v rámci údržby města
začali pracovat lidé z Úřadu práce, byla zahájena
turistická sezóna na nové cyklostezce v údolí
Jizery, proběhl konkurz na ředitele středních škol,
diskuze o novém směřování knihovny. 

V květnu bylo rozhodnuto o stavbě Komunitní-
ho centra Slunce všem, odpolední oslavy Dne ví-
tězství nám překazilo počasí, na návštěvu přijel
starosta polského Javora, byl zahájen převod ZŠ
Sobotecká pod Město Turnov, zprovoznili jsme
hlásný a varovný systém, tématem byl i filmový ar-
chiv, proběhl Memoriál Ludvíka Daňka, oslavy
130. založení Šperkařské školy a Staročeské ře-
meslné trhy. 

V červnu jsme dokončili novou cestu v údolí
Stebénky, řešili budoucnost Maškovy zahrady,

proběhlo loučení s předškoláky, byla dokončena
ulice Pod Stránkou, schválili jsme územní plán,
prodali kotelnu u ZŠ Žižkova a rozhodli o úpra-
vách dětských hřišť. 

Červenec a srpen byl ve znamení dokončování
waldorfské mateřské školy, napilno měli řemesl-
níci na ZŠ Alešova, MŠ Zborovská, opravovaly se
kaple na Bukovině, Daliměřicích a Mašově, pro-
běhla městská slavnost Kámen a Šperk, otevřelo
se občerstvení na fotbalovém stadionu, nové
toalety v Dolánkách, zahájila se stavba návsi v Ma-
šově, proběhl filmový víkend, neúspěšně jsme se
snažili najít dodavatele pro rekonstrukci hřiště

Vedení mûsta hodnotí rok 2014
Konec roku znamená vždy jakousi zlomovou etapu. Končí jeden rok, nastupuje
další. Končí poslední měsíc a přichází nový. Vše začíná nanovo. Zeptali jsme se
proto vedení města, jak by zhodnotilo uplynulý rok 2014 ze svého pohledu,
a také jak vidí rok 2015. 
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v Mašově, na zastupitelstvu nové ředitelky střed-
ních škol prezentovaly své vize, proběhl audit na
Terminál. 

V září došlo ke slavnostnímu otevření škol
a školek, řešila se struktura finančního úřadu,
prodej Šetřilovska, dokončila se oprava střechy na
domech s pečovatelskou službou v Žižkově ulici,
Fokus oslavil 20 let činnosti, žehnala se kaple na
Bukovině, začala kampaň před komunálními vol-
bami, otevřel se nový bufet v nemocnici, vyšla no-
vá kniha Stromy z ráje českého. 

V říjnu jsme otevřeli nabídky na Maškovu za-
hradu, ocenili jsme návrhy na novou medaili sta-
rosty, zahájili stavbu kompostárny, proběhly ko-
munální volby a následná povolební vyjednávání,
zahájili jsme stavbu průchodu ve františkánské
zahradě, slavnostně otevřeli náves a kapli v Ma-
šově, připomněli si odkaz 28. října 1918, dokonči-
li novou zahradu u MŠ a ZŠ Sluníčko. 

V listopadu bylo ustavující zasedání nového za-
stupitelstva města, žehnali jsme kaple v Mašově
a na Daliměřicích, dívčajda slavila 80 let, setkali
jsme se se sportovci, kteří úspěšně reprezentovali
naše město, schválili jsme generálního dodavatele
na stavbu Maškovy zahrady, jednali jsme opětov-
ně o komunikaci na Jičín a obchvatu města, byla
dokončena úprava návsi na Bukovině, oprava dět-
ských hřišť, připomněli jsme si 25 let od 17. listo-
padu 1989, byla dokončena oprava střechy na ob-
čerstvení na Valdštejně i oprava torza zdi hradu
Valdštejn. 

V prosinci jsme rozsvítili krásnou jedli na tur-
novském náměstí, tentokrát s vyloučením dopra-
vy na náměstí i s hromadou sněhu, diskutujeme
o koupi objektů České spořitelny, otevřeli jsme
průchod františkánskou zahradou, upravili jsme
jízdní řady MHD – více spojů bude jezdit na
Bukovinu a do Mašova, připravovali jsme se na
městské vánoční trhy, měla by být dokončena de-
molice jatek a zahájena stavba v Maškově zahra-
dě. Nový rok přivítáme ohňostrojem. Každý měsíc
jsem se snažil potkávat s občany jednotlivých čás-
tí Turnova. 

Ve zkratce jsem Vás provedl rychlým rokem
2014. Do roku 2015 přeji nám všem hodně zdraví,
štěstí a vzájemné tolerance a někdy společně na vi-
děnou.

Petra Hou‰ková
Uplynulý rok mohu z větší části hodnotit spíše jako
aktivní občan než z pozice místostarostky, ale i tak
se mi vybavuje řada událostí a akcí, o kterých se
ráda zmíním. 

V mé kompetenci je oblast školství, kultury a so-
ciální oblast. Nejzásadnější událostí loňského ro-
ku je pro mne pak výstavba nové waldorfské ma-
teřské školy. Vím, že mé předchůdce stála hodně
úsilí, a vím také, kolik energie do realizace vložila
ředitelka školy se svým pedagogickým týmem.
Dále jsem ráda, že se podařila rekonstrukce ob-
jektu ZŠ Alešova. Otevřeně přiznávám, že jsem
patriotem této školy, ale samozřejmě bude mým
zájmem, aby všechny školy a školky v Turnově mě-
ly možnost zlepšovat své zázemí a zkvalitňovat
výuku. 

Od ledna 2015 pod město jako zřizovatele pře-
chází Základní škola Turnov (dříve ul. Sobotec-
ká), která se již v průběhu loňského roku přestě-
hovala do nových prostor ve Zborovské ulici. Obě
dvě rozhodnutí vnímám jako správná, protože dá-
vají městu prostor v oblasti vzdělávání žáků se

speciálně vzdělávacími potřebami. Není asi pře-
kvapující, že tato oblast vzdělávání, stejně jako
ohrožené děti, ochrana práv dětí nebo prevence
na školách, bude patřit mezi „Moje témata“. 

V sociální oblasti je dobré si povšimnout, jak se
postupně rozšiřuje nabídka a dostupnost sociál-
ních služeb přímo v Turnově. I když na druhou
stranu je smutné, že bohužel roste poptávka po
službách pro seniory, pro znevýhodněné rodiny
s dětmi, pro osoby bez domova, pro osoby ve fi-
nanční tísni, pro uživatele návykových látek, pro
osoby psychicky nemocné apod. Je tedy dobře, že
v loňském roce nám začala v Turnově fungovat
občanská poradna, rozšířila se nabídka terénní
pečovatelské služby, v září byl otevřen Klub aktiv-
ních seniorů, postupně přibývají profesionální
pěstouni, jsou zde organizace, které poskytují te-
rénní práci v rodinách s dětmi, Fokus Turnov má
od února registrovanou novou sociální službu
Podpora samostatného bydlení, spolku Slunce
všem se podařilo realizovat stavbu centra pro oso-
by s těžkým mentálním postižením a autismem.
Jednotlivých sociálních služeb a organizací je
v Turnově řada. Aby jejich práce byla ještě lepší,
pak se domnívám, že je potřebná vzájemná spolu-
práce a komunikace, což vzhledem k systému
financování těchto služeb je záležitost velice ob-
tížná. 

A turnovská kultura? Jsem přesvědčena, že
v Turnově máme skutečně bohatou a rozmanitou
nabídku kulturních akcí a pořadů. Je zde mnoho
aktivních organizací a spolků, koná se řada přehlí-
dek, soutěží, slavností, kampaní (např. jen v rám-
ci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny bylo reali-
zováno přes padesát akcí především pro rodiny).
Zde nevím, co a kde ještě „nafouknout“. Takže po-
kud mám uvažovat o rozvoji v této oblasti, je třeba
zlepšit zázemí pro kulturní akce. Jak jsem zjistila,
nejživější diskuse se vedou, pokud se někde objeví
téma toalet.

Na závěr jedno přání. Byla bych ráda, kdyby-
chom se následující rok(y) mohli setkávat se sluš-
ností, tolerancí, ochotou k jednání a spolupráci
a hledání společného koncensu a minulo nás za-
strašování, manipulace, arogance, abychom ener-
gii a čas mohli věnovat rozvoji města a ne opako-
vané obraně stále stejným stěžovatelům. 
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Jana Svobodová
Na turnovské radnici působím necelé dva měsíce,
takže můj pohled by měl spíše směřovat do bu-
doucna než hodnotit uplynulý rok. 

Ke své práci jsem přistoupila s pokorou, respek-
tem a zodpovědně a přiznávám, začal být pěkný
šrumec. Doufám ale, že bude i nadále, protože to,
že připravujeme akce a projekty s dostatečným
předstihem a vidinou do budoucna, může Turnov
posouvat dál a měnit k lepšímu. V tomto ohledu je
třeba nezaspat a myslet hodně dopředu. 

V letošním roce máme před sebou nejen jako
vedení města, ale vůbec celé zastupitelstvo spous-
tu práce. Jistě největší investiční akcí města bude
a v současné době již je výstavba sportovně rek-
reačního areálu Maškova zahrada. Je to finančně
nejnáročnější akce za poslední období, akce obča-
ny velmi sledovaná, částečně i kontroverzní.
Bruslit na zimním stadionu bychom měli již letos
v listopadu, plavat potom od května 2016.
Myslím, že úspěchem loňského roku z hlediska ře-
šení centra města bylo vybudování průchodu

Františkánskou zahradou, také dlouho zamýšlený
projekt a podařil se. 

Turnov se také daří zkrášlovat výsadbou zeleně,
osazují se různé plochy, které byly dlouho zaned-
bané.

V oblasti odpadového hospodářství nastane posun
v tom, že uvedeme do provozu kompostárnu na
Vesecku. Měli bychom se zaměřit na ekologickou
výchovu na školách. Často se mluví o motivaci ob-
čanů ke třídění odpadů, jednou z cest je vychová-
vat již od mateřských škol. Na podzim by se měly
rozběhnout nové grantové programy, takže se bu-
deme zabývat přípravou nejrůznějších projektů.

I letos bude město podporovat činnosti zájmo-
vých spolků, ať už se jedná o kulturní, sportovní či
jakékoli další, nehledě na ty se sociálním zaměře-
ním. Naším cílem je i nadále udržovat zadluženost
města na zdravé úrovni bez ohrožení jeho funkce
a chovat se zodpovědně. 

V neposlední řadě musíme pracovat na zlepšení
dopravní situace a hledání řešení parkování
v centru města. 

Všem zastupitelům přeji v roce 2015 uvážlivé
rozhodování a zdravý rozum a všem obyvatelům
Turnova přeji hodně pohody, spokojenosti, štěstí
a pevné zdraví. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2015. 

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Za-
platit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště, kancelář číslo
202, a to v pondělí a ve středu od 7 do 12 hodin
a od 13 do 17 hodin. Při jiném způsobu platby je
nutné zjistit si u správce poplatku (tel. 481 366
214) příslušný variabilní symbol, aby byla platba
správně zaúčtována. Tento variabilní symbol je
možné používat i pro následující roky při platbách
trvalým příkazem převodem z účtu. Včas nezapla-
cené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu
je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč

• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak tře-
mi samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-
šuje o polovinu příslušné sazby.

Odbor ‰kolství, kultury
a sportu zve na zápis dûtí
do 1. roãníkÛ 
Zápis proběhne ve dnech 15. ledna až 15. úno-
ra 2015 od 10 do 17 hodin na turnovských ško-
lách ZŠ Skálova, odloučené pracoviště Alešova,
ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova a ZŠ Mašov.

Víte uÏ o novém Katalogu 
sociálních sluÏeb?
Informační brožura je výsledkem rozsáhlého
projektu, který řeší komunitní plánování so-
ciálních služeb. 

Část věnovaná poskytovatelům sociálních slu-
žeb na Turnovsku je zaštítěna odborem sociálních
věcí paní Hanou Kocourovou. Katalog byl vytvo-
řen ve spolupráci města Turnova s městem Semily
a Jilemnice a je určen odborné i laické veřejnosti.
Postupně bude odborem sociálních věcí distribuo-
ván. Můžete si jej už nyní stáhnout v elektronické
podobě – odkaz: http://katalogsocialnichsluzeb.cz/.
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Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
upozorňuje, že od 1. listopadu 2014 nabyla účin-
nosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října
2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.
a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mi-
mo les.

Povolení KÁCENÍ DŘEVIN s obvodem kmene
nad 80 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m2

(tedy kromě ovocných stromů na pozemcích v za-
stavěném území evidovaných v katastru nemovi-
tostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň), opět podléhá povolení or-
gánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č.
114/1992 Sb. a vlastníci pozemků o povolení ta-
kového kácení žádat musí.

Nově tedy:
– Podle § 3 povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významného krajin-
ného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3/
zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje:

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru ne-
movitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.

I nadále zůstává v platnosti:
– Podle § 3 povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významného krajin-
ného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3/
zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin ne-
přesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vede-
ných v katastru nemovitostí ve způsobu využití ja-
ko plantáž dřevin.

Vymezení pojmů (§ 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.)
a) zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin,

v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají,
s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud ob-
vod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce
130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže ně-
která z dřevin souboru přesahuje uvedené rozmě-
ry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny je soubor
funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člo-
věka, jako snižování prašnosti, tlumení hluku či
zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funk-
ce patří také funkce estetická, včetně působení
dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného pro-
středí,

c) stromořadím se rozumí souvislá řada nejmé-
ně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-
li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti
stromů některý strom, je i tento úsek považován
za součást stromořadí; za stromořadí se nepova-
žují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách
a plantážích dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mi-
mo les ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. mu-
sí vedle obecných náležitostí podání podle správ-
ního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na
které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 

dřevin a situační nákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního ne-

bo uživatelského vztahu žadatele k příslušným po-
zemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, ze-
jména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro ká-
cení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s u-
vedením druhového, popřípadě rodového zastou-
pení dřevin, a

d) zdůvodnění žádosti.

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostou-
cích mimo les podle § 8 odst. 1/ zákona č.
114/1992 Sb. je možné stáhnout z webových strá-
nek Městského úřadu Turnov – odbor životního
prostředí, případně získat v „papírové formě“ na
odboru životního prostředí.

Nově je také ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. v § 4
vložen odstavec 3/, který zní:

„(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zá-
kona), které bylo provedeno složkami integrova-
ného záchranného systému z rozhodnutí velitele
zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích
anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označe-
ní místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální ú-
zemí a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství
a druh, popřípadě rod.“

Případné dotazy k problematice kácení dřevin
rostoucích mimo les zodpovíme na telefonních
číslech 481 366 152 nebo 481 366 153.

Ludmila Fejfarová, odbor životního prostředí

Pozor – kácení dfievin rostoucích mimo les 
i na zahradách se zmûnilo!
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V sobotu 1. listopadu došlo od 11.00 hodin k vy-
svěcení kaple v Mašově a od 14.00 hodin na
Daliměřicích. Obě za přítomnosti biskupa litomě-
řického Mons. Mgr. Jana Baxanta a vikáře tur-
novské římskokatolické farnosti pana Václava
Vlasáka. Víte však, že…

… stavba kaple Navštívení Panny Marie v Mašově
byla schválena v roce 1892? A to nákladem 4 000
zlatých. Tehdy samostatnou obcí Mašov, pod kte-
rou spadaly Kadeřavec, Pelešany, Nová Ves, sa-
moty Hořensko, Valdštejnsko a Červený vršek.
Vysvěcena byla turnovským děkanem Josefem
Svobodou 8. června 1894. 

Oltář zhotovila řezbářská rodina Bušků z Husy.
Na Husu tuto rodinu z Prahy přivedli Rohanové,
pro něž Buškovi pracovali na Sychrově i v okolí.
Obraz na oltáři, který znázorňuje Pannu Marii se
sv. Alžbětou, namaloval Konstantin Bušek, jeden
ze synů Petra Buška, majitele dílny. Petr Bušek
a jeho druhý syn Dominik jsou pohřbeni ve
Vlastibořicích, Konstantin v Praze. 

V oltáři jsou uloženy ostatky Pia a Boniho, což
jsou tak zvaní katakombální světci. Přišli pravdě-
podobně o život při prvním pronásledování křes-
ťanů. K ostatkům byla přiložena listina, která
potvrzuje pravost ostatků, tzv. autentika. Tato
vzácná listina je z roku 1891. Je psána latinsky
a podepsána litoměřickým biskupem Emanuelem
Janem Schobelem. 

V Obci se konala každou první neděli v červenci
pouť a poslední neděli v říjnu posvícení. Kaple

sloužila také k rozloučení s občany Mašova před
jejich cestou poslední. Byla svědkem mnoha udá-
lostí ze života obce. Také byla svědkem dramatic-
ké události na konci 2. světové války (7. 5. 1945),
kdy u ní byli ohroženi na životě obyvatelé obce,
především muži, ustupující německou fašistickou
armádou – dokladem je pamětní deska na kapli.

Neustále se zhoršující stav kaple vyburcoval ob-
čany Mašova, především zásluhou paní Marie
Vítové a to nejen je, ale i další turnovské občany.
Snaha o záchranu kapličky a její opravu vedla
k dobročinné sbírce a podařilo se vybrat 160 tisíc
korun. To byl impuls i pro město Turnov, které
provedlo celkovou rekonstrukci. Píše se datum
28. 10. 2014 a kaple je společně zrekonstruova-
nou návsí předána obyvatelům. 20. srpna 2014
byla uložena pamětní schránka pro budoucí gene-
race za přítomnosti starosty města Tomáše Hoc-
keho, Karla Bárty, Jiřího Kosa, Milana Zdeňka,
Jiřího Vocáska a pracovníků realizační firmy

Durango, která rekonstrukci prováděla. Schrán-
ku zdobí zvenčí nápis: „Tato schránka byla ulože-
na L. P. 2014“ 

Nûco málo o kapli na Dalimûfiicích
Informace o ní jsou velmi skromné, neboť oficiál-
ně obec Daliměřice patřila do jenišovické farnosti,
ale správu nad nimi vykonával kaplan ze zámku. 

V daliměřické obecní kronice je pouze psáno, že
kaple, zasvěcená sv. Václavu, byla postavena roku
1889. Ale kdo byl iniciátorem, fundátorem, jaká
slavnost se odehrávala při jejím otevření, tedy to, co
je běžně v kronikách bohatě popsáno, nám uniká. 

V kapli visel zvon, který měly Daliměřice již od
roku 1847. Byl dodán 20. listopadu 2014 a posvě-
cen ke cti sv. Václava. Zrekvírován byl patrně roku
1917 a poté se z dobročinné sbírky občanů
a Mikuláše Des Fours pořídil r. 1921 zvon nový.
Ten vzala válka r. 1942. Podle ohlašovacího rekvi-
zičního listu na něm byl mj. nápis „Dr. Mikuláš
Des Fours Walderode 1921“. 

Pokud jde o pomník padlých, podnět k jeho zří-
zení dal ke konci r. 1928 místní hasičský sbor.
Tehdy se ale pro jeho umístění nenašlo vhodné
místo a podle kroniky byl neúspěch i výsledkem
rivality mezi Sokoly a hasiči. Co se dělo poté, kro-
nikář neuvádí, pouze lakonicky konstatuje, že
v listopadu 1932 byl památník odhalen. 

Pamětní schránka byla uložena 24. září 2014 za
přítomnosti starosty města Tomáše Hockeho a ta-
ké vedoucí odboru správy majetku Ludmily
Těhníkové. Tato schránka, podobně jako byla
v minulosti vložena do kaple v Mašově, má po-
sloužit budoucím generacím nebo při dalších pří-
padných rekonstrukcích. 

A co schránka obsahovala tentokrát? „Šlo o ty-
pické věci týkající se Turnova, například časopis
Hlasy a ohlasy Turnovska, Turnovsko v akci, papí-
rovou tašku s logem města, skleněnou figurku žel-
vy s granátkem, CD o Turnově, brožuru o skalním
městě, výroční brožuru o Městském divadle
v Turnově, pamětní mince a místní noviny,“ uvedl
seznam věcí bývalý místostarosta města Jaromír
Pekař. 

Vysvûcené kaple mají velmi zajímavou historii 



obyvatelům města vše nejlepší do
nového roku 2015, především mnoho
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti,

pracovních i osobních úspěchů.
Děkujeme za letošní originální přání,
která vyrobil FOKUS Turnov.

Novoroãní ohÀostroj

Město Turnov a Zdeněk Pohl – ohňostroje zvou
občany na Novoroční ohňostroj.

Tradiční akce se bude konat 1. ledna 2015
v prostorách autobusového nádraží Na Lukách.
Na kulturní program se můžete těšit již od 16.30
a od 17.30 na ohňostroj. Chybět nebude samo-
zřejmě ani občerstvení! Akce probíhá za finanční
podpory podnikatelů Turnovska. Pokud děti done-
sou fotografii z letošních Vánoc, obdrží malou po-
zornost. Fotografie budou následně vystaveny na
turnovské radnici.

Pozvánka na Mûstsk˘ ples

Město Turnov srdečně zve již na 6. ročník
Městského plesu. 

Ten se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 od 20 ho-
din v Kulturním centru Střelnice. Těšit se můžete
na bohatou tombolu, kulturní program i půlnoční
překvapení. Vstupenky budou od ledna v předpro-
deji v recepci Kulturního centra Střelnice v jeho
provozních hodinách. S koupí vstupenek však
z kapacitních důvodů neváhejte. 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás!
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Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že od 2. ledna 2015 činí poplatek za svoz
komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvo-
řáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č.
202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a středa od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., dále
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 hodin,
kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady,
týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, pře-
platky, /splátky/.

2) v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2015!

3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č.
50032-1263075359/0800

Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají obča-
né od správce poplatku:
Drahomíra Frendlovská: e-mail: 
d.frendlovska@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 214 
Pavlína Hozdecká: e-mail: 
p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 209 
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.
Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě
předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během
studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvr-
zení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)
Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2014,
uplatněnou slevu naleznete zde a o tuto částku
Vám bude ponížen poplatek v roce 2015:

http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pyt-
lovy-sber-tridenych-odpadu/svozy-pytloveho-
sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let, ZTP,
studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165 Kč. 

Sleva z poplatku zaniká, pokud poplatník ne-
uhradí poplatek v termínu do 31. března 2015 nebo
má vůči městu jiný dluh! Podrobné informace
k celkové výši slevy za období leden–říjen 2014
u tříděného odpadu poskytuje odbor životního
prostředí, tel. číslo: 481 366 160. U jednorázové
platby je splatnost poplatku do 31. 3. 2015. V pří-
padě do dvou splátek, je splatnost 31. 3. 2015
a 30. 9. 2015. V případě neuhrazení poplatku ne-
bo jeho části do konce přísl. kalendářního roku
může správce poplatku zvýšit poplatek až na troj-
násobek. 

Poplatek za komunální odpad v roce 2015

ãtvrtek 29. ledna 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Mûsto Turnov pfieje
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Peníze pro kaÏdou
pfiíleÏitost

rychle – do 24 hodin

minimum potfiebn˘ch

dokladÛ

s moÏností odkladu

splátek

www.proficredit.cz

Volejte zdarma 800 700 775

Hledáme nové kolegy do týmu poradců.



TRIO TRIFOGLIO

Dechové uskupení Trifoglio hraje v klasickém složení hoboj, klarinet a fagot, takže má možnost
čerpat z velkého množství skladeb v původním obsazení. Zaměřuje se především na nastudování
skladeb českých skladatelů jako je F. X. Dušek, F. V. Kramář či B. Martinů a K. Slavický, hraje
i klasické kusy od Mozarta a Beethovena, ale nebrání se ani transkripcím moderní a populární

hudby. Od Trifoglia tak můžete slyšet i hudbu 20. století, E. Schulhoffa či H. Tomasiho.

vstupenky v pfiedprodeji 100,– / na místû 120,–

ãtvrtek 22. ledna 2015 – Mûstské divadlo Turnov – 19.30 hodin

KULTURNÍ  CENTRUM TURNOV uvád í

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

TURNOVSK¯ HUDEBNÍ VEâER


