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Indoãína, Rumunsko a Maroko
v lednu zveme tﬁikrát na Cestovatelsk˘ klub > 12

Pﬁehled plesové
sezóny 2017
uÏiteãn˘ prÛvodce leto‰ními plesy na Stﬁelnici > 13

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21

Leden
zpﬁíjemní
Lobkowicz trio

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

Kavárna a restaurace KUS
pﬁijme

servírku/ãí‰níka
a kuchaﬁe
na HPP
Nabízíme stabilní zamûstnání
v pﬁíjemném nekuﬁáckém prostﬁedí,
dobré platové ohodnocení
a zamûstnanecké bonusy.
Nástup moÏn˘ ihned.
Dále nabízíme moÏnost dlouhodobé brigády
– minimální vûk 18 let.
Pi‰te na jana.klausova@kcturnov.cz.
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„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím
víc než náhodnou hříčkou přírody.“
André Malraux

Přejeme Vám, aby byla kultura součástí Vašeho života
i v roce 2017.
Vaše Kulturní centrum Turnov

úvodní slovo
z obsahu
Válka Roseov˘ch
zveme na známé drama Warrena Adlera > 8
Zaãínáme konãit
B. Hrzánová a R. Holub na prknech
turnovského divadla > 9
Lobkowicz trio
oblíbení jako celek i jako sólisté > 10
Fotoklub Safír Turnov: Kﬁivky a linie

O fotografii a o ‰tûstí
Vážení čtenáři,
před rokem jsem na tomto místě psal o novoroční potřebě inovací a následně vás informoval
o tom, že v kavárně a restauraci KUS na Střelnici
pro vás pravidelně připravujeme pořad O literatuře. A letos vás s radostí hned takhle zkraje roku
mohu informovat o tom, že jsme navázali spolupráci s Fotoklubem Safír a že KUS a foyer KC
Střelnice se stávají novými výstavními plochami
tohoto letitého fotografického klubu! Hned v lednu pro vás chystáme dokonce dvě výstavy! Více se
o nich dočtete uvnitř tohoto vydání časopisu.
Mám z navázání spolupráce velkou radost –
Střelnice se díky ní zase o kousek víc otevře kulturní veřejnosti našeho města i celého regionu.
A to jsem si myslel, že už to víc snad ani nejde.
I v těchto dnech (editorial píšu pár dní před
Vánocemi) na mnoha místech světa vládne násilí
a pro nás nepředstavitelné boje, ten o Aleppo
můžeme sledovat v podstatě v přímém přenosu

(přestože se podrobnějšímu zpravodajství česká
média v podstatě vyhýbají a já nechápu proč,
uprchlíci a „muslimské hordy“ jsou přece tak oblíbeným tématem našich debat). Stejně tak můžeme
sledovat neschopnost světových lídrů dohodnout
se na jednotném postupu v tomto boji a utrpení civilních obyvatel města. Je to strašlivé a bizarní
(ten přímý přenos myslím).
A právě proto bych nám chtěl do nového roku
2017 popřát hodně vděčnosti a uvědomění. Žijeme v krásné zemi, v bezpečí a blahobytu, který si
snad ještě ani naši tátové nedokázali představit.
Přeji nám všem, abychom za to dokázali být vděčni a abychom si toto své ohromné štěstí dokázali
uvědomovat. Pokud budeme vděční a uvědomělí,
určitě se budeme též vždy snažit o to, aby tohle naše štěstí vydrželo. Třeba nám vděčnost a vědomost
štěstí pomůže v tom, abychom, na rozdíl od světových lídrů, byli vždy schopni se dohodnout.
David Pešek

Fotoklub Safír
o v˘stavách na Stﬁelnici > 11
50 odstínÛ temnoty
pﬁedprodej vstupenek na únorové projekce
zahájen > 11
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Jan âervinka
v muzeu bude k vidûní horolezecká v˘stava
z dob âeskoslovenska > 14
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kulturní pﬁehled
úter˘ 3. ledna

nedûle 8. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
Egon Schiele FK
životopisný/drama
100,– / 80,– studenti a členové FK

stﬁeda 4. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
Indoãína
Cestovatelský klub

17.00 – KINO SFÉRA
ManÏel na hodinu
komedie
90,–

ãtvrtek 5. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Pohádky pro Emu
romantický/komedie
Kino nejen pro seniory
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
19.30 – KINO SFÉRA
PasaÏéﬁi
sci-fi/akční

14.30 – KINO SFÉRA
Zpívej
animovaný/rodinný
130,– / 110,– děti do 15 let

60,–
zdarma

120,–

pondûlí 9. ledna

pátek 6. ledna
17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný
19.30 – KINO SFÉRA
PasaÏéﬁi 3D
sci-fi/akční

19.00 – KAVÁRNA KUS
Milo‰ Urban
O literatuře

14.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Proã právû on?
komedie

120,–

zdarma

10.00 – KINO SFÉRA
Pohádky pro Emu
romantický/komedie
Kino nejen pro seniory

60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Velká ãínská zeì
dobrodružný/fantasy

120,–

pátek 13. ledna
110,–

úter˘ 10. ledna
120,–

sobota 14. ledna

ãtvrtek 12. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
Collateral Beauty: Druhá
‰ance
drama
120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

stﬁeda 11. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
American Honey FK
drama/road movie
100,– / 80,– studenti a členové FK

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Válka Roseov˘ch
abonentní divadelní představení
v předprodeji 380,– / na místě 420,–
19.30 – KINO SFÉRA
La La Land
romantický/muzikál
Dámská jízda

130,–

2017

110,–

17.00 – KINO SF¤A
Velká ãínská zeì 3D
dobrodružný/fantasy
150,–
19.30 – KINO SFÉRA
V‰echno nebo nic
komedie/romantický

120,–

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vãelí medvídci
představení pro školy a veřejnost
50,–

140,–

úter˘ 17. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
âervená Ïelva FK
animovaný/fantasy
100,– / 80,– studenti a členové FK

17.00 – KINO SFÉRA
Collateral Beauty: Druhá
‰ance
drama
120,–

| leden

14.30 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

pondûlí 16. ledna

14.30 – KINO SFÉRA
Zpívej 3D
animovaný/rodinný
150,– / 130,– děti do 15 let
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nedûle 15. ledna

110,–

sobota 7. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
ManÏel na hodinu
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Assassin’s Creed 3D
akční/dobrodružný
150,–

120,–

stﬁeda 18. ledna
V rámci Cestovatelského klubu nav‰tívíme 4. ledna Vietnam, Laos a KambodÏu.

18.00 – KINO SFÉRA
Rumunsko 3x jinak
Cestovatelský klub

90,–

kulturní pﬁehled
ãtvrtek 19. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
xXx: Návrat Xandera
Cage
akční
120,–

19.30 – KINO SFÉRA
xXx: Návrat Xandera
Cage 3D
akční
150,–

14.30 – KINO SFÉRA
Divoké vlny 2
animovaný/rodinný
17.00 – KINO SFÉRA
V‰echno nebo nic
komedie/romantický

120,–

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

úter˘ 24. ledna
120,–

sobota 21. ledna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Povídání o pejskovi
a koãiãce
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

19.30 – KINO SFÉRA
V‰echno nebo nic
komedie/romantický

120,–

pondûlí 23. ledna

pátek 20. ledna

22.00 – KINO SFÉRA
Rozpolcen˘
thriller

17.00 – KINO SFÉRA
Rozpolcen˘
thriller

19.30 – KINO SFÉRA
Mrtv˘ muÏ FK
western/drama
100,– / 80,– studenti a členové FK

ãtvrtek 26. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Anthropoid
historický/životopisný
Kino nejen pro seniory

60,–

14.30 – KINO SFÉRA
Ozzy
animovaný

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Spojenci
válečný/romantický

17.00 – KINO SFÉRA
ManÏel na hodinu
komedie

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Psí poslání
komedie/drama

120,–

120,–

pátek 27. ledna
17.00 – KINO SFÉRA
Resident Evil: Poslední
kapitola 3D
akční/thriller
140,–
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Roman ·tabrÀák
Pohovka
200,– / senioři 140,–
19.30 – KINO SFÉRA
Spojenci
válečný/romantický

120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
VIII. Mûstsk˘ ples

220,–

50,–

nedûle 29. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Ozzy
animovaný

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Psí poslání
komedie/drama

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Resident Evil: Poslední
kapitola
akční/thriller
120,–

úter˘ 31. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Pára nad ﬁekou FK
dokumentární/hudební
100,– / 80,– studenti a členové FK

120,–

stﬁeda 1. února
18.00 – KINO SFÉRA
Rozmanité tváﬁe
Maroka
Cestovatelský klub

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Velká ãínská zeì 3D
dobrodružný/fantasy
150,–

90,–

ãtvrtek 2. února
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

nedûle 22. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Divoké vlny 2
animovaný/rodinný

sobota 28. ledna

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Stvoﬁení svûta – bez
cenzury
volné divadelní představení
v předprodeji 380,– / na místě 420,–

120,–

Tajemn˘ snímek Rozpolcen˘ z dílny M. Night Shyamalana (·est˘ smysl, Znamení, Vesnice).

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zaãínáme konãit
abonentní divadelní představení
v předprodeji 420,– / na místě 460,–
leden 2017
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Kino Sféra

FK
Egon Schiele

Pohádky
pro Emu

PasaÏéﬁi

Andûl Pánû 2

Zpívej

Collateral
Beauty:
Druhá ‰ance

O jednom z nejprovokativnûj‰ích
vídeÀsk˘ch umûlcÛ 20. století

Hra na lásku jako
uvûﬁitelná historka

Jennifer Lawrence a Chris Pratt
pﬁedãasnû probuzeni z hibernace

Pokraãování oblíbené
vánoãní pohádky

Podnikav˘ koalí chlapík se úãastní
pûvecké talentové soutûÏe

Lidskost a pﬁátelství v unikátním
boji s osobní tragédií

Ïivotopisn˘/drama, Rak.,
2016, 109 min., 15+, titulky

romantick˘/komedie, âR,
2016, 112 min.

sci-fi/akãní, USA, 2016,
116 min., 12+, titulky

pohádka/rodinn˘, âR,
2016, 99 min.

animovan˘/rodinn˘, USA,
2016, 110 min., dabing

drama, USA, 2016,
97 min., 12+, titulky,

út 3. 1. – 19.30 / 100 Kã / 80 Kã
studenti a ãlenové FK

ãt 5. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 12. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D ãt 5. 1. – 19.30 / 120 Kã
3D pá 6. 1. – 19.30 / 140 Kã

pá 6. 1. – 17.00 / 110 Kã
po 9. 1. – 19.30 / 110 Kã
so 14. 1. – 14.30 / 110 Kã
ne 15. 1. – 14.30 / 110 Kã

3D so 7. 1. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D ne 8. 1. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

so 7. 1. – 17.00 / 120 Kã
ne 8. 1. – 19.30 / 120 Kã

FK
ManÏel
na hodinu

American
Honey

Velká
ãínská zeì

La La Land

Proã
právû on?

V‰echno
nebo nic

Pokraãování populární ãeské
komedie Hodinov˘ manÏel

Mladá dívka poznává, kolik starostí
bezstarostn˘ Ïivot vlastnû pﬁiná‰í

Pﬁed ãím mûla legendární
stavba chránit?

Dámská jízda v podání
hollywoodského milostného románu

„Mohla bys chodit s k˘mkoli.
Proã Laird?“

âeská komedie o dvou nerozluãn˘ch
kamarádkách s rozdíln˘m Ïivotem

drama/road movie, USA, dobrodruÏn˘/fantasy, USA, romantick˘/muzikál, USA,
2016, 94 min., 12+
2016, 163 min., 15+, titulky
2016, 127 min., 12+, titulky

komedie, USA, 2016,
110 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2017, 107 min., 12+

2D tit. ãt 12. 1. – 19.30 / 120 Kã
3D dab. ne 15. 1. – 17.00 / 150 Kã
3D dab. so 21. 1. – 19.30 / 150 Kã

so 14. 1. – 17.00 / 120 Kã

ne 15. 1. – 19.30 / 120 Kã
so 21. 1. – 17.00 / 120 Kã
ne 22. 1. – 19.30 / 120 Kã

komedie, âR, 2016,
92 min., 12+
so 7. 1. – 19.30 / 120 Kã
ne 8. 1. – 17.00 / 120 Kã
so 28. 1. – 17.00 / 120 Kã
6|
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út 10. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

pá 13. 1. – 19.30 / 130 Kã
– Dámská jízda

Kino Sféra

FK
Assassin’s
Creed

âervená
Ïelva

Anthropoid

xXx: Návrat
Xandera
Cage

Rozpolcen˘

Divoké vlny
2

Boj AssassínÛ s Templáﬁi
poprvé ve filmu

Animací vyprávûn˘ pﬁíbûh
troseãníka mezi Ïelvami

Filmové zpracování atentátu
na R. Heydricha

Vin Diesel se vrací ve tﬁetím
díle akãního trháku

James McAvoy v mrazivém thrilleru
s unikátní poruchou osobnosti

Surfaﬁi ve fraku jsou zpût!

akãní/dobrodruÏn˘, USA/VB,
2016, 115 min., 12+, titulky

animovan˘/fantasy, Fr.,
2016, 80 min., titulky

historick˘/Ïivotopisn˘, VB/âR,
2016, 121 min., 12+, titulky

akãní, USA, 2017,
105 min., 12+, titulky

thriller, USA, 2017,
116 min., 12+, titulky

animovan˘/rodinn˘, USA,
2017, 85 min., dabing

3D so 14. 1. – 19.30 / 150 Kã

út 17. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 19. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 26. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D ãt 19. 1. – 19.30 / 120 Kã
3D pá 20. 1. – 19.30 / 150 Kã

pá 20. 1. – 22.00 / 120 Kã
– Noãní pﬁedstavení
ne 22. 1. – 17.00 / 120 Kã

so 21. 1. – 14.30 / 120 Kã
ne 22. 1. – 14.30 / 120 Kã

FK

FK

FK

Mrtv˘ muÏ

Spojenci

Resident Evil:
Poslední
kapitola

Ozzy

Psí poslání

Pára
nad ﬁekou

Kultovní western
s Johnny Deppem v hlavní roli

Vztahu ve váleãném prostﬁedí
pouze láska nestaãí

Závûreãn˘ díl nejúspû‰nûj‰í
filmové série podle videoher

Podaﬁí se psíkovi Ozzymu
dostat zpátky na svobodu?

V‰ichni psi pﬁijdou do nebe,
nejprve ale musí splnit své poslání

Dokumentární náhled do Ïivota
tﬁí mimoﬁádn˘ch jazzmanÛ

western/drama, USA,
1995, 121 min., titulky

váleãn˘/romantick˘, USA,
2016, 124 min., titulky

akãní/thriller, Nûm./Aus.,
2016, 106 min., 12+, titulky

animovan˘, ·p.,
2016, 91 min., dabing

komedie/drama, USA,
2017, 120 min., titulky

dokumentární/hudební, âR,
2015, 83 min.

út 24. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 26. 1. – 19.30 / 120 Kã
pá 27. 1. – 19.30 / 120 Kã

3D pá 27. 1. – 17.00 / 140 Kã
2D ne 29. 1. – 19.30 / 120 Kã

so 28. 1. – 14.30 / 110 Kã
ne 29. 1. – 14.30 / 110 Kã

so 28. 1. – 19.30 / 120 Kã
ne 29. 1. – 17.00 / 120 Kã

út 31. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

leden 2017
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Mûstské divadlo

Drama, které pobaví: Válka Roseov˘ch
Drama a zároveň mrazivá komedie, to je Válka Roseových, kterou do turnovského divadla přiveze
Divadlo A. Dvořáka Příbram. V hlavních rolích se
vám představí Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová.
Barbara a Jonathan Roseovi jsou dokonalí manželé,
kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě
dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich
zjistí, že by bylo krásné být sám, a chce se rozvést…
Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují
osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty

Adlera. Podle něj také Danny DeVito natočil neméně
slavný stejnojmenný film s Kathleen Turner a Michaelem Douglasem v hlavních rolích. Divadelní
podobu vytvořil režisér Ondřej Sokol, divákům
známý také jako filmový i televizní herec.

nejdrsnější naschvály, neustoupí ani o píď. Drama,
a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její
předlohou je americký román slavného Warrena

pátek 13. ledna od 19.30 hodin
Válka Roseov˘ch
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã

S dûtmi si budeme povídat o pejskovi a koãiãce
Známé povídání Josefa Čapka o nerozlučných kamarádech pejskovi a kočičce, je svou hravostí blízké dětem od 3 let a těší již mnoho let generace nejen
čtenářů, ale i diváků.

nectnosti, jeho vcítění do dětského myšlení a krásný
vroucný jazyk tvoří tuto milou knížku nesmrtelnou.

sobota 21. ledna od 10 hodin
Povídání o pejskovi a koãiãce
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu,
jak pekli dort anebo o tom, jak si pejsek roztrhl
kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou, si čítávali už prarodiče dnešních dětí. Autorův laskavý
humor, kterým si bere na mušku drobné dětské

Stvoﬁení svûta – bez cenzury
Komedii o tom, jak to tenkrát doopravdy bylo přiveze Divadlo Různých Jmen a koho jiného uvidíme
na jevišti než Boha, anděla, ďábla, Adama a Evu.

anděl Rudolf Hrušínský ml., jako ďáběl Valérie Zawadská a Adama s Evou ztvární Milan Enčev
a Romana Goščíková.

První divadelní hra filmového režiséra a scénáristy
Karla Janáka se zaměřuje na úplný začátek našeho světa. Pokud ještě stále věříte báchorce o jablku, myslíte si, že Eva skutečně vznikla z Adamova
žebra, je tato hra určena právě vám. Hra vám prozradí tisíce let staré tajemství – všechno totiž bylo
úplně jinak! V roli Boha vystoupí Jan Rosák, jako

ãtvrtek 26. ledna od 19.30 hodin
Stvoﬁení svûta – bez cenzury
volné divadelní pﬁedstavení
Mûtstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã
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Foto Karin Kocourková

Mûstské divadlo

Na Pohovce bude kouzlit Roman ·tabrÀák
V lednu se můžete těšit na vyprávění herce a kouzelníka Romana Štabrňáka, který bude k vidění
v Městském divadle také o několik dní dříve v dramatu Válka Roseových. Večerem bude provázet
Milan Schejbal.

v Příbrami, v divadle Na Jezerce a společnosti
StudioDva. Objevuje se pravidelně před kamerou
a natočil řadu pohádek, televizních inscenací, seriálů a filmů.
V roce 2015 byl oceněn Hereckou asociací na
festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Také je členem Českého magického svazu a pár kouzel určitě předvede i nám na turnovské Pohovce.

Roman Štabrňák je český divadelní, televizní a filmový herec, dabér a kouzelník. Začal hrát v „dramatickém klubu v Novém Strašecí“, se kterým se
zúčastnil několika přehlídek amatérského divadla. Na Jiráskově Hronově se seznámil s Milanem
Schejbalem. Ještě jako student DAMU hrál v několika divadelních inscenacích pod režijním vedením již zmíněného Milana Schejbala (např. Tři
muži ve člunu, Poprask na laguně). V současné
době je v angažmá MDP, také hostuje v divadle

pátek 27. ledna od 19 hodin
Roman ·tabrÀák
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

Zaãínáme konãit s Bárou Hrzánovou
a Radkem Holubem
První společnou inscenací Barbory Hrzánové a Radka
Holuba na jevišti Divadla Kalich je komedie uznáva-

ného francouzského autora a komika Sébastiena
Thiéryho Začínáme končit, v režii Lídy Engelové.

Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní
herecké příležitosti jak pro Barboru Hrzánovou,
která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto
se jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který
hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne
příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit.
Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného…
Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu
ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu.

ãtvrtek 2. února od 19.30 hodin
Zaãínáme konãit
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 420 Kã, na místû 460 Kã
leden 2017
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hudební pozvánky / kulturní kavárna KUS

Lobkowicz trio
Členové tria, které vystoupí v lednu v Městském divadle v rámci Turnovského hudebního večera, jsou
uznávanými sólisty a komorními hráči. Vznik samotného uskupení se datuje do roku 2008, kdy pánové vystupovali jako Trio Helios Praga.
Jan Mráček patří přes své mládí k nejúspěšnějším
českým houslistům. V roce 2010 zvítězil v Mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara a od té
doby koncertuje v ČR i v zahraničí. Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Fišera a v současné době studuje na vídeňské Akademie für Musik
und Darstellende Kunst. Je také vítězem interpretačních kurzů Václava Hudečka v Luhačovicích.
Ivan Vokáč patří k předním českým violoncellistům. Absolvoval pražskou konzervatoř a už během
studií zvítězil v mnoha mezinárodních soutěžích.
Vystoupil jako sólista na mnoha koncertech v ČR
i v zahraničí, v roce 2013 se stal vítězem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně. S houslistou Jakubem Junkem zvítězili na soutěži Concertino Praga v roce 2006.

Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace.
Získal mnohá ocenění na mezinárodních soutěžích a festivalech nejen v ČR, ale i v Evropě. V současnosti studuje na pražské HAMU ve třídě svého
otce Ivana Klánského. Pravidelně spolupracuje
s předními českými umělci, jakými jsou například
Václav Hudeček, Kateřina Javůrková nebo světově
proslulé Pražákovo kvarteto.

Pánové se doplňují neobvyklým způsobem, v jejich interpretaci se snoubí technická vytříbenost
s nespoutaným muzikantským prožitkem, citem
pro celkovou stavbu díla i nejdrobnější nuance.
Všichni tři mají přitom bohaté zkušenosti ze sólových vystoupení a jiných komorních uskupení.
Jejich tvorba je plnohodnotnou komořinou, která
po hráčích vyžaduje velké sólistické dovednosti.
V červnu 2014 získal tento soubor 3. cenu na
Mezinárodní soutěži komorní hudby A. Dvořáka
a porota mu udělila zvláštní ocenění za interpretaci Dvořákových Dumek. V září 2014 vyhrálo trio
1. cenu na mezinárodní soutěži J. Brahmse v rakouském Pörtschachu.

pondûlí 23. ledna od 19.30 hodin
Lobkowicz trio
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûtstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100,– / na místû 120,–

O literatuﬁe s Milo‰em Urbanem
Český spisovatel, překladatel a redaktor Miloš
Urban se narodil roku 1967 v Sokolově. Část dětství prožil na československé ambasádě v Londýně.
V letech 1982–86 studoval na gymnáziu v Karlových Varech.
Poté vystudoval moderní filologii (zaměření na literaturu) na katedrách anglistiky a nordistiky na
FF UK v Praze (1986–92) a rok pobyl na stáži na
Oxfordské univerzitě. Od roku 1992 do roku 2000
pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá
fronta. Od roku 2001 vykonává podobnou práci
v Argu. V současnosti žije v Praze.
Miloš Urban je autorem řady románů, několika
novel a sbírky povídek; jeho knihy byly přeloženy
do němčiny, španělštiny, holandštiny, maďarštiny,
ruštiny a italštiny. Napsal také divadelní hry
10 |
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(Trochu lásky a Nože a růže) a několik povídek
otištěných v různých časopisech (např. Host)
a v povídkových knihách nakladatelství Listen.
Jeho zatím posledním dílem je sci-fi román Urbo
Kune. Ten je součástí unikátního stejnojmenného
projektu, který v sobě zahrnuje architekturu, literaturu, film, výtvarné umění a hudbu. Román vychází ze zadání názvu a místa fiktivního hlavního
města Eurosvěta.

stﬁeda 11. ledna od 19 hodin
Milo‰ Urban
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

KCT informuje

Fotoklub Safír Turnov vystavuje na Stﬁelnici
Fotoklub Safír Turnov zná asi každý, kdo se kdy
v Turnově o fotografii byť jen okrajově zajímal.
Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli
k výměně zkušeností již krátce po první světové válce. Tato aktivita přetrvala s několika přestávkami
až do padesátých let, kdy patronát nad fotografy
převzal tehdejší národní podnik Dioptra Turnov.
O několik let později se skupina rozdělila na filmovou a fotografickou sekci a přešla pod Okresní
kulturní středisko. Fotografové stáli v roce 1961
u zrodu mapového okruhu Český ráj. V roce 1970
se fotoklub osamostatnil a již pod názvem SAFÍR
založil Turnovský mapový okruh. Tehdy se stal jeho
vedoucím Jiří Baudyš, který se staral, aby činnost
kroužku alespoň neoficiálně dále pokračovala.
Do jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se
ujal vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe
seskupil skupinku několika nadšených fotografů-amatérů, aby se společně pokusili oživit dlouholetou tradici fotoklubu v Turnově.
V roce 1980 tak skupina přešla jako jeden z kolektivů ZUČ pod JKP ROH v Turnově. Vedení se
ujal Břetislav Jansa spolu s Ladislavem Randákem. Kroužek po svých předchůdcích převzal název SAFÍR a počet členů vzrostl na patnáct. Foto-

klub začal spolupracovat s Okresním muzeem
Českého ráje v Turnově, kde začal pravidelně vystavovat nejen fotografie ze soutěží a mapových
okruhů, ale představovat i jiné kluby a autory.
Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné
sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku až
do konce roku letošního provozoval ve vlastní režii v pronajatých prostorech muzea Českého ráje
v Turnově GALERII SAFÍR, kde se představilo několik set našich i zahraničních autorů.
Kromě výstav v galerii Safír uspořádali současní
i minulí členové fotoklubu mnoho dalších výstav
nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 2012 přesáhl
počet celkem pořádaných výstav jeden tisíc. Jako

Leden nabídne leto‰ní
první Dámskou jízdu

mání z velkých ambicí. Jako obvykle se mohou
všichni přítomní těšit na krásný filmový i kulturní
zážitek, který Dámské jízdy nabízejí.

Nový rok 2017 přináší hned ve svém prvním
měsíci Dámskou jízdu v kině Sféra. Dámy se
mohou těšit na hollywoodský romantický film
La La Land. Tato speciální projekce se uskuteční v pátek 13. ledna od 19.30 hodin.
Ve filmu La La Land se představí v hlavních rolích Ryan Gosling s Emmou Stone, chybět ale nebude třeba také oscarový herec J. K. Simmons.
Toto moderní pojetí klasického hollywoodského
milostného románu, doplněné úžasnými muzikálovými prvky, líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zkla-

Kupujte vstupenky
na Padesát odstínÛ
temnoty jiÏ nyní

Foto Pavel Rejtar

V únoru do kin vtrhne jeden z nejočekávanějších filmů roku 2017: Padesát odstínů temnoty.
Pro ty největší fanoušky spouštíme předprodej
s dostatečným předstihem a svá místa v kině
Sféra si tak můžete zajistit již nyní!
Po dvouletém čekání konečně přichází do kin
pokračování romantické ságy podle celosvětové-

doklad bohaté činnosti zmiňme ještě řadu společných zahraničních cest, např. do Norska, Španělska, na Korsiku, Sardinii, do Polska či Černé hory.
Vzhledem k plánované výstavbě nové expozice
horolezectví v muzeu se Fotoklub Safír dohodl na
spolupráci s Kulturním centrem Turnov. Začíná
tak nová etapa jeho existence, a to v prostorách
KC Střelnice, kde bude fotoklub nyní realizovat
své výstavy. V lednu to budou dokonce dvě výstavy
najednou! Ve středu 4. ledna v 16 hodin zahájí Fotoklub Safír v kavárně a restauraci KUS na Střelnici
komorní výstavu pod názvem Křivky a linie, na níž
se představí dva jeho členové, Miroslav Trávníček
a Jiří Stránský. O týden později (11. ledna od 15 hodin) a o patro výše (ve foyer KC Střelnice) bude
zahájena výstava s názvem Alternativy fotografie.
Tato výstava představí Skupinu 5+1, kterou tvoří
výtvarní fotografové, odlišující se osobitou tvorbou.
Jejich fotografie jsou alegorií nápaditosti, fantazie
a empatie. Autoři se stylově různí, ale projevuje se
vzájemná invence výtvarného pojetí obrazu. Od
polského Gdaňsku v roce 2003 skupina absolvovala řadu domácích i zahraničních výstav.
Výstavy budou otevřeny v otevírací době recepce KC Střelnice a při všech kulturních akcích zde
pořádaných. Těšíme se na vaši návštěvu!
ho knižního bestselleru. Filmová novinka Padesát
odstínů temnoty si odbude svou premiéru v druhém únorovém týdnu a příběhem naváže na velmi
úspěšný první díl Padesát odstínů šedi. Jak vyřeší
svůj vztah Jamie Dornan coby miliardář Christian
Grey a Dakota Johnson jako studentka Anastasia
Steele?
Trailer k filmu prozrazuje, že dají všemu druhou
šanci a na plátně bude k vidění ještě více vášně než
v prvním díle.
Nenechte si ujít prostřední díl trilogie a kupte si
vstupenky do kina Sféra již nyní za 140 Kč. Předprodej na premiérový týden, ve kterém film odehrajeme hned čtyřikrát, je již spuštěn.
Přesné termíny a rezervační systém naleznete
na našich webových stránkách www.kcturnov.cz.
leden 2017

|

| 11

KCT informuje
Helena Boháãová zve
do Indoãíny
Země po staletí pustošené válkami kolonizátorů
i vlastních tyranů, to jsou Vietnam, Laos a Kambodža. A právě tam zavítáme v rámci prvního lednového Cestovatelského klubu.
Místní chudí obyvatelé se doslovně zvedají z prachu, aby návštěvníkům ukázali, jak krásné jsou jejich země a jaké úžasné památky mohou u nich
obdivovat. Navštívíme buddhistické chrámy a kláštery v Laosu, Angkor Vat v Kambodži nebo Dračí
zátoku v severním Vietnamu a mnoho jiných zajímavostí. Lidé jsou zde milí a pohostinní, i když nepředstavitelně chudí. Vysoká negramotnost není
jejich vinou, v tom dobrém slova smyslu se snaží
jiné civilizované země dohonit. Zatím je to pro nás

stﬁeda 4. ledna od 18 hodin
Indoãína
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Kavárensk˘ kvíz
v KUSu pokraãuje
Seberte přátele a přijďte si užít pohodový večer.
Nemusíte se bát, že by šlo o vědomosti a kvíz zavánějící testem ze školních lavic. Málokdo tuší,
z jakých ingrediencí se skládal Kleopatřin parfém
12 |
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exotická destinace, ale vzhledem ke své atraktivitě
i bezpečnosti bude čím dál více vyhledávaná.

Rumunsko 3x jinak

Rozmanité tváﬁe
Maroka

V polovině ledna budeme s Mirkem Šimíčkem poznávat Rumunsko, a to pěšky, na kole i motorce.

Maroko nejsou jen plážové resorty. Naopak. Nechte se fascinovat rozmanitými proměnami přírody
od moře přes pouště, vysočinu, rokle, průsmyky
i vysoké hory Atlasu.

Na kole si dáme téměř 1 500 kilometrů dlouhý
okruh Rumunskými Karpaty, pěšky se podíváme
do pohoří Retezat, Fagaraš, Rodna či Bihor a na
motorce absolvujeme cestu v celkové délce 4 200
kilometrů (z nich 3 000 po Rumunsku) po ose tam
i zpět. Zážitky z několika výprav, převážně do rumunských hor, komprimované do jednoho uceleného vyprávění. Rozdílný způsob cestování,
úsměvné příhody a změny v zemi velkých přírodních krás od roku 2000.

Udivující jsou také „duhové“ vodopády i putování
oslími stezkami a srázy k vrcholu nejvyšší hory –
Toubkalu.
Dopřejte si courání v písečných dunách i po tržištích s mnoha vůněmi koření, koberci a hlavně
nádherně barevnou keramikou, které určitě zaujme každého návštěvníka, a je jen dobře dát si pozor na nepřeberné množství různých záludností
místních obchodníčků. Právě tak vám Maroko
představí cestovatel Luboš Vránek.

stﬁeda 18. ledna od 18 hodin
Rumunsko 3x jinak
kino Sféra
vstupné 90 Kã

nebo čemu se na motocyklu říká batůžek. Jde především a hlavně o tu legraci.
Vítězný tým má daný večer slevu 30 % na celou
útratu a vyhrává vstupenky do kina Sféra a na pořady KCT.
Týmy mohou mít od 2 do 6 členů a je možné se
přihlásit dopředu na e-mailové adrese weissova@kcturnov.cz, nebo dorazit aspoň 15 minut
předem přímo do KUSu, kde už na vás bude čekat

stﬁeda 1. února od 18 hodin
Rozmanité tváﬁe Maroka
kino Sféra
vstupné 90 Kã

moderátor a všechno vám vysvětlí. Podrobnosti
najdete na facebook.com/kusturnov

ãtvrtek 5. ledna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
KUS Experta
zdarma

KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
stﬁeda 4. ledna 2017 – Indočína (Cestovatelský klub)
90,–
pátek 13. ledna 2017 – Válka Roseových (abonentní
představení) 380,–
stﬁeda 18. ledna 2017 – Rumunsko 3x jinak
(Cestovatelský klub) 90,–
pondûlí 23. ledna 2017 – Lobkowicz trio (Turnovský
hudební večer) 100,–
ãtvrtek 26. ledna 2017 – Stvoření světa – bez cenzury
(volné divadelní představení) 380,–
ãtvrtek 2. února 2017 – Začínáme končit (abonentní
představení) 420,–
stﬁeda 8. února 2017 – Opera ad libitum (Turnovský
hudební večer) 100,–
pondûlí 13. února 2017 – Klíče (divadelní představení
volné – Háta) 380,–

stﬁeda 22. února 2017 – Srí Lanka (Cestovatelský
klub) 90,–
úter˘ 14. bﬁezna 2017 – Bláznivý Petříček (divadelní
představení volné) 500,–
stﬁeda 15. bﬁezna 2017 – Srdečnou Albánií
(Cestovatelský klub) 90,–
pátek–sobota 17.–18. bﬁezna 2017 – NEFORM JAZZ
FEST (jazzový festival) 120,– (jednodenní) /
200, – (dvoudenní)
stﬁeda 22. bﬁezna 2017 – Irvin Venyš – Moving
Clarinet (Turnovský hud. večer) 100,–
pátek 24. bﬁezna 2017 – Čekání na Godota
(abonentní představení) 350,–
úter˘ 28. bﬁezna 2017 – Duo Jamaha (koncert)
320,– / 290,– /220,– / 180,–
stﬁeda 29. bﬁezna 2017– Izrael (Cestovatelský klub)
90,–
sobota 8. dubna 2017 – Misantrop (abonentní představení) 350,–
stﬁeda 12. dubna 2017 – Thajsko (Cestovatelský
klub) 90,–

ãtvrtek 13. dubna 2017 – Věra Špinarová (koncert)
440,– / 390,– / 350,–
stﬁeda 19. dubna 2017 – Vagantes – Madrigalová
komedie (Turnovský hud. večer) 100,–
stﬁeda 26. dubna 2017 – Kyrgyzstán a Tádžikistán –
Střední Asie (Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 3. kvûtna 2017 – Kalabis Quintet (Turnovský
hud. večer) 100,–
pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra (abonentní
představení) 380,–
stﬁeda 10. kvûtna 2017 – Urbex – krása zániku
(Cestovatelský klub) 90,–
nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny (divadelní
představení volné) 350,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30 –16.00
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –16.00
pátek 7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

Pﬁehled plesové sezóny na Stﬁelnici
pátek 13. ledna od 20 hodin

pátek 27. ledna od 20 hodin

pátek 10. bﬁezna od 19.30 hodin

MATURITNÍ PLES
OH· TURNOV

VIII. MùSTSK¯ PLES

MATURITNÍ PLES SUP· A VO·

Hraje orchestr Ladislava Bareše Liberec,
vstupné 220 Kč (k zakoupení na recepci KC)
Více informací naleznete na straně 24.

Hraje RETRO FIVE, vstupné 160 Kč
(k zakoupení a rezervaci na tel. – 776 637 706)

sobota 4. února od 20 hodin

ABSOLVENTSK¯ PLES
GYMNÁZIA TURNOV

– Cestovní ruch, Obchodní akademie
Hraje Futrál, vstupné 150 Kč
pátek 20. ledna od 20 hodin

MATURITNÍ PLES
4.C GYMNÁZIA TURNOV
Hraje EGO retro music Hořice,
vstupné 170/150 Kč (k zakoupení ve studovně
na gymnáziu u paní Švancarové)

2. REPREZENTAâNÍ PLES ZU·
TURNOV
Hlavní host večera bude zpěvačka Dasha,
vstupné 200 Kč (k zakoupení na recepci KC)
Více informací naleznete na straně 17.

sobota 11. bﬁezna od 20 hodin

Hraje Big’o’Band Liberec, vstupné od 170 Kč
na www.GyTuPles.cz

pátek 10. února od 20 hodin
sobota 21. ledna od 20 hodin

VOLEJ&BASKET BÁLL
Hraje Levou rukou, vstupné 150 Kč
(k zakoupení na recepci KC a v TJ Turnov
Sportcentrum, ul. Skálova)

MATURITNÍ PLES
8.A GYMNÁZIA TURNOV
Hraje Big’O’Band Liberec, vstupné 170/150 Kč
(k zakoupení v kanceláři na gymnáziu u paní
Mrkáčkové)
leden 2017
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Výstavy:
od 19. ledna do 26. února 2017, Galerie Muzea
Jan âervinka – OkamÏiky
z historie ãeskoslovenského
expediãního horolezectví
Výstava představí poválečný vývoj československého expedičního horolezectví na životním příběhu Jana Červinky. Autor se narodil roku 1930
v Opavě. Náležel k prvním členům národních horolezeckých týmů a účastníkům prvních národních horolezeckých expedic.
Zúčastnil se významných výprav na Kavkaz na
konci 50. let, do Hindúkuše v 60. letech a do Himálaje v letech sedmdesátých. Jeho horolezecká
kariéra trvala více než neuvěřitelných šedesát let –
od začátku na skalách v moravském Rabštejně na
konci 40. let, přes zdolání nejvyšší hory Severní
Ameriky Denali na Aljašce ve věku 62 let v roce

1994 až po poslední výstup na Mont Blanc, který
uskutečnil ve věku 76 let v roce 2006.
Fotografie a materiály z archivu Jana Červinky
nabízí jedinečný pohled na pozapomenutou historii horolezeckých expedic se vším, co k tomu
patří. Návštěvníkům bude představen způsob tréninku v 50. a 60. letech minulého století, tehdejší
ekonomická situace a přípravy na expedici i průběh samotných expedic z pohledu člověka žijícího
za železnou oponou.
od 23. listopadu 2016 do 31. ledna 2017, V˘stavní sál muzea
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka
a Vánoce
Výstava plná tajemných symbolů je zaměřena na
vývoj prosincových svátků, které jsme si zvykli nazývat „vánoční“, případně „adventní“. Ať si to lidé
uvědomovali více či méně, oslavy v tomto období
byly vždy spojeny s uctíváním všech čtyř živlů –
ohně, vody, vzduchu a země, a to zejména proto,
že pro všechny archaické agrární společnosti bylo
právě toto období nejkratších dnů a očekávaného
slunovratu časem, kdy se rozhodovalo, jak bude
vypadat následující rok.
od 20. ﬁíjna 2016 do 31. ledna 2017, Klenotnice
Poklady z depozitáﬁe drah˘ch
kamenÛ
Výstava Poklady z depozitáře drahých kamenů
bude pro velký zájem prodloužena. Na výstavě
jsou prezentovány nejvýznamnější a nejcennější
„skvosty“ z geologických sbírek, které jsou uložené v depozitárních prostorech nacházejících se
v budově bývalé věznice. V klenotnici muzea spatříte vzorky v přírodní podobě i broušené drahé kameny, jejichž sbírka je po Národním muzeu druhá
největší v České republice. Velká část nerostů
a drahých kamenů, které bude možno na výstavě
spatřit, pochází z vlastních sběrů a nákupů RNDr.
Tomáše Řídkošila. Ten působil jako geolog a mineralog v turnovském muzeu dlouhých 25 let. Za
jeho působení v turnovském muzeu došlo k největšímu rozšíření geologických sbírek a touto výstavou bychom chtěli připomenout jeho práci.
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Akce:
Cyklus mineralogicko-cestopisn˘ch
pﬁedná‰ek:
Putování za minerály
Přednášky se budou týkat cest do jiných zemí,
jejímž primárním účelem byla návštěva mineralogických lokalit, sběr a nákup minerálů. Své si
najde i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina,
fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů.
Přednášky budou probíhat pravidelně každou
středu od 17 hodin v Kamenářském domě, první
proběhne 18. ledna. Vstupné 20 Kč.
stﬁeda 18. ledna od 17 hodin, Muzeum âeského ráje v Turnovû
Za poklady Maroka
Jan Bubal – Maroko je častým cílem mnoha cestovatelů a dobrodruhů, ale také sběratelů minerálů.
Není divu, vždyť některé mineralogické ukázky
patří k nejkrásnějším na světě. Během 14 dnů
jsme ujeli více než 2 000 km, navštívili kolem deseti mineralogických lokalit, byli jsme v horách,
kde byl sníh i v poušti, kde bylo 30 °C, ale poznali
jsme také mnoho zajímavých lidí a místní kulturu.
stﬁeda 25. ledna od 17 hodin, K2 Rocks
Za topazy a turmalíny
do pákistánského Karakoramu
Viktor Tecl – Po několika dnech strávených v oblasti údolí řeky Shigar jsem se přesunul do horské
oblasti Karakoramu. Zde jsem navštívil několik
dolů/štol, ve kterých místní „horníci“ dobývají
nádherné vzorky topazů a akvamarínů. Některé
doly se nacházejí ve výšce až 4 500 metrů nad mořem.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00 – 16.00 hod.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Leden – zavﬁeno

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

nedûle 1. ledna, od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Novoroční koncert známých turnovských hudebníků, při kterém zazní skladby nejen vánoční.
Vstupné: 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe infocentra)
Mikrosvût
Výstava „Mikrosvět“ představuje výtvarné práce
a keramiku žáků Základní školy 28. října Turnov.
Vernisáž proběhne 11. ledna 2017 v 10 hodin.
Výstavu můžete zhlédnout od ledna do konce měsíce února 2017.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
úter˘ 17. ledna, od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Popírání ·oa holokaustu
– PhDr. Leo Pavlát
Synagoga Turnov, Městská knihovna A. Marka
a Ochranovská jednota bratrská vás zvou na přednášku PhDr. Lea Pavláta, ředitele Židovského
muzea v Praze.
Leo Pavlát je publicista, autor knih Tajemství
knih, Osm světel a Příběhy z Bible, ředitel Židov-

ského muzea v Praze. Je častým hostem televizních a rozhlasových diskusí i autorem novinových
článků na téma židovství a antisemitismu. V přednášce se věnuje politováníhodnému fenoménu
popírání holokaustu, jeho zlehčování a odmítání.
Čemu popírání slouží, z čeho pramení a jak se proti němu postavit? Prostor bude i pro diskusi.
Přednáška se koná u příležitosti tragického 74. výročí deportace našich turnovských židovských
spoluobčanů do vyhlazovacích táborů. Vstupné:
50 Kč.

sobota 7. ledna, od 14 hodin
Tﬁíkrálov˘ koncert
– Hradecké komorní tucteto
Tradiční tříkrálový koncert smíšeného sboru
Hradecké komorní tucteto.
Vstupné: 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v lednu: hrad je uzavﬁen (kromû poﬁádan˘ch akcí)

Galerie Granát

Výstavy:

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, Tel.: 481 325 989, 737 206 691

leden–bﬁezen 2017
Toulky pﬁírodou
prodejní výstava obrazů Karla Janáka

Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu. Přijďte se podívat i na jeden z největších českých granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu „ČESKÝ
SLAVÍK“.

Karel Janák se narodil v roce 1938 v Prostějově.
Malování se začal věnovat již jako žák základní
školy. V domě, kde bydlel, žili a tvořili Karel
Kostka a Karel Kořínek, kteří mu pomohli v začátcích jeho tvorby.
Další zkušenosti pak získal od Antonína Kameníka a s grafikou mu radil Dušan Janoušek.
Během středoškolských studií čerpal informace

hlavně z odborné literatury. Důležitá byla i setkáními s výtvarníky. Roku 1956 se Karel Janák přestěhoval do Českého ráje. Rád vzpomíná na období 60. a 70. let, kdy jezdil na Frýdštejn na plenérová malování s Ladislavem Karouškem.
Karel Janák se zabývá hlavně krajinomalbou,
někdy i s figurálními doplňky. Svá díla vytváří
v tematických souborech: Betlémské skály, Český ráj, Obrázky z cest, Ryby a rybáři, Jizera, Roční
doby a další.
Jeho grafika obsahuje kromě kreseb tužkou nebo tuší převážně linoryty, ale i tisky z plexiskla,
pertinaxu, teflonu i kovu (novoročenky, pozvánky,
ilustrace). Občas se věnuje i řezbářským pracím.
leden 2017
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov,
www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
úter˘ 10. ledna od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
Lednové setkání s předškoláky z mateřských škol
na téma zima a zápis do školy se blíží. Na děti se
těší Eva Kordová.
úter˘ 10 ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Anketa o nejhezãí knihu
SUK 2016
Zahájení ankety mezi čtenáři dětského oddělení
knihovny, učiteli a další odbornou veřejnosti potrvá v prvním kole do středy 15. března 2017. Druhé
kolo ankety bude uzavřeno na slavnostním vyhlášení ve středu 12. dubna 2017 v Památníku národního písemnictví v Praze. Bližší informace a anketní lístky přímo v dětském oddělení knihovny,
nebo ve škole u jednotlivých pedagogů.
úter˘ 10. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny a dal‰í
kaÏdé úter˘ v mûsíci
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
Pravidelná setkávání nad novými knížkami, společném čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu.
Čtenářský klub vede Eva Kordová.
úter˘ 10. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Putování
do Santiaga de Compostela
Hostem lednového cestopisného pořadu bude
doc. MUDr. Zdeněk Susa. Své nevšední zážitky
z putování autor zachytil také ve své knize
Ultreia 1. Součástí večera bude prodej knih a autogramiáda.
pondûlí 16. ledna od 14 hodin, penzion V˘‰inka
stﬁeda 18. ledna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 19. ledna od 14 hodin, klubovna penzion ÎiÏkova
Putování po âínû
V rámci projektu Aktivní senior se pro obyvatele
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penzionu a další zájemce uskuteční cestopisná
přednáška pro všechny milovníky exotického putování po nejlidnatější zemi světa.
S cestovatelem P. Chlumem a P. Kvardou se podíváme do dvanácti nejlidnatějších provincií Číny
a navštívíme zajímavá místa této země.

stﬁeda 18. ledna od 18 hodin, ãítárna na oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ
Klub je určen všem začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům. Přijďte představit svá nová
díla a diskutovat o psaní a literatuře. Klub vede
knihovnice Pavlína Skálová.

úter˘ 17. ledna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Svûtoví âe‰i II
Autorské besedy v rámci projektu Druhé a další
čtení pro žáky základních škol s ilustrátorem Jiřím
Fixlem. Bude uveden druhý díl encyklopedie o významných českých osobnostech.

nedûle 22. ledna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna drátûná, mu‰liãková
a plstûná
Tvůrčí výtvarná dílna bude v lednu zaměřena na
zajímavé materiály. Rodiče s dětmi mají možnost
tvořit pod vedením lektorek Evy Šrajerové, Simony Bakešové a Ivy Dalerové.

úter˘ 17. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Popírání ·oa
holokaustu
Přednáška Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze se koná u příležitosti Dne památky
holokaustu.
Koná se ve spolupráci se Synagogou Turnov
a Ochranovskou Jednotou bratrskou.

pondûlí 23. ledna – pátek 27. ledna od 8 hodin,
turnovské základní ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Koná se v rámci projektu Knížka pro prvňáčka Už
jsem čtenář. Děti dostanou svou první čtenářskou
průkazku, pamětní glejt a řád Rytíře čtenáře.
úter˘ 24. ledna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádky pod peﬁinku – pohádky
paní Zimy
Lednový pohádkový podvečer je věnován zimním
pohádkám a společnému čtení. Vystoupí divadlo
Rolnička a děti ze čtenářského klubu Turnovský
Granátek. Na autorské čtení přijde také mladá
spisovatelka Lenka Vydrová.
Nové knihy
Zora Beráková – Po meči i po přeslici
Clive Cussler – Tajemství Mayů
Jindřich Kabát – Rok 2112: Tajemství Karla
Janečka
Lars Kepler – Playground
Rosamund Lupton – Dokonalé ticho
Denisa Ogino – S duší Japonky
Halina Pawlovská – Cesta za láskou
Michal Přibáň – Všechno je jenom dvakrát
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Îlutá ponorka Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
První lekce – úter˘ 3. ledna – 1. skupina od 17.30 do 20 hodin
První lekce – pátek 6. ledna – 2. skupina od 17.30 do 20 hodin
Kurz portrétové tvorby
(kresba, malba) pro pokroãilé
Výtvarný kurz (3 měsíce – 13 lekcí) v přízemí Žluté ponorky. Lekce vede zkušená lektorka Veronika
Štětinová Stonjeková.
Kapacita kurzu je 10 osob, jde o individuální
práci. Kurz vám pomůže pochopit výtvarné myšlení, barevnou kompozici a barevné spektrum
v portrétové tvorbě. Naučíme vás malovat pastelem, akvarelem a převážně akrylovými barvami,
které jsou vhodnou technikou pro zvládnutí techniky olejomalby. Přihlášky ONLINE na webu Žluté ponorky. Cena: 1 700 Kč (za 3 měsíce, leden –
březen).

Kapacita kurzu je 10 osob, jde o individuální
práci. Cena: 1 700 Kč (za 3 měsíce, leden–březen).
úter˘ 10. ledna od 14 do 18 hodin
Prostorová tvorba z papírma‰é
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si
vyzkoušet, vytvořit sochu vlastníma rukama.
Papírmašé je modelovací hmota z recyklovaného
papíru. Vítáme zájemce všeho věku. Děti 20 Kč,
dospělí 50 Kč.

První lekce – ãtvrtek 5. ledna – od 17.30 do 19.30 hodin
Kurz kresby II
– pro mírnû pokroãilé
Pokračující kurz pro účastníky první části.
Prohloubení zkušeností v kresbě tužkou, uhlem
a rudkou, základy kompozice, základy měření
proporcí a perspektivy, kresba podle statického
i živého modelu.

Základní umûlecká
‰kola Turnov
ãtvrtek 19. ledna 2017 od 17 hodin – koncertní sál ZU· Turnov
Koncerty ÏákÛ ZU· – smyãcové
nástroje
Školní kolo Soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje
MŠMT ČR v oboru hry na smyčcové nástroje.
Vstupné dobrovolné.
úter˘ 24. ledna 2017 od 17 hodin – koncertní sál ZU· Turnov
Koncerty ÏákÛ ZU· – klavír
Školní kolo Soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje
MŠMT ČR v oboru hry na klavír.
Vstupné dobrovolné.

úter˘ 24. ledna od 18 do 22 hodin
Kouzlo grafické barvy
Výtvarná dílna pro dospělé. Malujeme různými
pomůckami (špachtle, válečky, houbičky, hadříky
apod.). Kreativní tvorba pro každého, kdo má
chuť užít si barev a tvoření. Počítejte s tím, že se
trochu umažete. Kapacita 10 osob, cena 300 Kč.
Prosím případné zájemce, aby zaslali rezervaci na
adresu ladicka@email.cz.
pondûlí 20.–pátek 24. února (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pﬁímûstsk˘ tábor s ponorkou
Sportovně zaměřený program (lyžování, bruslení,
plavání) bude podle počasí doplňován hravě
výtvarnými aktivitami. Určeno pro děti od 7 do 14
let. Program denně vždy od 8 do 16 hodin.
Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2016 (online
www.zlutaponorka.turnov.cz nebo v kanceláři
Žluté ponorky). Cena 1 400 Kč (možno i objednání jednotlivých dnů à 300 Kč) Kapacita omezena
na 25 účastníků.
Kontakt: info.ponorka@gmail.com, 722 642 287.
Vedoucí: T. Zakouřil, J. Kovář, M. Kořínková,
K. Kmínková.
Šťastnou plavbu na vlnách roku 2017 přeje všem
Žlutá ponorka Turnov a její posádka.

ãtvrtek 26. ledna od 18 hodin – koncertn sál v pﬁízemí ‰koly
41. pokraãování cyklu
„Koncert ve ‰kole“
Tentokrát se Vám představí naši absolventi pozounistka VERONIKA LÉDLOVÁ ze třídy J. Bady,
houslistka ANNA KŮDELOVÁ ze třídy M. Zelené a violoncelistka MICHAELA VITÁKOVÁ ze
třídy M. Opletalové. Vstupné 50 Kč.
sobota 4. února od 20 hodin – Velk˘ sál KC Stﬁelnice
2. reprezentaãní ples ZU· Turnov
Program:
19.30–20.00 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ
20.00 zahájení plesu
20.00 Big Band ZUŠ a předtančení žáků tanečního oboru

21.30 Big Band Relax Přemysla Vlasty s hlavním
hostem večera, zpěvačkou DASHOU
Vstupné 200 Kč (vstupenky budou k dispozici
od 9. 1. 2017 v předprodeji KC Turnov)
Všichni jste srdečně zváni.

Turnovská Bohéma
– Lédl Jazz Q
nedûle 22. ledna od 18 hodin
Jazzov˘ podveãer v pizzerii
Ma‰kovka
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku. Hrát
vám bude Lédl Jazz Q a Duo Dim. Rezervace na
tel.: 481 311 265, vstupné 50 Kč
leden 2017

|

| 17

ohlasy

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

ãtvrtek 19. ledna, od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost.

úter˘ 3., 17. a 31. ledna, od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život.
Psychoterapeutka K. K. Jedzoková. Cena 100 Kč.
Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz. Více na
www.mindfullife.cz

ãtvrtek 19. ledna, od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem
/ADHD
Tentokrát na téma Vztahy v rodině. Pravidelné setkávání, vzájemná podpora a sdílení. Vítán je každý
koho tato problematika zajímá. Cena za akci 30 Kč.

stﬁeda 11. ledna, od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775
964 312 nebo v kanceláři CPR Náruč.
pátek 13. ledna, od 10 hodin
Waldorfská pedagogika
Jak se uplatňuje ve škole, školce, v mateřském
centru, doma v rodině. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.
úter˘ 17. ledna, od 10 hodin
Prevence respiraãních onemocnûní
Možnosti preventivního použití bylinných produktů od firmy Energy. Beseda s Pavlou Emmerlingovou.
stﬁeda 18. ledna, od 10 hodin
Setkání s místostarostkou
Setkání s místostarostkou Mgr. Petrou Houško-

Vzdûlávací centrum
Turnov
Kurzy pro širokou veřejnost
18. ledna, 10–18 hodin
Zápisy do kurzů jarního semestru
Nábor nových zájemců o programy
pro rozvoj nadání (žáci ZŠ) – leden 2017
18 |
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vou. Povídání na téma prorodinná politika, sociální služby, školství a plány Města Turnova, odpovědi na Vaše dotazy.
stﬁeda 18. ledna, od 19.30 hodin
Tvoﬁivá a naplnûná Ïena
Jak najít, přijmout a vytvořit svou osobní vizi prostřednictvím své ženské intuice? Jak se propojit
s tvořivými silami svého ženství a prožívat v životě hojnost a bezpodmínečnou lásku? Jak si vzpomenout na své sny a tajná přání v bezpečném ženském kruhu? Večer pro ženy s Mgr. Martinou
Peukerovou. Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz.

Přípravné kurzy pro žáky ZŠ
(příprava k přijímacím zkouškám a studiu na SŠ)
Matematika pro uchazeče do primy
(od 7. února, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Matematika pro uchazeče do 1. ročníku
(od 8. února, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Český jazyk pro uchazeče do primy
(od 8. února, Mgr. Iva Vávrová)
Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku
(od 9. února, Mgr. Jana Hlaváčová)

úter˘ 24. ledna, od 16 hodin
Jak vést dûti k opravdov˘m
hodnotám
Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti, jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění. Přirozené
vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat. Beseda se speciálním pedagogem a psychoterapeutem Bc. Pavlem
Kalpakcisem. Cena za akci 30 Kč.
pátek 27. ledna, od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
V novém roce 2017 Vám přejeme v mnoho rodinného
štěstí a pohody! Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky www.naruc.cz.

Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti
Přijímáme přihlášky do programů:
7. bﬁezna
Emoãní inteligence v peãovatelství
akreditovaný seminář
ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
od 14. bﬁezna
Kvalifikaãní kurz pro pracovníky
v sociálních sluÏbách
akreditovaný kvalifikační kurz

leden 2017

|

| 19

▼▼▼

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service

www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
20 |
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2017

Jaké jsou zámûry vedení
mûsta v roce 2017
Tomá‰ Hocke
Milý čtenáři,
byl jsem osloven s prosbou, abych se podíval do
křišťálové koule a vyvěštil budoucnost Turnova
v roce 2017. Protože lepší než koule je návrh rozpočtu města pro rok 2017, tak se Vás pokusím seznámit s plánovanými akcemi.
Asi tou největší bude stavba druhé radnice v bývalém objektu sirotčince ve Skálově ulici. Pro radost
si snad postavíme nové velké dětské hřiště v parku
u letního kina a také jedno na Turnově 2 u TSC.
Snad dojde na nové parkoviště za Vesnou.
Z komunikací se pokusíme opravit Pekařovu
ulici, chodník Výšinka-Kamenec, dokončit chodník v Sobotecké ulici, za Billou, v ulici Jana
Palacha, Jana Zajíce či chodníčky v Metelkových
sadech u nové lávky. V případě, že obdržíme dotaci, budeme pokračovat v revitalizaci sídliště
U Nádraží, Studentské ulice a stavbě přechodu
u Žluté ponorky. Zasíťujeme další lokalitu pro
stavbu rodinných domů na Hruštici. Mělo by rovněž proběhnout nové dopravní značení směřující
parkování kamionů do průmyslové zóny Vesecko.
Z oprav městských objektů bychom měli zahájit
velkou rekonstrukci hygienického zázemí ZŠ
Skálova, dokončit šatny v ZŠ Žižkova. V bytovém
fondu bychom měli opravit střechu v DPS Žižko-

va, vyměnit stoupačky v DPS Granátová a pokračovat v postupných opravách bytů.
V případě obdržení dotace bychom rádi vybudovali fotbalové hřiště s umělou trávou na místě bývalého „škváráku“. Pokračovali v opravách městských sportovišť – rekonstrukci běžeckého oválu
na Turnově 2, tribuny na fotbalovém stadionu.
Z drobných památek bychom rádi opravili hřbitovní zeď a fasádu hřbitovní kaple na Pelešanech,
v případě dotace i další část hřbitovní zdi u chrámu Panny Marie. Na hradě Valdštejn bychom rádi
za přispění dotace opravili fasádu na kapli, most
a prostor před hradem.
Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením
Turnov bychom měli dělat výměnu vodovodu na
Károvsku, opravit druhý vodojem na Károvsku
a spolupracovat na inženýrských sítích v Pekařově
ulici, na Hruštici a v Sobotecké ulici.
V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy na křižovatce
Bezručova-Palackého-Nádražní, na zahradě ZŠ
Alešova, trvalky v ul. 28. října, na Daliměřicích či
parčík u autobusového nádraží.
Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
Nádražní a rekonstrukce silnice na Přepeře, projekt rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov, projekt
dostavby divadla, projekt nového Fokusu, projekty velkých vodohospodářských staveb, projekt
opravy Markovy ulice a oprava pasáže radnice.

O desítkách až stovkách drobných oprav
a úprav se nezmiňuji, protože se stávají samozřejmostí.
Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2017.
Do roku 2017 přeji nám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění záměrů a někdy společně na viděnou.
Tomáš Hocke

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
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. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Technické sluÏby Turnov, por. Mgr. Iva Michalíãková, MKAMT, NSZM, KCT, Archiv MûÚ, Radek Dra‰nar.
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Jana Svobodová
Rok 2016 se v České republice nesl ve jménu otce
vlasti Karla IV., letošním motivem je české baroko.
Rušné stavební práce budou probíhat i na městském hradě Valdštejn, dokončovat se bude krov
a střecha na barokní kapli sv. Jana Nepomuckého,
začneme s opravou fasády, pustíme se do opravy
mostu. Upravovat budeme prostranství před hradem, které se nachází na Zlaté stezce Českého ráje, která letos slaví své 80. výročí.
Vloni jsme úspěšně dostavěli areál Maškovy zahrady, akci tohoto rozsahu letos neplánujeme, ale
i tak se bude v Turnově budovat na mnoha místech. Letos se rozběhne rekonstrukce druhého objektu radnice ve Skálově ulici, kde nyní sídlí městská policie, což bude asi největší investiční akce
asi za 20 mil. Kč. Cílem je umístění odborů úřadu
pouze ve dvou budovách a ne v současných čtyřech. Pokračovat bude regenerace sídliště u nádraží již 5. etapou. Připravena je rekonstrukce základních škol, velkou akcí je oprava toalet v ZŠ
Skálově v rozsahu přes 6 mil. Kč. Koaliční prohlášení ve smyslu hledání nových parkovacích ploch
ve městě budeme naplňovat budováním parkoviště za Vesnou u Havlíčkova náměstí s předpokládanou rozpočtovou cenou 4,5 mil. Kč. Mně osobně
udělá velkou radost realizace dětského hřiště
v městském parku u letního kina, které je rozpoč22 |
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továno na 8 mil. Kč a je první etapou celkové postupné rekonstrukce tohoto významného prostoru v centru města.
Pro rozvoj bydlení a bytových zón je důležité,
abychom prodali další pozemky na Hruštici, loňské prodeje nás přesvědčily o tom, že je to správný
směr, zájemců o pozemky v Turnově je mnoho.
Letos budeme pokračovat se zasíťování pozemků
na Hruštici, jež financujeme z předchozích prodejů pozemků.
V letošním roce bychom měli přistoupit k zásadnímu koncepčnímu řešení městské části Turnova 2.
Pokračovat budeme v jednáních s partnerskými
obcemi na projektu Greenway Jizera trasovaného
přes Turnov a dále do Svijan až k Loukovu.
Uvažujeme o vybudování návštěvního centra
v sousedství informačního centra. Chtěli bychom
vybudovat moderní informační a návštěvnické
centrum, kde by se město Turnov prezentovalo jako srdce Českého ráje, Geoparku UNESCO, dále
jako město drahého kamene a šperku. Prostory by
měly nabízet i větší prezentaci regionu, ať už v podobě suvenýrů nebo interaktivních prvků.
Ze sportovních investic připravujeme ve spolupráci s fotbalovým klubem realizaci fotbalového
hřiště s umělou trávou z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy za spoluúčasti města
2,5 mil. Kč, které bude dotvářet fotbalový areál.
Přeji všem úspěšný a pohodový rok 2017 a nám
zastupitelům správná rozhodnutí.
Jana Svobodová

Petra Hou‰ková
Tak nám ten rok opět utekl jako voda a nastává
čas bilancování. Zvládli jsme a udělali jsme toho
pro město a pro vás občany dostatek nebo je to
standard a měli bychom ještě přidat?
Každý z vás, kdo čtete tyto řádky, vidí život
v Turnově svýma očima, má své priority, svá zbožná přání, řeší své menší či větší obtíže. Naší snahou je reagovat na vaše podněty a jsme rádi, že je
s námi sdílíte, setkáváte se s námi, komunikujete
s námi „formálně na radnici“, i běžně na ulici.
Tedy tady je něco z toho mála nebo mnoha, co se
v roce 2016 podařilo. V sociální oblasti máme rozpracovaný projekt na vybudování Alzheimer cent-

ra u Domova důchodců Pohoda, schválený záměr
na vytvoření dětského stacionáře pro děti a osoby
do 26 let s kombinovaným postižením při MŠ
a ZŠ Sluníčko, zpracovává se projekt a podání žádosti do Integrovaného operačního programu na
vybudování zázemí pro Fokus Turnov. Všechny tyto projekty by měly být v roce 2017 dále propracovávány. Snažíme se odborně zvyšovat a rozšiřovat
péči v Dětském centru, ve Zdravotně sociálních
službách Turnov se podařilo navýšit mzdy pečovatelkám a zakoupit dvě nová auta pro zajištění
terénní pečovatelské služby, zefektivnilo se poskytování tzv. krizových bytů především matkám
s dětmi, zmapována byla potřebnost služeb pro
děti a dospělé s autismem a do naší sítě sociálních
služeb byly zahrnuty další služby pro tuto cílovou
skupinu. V pensionu pro důchodce v Žižkově ulici
se obyvatelé dočkali úspornějšího ohřevu vody.
V oblasti školství je schválena studie rekonstrukce a přístavby mašovské školy. V roce 2017
budeme připravovat projektovou dokumentaci
a samotné zahájení realizace stavby. Aktuálně finišuje zpracování projektu za cca 24 mil. na modernizaci našich základních škol. Pokud budeme úspěšní při přidělení žádosti o dotaci, pak by se naše
školy mohly dočkat moderních odborných učeben
přírodovědných předmětů a jazykových předmětů
a dvě naše školy by mohly být zcela bezbariérové.
Každá škola má další upravené prostory – na ZŠ
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Alešova byla dokončena poslední etapa rekonstrukce, na ZŠ Skálova mají děti svůj odpolední klub, na
ZŠ 28. října novou družinu, na ZŠ Žižkova byla
opravena střecha nad jídelnou a budují se nové šatny pro nejmladší žáky, aby nemuseli setrvávat ve
vlhkém sklepě. V příštím roce se konečně na ZŠ
Skálova dočkají děti nových toalet. Záležitost,
o které tu slyším již asi 10 let. V rámci přeshraniční spolupráce budeme žádat o dotaci na táborovou
základnu Krčkovice. Na každé naší základní škole
začali v rámci projektu fungovat školní psychologové a speciální pedagogové. Velmi svěžím způsobem byla obnovena činnost Informačního centra
mládeže v knihovně, díky nadšení a báječným nápadům tu má naše mládež zajímavé zázemí pro
volný čas. Nelze rovněž přehlédnout, jak v letoš-

ním roce prokoukl interiér knihovny. Ve výčtu nemám tolik prostoru, abych mohla jmenovat
všechny akce, na závěr se ale ráda pochlubím ještě akcemi pro seniory, které se podařily na podzim
roku 2016. Otevřel se první rok Akademie umění
a kultury při základní umělecké škole a proběhl
velmi inspirativní Den zdraví na téma Zdravé
stárnutí, který nám ukázal, že o stáří se dá přemýšlet zcela jinak a i ve stáří můžeme zažívat krásné a jedinečné okamžiky.
Sama za sebe hodnotím uplynulý rok poměrně
optimisticky a jásám, neboť se stále každý den těším na radnici, co zde další den nového přinese.
Nuda a stereotyp mě tu naštěstí neohrožují. A na
co se těším v roce 2017? Na studii od předních
českých architektů p. Pleskota a p. Lábuse, kteří

se pokusí zhmotnit naše představy na rozšíření
zázemí našeho krásného, historického divadla.
Dále se těším na další krok, kterým umožníme občanům více se zapojit do dění ve městě, zkusit si
vytvořit vlastní projekt a prosadit ho. Nezapomeňte,
v lednu začínáme s participativním rozpočtem!
Podle čínského kalendáře má být rok 2017 rokem Kohouta. Četla jsem, že s kohoutem má přijít
doba tvrdého dorozumívání mezi lidmi. Mé přání
se tedy týká porozumění a komunikace mezi lidmi. Mějme prosím na paměti, že laskavost, srdečnost, optimismus a dobré vztahy v rodině i v zaměstnání nám přinesou více radosti a udělají nás
lepšími než arogantnost, rvavost, přetvářka nebo
netrpělivost.
Vše dobré v roce 2017 přeje Petra Houšková

Poplatek za komunální odpad v roce 2017
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2017 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

Zdeňka Salačová:
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 202

1/ Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 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 11.00 a od
12.00 do 13.00 hodin, kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit
případné nedoplatky, přeplatky, (splátky).

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 potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

2/ V informačním středisku Turnovské památky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje,
ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do
31. 3. 2017.
3/ Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku:
Pavlína Hozdecká:
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. 481 366 214

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.

ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč.
Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.
Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2015–říjen 2016)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366
161 (pí. Sedláková).

A další osvobození a slevy viz platná obecně závazná vyhláška.
Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2016,
naleznete na internetových stránkách města
Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr
tříděných odpadů a o tuto částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2017 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2016).
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,
leden 2017
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Projekt UÏ jsem ãtenáﬁ – KníÏka pro prvÀáãka
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, turnovské základní školy a Město Turnov s odborem
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov vyhlašují 9. ročník projektu výchovy ke čtenářství na rok 2017, který je zapojen do aktivit
Zdravého města a MA21.
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je
zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních
škol, také pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé republiky. Žáci se do
projektu hlásí opět prostřednictvím dětského oddělení Městské knihovny Antonína Marka, která
pro ně připravuje téměř celý školní rok hodiny výchovy ke čtenářství, besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavy, společná čtení dospělých
s dětmi a podobně. Cílem projektu je přivést děti
od počátku školní docházky do knihovny. Vytvořit
u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšířit jejich
dovednosti v získávání informací. Včasné zvlád-

Mûsto Turnov má novou
obchodní spoleãnost na
odpadové sluÏby
Nová obchodní společnost Turnovské odpadové služby, s. r. o., ve které má 100% podíl Město
Turnov a je jediným vlastníkem zahájí svoji činnost od 1. ledna 2017.
Nová obchodní společnost bude zajišťovat svoz
komunálního a separovaného odpadu, dále provoz sběrného dvora na Vesecku, kompostárny na
Malém Rohozci a také výlep plakátů. Sídlo společnosti bude na stejné adrese jako Technické služby
Turnov v Sobotecké ulici čp. 2055. Za novou společnost bude jednat Libor Preisler.

nutí čtení s porozuměním pomáhá dětem dobře
zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné další studium.
Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první
třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická
tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce do projektu přihlá-

šené a nedá se nikde koupit. Ve školním roce
2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.
Do projektu bylo vloni přihlášeno přes 400 prvňáčků nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí
Turnovska. Ve školním roce 2016/2017 je to celkem 415 prvňáčků. Projekt má za sebou osm úspěšných ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více
než 100 000 prvňáčků celostátně. Za Turnovsko
kolem 2 700 dětí. Předchozí Knížky pro prvňáčka
napsali a ilustrovali významní tvůrci české literatury pro děti a mládež.
Od roku 2013 projekt převzal Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Více informací na
www.skipcr.cz. Letošním garantem pomoci v získání potřebných finančních prostředků se opět
stává projekt Čtení pomáhá a můžeme za přispění
dětských čtenářů být nápomocni v pokračování
projektu pro prvňáčky, který se ocitl opět v tomto
roce ve finančních problémech.
Eva Kordová

Zveme na vrchol
plesové sezóny
Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples.
Již 8. ročník se uskuteční v pátek 27. ledna 2017
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice.
Těšit se můžete na kulturní program, bohatou
tombolu i půlnoční překvapení. K tanci a poslechu
bude hrát Orchestr Ladislava Bareše. Předprodej
vstupenek byl zahájen již od 5. prosince 2016 na
recepci Kulturního centra Turnov v jeho provozních hodinách.
Cena v předprodeji je 220 Kč, z kapacitních důvodů však neváhejte.

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
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Noãní Ïivot v Turnovû po 22. hodinû
Novela zákona o přestupcích dává obcím možnost
„hlídat“ noční klid, ale pořádání společenských
akcí může po dvaadvacáté hodině noční klid narušit či ohrozit.
Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vymezenou dobu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.
Regulace je přímo na úrovni zákona, a z toho důvodu se jedná o celospolečenský a státem chráněný zájem. Novela zákona ustanovuje obcím možnost zkrácení doby nočního klidu prostřednictvím
výjimky, kterou obce stanoví přímo v textu obecně
závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva.
Společenské akce, oslavy či jiné veřejné i neveřejné akce mohou noční klid omezit. Novelizace
proběhla hlavně z důvodu, aby se obyvatelé žijící
v místě konání takových akcí mohli na počet a rozložení potenciálně probdělých nocí připravit.
Město Turnov vydalo v říjnu 2016 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu, kde
jsou uvedeny pouze dva výjimečné případy, kdy je
noční klid vymezen dobou kratší. Vzhledem k to-

Projekt zapojování
dlouhodobû
nezamûstnan˘ch do
ãinností mûsta pokraãuje
Město Turnov zprostředkovává práci dlouhodobě nezaměstnaným, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR díky veřejně prospěšným pracím.
Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
které jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění
uchazečů o zaměstnání s převážně méně kvalifikovanou prací. Město Turnov je hrdé, že spolupráce s Úřadem práce ČR trvá již od roku 2014.
Během této doby se povedlo zaměstnávat pracovníky na úklidové a další pomocné práce. Na platy
pracovníků přispívá Úřad práce ČR na základě
dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěv-

mu, že však město nechce, aby po dvaadvacáté hodině město zcela ztichlo, neboť kulturní a společenský život ve městě představuje jednu ze základních hodnot společenství občanů, upozorňuje
proto organizátory různých společenských a kulturních akcí, u nichž je předpoklad, že jejich
program přesáhne dvaadvacátou hodinu, jak mají postupovat, aby jejich akce mohla pokračovat
i po 22. hodině.
Vše vyplývá z ústavního práva ostatních občanů
na klidný pokojný život, a proto je třeba dny či okolnosti, kdy je zájem na dodržení obecně závazné
doby nočního klidu převážen zájmem na udržení
místních tradic a upevňování mezilidských vazeb
skrze noční aktivity, vymezit dostatečně určitě
a předvídatelně, aby občané, kteří se těchto aktivit
nezúčastní, byli na tyto aktivity dostatečně upozorněni vymezením těchto aktivit v obecně závazné vyhlášce města.
Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit
konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo
datovatelným obdobím, kterým jsou například ve-

likonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017.
Všechny akce musí být nahlášeny s dostatečným
časovým předstihem, aby bylo možné na zasedání
zastupitelstva přijmout výjimku. V současné době
připravuje město Turnov obecně závaznou vyhlášku s výčtem aktivit, které mohou noční klid narušit. Prosíme proto všechny obyvatele a pořadatele
společenských a dalších akcí, aby své termíny posílali panu Hovorkovi elektronickou poštou na adresu z.hovorka@mu.turnov.cz vedoucímu správního odboru Městského úřadu Turnov do pátku
31. března 2017.
Obecně lze také říci, že akce mohou být konány
respektive pokračovat i po 22. hodině bez udělení
výjimky. V takovém případě je však nutné akci přizpůsobit tak, aby nebyl narušován noční klid. Při
nenahlášené akci v obecně závazné vyhlášce, která narušuje noční klid hlasitými projevy účastníků
nebo například hlasitou hudbou, se postupuje
v souladu se zákonem o přestupcích. Formulář na
žádost o přidání výjimky do obecně závazné vyhlášky naleznete na stránkách města Turnova.

ku, který je spolufinancován ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu.
Od 1. prosince 2016 nastoupilo nových 5 pracovníků na úklidové a pomocné práce, aby si osvojili
nebo oživili pracovní návyky. Skupinu pracovníků
vede osoba koordinátora, která také nastoupila do
své funkce z úřadu práce. Každý z pracovníků má
na starost konkrétní část města, kterou uklízí dvakrát do týdne a zbylé dny pomáhá s dalšími pomocnými pracemi. Díky skvělé práci nejen pomáhají udržovat město, ale také zvyšují své šance na
volném trhu práce.

konference Národní sítě Zdravých měst ČR
„Udržitelné město“.
23. Konference Národní sítě Zdravých měst proběhla 1. prosince 2016 pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou
měrou podílely ministerstva životního prostředí,
místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády
pro udržitelný rozvoj a renomovaných institucí.
Konference byla pořádána v souladu se zásadami
společenské odpovědnosti, které Národní síť Zdravých měst ČR uplatňuje v rámci svých akcí.

Turnov se zúãastnil
konference UdrÏitelné
mûsto 2016
Za účasti mnoha vzácných hostů a téměř 200
zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v pražském Hotelu Jalta

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
leden 2017

|

| 25

Turnovské radniãní listy

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2016 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. 2. 2017 podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení se podává, stejně jako
v předchozích letech, elektronicky prostřednictvím
ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
Ohlašovací povinnost se týká všech podnikajících
subjektů včetně živnostníků, kteří jako původci
odpadů nakládají nebo produkují více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více
než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok.
Oprávněné osoby podávají hlášení vždy, pokud
v daném roce nakládají s odpadem, bez ohledu na
jeho množství.
Subjekt podávající hlášení musí být v systému
ISPOP zaregistrován. Bez registrace není hlášení
přijato a zpracováno. Doporučujeme provést re-

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2017.
Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.
Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště – kancelář číslo
202. A to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. Při jiném způsobu
platby je nutné zjistit si u správce poplatku – tel. č.

gistraci subjektu v dostatečném předstihu a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při
zpracování žádosti o registraci, tzn., abyste včas
získali přístupové údaje do systému ISPOP a podali hlášení v řádném termínu. Zaslaná hlášení již
není nutné autorizovat a zasílat poštou listinnou
autorizaci hlášení na adresu CENIA. Autorizace
hlášení probíhá automaticky. Způsob autorizace
registračních formulářů zůstává stejný!
Více informací můžete získat na Městském úřadě v Turnově, odboru životního prostředí (p.cechlovska@mu.turnov.cz, tel. 481366157). Manuály
a návody pro registraci subjektu a podávání hlášení jsou dostupné na internetové adrese www.ispop.cz, pod odkazem „Jak podat hlášení“.
Současně upozorňujeme všechny podnikající
subjekty na další povinnosti v oblasti nakládání s odpady, které pro ně vyplývají ze zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů.
Každá právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká

odpad, je původcem odpadů a má dle § 16 zákona
o odpadech řadu povinností. Mezi tyto povinnosti
patří i následující, na které však většina původců
velmi často zapomíná a vystavuje se tak riziku finančního postihu za neplnění povinností:
• třídit odpady podle jednotlivých druhů,
• zabezpečit odpady před odcizením, únikem
a znehodnocením,
• odpady předávat oprávněné osobě dle zákona
o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. osobám, které
mají patřičná povolení ke sběru, výkupu, využití
nebo odstranění určitých druhů odpadů – tuto informaci si ověřuje osoba, která odpad předává,
• využívat systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy s obcí,
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za každý odpad zvlášť, tuto
evidenci je nutné archivovat minimálně 5 let.
Odbor životního prostředí

481 366 202 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
nezaplacené poplatky se zvyšují.

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy
skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě
„Energetické úspory v bytových domech II“ je
k dispozici skoro devět miliard korun.
Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách města Turnova nebo stránkách
Libereckého kraje. Kontaktní osobou Centra pro
regionální rozvoj ČR pro Liberecký kraj je Ing.
Andrea Faltusová, tel. 488 570 935, e-mail: andrea.faltusova@crr.cz.

Sazby poplatků činí:
pro drÏitele psÛ, jejichÏ jedin˘m zdrojem pﬁíjmu je dÛchod 200 Kã
pro drÏitele psÛ, kteﬁí bydlí v rodinném domku
400 Kã
pro drÏitele psÛ, kteﬁí bydlí v domû
(s více jak 3 samostatn˘mi byty)
800 Kã
Za druhého psa téhoÏ drÏitele se poplatek zvy‰uje o polovinu pﬁíslu‰né sazby.

Energetické úspory
v bytov˘ch domech
Žadatelům o podporu z evropských fondů se
otevřela nová možnost, jak spolufinancovat
projekty zaměřené na zvýšení energetických
úspor v bydlení.
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ãtvrtek 26. ledna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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HLEDÁTE PERSPEKTIVU
A ROZVOJ PROFESNÍCH ZNALOSTÍ?

ONTEX CZ, s. r. o., TURNOV, výrobce hygienických potřeb
přijme

SUPPLY CHAIN TRAINEE/ASSISTANT
Požadujeme: VŠ, AJ na velmi dobré úrovni, nutná znalost MS Excel, vítána předchozí stáž/praxe
v nákupu, plánování, zákaznickém servisu či logistice, systematičnost, analytické myšlení, flexibilita
a proaktivní přístup k řešení problémů, ochota případně cestovat

PERSONALISTA/TKA
Požadujeme: SS – VŠ ekonomického směru nebo personální řízení, AJ na velmi dobré úrovni,
znalost MS Office nutná, SAP výhodou, předchozí praxe na podobné pozici min. 2 roky podmínkou,
systematičnost, analytické myšlení, organizační a řídící schopnosti, flexibilita
a proaktivní přístup k řešení problémů
Nabízíme:

13. a 14. plat, 26 dní dovolené, měsíční bonus navíc, stravenky,
dotované teplé stravování, podpora jazykové přípravy a řada dalších benefitů
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767,
své životopisy zasílejte na: jana.pecinova@ontexglobal.com

