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BEZSTAROSTNÁ ZIMA
S PÒJâKOU OD NÁS
NEBANKOVNÍ PÒJâKY

BEZSTAROSTNÁ ZIMA
S PÒJâKOU OD NÁS
NEBANKOVNÍ PÒJâKY

www.pujcime-vam.czwww.pujcime-vam.cz

Potfiebujete pÛjãit peníze a nechcete obíhat v‰echny banky,
nebo Vám prostû jen v bance nepÛjãí?

Chcete-li vysoké procento schválení úvûrÛ, obraÈte se na nás!

– jistota 13 let zku‰eností
– rychlá v˘plata penûz
– infolinka ZDARMA

✆ 800 700 775✆ 800 700 775
pÛjãujeme – zamûstnancÛm

– OSVâ
– dÛchodcÛm
– podnikatelÛm
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Vážení čtenáři,
když jsem byl malý, každou sobotu jsem s tátou

musel pracovat na zahradě. Nijak zvlášť mě to ne-
bavilo. Koho by taky bavilo plít cibuli, spravovat
králíkárnu nebo zametat dvůr, když by jinak mohl
být s klukama na hřišti? Možná proto jsem se
k mnoha úkolům stavíval dost negativně. „To ne-
jde,“ říkával jsem. A táta na to vždycky: „Nejde ne-
existuje.“ Jak já tuhle jeho odpověď nesnášel!
Jenomže on pak přišel ke mně a snadno mě pře-
svědčil o tom, že má pravdu. Že to jde. 

Asi si dovedete představit, jak často si dnes na tu-
to jeho odpověď vzpomenu. Samozřejmě ji mám
někdy chuť použít při dialogu se svými syny (zatím
jsem ji nepoužil), ale vybavuje se mi mnohem čas-
těji. V práci i osobním životě. On ten můj táta totiž
opravdu pravdu měl. Téměř nic není nemožné, pro-
jeví-li člověk dostatek dobré vůle, píle a úsilí. 

Když zadáte do internetového vyhledávače
okřídlené heslo „Všechno jde, když se chce,“ vy-
skočí na vás řada vtipných, ale i značně bizarních

titulků. Třeba „Obézní Britka radikálně změnila
svůj život a vyhrála soutěž Miss“. Nebo „Pomů-
žeme lidem, kteří mají zdánlivě nevyřešitelné pro-
blémy v životě“. Nebo třeba „8 tipů, co dělat, když
venku není sníh“. Každý z těch titulků vás bude
chtít přesvědčit o pravdivosti toho tvrzení. Samo-
zřejmě je to velice spekulativní rčení a stejně tak se
dá tvrdit opak. Já si ale myslím, že nemá-li člověk
přehnané ambice a neúměrné cíle, dokáže mnoho. 

Osobně mám proto velikou radost z toho, že se
nám v součinnosti s Turnovskou bohémou podaři-
lo vrátit do původní podoby Neformální Jazzový
Festival, který na samém konci března proběhne
na Střelnici, a že vám zde budeme moci představit
hned dvě veličiny českého a slovenského jazzu –
Janu Koubkovou a Petera Lipu. To vše doplněné
o skvělé místní jazzové soubory, jmenovitě Lédl
Jazz Q a Big Band ZUŠ Turnov. Mám z toho ra-
dost i kvůli tátovi. Že to jeho úsloví pořád platí.

Hezké jaro a dostatek optimismu přeje
David Pešek

Nejde neexistuje

úvodní slovo

Peter Lipa
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kulturní pfiehled
sobota 1. bfiezna

14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ LOUPEÎ 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
PAMÁTKÁ¤I
dobrodružný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 130,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
ABSOLVENTSK¯ PLES
GYMNÁZIA TURNOV 
setkání absolventů turnovského
gymnázia, hraje Big’O’Band. 
předprodej 150,– stání/170,– sezení

nedûle 2. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ LOUPEÎ
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA 
PAMÁTKÁ¤I
dobrodružný 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 130,–

úter˘ 4. bfiezna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
BOB A BOBEK
veselé představení plné písniček 

20,–/30,–/40,–

18.00 – DÒM NA SBO¤E
VEâER NA SBO¤E 
– ZNAMENÍ DÁLEK
autorský večer Mgr. Pavla Jakubce

stfieda 5. bfiezna
13.00 – KC ST¤ELNICE
âEKÁNÍ NA MAGORA
program interpretů Oldřicha
Kaisera a Dáši Vokaté, předprodej
90,– na místě 120,–/ studenti 70,–

19.30 – KINO SFÉRA
ATTILA MARCEL 
filmový klub, komedie
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
KORNGOLD QUARTET
turnovský hudební večer

předprodej 90,–/ na místě 110,–

ãtvrtek 6. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
P¤IJDE LETOS JEÎÍ·EK?
kino nejen pro seniory 50,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
VOJTùCH KIëÁK TOMÁ·KO
koncert českého písničkáře

předprodej 70,–/na místě 90,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–

pátek 7. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
LÁSKA NA T¤I
celosvětově úspěšná konverzační hra

předprodej 250,–/ na místě 290,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES SUP·
TURNOV
hraje Jam Bazar

stání 130,–/ sezení 160,–
20.07 – RESTAURACE DIVIZNA
B¤EZEN – DO DIVIZNY
NA MESSERA VLEZEM 

pravidelný večírek Mackie Messer
Bandu 50,–/ žáci ZUŠ zdarma

sobota 8. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
DOBRODRUÎSTVÍ PANA
PEABODYHO 
A SHERMANA 3D
animovaný 150,–/ děti do 15 let 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
PÍSNIâKÁ¤KY NAP¤Íâ
s podtitulem Muzikantky-Dámy-Ženy

předprodej 100,–/ na místě 130,–

nedûle 9. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
DOBRODRUÎSTVÍ PANA
PEABODYHO 
A SHERMANA
animovaný 125,–/ děti do 15 let 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
VLK Z WALL STREET
krimi/drama 100,–

stfieda 12. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
CIZÍ OBùD
filmový klub, drama
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 13. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
300: VZESTUP ¤Í·E 3D
akční/drama 130,–

pátek 14. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
TùLA
koncert legendární liberecké kapely

předprodej 90,–/ na místě 150,–

19.30 – KINO SFÉRA
300: VZESTUP ¤Í·E 3D
akční/drama 130,–

pátek 14.–nedûle 16. bfiezna
MùSTSKÉ DIVADLO
TURNOVSK¯ DRAHOKAM
regionální loutkářská přehlídka

sobota 15. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA 100,–

nedûle 16. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH
animovaný 100,–Korngold Quartet
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kulturní pfiehled
17.00 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 120,–
17.00 – KC ST¤ELNICE
JARNÍ KURZ TANEâNÍCH
PRO POKROâILÉ
zahájení, 1. lekce
kurzovné 1800,–/lekce 300,– za pár

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

19.30 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie 100,–

pondûlí 17. bfiezna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
IVA PAZDERKOVÁ
Pohovka 200,–/senioři 140,–

úter˘ 18. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
FRANCIE
Přednáší MUDr. Helena Boháčová. 50,–

stfieda 19. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
GRANDHOTEL BUDAPE·Ë
filmový klub, komedie/drama
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 20. bfiezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
TURNOVSK¯ ·TùK 2014
přehlídka děti zdarma/dospělí 50,–

10.00 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
kino nejen pro seniory 50,–

18.00 – DÒM NA SBO¤E
OKAMÎIKY S HRABALEM
– OST¤E SLEDOVAN¯
HRABAL
komponovaný večer na počest 
B. Hrabala

19.30 – KINO SFÉRA
NEED FOR SPEED 3D
akční/krimi 150,–

pátek 21. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
JABLKO≈
koncert pražské skupiny

předprodej 150,–/na místě 190,–
19.30 – KINO SFÉRA 
NEED FOR SPEED 3D
akční/krimi 150,–

sobota 22. bfiezna
10.00 – KC ST¤ELNICE
ZPÍVÁME SI PRO RADOST
přehlídka a festival ZUŠ 50,–
14.30 – KINO SFÉRA
DOBRODRUÎSTVÍ PANA
PEABODYHO 
A SHERMANA 3D
animovaný 150,–/děti do 15 let 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
AË ÎIJE SVOBODA
drama/komedie 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 100,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
STARÁ DÁMA VA¤Í JED
abonentní divadelní představení

předprodej 220,–/na místě 240,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
JARNÍ KURZ TANEâNÍCH
PRO POKROâILÉ 2. lekce
kurzovné 1800,–/ lekce 300,– za pár

nedûle 23. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
DOBRODRUÎSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA
animovaný 125,–/děti do 15 let 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
AË ÎIJE SVOBODA
drama/komedie 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 100,–

pondûlí 24. bfiezna
18.00 – KC ST¤ELNICE
HAVAJ – diashow
Krásy a život Havajských ostrovů 145,–

úter˘ 25.–stfieda 26. bfiezna
15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO/KC ST¤ELNICE
TURNOVSKÁ MATE¤INKA
2014
festival děti zdarma, dospělí 50,–

stfieda 26. bfiezna 
19.30 – KINO SFÉRA
P¤ÍBEH FILMU: ODYSEA
XIII+XIV
filmový klub, dokumentární
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 27. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
DON·AJNI
kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
NOE
drama/fantasy 120,–

pátek 28.–sobota 29. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
NEFORMJAZZFEST
dvoudenní jazzový festival, před-
prodej 150,–/250,–, na místě 190,–

pátek 28. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
NOE 3D
drama/fantasy 150,–
22.00 – KINO SFÉRA
P¤EÎIJÍ JEN MILENCI
Horror Night v kině Sféra 100,–

sobota 29. bfiezna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
JAGABABA 
A T¤I LOUPEÎNÍCI
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! 50,–
14.30 – KINO SFÉRA
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
animovaný 165,–/děti do 15 let 140,–
17.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
EXPEDIâNÍ KAMERA
cestopisný dokumentární cyklus 100,–

nedûle 30. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
ZVONILKA A PIRÁTI
animovaný 130,–/děti do 15 let 105,–
15.00 – KC ST¤ELNICE
CELEST¯NKA
setkání s dechovkou

50,–/s permanentkou 30,–
17.00 – KINO SFÉRA
P¤EÎIJÍ JEN MILENCI
drama/horror 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie 100,–

Celest˘nka byla zaloÏena roku 1966 v liberecké restauraci U Celest˘na kapelníkem p. Ráãkem. 
Na jejich vystoupení se mÛÏete tû‰it 30. bfiezna 2014 na Stfielnici
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Kino Sféra

st 5. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK a studenty

komedie, F, 2013, 
102 min., 12+, titulky

Attila Marcel 

Paul pomocí hudby hledá klíã
k tomu, jak Ïít svÛj Ïivot.

3D so 8. 3. – 14.30 hodin / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 9. 3. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D so 22. 3. – 14.30 hodin / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 23. 3. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2014, 92 min., dabing

DobrodruÏství pana
Peabodyho a Shermana

Geniální pes a jeho chlapec cestují ãasem.

st 12. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK a studenty

drama/romantick˘, IND/F/N/
USA, 2013, 104 min., titulky

Cizí obûd 

Jak zatoulan˘ obûd svede 
dohromady osudy dvou lidí.

ãt 27. 2. – 10.00 hodin 
ãt 6. 3. – 10.00 hodin

kino nejen pro seniory / 50 Kã 

romantick˘, âR/SR/MEX,
2013, 100 min.

Pfiijde letos
JeÏí‰ek?

O dobr˘ch skutcích 
s J. Abrhámem a L. ·afránkovou.

ãt 27. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 28. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 1. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 2. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã

ãt 6. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 7. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 8. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 9. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã
so 15. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã

ne 16. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã
so 22. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 23. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 30. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã

komedie, âR, 2014, 120 min.

Babovfiesky 2

Pokraãování úspû‰né komedie ZdeÀka Tro‰ky.

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

animovan˘, CAN/KOR/USA,
2014, 86 min., dabing

Velká ofií‰ková
loupeÏ

Veverãák Surly a krysa Buddy se 
pokou‰ejí vykrást obchod s ofií‰ky.

so 1. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 2. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2014, 112 min., titulky

Památkáfii

G. Clooney je souãástí nejvût‰ího 
skuteãného lovu pokladÛ v historii.

FK

so 8. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã
so 15. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 16. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
so 29. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã

komedie, âR, 2014, 
106 min., 12+

Dûdictví aneb
Kurva se nefiíká

Pokraãování filmu 
s B. Polívkou po 20 letech.

ne 9. 3. - 19.30 hodin / 100 Kã

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

Vlk z Wall
Street

Îivotopisn˘ film 
s L. DiCapriem v hlavní roli.

FK
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Kino Sféra

3D ãt 13. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã
3D pá 14. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã

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

300: 
Vzestup fií‰e

Pokraãování epické ságy.

2D titulky ãt 27. 3. – 19.30 hodin / 
120 Kã

3D dabing pá 28. 3. – 19.30 hodin / 
150 Kã

drama/fantasy, USA, 
2014, 134 min.

Noe

Pfiíbûh o biblické potopû 
s R. Crowem v hlavní roli.

st 19. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK a studenty

komedie/drama, USA,
2014, 100 min, titulky

Grandhotel
Budape‰È 

DobrodruÏství legendárního
recepãního vûhlasného hotelu.

pá 28. 3. – 22.00 hodin / 
100 Kã – Horror night

ne 30. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã

drama/horror, N/USA/VB/
F/CYP, 2013, 123 min., titulky

PfieÏijí jen
milenci

Staletí Ïijící upír se shledává
s dávnou láskou.

3D ãt 20. 3. – 19.30 hodin / 150 Kã
3D pá 21. 3. – 19.30 hodin / 150 Kã

akãní/krimi, USA, 2014,
100 min., 12+, titulky

Need for
Speed

Adaptace jedné z nejslavnûj-
‰ích poãítaãov˘ch her historie.

so 29. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã

dokumentární, 200 min.

Expediãní
kamera

Leto‰ní roãník cestopisného
dokumentárního cyklu.

so 22. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 23. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã

drama/komedie, I, 2013,
95 min., 15+, titulky

AÈ Ïije 
svoboda

Jak vyfie‰it politickou krizi? Nahra-
dit pfiedsedu strany jeho dvojãetem.

3D so 29. 3. – 14.30 hodin / 165 Kã /
140 Kã dûti do 15 let

2D ne 30. 3. – 14.30 hodin / 130 Kã /
105 Kã dûti do 15 let

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

Zvonilka
a piráti

Víla Zvonilka se podívá
do svûta Petra Pana.

ãt 13. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã / 
kino nejen pro seniory

ãt 20. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã / 
kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2013, 
103 min.

NûÏné vlny

Nov˘ ãesk˘ film 
J. Vejdûlka.

3D so 15. 3. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 16. 3. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘, AU/USA, 2014,
100 min., dabing

Lego pfiíbûh

První plnohodnotn˘ celoveãerák
ze svûta slavné stavebnice.

FK

st 26. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

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

Pfiíbûh filmu:
Odysea XIII+XIV

Témata: Nové hranice 
a Nov˘ americk˘ nezávisl˘ film 

a digitální revoluce

FK

ãt 27. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã / 
kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2013, 
102 min., 12+

Don‰ajni

Komedie J. Menzela 
s J. Hartlem a L. ·afránkovou.
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Láska na tfii
Celosvětově úspěšná konverzační hra.

Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným
ospalým ránem. Ona, žena na úrovni, psycholož-
ka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence.
Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění
křížovek. Ale pravdu jen zdánlivě… 

Nová komedie uváděná v Divadle Metro v české
premiéře je brilantní konverzačkou, která už slavi-
la velký divácký úspěch nejen v Evropě, ale přede-
vším v zámoří. Autorem textu je Jerry Mayer, pře-
kladatelem Jiří Stach, který už pro Divadlo Metro

připravil úspěšný text Dostanu tě na jahody. Jak
snadno a rychle se mohou během několika okamži-
ků obrátit životní postoje a jak zdánlivě neslučitel-
né může snadno splynout a vzájemně se doplňo-
vat, vás přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana
Nálepková.

pátek 7. bfiezna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 250, na místû 290 Kã

Stará dáma vafií jed
Dramatizace slavného humoristického románu
finského autora Arta Paasilinny.

Poněkud nečekaná, ale velice současná černá gro-
teska o dámě, která už je natolik stará, že by ne-
měla stát v cestě zlotřilostem svého synovce a jeho
kumpánů. Přesto jednoho dne vezme osud do
vlastních rukou a začne jednat…

Přestože se nejedná o klasický detektivní pří-
běh, spíš o náznak thrilleru kombinovaného s gro-
teskou, připomíná paní plukovníková svou vitali-
tou a rozhodností do jisté míry slečnu Marplovou.
Ale zatímco je slečna Marplová většinou jen svěd-

kem vražd, hrdinka této hry se má stát obětí. Není
však tak bezbranná, jak se jejím protivníkům pů-
vodně zdálo.

Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková a Jan
Zadražil, Divadlo Viola.

sobota 22. bfiezna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
Abonentní pfiedstavení + vefiejnost
vstupné v pfiedprodeji 220, na místû 240 Kã

Bob a Bobek
Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém
představení plném písniček! Bob a Bobek, králí-
ci z klobouku kouzelníka Pokustóna, se vydávají
na cestu kolem světa. 

Kam je jejich létající klobouk zanese? Nechte se
překvapit. Jisté však je, že to bude putování do-
brodružné… Jaké příhody je asi čekají na Di-
vokém Západě, za polárním kruhem či na

Měsíci…? Představení je vhodné pro děti od 3 do
12 let. 
Doba trvání: cca 60 min. Hraje Divadlo Anfas
Praha. Představení pro školy.

4. bfiezna v 8.30 a 10 hodin
Mûstské divadlo 
vstupné 50 Kã
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XXIV. Turnovsk˘ drahokam
Již 24. ročník regionální loutkářské přehlídky pro
Liberecký kraj a Český ráj. Pořádá loutkářský
soubor Na Židli Turnov za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury České republiky, Libereckého
kraje a Města Turnov.

Mûstské divadlo Turnov, 14.–16. bfiezna 2014

pátek 14. bfiezna
8.30 PLETENÉ POHÁDKY 
Čmukaři Turnov, od 3 let (45 min.)

10.00 PLETENÉ POHÁDKY 
Čmukaři Turnov, od 3 let (45 min.)

sobota 15. bfiezna
9.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

JAK TO B¯VÁ V POHÁDKÁCH
LS Blechy Jaroměř, od 3 let (25 min.)

MURFY
Vlaštovka, ZUŠ Turnov, od 3 let (10 min.)

11.00 O KOHOUTKOVI A SLEPIâCE
Jakodivadlo Stružinec, od 4 let (15 min.)

ÎABÍ PRINC
LD Maminy Jaroměř, od 4 let (20 min.)

13.30 NA HRADù STRA·Í
Štěpánovo kouzelné divadlo, M. Hradiště 
od 3 let (30 min.)

14.30 O SMOLÍâKOVI
PACHOLÍâKOVI 

LS KUD Šmartno v R. d., Slovinsko 
od 4 let (20 min.)

T¤I PRASÁTKA
Divadlo z proutěného košíku, Jablonec n. N.
od 4 let (25 min.)

16.00 ROMEA A JULIETKAaneb
Montékové a Kapuletky 

Turnovské divadelní studio
od 10 let (20 min.)

... A KLIDN¯ BUDE CANTERVILLE
Překvapený štrůdl Chlumec, od 8 let (30 min.)

17.30 HVùZDNÉ DÁLKY
SL Vozichet Jablonec n. N., od 10 let (40 min.)

âERN¯ MSTITEL NA BÍLÉ
KLISNù

SL Vozichet Jablonec n. N., od 10 let (35 min.)

nedûle 16. bfiezna

9.30 MORFIUM
Bažantova l.s., Poniklá, od 15 let (30 min.)

10.30 BUDULÍNEK
LS Matičky, Semily, od 3 let (40 min.)

13.00 PEPÍK LOUPEÎNÍKEM 
LS Popelka, Lomnice n. P., od 3 let (25 min.)

ZVÍ¤ÁTKA A LOUPEÎNÍCI
DLS Rarášci, Lomnice n. P., od 3 let (15 min.)

15.00 MALÍ¤SKÉ POHÁDKY
Divadýlko Matýsek, Nový Bor, od 3 let (45 min.)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. 
Vyhlášení držitele putovní ceny Turnovský
drahokam a vyhlášení výsledků hodnocení
odborné poroty.

Změna programu vyhrazena. Vstupné 
pátek: galerie 20 Kč/balkón 30 Kč/přízemí 40 Kč
sobota–neděle: děti 25 Kč/dospělí 30 Kč,
rodinná vstupenka 100 Kč. 

Po celou dobu přehlídky bude probíhat soutěž
pro pilné diváky o marionetu Kašpárka a další
skvělé ceny! Dětské vstupenky jsou při každém
představení slosovatelné o drobné ceny.

Jagababa a tfii loupeÏníci
Výpravná pohádka nejen pro odvážné děti! 

Dětský muzikál Dany Bartůňkové vypráví o zlé
čarodějnici Jagababě, zakleté princezně Kras-
něnce, kocourovi Černoočkovi a o třech loupež-
nických bratrech. 

Představení pro děti od 4 let. 

Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
hraje Divadlo D5. 

29. bfiezna v 10 hodin
Mûstské divadlo 
vstupné 50 Kã

Foto Pavel Charousek
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âekání na Magora 
Zábavněpoetický a hudebněliterární program
Oldřicha Kaisera a Dáši Vokaté, který je koncipo-
ván nejen jako pocta významnému českému básní-
kovi Ivanu Martinu Jirousovi alias Magorovi. 

Dáša Vokatá je písničkářka a básnířka, která je
svým osudem spjata s historií českého under-
groundu. Po svém pobytu v komunitách v 70. le-
tech a následném podpisu Charty 77 byla vyhoště-
na do Rakouska, odkud se po roce 1989 částečně
vrací do Čech. Po boku básníka a rockera Martina
Jirouse prožila kus svého života, který byl spojený
s častým koncertováním, ať už sólově, ve dvojici
s ním či za doprovodu rockové kapely, v malých
putykách i na velkých open air festivalech. Po ná-
hlém Magorově úmrtí se na čas stáhla do ústraní

a až v nedávné době našla podobnou uměleckou
inspiraci ve známém herci a hudebníkovi
Oldřichu Kaiserovi, s jehož pomocí se vrátila na
pódia a s nímž momentálně vytváří podobnou
dvojici jako kdysi s Jirousem. Oldřich Kaiser se
tentokráte představí také v trochu jiné poloze, než
je publikum zvyklé – kromě vtipných improvizací
(imitace projevu G. Husáka atd.) se předvede jako
zpěvák a muzikant hrající na kytaru a housle i jako
skvělý interpret Magorových veršů.

stfieda 5. bfiezna ve 13 hodin 
Dá‰a Vokatá a Oldfiich Kaiser 
– âekání na Magora
KC Stfielnice

Písniãkáfiky napfiíã
Březnový recitál z cyklu Písničky napříč (žánry)
má drobně upravený název na „Písničkářky na-
příč“, protože již druhým rokem je 8. 3. tento cy-
klus věnován výhradně písničkářkám, přesněji
Muzikantkám – Dámám – Ženám. 

Večer zahájí turnovská písničkářka Magdalena
Brožková, která je jednou z nejosobitějších písnič-
kářek na české folkové scéně snad i proto, že neza-
padá do typického modelu folku. Od folku, který
ale v jejím pojetí nikdy nebyl pouze folkem, se po-
sunula více k fúzi popu, písničkářství a rocku. Na
svém kontě má dvě CD a v současné době začíná
opět – po čase stráveném s kapelou – vystupovat
jako sólová písničkářka, takže si její návrat na (ne-
jen) folková podia nenechte rozhodně ujít. 

Druhou písničkářkou bude Žofie Kabelková,
hvězda dětských písničkářských soutěží a také
vítězka hned prvního Krtečka pro písničkáře na
festivalu Zahrada. Svým písním dokáže dodat ne-
bývalou dynamiku, v níž se střídají pianissima
a vypjaté refrénové pasáže. Momentálně si brousí

zuby na třetí desku, přičemž ta předchozí, Peřiny
z vody, byla nominována na cenu Anděl v katego-
rii Folk a country!

Večer zakončí Martina Trchová Trio. Martina je
písničkářka, která již ve své kariéře získala několi-
kero ocenění za svou autorskou tvorbu a které ro-
ku 2005 vydavatelství Indies Records vydalo kriti-
kou vysoce hodnocené debutové album Čerstvě
natřeno. Její písně, hudebně postavené na zpěvu,
kytaře a kontrabasu, textově odrážejí tematiku
lidské svobody, vztahů a motivů města, přičemž
hudba jemně proplouvá napříč hudebními žánry.
Triu hudebníků jde především o tvar písničky, kte-
rá chce promlouvat k lidem, zastavit čas a otevřít
prostor, ve kterém sem tam zamrazí. 

Možná se dočkáme i nějakého překvapení v po-
době společného vystoupení všech tří písničkářek,
protože Magda, Žofie i Martina společně kdysi vy-
stupovaly jako trio s názvem „Ježibabinec“. Za
sdružení Napříč s.o.s. se na vás těší Martin Holan. 

sobota 8. bfiezna v 19 hodin 
Muzikantky - Dámy - Îeny
KC Stfielnice Magdalena BroÏková
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JablkoÀ stále nena‰la svou ‰katulku
„Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela
s pračlověkem.“ 

Tato velmi stručná charakteristika publicisty
Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou
hudbu ryze české (pražské) skupiny, která se s ne-
všedním nadhledem pohybuje na hranicích mo-
derní vážné hudby a popu. 

Skupina vznikla před více než třiceti lety a její
začátky jsou spojeny především spoluprací s Jazzo-
vou sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ se stejně

samozřejmě pohybovala v oblasti folku, rocku, ale
i jazzu a později také vážné hudby. Koncem osm-
desátých let velmi intenzivně koncertuje v zahra-
ničí (Evropa, SAmerika, Afrika). Kromě koncer-
tování a natáčení desek skládá také hudbu k fil-
mům a divadelním či televizním inscenacím. 

pátek 21. bfiezna v 19 hodin 
JablkoÀ
KC Stfielnice

NeformJazzFest po letech opût na Stfielnici!
Na konci března se v prostorách KC Střelnice
uskuteční obnovený Neformální Jazzový Festival,
který pořádá KCT v úzké spolupráci s Turnovskou
bohémou. 

Ve dvou dnech se zde publiku představí dva míst-
ní jazzové soubory, které asi není nutné nikomu
představovat, a dva „přespolní“ interpreti, které
představovat rozhodně netřeba. Přesto…

Jana Koubková prošla různými styly od blues
a swingu přes mainstream, bebop, jazzrock, latin,
free jazz až po world-ethno a fusion. Též se věnuje
beatnické poezii a sama si vymýšlí rapové texty.
Ovládá scatové zpívání a improvizaci. Založila řa-
du vokálních i hudebních souborů (Hot tety,

Tandemy, Posaznova a mnoho dalších). V součas-
nosti vystupuje s kapelou pod názvem Jana
Koubková Quartet a její repertoár tvoří skladby od
Bobbyho McFerrina, Chica Corey, Mongo Santa-
marii, Aki Takase či Duka Ellingtona, ale také J. S.
Bacha! Samozřejmě hraje též vlastní skladby
nebo český folklor.

Peter Lipa je bezesporu legendou nejen sloven-
ského jazzu a blues. Prešovský rodák je sice vzdě-
láním inženýr stavař, ale k srdci mu zjevně více
než výkresy přirostla hudba. 

Ještě na vysoké škole roku 1963 založil se spo-
lužáky skupinu Struny. Později to byly skupiny
Istropolitana, Blues Five a mnoho dalších. Kromě
toho Lipa spolupracoval například s Dežem

Ursínym, Emilem Viklickým nebo s Milanem
Svobodou. Není bez zajímavosti, že od roku 1989
je Peter Lipa prezidentem Slovenskej jazzovej
spoločnosti.

Základním stavebním prvkem jeho hudby je
především jazz, ale uslyšíte také blues, funky, ne-
bo dokonce rock. Zpívá texty v angličtině i sloven-
štině (některé písně otextoval Milan Lasica)
a o nejrůznější improvizace při koncertu Petera
Lipy nebývá nouze!

28. a 29. bfiezna v 19 hodin
NeformJazzFest 2014
KC Stfielnice 

Tata Bojs koneãnû v Turnovû!
Neuvěřitelné čtvrtstoletí své aktivní činnosti vloni
oslavila tahle parta věčně mladých kluků z praž-
ské Hanspaulky, kterou od počátku vede dvojice
nerozlučných kamarádů Mardoša a Milan Cais. 

Za tu dobu se z této původně školní kapely stala
jedna z nejrespektovanějších českých hudebních
skupin, která má na svém kontě již osm hlavních
desek (těch vedlejších je dokonce devět). Album
Futuretro, díky němuž se skupina dostala do širo-

kého povědomí, bylo v roce 2010 deníkem MF Dnes
vyhlášeno nejdůležitější deskou prvního desetiletí
nového století. 

Za své Nanoalbum z roku 2004 pak skupina zís-
kala hned čtyři Zlaté anděly! 

pátek 4. dubna v 20 hodin
Tata Bojs
KC Stfielnice Foto Salim Issa
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KCT informuje

Iva Pazderková na Pohovce Petra Vydry
Hostem březnové Pohovky bude herečka Iva
Pazderková, moderovat bude turnovský rodák
Petr Vydra. Protože k sobě mají blízko (jako kole-
gové) v pořadu Na Stojáka, požádali jsme Petra
o několik vět o Ivě.

Ivu Pazderkovou jsem poznal jako vyhraněnou
herečku, ale ještě o něco dřív jako vyhraněně
blbou blondýnu. Blbá blondýna je její komediální
alter ego, kterým se nechává zastupovat v pořadu
Na Stojáka. Imponovalo mi, jak jsou si ty dvě
vzdálené. Iva a blbá blondýna. Jaký tvoří přesný
opak, alespoň v soukromí, a jakou jednotou jsou
naopak na jevišti. Je to prudký, a i pro toho, kdo tu
přeměnu zná, nenadálý přechod. Iva se před vy-
stoupením vždy nervuje, protože říct, že to bere
odpovědně, by nebylo dost výstižné. Na kolegy,
kteří mají svůj výstup už za sebou, vrhá pohledy
odsouzence. Kolegové jsou pak v roli amnestova-

ných. Platí to zejména při natáčení, v o něco men-
ší míře ale taky při zájezdových vystoupeních. Její
stav před vystoupením je nutno přičíst tomu, že
její výstupy bývají dost důsledně improvizované.
Zatímco Iva se nervuje, tak blbá blondýna, která
jejím prostřednictvím vstupuje na jeviště, je bez-

starostnost sama. I v Divadle Na Fidlovačce, která
je Ivinou domovskou scénou, jsem zjistil, že to má
podobné. Alespoň před premiérou. A i tam je její
vstup na jeviště suverénní, jen role je na rozdíl od
Na Stojáka pokaždé jiná. Diváci této pražské scé-
ny ji poznali v nesčetných, a nejen komediálních
rolích. Známá je teď také jako nesmlouvavá mode-
rátorka televizního pořadu Pekelná výzva. A rov-
něž natočila autorské písničkářské cédéčko, kde
zpívá a doprovází se na ukulele. Je toho zkrátka
dost, o čem si na pomyslné pohovce, ve skuteč-
nosti na dvou seslích, můžeme s Ivou Pazder-
kovou v turnovském divadle popovídat.

Petr Vydra

Burza sbûratelÛ
sobota 29. bfiezna od 9 do 11 hodin, KC Stfielnice
Zveme na burzu poštovních známek, pohlednic,
mincí, bankovek, telefonních karet, odznaků apod.
do prostor Kulturního centra na Střelnici.

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
5. bfiezna – Čekání na Magora (představení pro

školy i veřejnost) 90,– / studenti 70,–
5. bfiezna – Korngold Quartet (koncert THV) 90,–
6. bfiezna – Vojtěch Kiďák Tomáško (koncert) 70,–
7. bfiezna – Láska na tři (volné divadelní předsta-

vení) 250,–
8. bfiezna – Písničkářky Napříč aneb Muzikant-

ky – Dámy – Ženy (koncert) 100,–
14. bfiezna – Těla (koncert) 90,–
17. bfiezna – Iva Pazderková (Pohovka) 200,– /

senioři 140,–
21. bfiezna – Jablkoň (koncert) 150,–
22. bfiezna – Stará dáma vaří jed (abonentní diva-

delní představení) 220,–
28.–29. bfiezna – NeformJazzFest (jazzový festival)

150,– (1 den); 250,– (2 dny)
3. dubna – Velký holky nepláčou (volné divadel-

ní představení) 280,–
4. dubna – Tata Bojs (koncert) 290,–

7. dubna – 2106 (Travesti Show) 250,–
11. dubna – Podkrkonošský symfonický orchestr

(koncert THV) 90,–
12. dubna – Wohnout Unplugged (koncert) 190,–
18. dubna – Traband (koncert) 140,-
22. dubna – Ondřej Havelka a jeho Melody

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

keho (abonentní divadelní představe-
ní) 220,-

15. kvûtna – 4Tet (koncert) 380,– / 400,– dle místa
sezení

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

představení) 220,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30 –18.00 (9.00–10.00 je recepce pro

veřejnost uzavřena)
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –14.00
pátek 7.30 –14.00

17. bfiezna 2014 v 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo

Nedostáváte do schránky 
Hlasy a ohlasy Turnovska? 

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

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

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

romana.kefurtova@kcturnov.cz.
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Mûstská knihovna 
Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz
www.knihovnicek.cz

B¤EZEN – MùSÍC âTENÁ¤Ò
Městská knihovna Antonína Marka se již pátým
rokem účastní celostátní akce na podporu čtení,
čtenářů a knihoven. Vedle aktivit celostátních na-
bízíme další bohatou nabídku pořadů, přednášek,
hodin výchovy ke čtenářství atd.

Motto roku 2014: Hrabalovský rok v knihov-
nách! V rámci výročí narození Bohumila Hrabala
vytvořila městská knihovna i projekt Rok Bohu-
mila Hrabala, jehož součástí je řada akcí a soutěží
pro všechny věkové kategorie.

sobota 1. bfiezna od 9 do 12 hodin – Galerie muzea 
Leporelo pro nejmen‰í
V rámci akce města Turnova Vítání občánků bude
zahájena celostátní akce na podporu čtenářství
Březen – měsíc čtenářů. Všichni malí občánci ob-
drží jako dárek malou knížku v podobě leporela
a pozvánku na akce knihovny.

pondûlí 3. bfiezna – nedûle 9. bfiezna
T˘den ãtení 
Již sedmý ročník celostátní akce Týden čtení aneb
Čtení sluší každému, do které je turnovská kni-

hovna zapojena, není spojen jen s knihovnou, ale
se všemi ostatními institucemi – školami, úřady,
středisky pro volný čas, kulturními centry… 

Cílem je propagovat čtenářství jako takové
a rozšířit ho i mezi osoby hendikepované, menši-
ny apod. V rámci týdne čtení je připravena celá řa-
da aktivit nejen pro děti, ale pro celé rodiny.

úter˘ 4. bfiezna od 18 hodin – DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Znamení dálek
Autorský večer Mgr. Pavla Jakubce a uvedení nové
knihy o památkách dopravního značení v Libe-
reckém kraji. Kniha byla vydána ke 200. výročí py-
rámu v Ohrazenicích. Průvodní slovo autora bude
doplněno promítáním.

úter˘ 18. bfiezna od 16 hodin – Dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer: 
Pohádkov˘ dûdeãek 
Tradiční pohádkový podvečer je v tomto měsíci
zaměřen na pohádky Eduarda Petišky, určeno pro
celé rodiny.

stfieda 19. bfiezna od 8 do 12 hodin 
– Koncertní sál ZU· Turnov 
Krásy na‰ich hor 
– Pfiíroda na Zemi
Slavnostní vyhodnocení výtvarné a fotografické
soutěže spojené s programem Ing. Michala Skal-
ky, pracovníka Správy KRNAP Vrchlabí.

ãtvrtek 20. bfiezna od 18 hodin – DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie: 
OkamÏiky s Hrabalem 
– Ostfie sledovan˘ Hrabal 
Komponovaný pořad slova a hudby na počest spi-
sovatele Bohumila Hrabala ke 100. výročí na-
rození. 

Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.,
citace textů Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební
doprovod Jaroslava Petrásková a MgA. Martin
Hybler, PhD.

nedûle 23. bfiezna od 10 hodin 
– Dûtské oddûlení knihovny
V˘tvarná dílna
Pohádkové postavičky, lampičky a převleky na
pohádkovou noc
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v měsí-
ci březnu zaměřena na pohádky, pohádkové pře-
vleky, lampičky a masky. Děti se zároveň připraví
na Noc s Andersenem tvorbou kostýmů. Lektorky
dílny: Iva Dalerová, Lada Capoušková.

ãtvrtek 27. bfiezna od 17 hodin – Stfielnice, velk˘ sál
Nejlep‰í ãtenáfiská rodina 
Vyhlášení a udělení cen nejlepším čtenářským ro-
dinám města Turnova proběhne na veřejném za-
sedání zastupitelstva. Ceny předá starosta města
Ing.Tomáš Hocke. 

Francie – skuteãnû sladká?
O Francii jako sladké se hovoří kvůli způsobu
života jejích obyvatel, kteří ho umějí dělat lehčí
a krásnější. Nezáleží na tom, z které části Fran-
cie pocházejí. 

Milují nejen umění, ale jsou i velcí gurmáni.
Francouzská kuchyně je světoznámá, každý re-
gion má svá specifika. Podíváme-li se do Alsaska,
nalezneme zde romantické vesnice a proslulé vini-
ce. Zvláštní kouzlo má Normandie se 600 km
dlouhým pobřežím, které se stalo dějištěm konce
2. světové války. Nejzápadnějším výběžkem v At-

lantiku je Bretaň. Stará rybářská městečka, zbytky
tajuplné megalitické kultury, lidové tradice, mírné
podnebí, to všechno jsou podmínky pro klidnou
dovolenou, kterou Francouzi milují. Může to in-
spirovat i mnohé z nás.

18. bfiezna v 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub
Kino Sféra 
vstupné 50,–
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Kamax, s. r. o. Turnov

Jsme mezinárodní spoleãnost, která se zab˘vá v˘robou vysokopevnostních ‰roubÛ pro automo-
bilov˘ prÛmysl. V souãasné dobû zamûstnáváme v Turnovû 440 pracovníkÛ. Hlavní dÛraz
klademe na kvalitu a díky tomu jsou na‰imi partnery pfiední automobilové koncerny. V souãas-
nosti obsazujeme pracovní pozici:

PRACOVNÍK MECHANICKÉ ÚDRÎBY
PoÏadujeme:
• vyuãení strojního zamûfiení, ideálnû mechanik strojÛ a zafiízení, strojní zámeãník, pfiípadnû

automechanik apod.
• praxi ve strojní mechanické údrÏbû min. 5 let – nutností
• zku‰enosti s hydraulikou a pneumatikou, orientace ve v˘kresech
• základní znalosti práce s PC – v˘hodou
• ¤P sk. B
• sváfieãsk˘ prÛkaz, oprávnûní na VZV - v˘hodou
• práce ve tfiísmûnném provozu (víkendové pohotovosti)

OBSLUHA OBRÁBùCÍCH STROJÒ
PoÏadujeme:
• vyuãení ve strojírenském nebo pfiíbuzném oboru 

(ideálnû frézafi, obrabûã kovÛ)
• praxi v oboru (v˘hodou)
• zruãnost, spolehlivost
• práce ve tfiísmûnném provozu

LISA¤
PoÏadujeme:
• vyuãení ve strojírenském nebo pfiíbuzném 

oboru (ideálnû sefiizovaã strojÛ)
• praxi v oboru 2 roky
• zruãnost, spolehlivost
• práce ve tfiísmûnném provozu

Nabízíme
• motivující finanãní ohodnocení
• stabilní zázemí mezinárodní

spoleãnosti
• moÏnost dal‰ího vzdûlávání
• 5 t˘dnÛ dovolené
• moÏnost stravování v areálu firmy
• dopravu ze smûru Semily, Îelezn˘

Brod, Malá Skála

Zaujala Vás na‰e nabídka? Pokud ano, volejte
personální oddûlení, tel: 481 353 189, popfi. 
za‰lete svÛj Ïivotopis na adresu KAMAX, s. r. o.,
Nudvojovice 1474, 511 01 Turnov, 
e-mail: klara.slamova@kamax.com.
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Îlutá ponorka
Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov 
Husova 77, Turnov, tel. 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com

nedûle 2. bfiezna od 14 do 16 hodin
HVùZDÁRNA MÁ OTEV¤ENO
Každou první neděli v měsíci uvítá v odpoledních
hodinách zájemce o pozorování někdo z Klubu as-
tronomů Liberecka. Při jasném počasí bude pro-
bíhat výklad k přístrojovému vybavení a pozoro-
vání Slunce – pomocí speciálních filtrů. Na denní
obloze je možné pozorovat také planetu Venuši.
V případě zatažené oblohy pozorování vzdálených
pozemních cílů dalekohledy z vyhlídkové terasy
(vysílač Ještěd, hrad Bezděz atd.). Vždy v 15 ho-
din proběhne v posluchárně přednáška na téma
„Zajímavé úkazy na obloze“ v příslušném měsíci.
V období letních prázdnin bude hvězdárna otevře-
na častěji, informace budou uvedeny na nových
stránkách hvězdárny:www.hvezdarna.turnov.cz. 

sobota 8. bfiezna od 9.30 hodin
4. ROâNÍK TURNAJE 
„OSADNÍCI V âESKÉM RÁJI“ 
Prezentace od 9 hodin. Budou se hrát 4 hry. Zváni
jsou všichni bez rozdílu věku a herní zdatnosti.
Startovné: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. 
Îlutá ponorka, 1. patro, mal˘ sál

úter˘ 18. bfiezna od 14 do 18 hodin
KOUZLO RUâNÍHO PAPÍRU 
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vy-
zkoušet tvorbu ručního papíru. Budeme tvořit ne-

jen listy papíru, ale také tácky, korálky a další pěk-
nosti, které nás napadnou. Vítáni jsou nadšenci
všeho věku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč.
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky.

ãtvrtek 20. bfiezna od 8.30 hodin
TURNOVSK¯ ·TùK 2014
13. ročník oblastní postupové přehlídky dětských
divadelních, loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. Tradiční setkání mladých diva-
delníků proběhne opět v krásných prostorách
Městského divadla v Turnově. Vstupné – děti
zdarma, dospělí 50 Kč. 
Mûstské divadlo Turnov

úter˘ 25. a stfieda 26. bfiezna od 15 hodin
TURNOVSKÁ MATE¤INKA
13. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí. Srdečně zveme všechny přátele
a příznivce turnovských i přespolních předškoláků.
úter˘ 25. 3. – Mûstské divadlo Turnov 
stfieda 26. 3. – velk˘ sál KC Turnov

sobota 29. bfiezna od 9 hodin
TANEâNÍ DOPOLEDNE 
V RYTMU IRSKA
Máte rádi irskou hudbu? Máte rádi pohyb? Přijďte
se protáhnout do Žluté ponorky! Zúčastnit se mů-
že každý, kdo má chuť tancovat – od naprostých
začátečníků až po zkušené tanečníky. Stačí jen
vzít si pohodlné oblečení, něco k pití, dobrou nála-
du a vyrazit. Program pružně přizpůsobíme slože-
ní příchozích. Tak na taneční shledanou!
Sál v prvním patfie Îluté ponorky

Turnov‰tí skauti uÏ 
vyhlíÏejí jaro i léto!
www.scouting.turnov.org
janina@turnov.org
721 623 006

Jarní měsíce se blíží a s nimi začíná plánování
nejenom letních akcí. Už v březnu pořádá středis-

ko Štika Turnov ples nejen pro skauty a jejich příz-
nivce, a to v pátek 21. 3. od 20 hodin v sále SUPŠ.
Zahraje vám skupina Levou rukou, zatančíte si,
pobavíte s přáteli. Překvapení zaručeno. Před-
prodej lístků od začátku března v obchodě Kitty
móda v Hluboké ulici, cena 120 Kč. Neváhejte
a přijďte si zatančit!

A už začínáme plánovat i letní tábory. Ty skaut-
ské se letos budou konat v krásném prostředí
Jizerských hor – na Farské louce u Raspenavy a na
Radvanci u Sloupu v Čechách. Již nyní začínají ve-
doucí rozmýšlet téma táborové hry a plánovat ná-
plň letního tábora. 

Zároveň však budou celé léto probíhat pří-
městské tábory pro veřejnost, letos s dvěma no-
vinkami, a to s hudebním táborem a táborem
s angličtinou. Oba tábory povedou vedoucí, kteří
mají nejenom bohaté zkušenosti s dětmi, ale také
s hraním na hudební nástroj, respektive s výukou
angličtiny. 

Více informací o příměstských táborech získáte
na webových stránkách skautského střediska
www.scouting.turnov.org. 

Přejeme všem krásné zelené jaro!

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

pondûlí 17. bfiezna od 16.30 hodin
MAMI, PROSÍM Tù!
Beseda na téma vztahu matka a dcera. Projít ús-
pěšně úskalím vývoje vztahu mezi matkou a dce-
rou bývá někdy dosti náročné. Vklad matky je pro
lidský život zásadní a pro dceru bývá matka buď
atraktivním vzorem, nebo odstrašujícím příkla-
dem, případně je vztah citově chladný. Tato bese-
da je mimo jiné i o možnostech vzájemný vztah
v různých životních fázích napravit a fungovat ve
vzájemné svobodě, poskytovat si zdravou inspira-
ci a oporu a naplnit svou roli. Lektor Jolana
Krásná. 
Vstupné 30 Kč, hlídání dětí bude zajištěno.
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VCT se pfiedstavuje
Vzdûlávací centrum Turnov, o. p. s.
Jana Palacha 804, Turnov (boãní trakt budovy gymnázia)
tel.: 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz

Z desetileté historie
Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s., bylo založeno
9. února 2004 Městem Turnov jako nezisková or-
ganizace sloužící celoživotnímu vzdělávání. Ve
správní a dozorčí radě se sešli ředitelé středních
škol a zástupci městského úřadu, firem a úřadu
práce. Protože jsme byli jednou z prvních organi-
zací tohoto typu v Libereckém kraji, nebyly naše
počátky snadné. Hledali jsme vhodnou formu
společnosti odpovídající našim potřebám a pře-
svědčovali všechny o důležitosti našeho záměru.
Nakonec se vše podařilo především díky podpoře
a úsilí paní doktorky Maierové, tehdejší místosta-
rostky, dnes náměstkyně hejtmana LK, která se
zasloužila o první krůčky našeho centra a působí
i dnes jako předsedkyně správní rady. Chtěla bych
poděkovat nejen jí, ale všem, kteří nám pomáhali
a pomáhají i dnes.

Začínali jsme s několika kurzy informatiky a ci-
zích jazyků. Neměli jsme ani ponětí o konkurenci
a podnikání ve vzdělávání. Učili jsme se, jak sesta-
vit kurzy, jejich propagaci, základům andragogi-

ky, projektové činnosti, firemnímu vzdělávání…
Dnes se VCT věnuje několika oblastem celoživot-
ního vzdělávání: kurzům a seminářům pro veřej-
nost, rekvalifikacím a seminářům pro sociální ob-
last, firemnímu vzdělávání, vzdělávání středního
managementu ve zdravotnictví a celé oblasti škol-
ství. Snažíme se, aby i naše projektová činnost vy-
cházela vždy z potřeb cílových skupin, kterým je
určena. Jaroslava Dudková

Z aktuální nabídky
12. a 26. 3. 2014 (9.00–15.30)
Psychiatrické minimum 
• dvoudenní seminář pro pracovníky v sociální ob-

lasti akreditovaný MPSV
• lektorka MUDr. Petra Kordová

od 18. 3. 2014
Kurz psychologie na téma „Partnerská komu-
nikace“
• kurz praktické psychologie pro širokou veřejnost
• celkový rozsah 12 hodin (4 týdny)
• lektorka Mgr. Hana Drahoňovská

20. 3. 2014 (9.00–15.30)
Jak umíme komunikovat?
• seminář pro pracovníky v sociální oblasti akredi-

tovaný MPSV
• lektorka Bc. Martina Škodová, DiS

25. 3. 2014 (9.00–15.30)
Etika v sociální praxi
• seminář pro pracovníky v sociální oblasti akredi-

tovaný MPSV
• lektorka ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,

Th.D.

1. 4. 2014 (11.00–15.00)
Empatie a asertivita v pomáhání
• seminář pro pracovníky v sociální oblasti akredi-

tovaný MPSV
• lektorka ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,

Th.D.

Bfiezen – do Divizny 
na Messera vlezem
pátek 7. bfiezna 2014 od 20.07 hodin
Další z pravidelných večírků Mackie Messer
Bandu v restauraci Divizna! 
vstupné 50 Kč, žáci ZUŠ zdarma

Úfiad práce na nové adrese
Úřad práce ČR oznamuje, že kontaktní praco-
viště Turnov se z adresy Palackého 192 (budova
KB) stěhuje do nových prostor na adrese nám.
Českého ráje 94 – budova České spořitelny. 

Z důvodu stěhování bude na kontaktním praco-
višti od 26. 2. 2014 do 7. 3. 2014 omezený provoz
– pouze příjem nových žádostí. Ve dnech 3.–4. 3.
bude pracoviště zcela uzavřeno. 

Nové žádosti lze podat 26. 2.–4. 3. Palackého
192 (budova KB – vchod z Koňského trhu) od
5. 3. nám. Českého ráje 94 (budova České spoři-
telny – 2. patro) Plný provoz kontaktního praco-
viště bude od 10. 3. 2014. Po dobu stěhování ne-
musí od 28. 2. spolehlivě fungovat telefonní ani e-

mailové spojení. V naléhavém případě volejte 724
176 464.

Turnovská bohéma 
– Lédl Jazz Q
16. bfiezna v 18 hodin 
Jazzový podvečer v pizzerii Maškovka

Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku, hrát
vám bude Lédl Jazz Q ve složení Jiří Stránský –
sax, Marek Buble – sax, Ivan Hájek – bass, Robert
Tomáš – drums a Bohuslav Lédl – piano. 

Jako host vystoupí DUO DIM (František
Dudek – akoredon a Tomáš Imrich – kytara
a zpěv). 

Vstupné 50 Kč, rezervace na tel.: 481 211 265
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Jifií Urban, ‰perkafi, 
klenotník, restaurátor
Jiří Urban (*1954) se v průběhu uplynulých pěti
let stal mediálně nejfrekventovanějším zlatníkem
v Čechách. Pozornost televize, tisku, a tím i veřej-
nosti přitáhly především dvě významné realizace
– kopie koruny Svaté říše římské a kopie sedlecké
monstrance. Poněkud stranou tak zůstala jeho
vlastní šperkařská tvorba, která ale v jeho řemesl-
ném, uměleckém a osobním vývoji hraje neméně
důležitou roli. Obě sféry Urbanovy umělecko-ře-
meslné činnosti připomene výstava k jeho šedesá-
tinám, kterou Muzeum Českého ráje připravuje
do exkluzivních prostor Klenotnice. Kopii říšské
koruny mohla turnovská veřejnost krátce vidět
před jejím odevzdáním při výstavě Turnovské
stříbro před pěti lety. S podobně působivou kopií
proslulé parléřovské monstrance ze Sedlce se ale
mohl v průběhu jejího vzniku seznámit jen málo-
kdo, proto bude nepochybně magnetem této ko-
morní výstavy. Jistě se ale vyplatí věnovat dostatek
času i vitrínám s vlastní Urbanovou tvorbou, do

kterých autor vybírá to nejlepší ze své bohaté tvor-
by včetně málo známých unikátních šperků a soli-
térních objektů ze soukromých sbírek. Přestože
obě pozoruhodné kopie jsou součástí stálých ex-
pozic na Karlštejně a v Sedlci u Kutné Hory, jejich
majitelé je k této příležitosti mistrova životního ju-
bilea ochotně zapůjčili, i když na omezenou dobu. 
Klenotnice / 6.–30. bfiezna 2014

Je‰tû jsme ve válce 
– Pfiíbûhy 20. století 
Od 6. března do 27. dubna bude ve výstavním sále
muzea k vidění výstava s názvem Ještě jsme ve vál-
ce – Příběhy 20. století. Jedná se o projekt sdruže-
ní Post Bellum, které již od roku 2001 zazname-
nává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje
je v internetové sbírce Paměti národa. 

Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je ko-
miksová výstava vycházející se stejnojmenné kni-
hy, která byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším
českým komiksem v rámci mezinárodního festi-
valu KomiksFEST (vydaná nakladatelstvími Argo
a Post Bellum ve spolupráci s Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů). Výstava mapuje příběhy
skutečných lidí z nedávné historie, kteří se dostali
do konfliktu s totalitní mocí. Třináct příběhů je dí-
lem třinácti českých a slovenských komiksových
kreslířů, kteří předvedou svou práci na 24 velkých
panelech. Je zde zastoupena každá nemilá etapa
československých novodobých dějin – konec Čes-
koslovenska a druhá světová válka, poválečné
uspořádání ČSR, nástup komunismu a padesátá
léta, Pražské jaro a okupace 1968, normalizace
a disent a nakonec události listopadu 1989. 

Název celé výstavy je názvem jednoho z příbě-
hů, který popisuje na osobě generála Tomáše
Sedláčka krutou východní frontu i beznaděj ko-

munistických kriminálů. Jinde zase najdeme pří-
běh s názvem „Ten kluk přece nic neudělal“ doku-
mentující těžké rozhodování Milušky Havlůjové,
zda spolupracovat s komunistickou Státní bez-
pečností, nebo být uvězněna a odloučena od dvou-
letého syna. Výstava bude doplněna krátkými ani-
movanými filmy nebo předměty ze sbírek muzea
(vězeňský mundúr z koncentračního tábora nebo
výrobky vězňů, které se zde také nacházejí).
Doprovodným programem budou přednášky na
téma NORMALIZACE pro třídy turnovských zá-
kladních škol. 

Připomínat si období moderních dějin 20. stole-
tí je nutné neustále. Někteří pamětníci, zdá se,
rychle zapomínají a mladší generace často vůbec
netuší a nedokáže si představit atmosféru doby
před třiceti lety nebo období 2. světové války.
Doufáme, že především komiksový žánr by mohl
přivést do muzea mladou generaci, následovanou
jejich rodiči, ve kterých by zase výstava mohla vy-
provokovat potřebu s dětmi o tomto období na-
šich dějin hovořit. 
V˘stavní sál muzea / 6. bfiezna–27. dubna 2014 

Muzeum âeského ráje
Muzeum âeského ráje, Skálova 71, Turnov
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba muzea: dennû mimo pondûlí, 9–16 hodin
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova je v bfieznu pro
vefiejnost uzavfien.
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Galerie Granát 
Otevfieno pondûlí aÏ pátek 9–12 a 13–17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691 
Vstupné zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.

3.–31. bfiezna 2014
V¯TVARNÁ ZASTAVENÍ V âESKÉM
RÁJI – MIRKA PROCHÁZKOVÁ
Prodejní výstava.
Mirka Procházková, narozená roku 1948 v Cho-
mutově, v letech 1972–1976 navštěvovala umě-
leckou školu v Mladé Boleslavi u ak. malíře S.
Kováře. Později absolvovala figurální kursy
v Praze u ak. malířky B. Blabolilové a výtvarné se-
mináře u PhDr. J. Vančáta.

ZU· Turnov zve
ãtvrtek 20. bfiezna v 17 hod., koncertní sál ZU· Turnov
INTERNÍ KONCERT ÎÁKÒ ZU·
Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Posluchači mají
možnost sledovat vývoj našich žáků hudebního
a případně i literárně dramatického oboru.
Vstupné dobrovolné. 

pátek 21. bfiezna v 18 hod., galerie Muzea âeského ráje 
16. ročník postupové přehlídky a festivalu 
ZPÍVÁME SI PRO RADOST
Koncert dětských pěveckých sborů Carmina ze
ZUŠ Turnov a Jizerka ze Semil. Vstupné 50,–

sobota 22. bfiezna v 10 hod., KC Stfielnice
16. ročník postupové přehlídky a festivalu 
ZPÍVÁME SI PRO RADOST
Koncert dětských pěveckých sborů, který je pořá-
dán jako soutěžní přehlídka. 
Na přehlídce se Vám představí: Turnováček ze
ZUŠ Turnov, Zvonečky Mnichovo Hradiště,
Rarášek Nový Jičín, Čekanky Semily, Skřivánci

Praha, Plamínek Severáčku Liberec a Řetízek ze
Železného Brodu. Vstupné 50,–

pátek 28. bfiezna v 9 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ 
SOUTùÎE ZU· VE H¤E 
NA SMYâCOVÉ NÁSTROJE 
Nejlepší soubory semilského okresu budou soutě-
žit o postup do krajského kola. Vstupné volné. 

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

pátek 7. bfiezna v 10 hodin
BESEDA – KRESLENÍ PRAVOU
HEMISFÉROU
Beseda se Zorkou Rossmanovou. Objevte své
skryté schopnosti, splňte si sen. Kreslit umí kaž-
dý, kdo má ruce. Cena za akci je 30 Kč.

pondûlí 10.–pátek 14. bfiezna
JARNÍ PRÁZDNINY – P¤ÍMùSTSK¯
TÁBOR
Pravidelný program CPR Náruč zrušen.

pondûlí 17. bfiezna v 10 hodin
VADNÉ DRÎENÍ TùLA U DùTÍ
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetze-
lovou na téma vadné držení těla, správná náprava,
využití kinesiotapingu u dětí (terapie pomocí
pružných samolepících pásků aplikovaných na
kůži klienta).

úter˘ 18. bfiezna v 10 hodin
TUÎKA JE MÒJ KAMARÁD
Beseda s Mgr. Petrou Houškovou. Vývoj motoriky
a grafomotoriky v předškolním věku.
Pro rodiče dětí (2–4 roky).

pátek 21. bfiezna v 10 hodin
AUTORITA VYCHOVATELE
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hanou Hajno-
vou. Cena za akci je 30 Kč.

pondûlí 24. bfiezna v 10 hodin
OSOBNÍ ROZVOJ – ASERTIVITA
P¤I P¤IJÍMACÍM POHOVORU
Beseda s Michaelou Uchytilovou. 
Rozvoj osobnosti – poznej sám sebe a začni růst.
Cílem osobního rozvoje je převzít odpovědnost za
svůj život…

úter˘ 25. bfiezna v 10 hodin
ZDRAVOTNÍ PREVENCE 
– ABY ZÁDA NEBOLELA ANEB
CO MÒÎE ZPÒSOBIT NEPADNOUCÍ
PODPRSENKA
Beseda s Evou Mitlenerovou o správném výběru
padnoucího spodního prádla. 
Bolesti zad, hlavy, šíjových svalů, špatné držení
těla atd. To vše může způsobit špatný výběr.

stfieda 26. bfiezna v 10 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA K PORODU,
LAKTAâNÍ PORADNA, RANÁ PÉâE
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

Zápis do oddílu Judo 
TSC Turnov
Oddíl Judo TSC Turnov pořádá nábor a zápis do
oddílu juda dívek a chlapců, ročníky narození
2005 a 2006. Hlaste se průběžně, přijímáme ma-
ximálně 12 dětí! 

Naše moderní odpružené dožo je umístěno ve
sportovní hale v Alšově ulici, naproti nádraží.
Přihlásit se můžete u Jana Zárybnického (739 550
110, j.zarybnicky@mu.turnov.cz) nebo u Ivety
Trpišovské (733 313 145). 

Přihlášky je možné podat též na adrese
vydra.judotu@quick.cz. Tato skupina cvičí v úterý
a čtvrtek od 15 do 16.30 hodin.

Starší děti přijmeme pouze po osobní domluvě.
Další informace na www.judoturnov.cz

Jiří Vydra, jednatel oddílu Judo TSC Turnov
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2014

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

Na anketních lístcích jsou uvedeny problémy bez
pořadí důležitosti. Tu jim určí občané svými hlasy
tak, že označí dva problémy podle jejich mínění
nejdůležitější. Anketní lístky jsou k dispozici na
internetových stránkách města, na sběrných mís-
tech nebo o ně mohou lidé požádat na adrese
r.drasnar@mu.turnov.cz. 

Vyplněné anketní lístky je možné vkládat do
označených schránek 
• v podatelně městského úřadu v ulici Antonína

Dvořáka
• v Regionálním turistickém informačním centru

na náměstí Českého ráje
• v recepci Kulturního centra Střelnice
• ve sportovní hale TSC v Alešově ulici
• ve sportovní hale TJ Turnov ve Skálově ulici
• v Panochově nemocnici Turnov
• v Městské knihovně Antonína Marka
• na poště Turnov 1 ve Skálově ulici
• na poště Turnov 2 u nádraží

Po ukončení ankety na konci března a vyhodnoce-
ní výsledků bude specifikováno deset nejdůležitěj-
ších problémů města z pohledu občanů Turnova.
Lidé s nimi budou seznámeni v Turnovských rad-

ničních listech, v novinách Turnovsko v akci a na
internetových stránkách města. Předloženy bu-
dou radě i zastupitelstvu města. O způsobech ře-
šení problémů bude vedení města informovat na
dalším Fóru zdravého města, které by se mělo
uskutečnit v příštím roce. 

Děkujeme, že nejste lhostejní k životu v Tur-
nově, zúčastníte se této ankety a pomůžete vedení
města s řešením nejpalčivějších problémů.

Bc. Radek Drašnar, 
koordinátor projektu Turnov–zdravé město

a místní Agenda 21

Anketou ovûfime vytypované
problémy mûsta
V průběhu diskuzního Fóra zdravého města Turnova 17. února vytypovali obyvatelé
řadu problémů, které z jejich pohledu trápí město. Nyní je nutné tyto problémy ověřit
či vyvrátit a určit, které jsou nejožehavější. Anketa 10P TURNOVA 2014 potrvá
od 3. do 31. března 2014. Víte, Ïe…

… Turnov nevymírá? 
Ke konci loňského roku žilo ve městě 14 406 oby-
vatel včetně cizinců. O rok dříve to bylo i s cizinci
14 440 lidí a například před deseti lety, v roce
2004, 14 320 lidí. Turnov tedy nevymírá.

K 1. lednu 2014 bylo v Turnově k trvalému po-
bytu přihlášeno 14 406 obyvatel, z toho 329 cizin-
ců. Z celkového počtu bylo 11 748 dospělých
(5 543 mužů, 6 205 žen), 337 mladistvých ve věku
15–18 let (175 chlapců, 162 dívek), a 1 992 dětí
do 15 let (1 032 chlapců, 960 dívek), z nichž bylo
například 249 dětí ve věku 6–7 let a 527 dětí do 3
let. V průběhu roku 2013 se k trvalému pobytu
v Turnově přihlásilo 429 nových obyvatel, 288 lidí
se z města odstěhovalo a odhlásilo se z trvalého
pobytu. V 366 případech si Turnované změnili
adresu v rámci města. Od 1. 1. do 31. 12. 2013 se
počet obyvatel Turnova zvýšil o 138 nově naroze-
ných dětí. 138 cizinců je na území města přihláše-
no k přechodnému pobytu, ti však nejsou zahrnu-
ti v evidenci městského úřadu.

Jarmila Šindelářová, 
registr a evidence obyvatel

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz
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Stejně jako v předcházejících letech i v loňském ro-
ce město Turnov finančně podpořilo akce týkající
se zahraniční spolupráce. Celkově bylo z rozpočtu
města vyplaceno více než 75 tisíc korun.

Spolku rodáků a přátel Turnova zaplatilo město
dopravu na akci projektu „Čtyři období života –
aktivní senior česko-polského pohraničí“. Dvě
cesty do polského Jawora stály 15 052 koruny.
Turnovský Spolek divadelních ochotníků vystou-
pil úspěšně se svojí hrou Tři sestry na festivalu
v Basileji a město mu pomohlo s úhradou nákladů
částkou 10 000 korun. 

Parta mladých nadšenců se v létě vypravila na
malých motocyklech Jawa 50 do Skotska a obdr-

žela příspěvek 5 000 korun. Šesti tisíci korunami
podpořilo město florbalový turnaj žáků turnov-
ských základních škol a žáků ze švédské Alvesty.
Centrum pro rodinu Náruč mohlo uspořádat čes-
ko-polské setkání pěstounských rodin díky přís-
pěvku 14 000 korun. 

V polovině června 2013 se v Turnově uskutečni-
la interpretační dílna mladých jako součást hu-
debního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.
Dílen se zúčastnily také děti z partnerského ně-
meckého města Idar-Obersteinu a organizátoři
obdrželi na jejich pobyt částku 10 000 korun.
Účast Taneční a pohybové školy ILMA na World
Dance Olympiade v Moskvě byla podpořena pat-
nácti tisíci.

Mûsto Turnov podpofiilo zahraniãní spolupráci

Pátý městský ples, který připravil Turnov společně
s turnovským Kulturním centrem, se uskutečnil
31. ledna 2014 a lze jej považovat za opravdu re-
prezentativní.

Do velkého sálu Kulturního centra Střelnice zaví-
taly v poslední lednový den téměř dvě stovky lidí.
Hned před vstupem do sálu jim byla nabídnuta
dobrota na uvítanou. 

„Návštěvníky plesu s tématem Pohled do bu-
doucnosti jsme chtěli přivítat něčím neobvyklým,
proto jsme zvolili produkt takzvané molekulární
mixologie, welcome drink v pevném skupenství,“
sdělil spolutvůrce programu Adam Švancar. Ples
otevřel moderátor Radek Drašnar svým pohledem
na Turnov budoucnosti a zahájil starosta města
Tomáš Hocke přivítáním a přáním příjemné zá-
bavy. 

Parket pak patřil předtančení. To bylo vskutku
profesionální, protože členové Tanečního klubu
z Chvaletic jsou mistry České republiky ve stan-
dardních formacích a z nejrůznějších soutěží pra-
videlně přivážejí ocenění. První a pak další série
tanečních skladeb v podání orchestru Ladislava

Bareše z Liberce přivábila na parket tancechtivé
páry. 

Barmanská show v podání profesionálního bar-
mana vzbudila zaslouženou pozornost. Mistr
Molekula, jak se Achimovi Šiplovi přezdívá, při-
pravoval před zraky přítomných zmrzlinu z klasic-
kého koktejlu za použití suchého ledu. 

Také půlnoční překvapení vyvolalo vlnu zájmu.
Vystoupení flairového barmana Václava Abraha-
ma plné létajících láhví a doslova žonglérských
kousků bylo fantastické. V popůlnočním losování
hlavních cen získali výherci víkendový pobyt v re-
kreačním zařízení společnosti Juta, granátový
šperk, šunky ve tvaru selátka z řeznictví a uzenář-
ství Tomáše Hudce a předplacené karty s jízdným
v autobusech společnosti BusLine. 

„V průběhu celého večera měli lidé možnost ku-
povat si čestné vstupenky a za ně dostávali hod-
notné dárky. Věnovalo je více než 33 turnovských
a okolních firem,“ informovala Tereza Stejskalo-
vá, která za městský úřad celý ples připravovala.
Výtěžek z prodeje byl určen Mateřské a základní
škole Sluníčko v turnovské ulici Kosmonautů.
„Tomuto zařízení věnujícímu se tělesně a mentál-
ně postiženým dětem jsme předali 22 100 korun
a přidali ještě pět tisíc, které věnovala Městská
teplárenská Turnov,“ sdělila sekretářka vedení
města Klára Preislerová. 

Všem jednotlivcům, společnostem, organiza-
cím a institucím, které se na přípravě a průběhu
plesu podíleli, patří upřímné poděkování.

Ples byl reprezentaãní akcí mûsta
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Turnov bude mít novou pfiíspûvkovou organizaci
Turnovští radní a zastupitelé rozhodli, že k 31.
březnu tohoto roku přestanou existovat odbor ce-
stovního ruchu a samostatná organizace Hrad
Valdštejn a vznikne nová příspěvková organizace
s názvem Turnovské památky a cestovní ruch.

Důvody uvedených opatření jsou nejen ekonomic-
ké, ale také snaha po zefektivnění činností, které
byly pro hrad a odbor dosud podobné. „Z provoz-
ního hlediska věřím v užší propojení a synergické
efekty v podobě propojování průvodcovských slu-
žeb, společného marketingu, akcí, organizování
svateb a turistického servisu,“ uvedl v návrhu pro
organizační úpravy starosta města Tomáš Hocke.
Podle nové zřizovací listiny bude od 1. dubna
2014 nová turnovská organizace zajišťovat pro-

voz Valdštejna a parkoviště pod hradem, turnov-
ské synagogy a informačního centra. Do náplně
její činnosti bude také patřit pronájem občerstve-

ní u Valdštejna, pořádání výstav, přednášek a kul-
turně-společenských akcí, vydávání propagač-
ních materiálů, nákup a prodej upomínkových
předmětů a dalšího zboží, realizace nejrůznějších
projektů. Turnovské památky a cestovní ruch bu-
dou také reprezentovat Turnov a region Českého
ráje na veletrzích cestovního ruchu. Ředitelkou
bude stávající vedoucí odboru cestovního ruchu
Eliška Gruberová a nová příspěvková organizace
bude sídlit na náměstí Českého ráje č. 26. „O změ-
nách ve fungování odboru cestovního ruchu
a hradu Valdštejna jsme přemýšleli delší dobu,
vznik nové organizace je logickým vyústěním
těchto úvah,“ uvedl starosta Hocke a dodal, že pro
návštěvníky infocentra, synagogy nebo hradu se
vznikem nové organizace nic nezmění.

Prvním obãánkem Turnova 
roku 2014 je Aniãka

Prvním dítětem, které rozšířilo počet obyvatel
Turnova v roce 2014, je Anička Jirušková. 

Narodila se na Nový rok ve 14.04 hodin v jičín-
ské porodnici. Měřila 50 centimetrů a vážila 3,07
kilogramu. Hrdými rodiči jsou Jitka Matoušková
a Martin Jiruška z Turnova. 

Malou Aničku navštívil v pondělí 27. ledna od-
poledne starosta města Tomáš Hocke. Mamince
předal květinu a dárek pro novorozenou turnov-

skou občanku v podobě zlatého řetízku s přívěs-
kem. V srdečném rozhovoru si starosta posteskl
nad zrušením místní porodnice a zajímal se, proč
volba na místo porodu padla právě na jičínské
zdravotnické zařízení. 

„Porodnice v Jičíně mi byla doporučena kama-
rádkami a já sama chtěla rodit v menším zařízení.
V podobném, jako bývávalo to turnovské. A neli-
tovala jsem. Setkala jsem se s báječným osobním
přístupem personálu k rodičkám, byla jsem moc
spokojená,“ sdělila maminka Jitka Matoušková.
Na závěr krátkého setkání popřál starosta rodi-
čům i malé Aničce, aby byli všichni zdrávi, šťastní
a spokojení a aby se jim v Turnově dobře žilo.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Myslivci pro‰li zkou‰kou

Členové devatenácti mysliveckých sdružení z o-
kolí Turnova absolvovali na turnovské radnici
na konci ledna písemný test prověřující jejich
znalosti k výkonu myslivecké stráže.

Zasedací místnost v budově městského úřadu
se odpoledne ve čtvrtek 30. ledna zaplnila mysliv-
ci, kteří byli navrženi svými mysliveckými sdruže-

ními k výkonu funkce myslivecké stráže. Úspěšné
absolvování písemného testu, který připravil a na
místě vyhodnotil odbor životního prostředí jako
orgán státní správy myslivosti, jim ukládá zákon
o myslivosti. 

„Znalosti práv a povinností úspěšně prokázalo
třicet sedm adeptů myslivecké stráže,“ informoval
Ing. Jan Čihák a dodal, že všem mohl být předán
průkaz a odznak. Tím se budou při strážení v lese
prokazovat. Jednu mysliveckou stráž navrhuje or-
gánu státní správy myslivosti uživatel honitby na
každých započatých pět set hektarů honitby a je
ustanovena na období deseti let.
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Svatby se mohou 
odehrávat i v synagoze
Město Turnov přichází pro rok 2014 s novinkou
a nabízí zájemcům uspořádat svatební obřad
v prostředí turnovské synagogy.

Svatební den by měl patřit k nejkrásnějším zá-
žitkům lidského života. Páry si v tento den slibují
věrnost, lásku a úctu na celý svůj život. Z prostého
já a ty se stává my. Proto turnovská matrika rozši-
řuje nabídku míst konání svatebních obřadů
o místní synagogu.

Termín svatby v synagoze je potřeba dohodnout
a rezervovat na matrice Městského úřadu Turnov,
ve Skálově ulici č. 84. Svatební obřady v bývalém
židovském svatostánku lze realizovat po celý rok.
Parkování pro nevěstu a ženicha je možné před sy-
nagogou, pro odstavení vozidel ostatních svateb-
čanů je možné využít blízkého parkoviště. Foto-
grafování si snoubenci zajistí sami dle pokynů
pracovníků synagogy – jsou zde ale určitá omeze-
ní. „Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově
chráněný objekt, není v synagoze možné házet rý-
ži nebo okvětní lístky květin ani jinak znečišťovat
chráněný prostor,“ upozorňuje matrikářka Iveta
Krtičková a doplňuje, že kapacita synagogy je ma-
ximálně 35 až 40 osob.

Poplatek za svatební obřad činí 4 210 korun
a zahrnuje částku 2 000 korun za nájem synagogy,
1 000 korun je správní poplatek za uskutečnění
obřadu mimo úředně určenou místnost, 1 000 ko-
run činí výdaje města na zajištění obřadu a částku
210 korun tvoří 21% daň z přidané hodnoty.

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při
podání žádosti. Bližší informace podají pracovni-
ce matriky.

Díky studentÛm pfiibyly 
v Turnovû autobusové spoje

Městská hromadná doprava v Turnově je od ne-
děle 2. února 2014 díky iniciativě středoškolá-
ků posílena o dva autobusové spoje.

Studenti středních škol, kteří jsou ubytování
v domovech mládeže, přišli před časem s návrhem
na posílení spojů MHD v neděli vpodvečer.
Většina z nich totiž přijíždí do Turnova vlaky či au-
tobusy okolo půl šesté nebo půl osmé a poslední
linka MHD do centra odjíždí z terminálů těsně
před sedmnáctou hodinou. „Cesta s těžkým zava-
zadlem plným oblečení, jídla a učebních pomůcek
dlouhá více než dva kilometry je náročná a zdlou-
havá, obzvlášť v zimním období za tmy,“ svěřila se
studentka turnovské „šperkárny“ Pavlína Kon-
čická. Právě ona se v celé záležitosti angažovala
a úpravu jízdních řádů iniciovala. „Přání studentů
jsme vyslyšeli a u dopravce, společnosti BusLine,
jsme objednali posílení linky č. 322,“ informoval
tajemník turnovské radnice Miroslav Šmiraus.
A tak se nyní nejen středoškoláci, ale i ostatní ces-
tující dostanou pohodlně od vlakového nádraží do
centra a k nemocnici i v neděli navečer. Jeden au-
tobus odjíždí z terminálu každou neděli v 17.30,
druhý má odjezd v 19.30, ale nepojede o letních
prázdninách a o nedělích, po nichž následuje vol-
ný den. „Posílené spoje budou v provozu zatím do
poloviny prosince. Průběžně budeme vyhodnoco-
vat jejich vytíženost a podle toho je dál buď zacho-
váme, nebo zrušíme,“ informoval Šmiraus. 

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Projekt Aktivnû proti 
stáfií – aktivní senior 
vstoupil do 10. roãníku

S nabídkou aktivit pro seniory na celý rok 2014
přichází turnovská Městská knihovna Anto-

nína Marka v již 10. ročníku projektu Aktivně
proti stáří – aktivní senior. Uvedeným projek-
tem se knihovníci připojili k celostátní kampani
Křídla a kořeny naší rodiny. 

Program projektu zaměřili organizátoři na oby-
vatele domu s pečovatelskou službou na Výšince,
penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, Domova
důchodců Pohoda i ostatní turnovské občany se-
niorské věkové kategorie. 

„Zařazeny byly také pořady pro zrakově posti-
žené a nevidomé,“ informuje autorka projektu
knihovnice Eva Kordová a dodává, že si z pestré
nabídky bude moci vybrat skutečně každý. Připra-
veny jsou totiž cestovatelské pořady, pořady o čes-
ké hudbě a předních českých skladatelích, pořady
o významných osobnostech regionu, tvořivé vý-
tvarné velikonoční a vánoční dílny, přednášky
o přírodě a krajině a módní přehlídky. 

Senioři se setkají se starostou města, u příleži-
tosti Dnů evropského kulturního dědictví se se-
známí s památkami Turnovska, zapojí se do
Týdne čtení, budou i při křtu nové knihy Zdeňka
Mrkáčka. Dostanou příležitost k tréninku Nordic
Walking. 

„Pro letošní rok chystáme pro seniory také dva
zájezdy. Do nového vzdělávacího střediska KRNAP
ve Vrchlabí a do Nymburku a Kerska po stopách
Bohumila Hrabala,“ přiblížila Kordová plány rea-
lizátorů projektu. Těmi bude především místní
knihovna, ale společně s ní i odbor sociálních věcí
a odbor životního prostředí turnovské radnice
a Zdravotně sociální služby Turnov pod hlavičkou
Zdravého města Turnova a Místní agendy 21.
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Žáci posledních ročníků turnovských základních
škol a studenti středních škol anketou určili, jaké
problémy je trápí a čím by se mělo vedení města za-
bývat, aby se jejich život v Turnově zlepšil.

V předvánočním období se sešlo více než 70 zá-
stupců žáků nejvyšších ročníků základních škol
a studentů středních škol na Fóru mladých, aby
u sedmi kulatých stolů diskutovali o problémech
města z jejich pohledu. Fórum uspořádal Par-
lament mládeže města Turnova ve spolupráci
s Národní sítí zdravých měst ČR a Střediskem
ekologické výchovy SEVER Litoměřice a jeho vý-
sledkem bylo pojmenování jedenácti konkrétních
problémů, které trápí mládež v Turnově. 

Žáci a studenti poukazovali mimo jiné na dlou-
hé intervaly městské dopravy, kritizovali kvalitu
a čistotu veřejných toalet, přáli si poskytování slev
na kulturní akce včetně maturitních plesů, více
míst s dostupností WI-FI nebo zpřístupnění spor-
tovních areálů a sportovišť o víkendech či prázdni-
nách. Rádi by viděli rychlejší opravy komunikací

a silnic ve městě a přesun knihovny do lepších
prostor. Řešili také nedostatek laviček po městě,
zajímalo je zastřešení budoucího zimního sta-
dionu. 

„Abychom mohli výsledky z diskuzního fóra
jasně specifikovat a předat je vedení města, bylo
potřeba problémy ověřit nebo vyvrátit anketou,“
informoval o dalším postupu koordinátor Parla-
mentu mladých města Turnova Tomáš Špinka.
Anketa se uskutečnila v průběhu měsíce ledna
2014 a zúčastnilo se jí 1 308 studentů. Výsledkem

je konstatování, že mladí lidé mají v Turnově málo
míst, kde by se zdarma mohli připojit na síť pro-
střednictvím WI-FI. K tomuto problému se pro-
střednictvím anketních lístků vyjádřilo 335 hlasu-
jících. Požadavek na poskytování slev na kulturní,
sportovní a jiné akce včetně maturitních plesů
označilo za důležitý 183 účastníků ankety. „Tře-
tím nejzávažnějším problémem jsou podle mla-
dých příliš dlouhé intervaly spojů hromadné
dopravy, obdržel 179 hlasů,“ uzavřel hodnocení
ankety Špinka a doplnil, že názory a náměty žáků
a studentů by se nyní měla zabývat rada města.
Očekává, že přijme také nějaká stanoviska.

Vznik Parlamentu mládeže města Turnova byl
iniciován na Fóru zdravého města Turnova v dub-
nu roku 2012 a ustanoven byl v lednu 2013. V sou-
časné době pracuje pod patronací Střediska pro
volný čas dětí a mládeže a sdružuje patnáct zá-
stupců posledních ročníků základních škol a stu-
denty středních škol v Turnově. Činnost parla-
mentu řídí devět členů rady v čele s předsedou
a místopředsedou. 

Mladí v anketû rozhodli, co se má v Turnovû zlep‰it

Projekt Společná cesta k přírodním vědám, do ně-
hož je zapojen Turnov a saský Ottendorf-Okrilla,
pokračoval na konci ledna v Turnově společným
worshopem. 

České a německé učitele, kteří projekt realizují,
přijal dopoledne na radnici místostarosta Otakar
Špetlík. Odtud se účastníci společného setkání vy-
pravili na prohlídku turnovské synagogy a pak za-
vítali do základní školy v Žižkově ulici. Tady je
s historií i současností školy seznámil její ředitel
Ivo Filip. 

Po obědě pokračoval program ve Středisku pro
volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka. Na
workshopu se domlouvaly podrobnosti dalších
aktivit projektu. Ten bude zahrnovat společné pří-
rodovědecké dílny, přírodovědecké burzy a kem-
py. První dílny se uskuteční v Turnově na přelomu

března a dubna letošního roku. České a německé
děti ve věku devíti až deseti let budou pracovat
v mineralogické, technické a přírodovědecké díl-
ně, čeká je i dílna astronomická. Dílny se stejnou
náplní pro třinácti- až čtrnáctileté účastníky bu-
dou ve Žluté ponorce připraveny v polovině červ-
na. Starší české děti se vydají k německým souse-
dům v termínu 21.–25. května a zažijí přírodověd-
né a vodné experimenty, vyzkouší si geocatching
i lezení v lezeckém parku. 

Mladší děti z Turnova se do Saska vypraví na
počátku června. Přírodovědecká burza se usku-
teční na české straně ve Středisku pro volný čas
dětí a mládeže v Turnově 18. června. Její součástí
bude Den otevřených dveří Žluté ponorky s pro-
hlídkou obnovených prostor a vybavení a výsta-
vou výtvorů dětí z předešlých dílen. Burza na ně-
mecké straně bude v areálu školy v Hermsdorfu,

kde se uskuteční přehlídka výsledků tvůrčích dílen
a budou prezentovány turistické cíle obce i okolí.
„Přírodovědecké kempy budou pak prázdninovou
týdenní záležitostí a jejich náplň a program budou
upřesněny,“ sdělil Špinka.

Česko–saského projektu Společná cesta k pří-
rodním vědám se zúčastní žáci a učitelé ze základ-
ních škol z Ottendorfu-Okrilly a Hermsdorfu
a třech turnovských základních škol – 28. října,
Žižkova i Skálova. Součástí projektu je i částečná
rekonstrukce vnitřních prostor Střediska pro vol-
ný čas dětí a mládeže v Husově ulici v Turnově
a obnova jeho vybavení. 

Workshop ãesko-saského projektu
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V Turnovû a okolí vzrÛstá
poãet podnikatelÛ
Podle statistiky obecního živnostenského úřa-
du v Turnově došlo v loňském roce k vyššímu
nárůstu počtu podnikatelů, než tomu bylo v le-
tech minulých.

Počet podnikatelů se v roce 2013 v územním ob-
vodu Turnova nesnížil, právě naopak. Došlo ke
zvýšení počtu o 95. V loňském roce bylo zrušeno
na vlastní žádost 126 živnostenských oprávnění,
což je o 9 méně než v předchozím roce 2012. Živ-
nost byla přerušena v 867 případech, což je o 10
více než v roce minulém. O obnovení živností po-
žádalo 302 subjektů, o 31 více než v roce 2012. 

Oproti roku 2012 se o 359 zvýšil počet živností
na celkových 10 340. Nejvyšší nárůst byl zazna-
menán u živnosti volné o 133, dále o 75 u živností
vázaných, o 63 u živností řemeslných a o 88 u živ-
ností koncesovaných. Od 17. října 2013 došlo
k úpravě zákona, týkající se změn při prodeji lihu
a lihovin nad 15 % objemových jednotek. Smyslem
úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené ko-
modity. Do konce roku 2013 požádalo o novou
koncesovanou živnost pouze 78 podnikatelů, což
je jen malý počet v porovnání s číslem 675 podni-
katelů, kteří mají živnostenské oprávnění na hos-
tinskou činnost, a zhruba 2800 podnikatelů, kteří

mají živnostenské oprávnění na volnou živnost, o-
bor velkoobchod a maloobchod, a o nichž se dá
předpokládat, že tuto koncesi budou pro své pod-
nikání potřebovat. 

„Pro zajímavost uvádím, že zprovozněním zá-
kladních registrů informačního systému evidence
obyvatel dochází k propojení těchto agend i s re-
gistrem živnostenského podnikání. Potom nám
do živnostenského rejstříku chodí hlášky, avíza,
která upozorňují na veškeré změny. Jen v roce 2013
jsme těchto avíz zpracovali na 1 302, což bylo o 57
více než v roce minulém,“ sdělila vedoucí turnov-
ského živnostenského úřadu Hana Lustigová. 

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajíma-
vé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. ledna
2014 informuje o následujících tématech:
1. Šok a odhodlání vzdorovat sovětské okupaci vy-
volalo mezi studenty gymnázia v Turnově před

45 roky sebeupálení Jana Palacha
2. Od nového roku třídíme v Turnově odpad nově
a rádi
3. Turnovské kluziště dosahuje v této netypické zi-
mě bez sněhu a mrazu rekordních návštěv
4. I pro novou topnou sezonu Turnov centrálně vy-
ráběné teplo nezdraží a lidé v panelácích také díky
zatím mírné zimě spíše ušetří
5. Hlasy a ohlasy Turnovska zamířily v nové podo-
bě zadarmo do každé rodiny

Relace z 1. února 2014 přináší tato témata:
1. Turnovští zastupitelé dospěli po řadě jednání
k rozpočtu na rok 2014
2. Požadavek, aby se zrušená kancelář sociální
správy vrátila ze Semil do Turnova, kategoricky trvá
3. Starosta Turnova pozdravil prvního narozenou
občanku roku 2014 a její rodiče
4. Prvňáčci už umějí číst a k pololetnímu vysvěd-
čení se jim v Turnově dostává i pasování na přáte-
le knihy
5. V pondělí 17. února si udělejte čas na Turnov
coby Zdravé město
6. Vzdělávací centrum při gymnáziu v Turnově sla-
ví deset let své existence novými výukovými pro-
gramy
7. Rozhovor TVT odhaluje, co vše se skrývá v tur-
novské Spirále 

Byty pro seniory se sociální potřebností a pro zdra-
votně postižené jsou k dispozici. Město Turnov
a Zdravotně sociální služby Turnov nabízejí volné
byty v domech s byty zvláštního určení v Žižkově
ulici (Penzion) a na Výšince (Dům s pečovatelskou
službou). 

V těchto zařízeních zajišťují Zdravotně sociální
služby Turnov pečovatelskou službu. Byty jsou ur-
čeny pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociál-
ní situaci, pobírají starobní nebo invalidní důchod
a jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují
komplexní péči po celý den, ale stačí jim částečná
pomoc druhé osoby. Například potřebují přinést
nákup, doprovodit k lékaři, zabezpečit oběd, po-

moci s údržbou domácnosti a péčí o vlastní osobu,
při zajištění hygieny apod. Provoz pečovatelské

služby je v pracovní dny od 7 do 19 hodin, o víken-
dech se provádí pouze rozvoz obědů. Bydlení
v těchto domech a možnost využívání pečovatel-
ské služby podle své aktuální potřeby umožňuje
vést poměrně samostatný život ve vhodných pod-
mínkách. 

Podrobné informace najdete na internetových
stránkách Zdravotně sociálních služeb Turnov
www.zsst.cz nebo přímo u vedoucích úseků pečo-
vatelské služby.

Kontakty:
Vladimíra Chuchlíková, vedoucí PS Žižkova ulice,
tel. 777 767 876
Jana Čejková, vedoucí PS Granátová ulice, tel.
777 767 875
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ãtvrtek 27. bfiezna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

DÛleÏité byty jsou k dispozici
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SPOLEâNOST MONROE CZECHIA S. R. O. V¯ROBCE TLUMIâÒ PÉROVÁNÍ A V¯FUKOV¯CH SYSTÉMÒ PRO AUTOMOBILOV¯ PRÒMYSL
MOMENTÁLNù OBSAZUJE TYTO POZICE:

STROJÍRENSK¯ DùLNÍK
SVÁ¤Eâ

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

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

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

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

pracemonroe@tenneco.com

www.tenneco.com

• Nevíte si rady, jak s přestavbou bytu či domu?
• Nevíte, jak situovat dispozici interiéru?
• Chtěli byste nabídnout svou nemovitost co nejefektněji

k prodeji či pronájmu?

HOME STAGING Vám může pomoci! Kontaktujte nás.

Jaroslava Kabelová
Obránců míru 571, 486 22 Železný Brod
Tel.: 723 840 752, e-mail: info@tep-design.cz
www.tep-design.cz

JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS!

• Zabýváme se kompletními návrhy interiérů
• Home Stanging
• Redesign
• Poradíme, doporučíme, zajistíme
• Spolupracujeme se zavedenými firmami
• Naše práce plynule navazují na zadaný projekt
• Provádíme odborný dozor
• Přijedem za Vámi kamkoliv

VĚŘTE, ŽE NÁS SI DOVOLIT MŮŽETE!

TEP design
interiérové studio Bydlete příjemně, útulně a hravě.
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