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Vážení čtenáři,
Nový rok tradičně vybízí k inovacím snad ve všech
odvětvích našich životů. Vedle klasických novo-
ročních předsevzetí se snažíme ozvláštnit naše ži-
voty i nějakou tou novotou v bytě, v šatníku, v kaž-
dodenních rituálech. Pro nás byl sice uplynulý rok
2015 sám o sobě velmi „nový“, a já si nepřeju nic
víc, než aby rok 2016 žádnou zásadní novinku
nepřinášel, přesto se hned zkraje roku k jedné ne-
patrné inovaci hlásíme.

S převzetím odpovědnosti za celý gastroprovoz
v objektu KC Střelnice a s otevřením kavárny KUS
se nám výrazně rozšířily možnosti pro pořádání
kulturních akcí nových formátů. Vedle koncertů
nejrůznějších hudebních žánrů jsme na podzim ve
spolupráci s Městskou knihovnou Antonína
Marka začali pod názvem „U zavěšené knihy na
cestách“ pořádat literární večery. Do nového roku
tento pořad moderovaný Petrem Vizinou, vedou-
cím kulturní redakce České televize, vstoupí pod
údernějším a prostším novým názvem „O literatu-
ře“. Proč? Jednak proto, že stejnojmenný pořad
na obrazovkách ČT končí a nahradí ho jiný formát

(vida, i v České televizi podléhají nutkání inova-
ce!), a jednak také proto, že všichni milovníci lite-
ratury už vědí, oč se jedná, a ti, kteří to náhodou
ještě nevědí, budou díky novému názvu už dozaji-
sta vědět také.

Již 12. ledna si proto nenechte ujít jeho další po-
kračování, jistě bude neobvyklé! Protože literatu-
ra má mnoho podob a formu „písmen na papíře“
dalece přesahuje, věnujeme tento díl fenoménu
audioknihy. Nedávno byla totiž vydána audiona-
hrávka starozákonní knihy Jób, na níž excelují Viktor
Preiss a Ivan Trojan, a my se potkáme s autorem
jejího nového přebásnění, s básníkem a noviná-
řem Danielem Rausem. Těším se na to povídání,
bude nejen o audioknihách, ale jistě též o biblické
poezii jako takové. 

Mám radost ze stoupající návštěvnosti tohoto
pořadu. A vůbec mám radost, že takový pořad
vznikl a doplnil tak mozaiku kulturních pořadů
KCT o další dílek. Bez provozování kavárny by to
ovšem nešlo…

Přeji vám krásně strávené chvíle, třeba právě
s literaturou. David Pešek

O literatufie

úvodní slovo

Petr Vizina provází pofiadem O literatufie.
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kulturní pfiehled
sobota 2. ledna

14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ princ 3D
animovaný/fantasy 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Amy
dokumentární/životopisný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Bod zlomu 3D
akční/krimi 150,–

nedûle 3. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ princ 2D
animovaný/fantasy 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Bod zlomu 3D
akční/krimi 150,–

19.30 – KINO SFÉRA
Krampus: Táhni k ãertu
horor/komedie 110,–

úter˘ 5. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
Trek do BC Kanchenjungy
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 6. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Zbrusu Nov˘ zákon
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 7. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Osm hrozn˘ch
western 120,–

pátek 8. ledna
19.30 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SZ·

19.30 – KINO SFÉRA
Osm hrozn˘ch
western 120,–

sobota 9. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 2 3D
animovaný/pohádka 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Perfektní den
drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sázka na nejistotu
drama 110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples ZU· Turnov

nedûle 10. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna 2 2D
animovaný/pohádka 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Gravitation
dokumentární/sportovní 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Perfektní den
drama 110,–

úter˘ 12. ledna
18.00 – DÒM NA SBO¤E
Proã lidé utíkají 
z Blízkého v˘chodu
očima Samíry Sibaiové

19.00 – KAVÁRNA KUS
Daniel Raus 
O literatuře zdarma

stfieda 13. ledna
14.00 – BUDOVA V ALE·OVù UL. 
Den otevfien˘ch dvefií
OA, H· a SO·
více na www.ohsturnov.cz

18.00 – KC ST¤ELNICE
Duo Jamaha
koncert 320,–/290,–/220,–/180,–

19.30 – KINO SFÉRA
Chlapectví a svût
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 14. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Vánoãní KameÀák
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
...a na hru‰ce sedí 
diktátor
abonentní divadelní představení 
+ veřejnost
v předprodeji 350,–/na místě 390,–

19.30 – KINO SFÉRA
REVENANT Zmrtv˘chvstání
dobrodružný/drama 120,–

pátek 15. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
REVENANT Zmrtv˘chvstání
dobrodružný/drama 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples 
OA a SO· Turnov

sobota 16. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna 3D
animovaný/dobrodružný 140,–

17.00 – KINO SFÉRA
Pan Bezchybn˘
thriller 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Osm hrozn˘ch
western 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Volej-basket bál

nedûle 17. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna 2D
animovaný/dobrodružný 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Osm hrozn˘ch
western 120,–

20.15 – KINO SFÉRA
Pan Bezchybn˘
thriller 110,–Proã lidé utíkají z Blízkého v˘chodu? Dozvíte se na pfiedná‰ce Na Sbofie.
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kulturní pfiehled
úter˘ 19. ledna

18.00 – KINO SFÉRA
Bajkal III
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 20. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
O kufiatech a lidech 
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Svûtáci
volné divadelní představení
v předprodeji 350,–/na místě 390,–

ãtvrtek 21. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
StáÏista
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
životopisný/drama 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Canto Dolce – Pfiíbûhy lásky
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

pátek 22. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
životopisný/drama 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE 
Maturitní ples OAH· 
a SO· tfiíd C4 a H4
hraje skupina Efect

sobota 23. ledna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âtyfilístek na cestách
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Hodn˘ dinosaurus 3D
animovaný/rodinný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Star Wars: 
Síla se probouzí 3D
sci-fi/akční, dabing

165,–/děti do 15 let 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
životopisný/drama 120,–

nedûle 24. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Hodn˘ dinosaurus 2D
animovaný/rodinný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
životopisný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: 
Síla se probouzí 2D
sci-fi/akční, titulky

130,–/děti do 15 let 105,–

úter˘ 26. ledna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hana Marie Körnerová
Pohovka 200,–/140,– senioři na OSV

stfieda 27. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Krysáci a ztracen˘ Ludvík
představení pro školy + veřejnost

50,–/40,–/30,–

17.00 – SÁL ZU·
Jeruzalém: 
Mûsto tfií náboÏenství
přednáška Jana Neubauera

19.30 – KINO SFÉRA
Zkáza krásou 
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 28. ledna
8.30, 10.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádka z lucerny
představení pro školy + veřejnost 50,–

10.00 – KINO SFÉRA
StáÏista
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Druhá ‰ance
drama/thriller 110,–

pátek 29. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Druhá ‰ance
drama/thriller 110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Mûstsk˘ ples

20.07 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
koncert

sobota 30. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
animovaný/komedie

125,–/děti do 15 let 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Muzikál aneb Cesty ke ‰tûstí
muzikál 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
REVENANT
Zmrtv˘chvstání
dobrodružný/drama 120,–

nedûle 31. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
animovaný/komedie

125,–/děti do 15 let 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
REVENANT
Zmrtv˘chvstání
dobrodružný/drama 120,–

18.00 – PIZERIE MA·KOVKA
Jazzov˘ podveãer
hraje Lédl Jazz Q a Petr Janovec
Bandy 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Muzikál aneb Cesty ke ‰tûstí
muzikál 120,–Plesová sezóna právû zaãíná.
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Kino Sféra

3D so 2. 1. – 19.30 hodin / 150 Kã 
3D ne 3. 1. – 17.00 hodin / 150 Kã

akãní/krimi, N/CHI/USA,
2015, 115 min., titulky

Bod zlomu

Agent FBI inflitruje gang, kter˘ 
si libuje v extrémních sportech.

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

animovan˘/fantasy, FR,
2015, 106 min., dabing

Mal˘ princ

Skuteãnû mÛÏeme
vidût jen srdcem.

so 2. 1. – 17.00 hodin / 100 Kã

dokumentární/Ïivotopisn˘, VB, 
2015, 128 min., titulky, 12+

Amy

Celoveãerní dokument
o slavné hudební ikonû.

ne 3. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

horor/komedie, USA, 2015,
95 min., titulky, 12 +

Krampus:
Táhni k ãertu

KdyÏ se peklo rozhodne
zru‰it Vánoce.

ãt 7. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 8. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 16. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 17. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

western, USA, 2015, 
182 min., titulky, 15+

Osm
hrozn˘ch

Nejen fanou‰ky oãekávan˘
TarantinÛv western.

FK

st 6. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie, LUX/FR/BEL, 
2015, 115 min., titulky

Zbrusu
Nov˘ zákon

BÛh existuje.
A je to pûkn˘ morous.

3D so 9. 1. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 10. 1. – 14.30 hodin / 110 Kã

animovan˘/pohádka, RUS,
2014, 78 min., dabing

Snûhová
královna 2

Napínavé dobrodruÏství
plné nebezpeãí a nástrah.

so 9. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 10. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama, ·P, 2015,
105 min., titulky, 12+

Perfektní
den

Humanitární pracovníci
pomáhají ve váleãné zónû.

st 13. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

animovan˘, BRA, 2013,
80 min., titulky

Chlapec
a svût

Animovan˘ pfiíbûh chlapce
kontrastující se svûtem dospûl˘ch.

FK

ne 10. 1. – 17.00 hodin / 100 Kã

dokumentární/sportovní,
âR, 2015, 99 min., 12+

Gravitation

Energie zabalená v pfiíbûzích
sportovcÛ, ktefií to nemûli lehké.

ãt 14. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 15. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 30. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 31. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2015, 151 min., titulky

REVENANT
Zmrtv˘chvstání

Geniálnû natoãen˘ pfiíbûh o pomstû.

so 9. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama, USA, 2015,
130 min., titulky, 15+

Sázka
na nejistotu

Hvûzdnû obsazení outsidefii
vítûzí na Wall Street.

FK
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Kino Sféra

3D dab so 23. 1. – 17.00 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D tit ne 24. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let

sci-fi/akãní, USA, 2015, 136 min, titulky, dabing

Star Wars:
Síla se probouzí

Dlouho oãekávané pokraãování kultovní série.

3D so 16. 1. – 14.30 hodin / 140 Kã
2D ne 17. 1. – 14.30 hodin / 110 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA/IN, 2016, 86 min., dabing

Ledová
sezóna

Lední medvûd Norm
má rád kámo‰e a hodnû zábavy.

so 16. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 17. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

thriller, FR, 2014,
97 min., titulky, 15+

Pan
Bezchybn˘

Mathieu vydává cizí rukopis za svÛj,
ale leÏ se mÛÏe provalit.

st 20. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, D/N,
2015, 104 min.

O kufiatech
a lidech

Gabliel a Elias zkou‰í zkultivovat
své vesnické sourozence.

so 30. 1. – 14.30 hodin / 125 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

ne 31. 1. – 14.30 hodin / 125 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

animovan˘/komedie, USA,
2015, 86 min., dabing

Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda

âiperné veverky se vrací
a ãekají je nová dobrodruÏství.

so 30. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 31. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã

muzikál, âR, 2016,
85 min., 12+

Muzikál aneb
Cesty ke ‰tûstí

Tfiída praÏské konzervatofie zkou‰í
Starce na chmelu v novém.

ãt 21. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 22. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
so 23. 1. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 24. 1. – 17.00 hodin / 120 Kã

Ïivotopisn˘/drama, âR,
2016, 110 min.

Lída
Baarová

TáÀa Pauhofová hraje jednu
z nejznámûj‰ích osobností ãeského filmu.

3D so 23. 1. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 24. 1. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2015, 101 min., dabing

Hodn˘
dinosaurus

Co kdyby dinosaufii
nikdy nevyhynuli?

ãt 28. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 29. 1. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama/thriller, DK, 2014,
102 min., 15+, titulky

Druhá ‰ance

O hledání tenké hranice 
mezi dobrem a zlem.

st 27. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, âR,
2015, 90 min.

Zkáza
krásou

Dokument o hereãce Lídû Baarové,
její dar byl i prokletím.

FK

ãt 21. 1. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 28. 1. – 10.00 / 50 Kã 
– Kino nejen pro seniory

komedie, USA,
2015, 121 min., titulky

StáÏista

Co kdyÏ se dÛchodce rozhodne
zapojit do moderní doby?

FK



8 | | leden 2016

Mûstské divadlo

…a na hru‰ce sedí diktátor 
Hra „…a na hrušce sedí diktátor“ autorů Jaro-
slava Gillara a Vladimíra Škutiny je groteskou
o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci svě-
tů, myšlenek a názorů. 

Nic není, jak bylo. Nic nebude ani v kritickém
havlovském „budou-li“, které zmizelo v kremel-
ském orloji. Každá konfrontace se vždy týká
všech, ať je to naší lhostejností nebo angažováním
ve prospěch všech. Jedinec zmůže mnoho, jdou-li
všichni „proti větru“, jak napsal V+W a Jaroslav
Ježek, vždy je možné dosáhnout alespoň něčeho.
Především tolerance a lidského porozumění. Jiří
Suchý vyslovil po sametové revoluci v Divadle Na

zábradlí inspirativní myšlenku: „Křivá hůl vrhá
křivý stín. Nechtějme napravovat stín.“ V té chvíli
upozorňoval na základ demokracie a porozumění.
Protože do svobody všichni promítáme svůj stín.
K tomuto tématu se kdysi vrátil i Václav Bělo-
hradský ve své eseji: „Když zakážeme stín, nebu-
deme se znát, a to je nebezpečné. Pokušení napra-
vovat stín je v české společnosti silné“. O tom také
ta hra je. Diktátor ani teroristka nevěří svému stá-
tu. Oba řeší vzniklou situaci podle svého. Navzá-
jem se ubíjejí, ale jejich vlastní stín uniká jako fata
morgana, a to proto, že stín nemá minulost ani
budoucnost, je pouze přítomný, a přirozenost je
hra bez vítězů. V čase a prostoru se odehrává prá-
vě nyní, před obecenstvem, a nikde jinde. Pouze se
o ní může přemýšlet po skončení představení. 

A ten, kdo nechce přemýšlet, přichází o zábavu,
neboť smích boří i tvoří. Poráží nejrůznější mýty
a dogmata, lidskou povýšenost a hloupost i všech-
ny vládní „chytrolíny“.

V neznámé zemi, na neznámém místě se ocitá
unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že plán úno-
su selhal. Co teď s diktátorem? Není na prodej ani
na výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Opět jsem
na počátku našich úvah: konfrontujeme ideologii.
Pravdu nemá ani jeden. Ale co je pravda? V ději-

nách mívá vždy politický podtext a v životě politic-
ký záměr. Zůstává otázka: komu slouží, kdy a jak?
Komedie „… a na hrušce sedí diktátor“. Řeší neře-
šitelné. Avšak vše neřešitelné (jak už pravili staří
Řekové) může být i zábavné. Hra měla světovou
premiéru v osmdesátých letech v Mnichově
v Theater am Einlass, její téma ale od té doby ne-
zestárlo. Zdroj: divadlouhasicu.cz

ãtvrtek 14. ledna od 19.30 hodin
…a na hru‰ce sedí diktátor
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 350 Kã, na místû 390 Kã

Svûtáky pfiiveze Divadelní spoleãnost Háta
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze,
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném láka-
del, zábavy a bujarého nočního života. 

Po dramatickém zážitku z baru Diplomat, kde
způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti spo-
lečenského chování. Doufají, že si napříště v tako-
vém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví
světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se
do rukou zkušeného vychovatele, emeritního pro-
fesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tu-
šit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře
vyškolených“ lehkých dam?

Notoricky známou filmovou komedii uvádí na
divadelní jeviště v režii Lumíra Olšovského Diva-
delní společnost Háta. 

V hlavních rolích se objeví populární tváře jako
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková nebo Mo-
nika Absolonová. 

stfieda 20. ledna od 19.30 hodin
Svûtáci
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 350 Kã, na místû 390 Kã
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âtyfilístek na cestách
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozluč-
ných kamarádů – dobrosrdečnou a důvtipnou
hospodyňku Fifinku, trochu roztržitého, ovšem
geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často
ustrašeného, ale oddaného kamaráda a vtipálka
Pinďu a samozřejmě nemotorného siláka Bobíka,
který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotro-
vinu za druhou.

Ano, správně. Je to Čtyřlístek! Ale kdyby se přece
jen našel někdo takový, kdo by naše veselé kama-

rády neznal, tak pro takové máme návrh. Pojďte se
na Čtyřlístek podívat do divadla. Hrdinové se vy-
praví do pohádky a zažijí tam zase jedno ze svých
velkých a neopakovatelných dobrodružství.

sobota 23. ledna od 10 hodin
âtyfilístek na cestách
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Hana Marie Körnerová pfiijede na Pohovku
Hostem Iva Šmoldase na talk show Pohovka bude
v lednu spisovatelka Hana Marie Körnerová.

„Nejsem žádná dáma v růžovém, co píše uslintané
cajdáky a doma natřásá dečky a polštáře s volán-
ky. Většinu života jsem strávila v džínách a trič-
ku,“ říká o sobě spisovatelka. Její nejznámější kni-
hou je bezesporu román Andělská tvář, který byl
roku 2002 také zfilmován. 

Spisovatelka Hana Marie Körnerová psala od
dětství do šuplíku, její první román Pán hor vyšel
až v roce 1993. Patnáct let pracovala ve zdravot-

nictví, kde načerpala inspiraci třeba pro román
Prosím vás, sestřičko, se kterým uspěla v jedné z prv-
ních literárních soutěží Knižního klubu. Oblí-
benou kulisou pro řadu jejích historicko-dobro-
družných románů je pak Francie 18. a 19. století. 

úter˘ 26. ledna od 19 hodin
Hana Marie Körnerová
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii na OSV 140 Kã

Pfiíbûhy lásky vypráví Canto Dolce
Program lednového Turnovského hudebního veče-
ra je poutavým vyprávěním starodávných příběhů
lásky. 

Je sestaven z árií slavných italských autorů nej-
krásnějších světových melodií – Pergolesi, Cacci-
ni, Scarlatti, Marcello, Caldara, Monteverdi – za
doprovodu klavíru, cembala nebo komorního or-
chestru. O sólové party se podělí Anna Hlaven-
ková a Edita Adlerová. Vše za klavírního doprovo-
du Marcely Šestákové.

Dobový charakter představení je dokreslen jed-
noduchou, ale působivou dekorací. Všichni účin-
kující již v Turnově vystoupili a jsou oblíbeni pro
svůj lidský i profesionální přístup.

ãtvrtek 21. ledna od 19.30 hodin
Canto Dolce – Pfiíbûhy lásky
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
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O literatufie s Danielem Rausem
V lednovém pokračování našeho literárního pořadu
se setkáme s Danielem Rausem, autorem nového
přebásnění starozákonní knihy Jób, která nedáv-
no vyšla jako audiokniha. 

Na nahrávce excelují Viktor Preiss a Ivan Trojan
a my se díky ní budeme moci bavit o řadě různých
témat, počínaje fenoménem audioknih a konče
biblickou poezií. 

Novinář a spisovatel Daniel Raus působil mno-
ho let ve vysílání Svobodné Evropy, jako novinář
se věnoval především zahraniční politice. Od roku
2004 pracoval v Českém rozhlase 6. Působil v za-
hraniční redakci a přispíval především do pořadů
Názory a argumenty a Svět viděný internetem.
Vedl Redakci náboženského vysílání Českého roz-

hlasu, poté zastával funkci šéfredaktora ČRo 6. Je
autorem knih rozhovorů a poezie, a také dosud
nepublikovaných písní, básniček, povídek, textů
či pohádek. V neposlední řadě je také členem
správní rady Nadačního fondu Klíček, který po-
máhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. Klíček
vybudoval v malebných Malejovicích první dětský
hospic v ČR a nyní pracuje na jeho rozšíření.

úter˘ 12. ledna od 19 hodin
Daniel Raus
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Vyprodaná pfiedstavení a ‰iroká nabídka KCT
Kulturní nabídka v Turnově se v uplynulém roce
nejen zásadně rozšířila, ale je navíc stále zajíma-
vější pro širokou veřejnost. Dokazuje to v prosinci
zahájený předprodej vstupenek na druhou polovi-
nu sezóny, ale i návštěvnost pořadů v kavárně
KUS. 

Kulturní nabídka pro letošní sezónu se zdá být pro
Turnovany nejzajímavější za několik posledních
let. Prosté matematické důkazy to potvrzují: letos
máme 131 abonentů, zatímco loni jich byla necelá
stovka. Divadelní představení jsou pravidelně vy-
prodaná, některá dokonce dlouho dopředu.
„Když jsme zahájili v prosinci předprodej na jaro,
vyprodali jsme během prvního dne tři celá před-
stavení. Takový zájem jsme ještě nezažili,“ říká
produkční Romana Holubová. Kvalitní abonentní
řadu doplňují neméně zajímavá volná představe-
ní, na která se lístky kupují dlouho dopředu. 

Stejně nadšení jsou diváci z hudební nabídky,
velký sál byl plný na vystoupení Michala Horáčka
a na Inflagranti s Josefem Vojtkem se dokonce vy-
prodaly i přístavky. „Stejný zájem očekáváme

i o jarní koncerty Lenky Filipové nebo Michala
Hrůzy,“ myslí si produkční.

Často beznadějně vyprodané jsou pravidelné
pořady Cestovatelského klubu, na který je nutné
zajišťovat vstupenky nejpozději několik dní do-
předu. Zapomenout nesmíme ani na kino. „I letos
máme nejúspěšnější letní kino v republice a Sféře
se daří skvěle,“ říká dramaturg Adam Švancar. 

Kulturní centrum Turnov získalo v předcházejí-
cím roce také nový prostor pro pořádání komor-

nějších kulturních akcí. Mezi veřejností si rychle
získaly oblibu literární večery v kavárně KUS, kte-
ré pořádá Kulturní centrum Turnov ve spolupráci
s Městskou knihovnou Antonína Marka. „Na tom
posledním, se spisovatelkou Ivou Pekárkovou
jsme dokonce přidávali židle,“ říká ředitel knihov-
ny Jaroslav Kříž. 

Konala se tu také asi desítka rockových koncer-
tů, mezi kterými stojí za zmínku série Metal for
Hope, která je zároveň charitativní. „Zatím se
nám povedlo vybrat skoro osm tisíc korun, které
udělaly radost ve Sluníčku a ve stacionáři Slunce
všem,“ pochvaluje si za sdružení Jakub Viták.
„Těší mě, že se nám i díky kavárně daří prohlubo-
vat spolupráci s místními kulturními nadšenci
a aktivně spolupracujeme s veřejností,“ podotýká
jednatel Kulturního centra Turnov David Pešek. 

Už loni se Kulturní centrum Turnov podílelo na
akci Dvořákův Turnov a Sychrov a tato spoluprá-
ce se bude letos ještě prohlubovat. „Už teď chystá-
me také mnohem intenzivnější zapojení do pořá-
dání festivalu Modrý kocour,“ upozorňuje David
Pešek. 
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Na zaãátku roku cestujeme hned tfiikrát
O pořady z cyklu Cestovatelský klub je neustále ob-
rovský zájem a lístky je potřeba zajišťovat nejpo-
zději několik dní předem. 

Proto jsme se rozhodli rozšířit kapacitu a zájemci
budou moct sledovat besedy i na plátně ve vesti-
bulu, kde uslyší komentáře cestovatelů z repro-
duktorů. Lístky do vestibulu se budou prodávat až
po úplném vyprodání míst v kině, a to za poloviční
cenu, tedy za 35 Kč. Nové uspořádání bude fun-
govat už od první lednové besedy. 

V lednu a na začátku února vás totiž zveme ro-
vnou na tři dobrodružné výpravy.

Hned 5. ledna se chystá Cestovatelský klub na-
zvaný „Trek do BC Kanchenjungy“, na kterém vás
cestovatelka Radka Tkačíková zavede do málo
známé oblasti východního Nepálu pod třetí nej-
vyšší horu světa, posvátnou Kanchenjungu. Na-
hlédnete pod pokličku života etnika Limů a Šerpů
žijících na úpatí hory. 

Po velkém loňském ohlasu vás zveme na třetí
vyprávění o dobrodružstvích Marka Šimíčka z ces-

tování po Bajkalu, které bude zase trochu jiné než
ta předcházející. Poutavé vyprávění zkušeného
cestovatele vás čeká v úterý 19. ledna stejně jako
většina těchto besed v kině Sféra. 

Hned na začátku února pak přijde na řadu ještě
jedna výprava, a to rovnou do daleké Kanady. V úte-
rý 2. února se můžete těšit na bizarní přírodní
útvary zvané hoodoo, Skalisté hory, jezera, vodopá-
dy, ledovce, překrásnou květenu probouzející se
přírody, divokou zvěř a další dobrodružství, o kte-
rých přijede povyprávět cestovatel Libor Turek.

úter˘ 5. ledna od 18 hodin
Trek do BC Kanchenjungy
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra

úter˘ 19. ledna od 18 hodin
Bajkal III 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra

úter˘ 2. února od 18 hodin
Kanada
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra

Zemfiel Václav Fe‰tr 
„Duchovní otec Poetiky Vašek Feštr stál na počátku
této akce a myslím si, že má radost z pokračující
tradice a myšlenky, která nezapadla.“ Před měsí-
cem a půl použila tato slova Eva Kordová při za-
hájení dalšího ročníku Poetiky. 

Přesto, že jsme Václava v poslední době vídali už
jen výjimečně, stále patřil a bude patřit k význam-
ným turnovským osobnostem. Byl duchovním ot-
cem nejen Poetiky, ale i mnoha a mnoha dalších

akcí. Byl organizátorem, mentorem, objevitelem
talentů, kmotrem, kamarádem, buřičem… Jistě
by se daly najít další přívlastky, ale jak známe
Václava, tak s nimi by nás jadrně vyprovodil. 

K jeho památce se brzy vrátíme a uctíme ji tak,
jak se sluší a patří, v této chvíli jen stručně, ale o to
upřímněji: bylo nám ctí a děkujeme, Václave.

kolektiv Kulturního centra Turnov
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

úter˘ 5. ledna 2016 – Trek do BC Kanchenjungy
(Cestovatelský klub) 70,–

stfieda 13. ledna 2016 – Duo Jamaha (koncert)
320,–/290,–/220,–/180,–

ãtvrtek 14. ledna 2016 – …a na hrušce sedí diktátor
(abonentní divadelní představení) 350,–

sobota 16. ledna 2016 – Volej-basket bál (ples) 150,–

úter˘ 19. ledna 2016 – Bajkal III
(Cestovatelský klub) 70,–

stfieda 20. ledna 2016 – Světáci – Háta 
(volné divadelní představení) 350,–

ãtvrtek 21. ledna 2016 – Edita Adlerová, Anna
Hlavenková – Canto dolce, Příběhy lásky
(Turnovský hudební večer) 100,–

úter˘ 26. ledna 2016 – Pohovka – Kornerová,
Šmoldas (talkshow) 200,–/140,–

pátek 29. ledna 2016 – VII. městský ples (ples) 220,–

úter˘ 2. února 2016 – Kanada (Cestovatelský klub) 70,–

stfieda 10. února 2016 – Čeněk Pavlík 
(Turnovský hudební večer) 100,–

ãtvrtek 18. února 2016 – Zeptej se táty (abonentní
divadelní představení) 280,– 

Dramatizace románu, v němž se osud autora tra-
gicky spojil s literárním příběhem. Jeho uvedením
na jeviště pokračuje soubor Činoherák Ústí nad
Labem v dramaturgii, jejíž součástí je představo-
vání literárních děl divákům. „Těžkou věc jsme
zjednodušili tak, aby byla pro jeviště únosná, stěs-
nali jsme ji pro tři herce,“ říká dramaturg Vla-
dimír Čepek.

úter˘ 1. bfiezna 2016 – Josef Fousek (koncert) 110,-

pátek–sobota 18.–19. bfiezna 2016 – Neform Jazz Fest
(festival) 200,– dvoudenní, 120,– jednodenní

pondûlí 21. bfiezna 2016 – Lháři 
(volné divadelní představení) 350,–
Britská komedie o citlivých policistech, které dělí
od vytoužených vánočních svátků jen poslední,
ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční at-
mosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich
autoritu strážců zákona dočista zesměšní a zne-
možní. V představení uvidíte osm skvělých herců,
a právě obsazení je třešničkou na dortu. 

ãtvrtek 7. dubna 2016 – Deštivé dny
(abonentní divadelní představení) 420,–

pondûlí 11. dubna 2016 – Jakub Smolík (koncert)
320,–/300,–
Jakub Smolík bývá označován jako romantik s ky-
tarou a srdcem na pravém místě, a jestliže zmíní-
me hity jako Až se ti jednou bude zdát, Víš, Blázen

žárlí či Ave Maria, není třeba nikomu, kdo se počí-
tá mezi milovníka dobrých českých písniček, co-
koli dodávat.

Zpěvák začal svou uměleckou kariéru už na voj-
ně s tanečním a dechovým orchestrem Horizont,
následně absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka
a v té době působil i v rockových skupinách
Rockyt a Kroket. V roce 1986 započal spolupráci
s Lucií Bílou a v tomto období nazpíval i hit Až se
ti jednou bude zdát. Spolupracoval také s Micha-
lem Davidem, Petrem Jandou, Alešem Brichtou
a dalšími. 

ãtvrtek 14. dubna 2016 – Vltava (koncert) 140,–
Hudební skupina Vltava je považována za jednu
z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně,
typické jsou její surrealistické texty známé svou
neobvyklou poetikou a mnohoznačností. Vltava
ale proslula i zcela nezaměnitelným hudebním
stylem, který dokonale souzní s charakteristickým
hlasem zpěváka, kytaristy, básníka a herce Ro-
berta Nebřenského, který je zároveň zakládajícím
členem a autorem většiny písní.

stfieda 20. dubna 2016 – Smolíkovi 
(abonentní divadelní představení) 420,– 

stfieda 27. dubna 2016 – Lenka Filipová (koncert)
320,–/290,–/270,–
Jedna z nejznámějších českých zpěvaček vystoupí
na turnovské Střelnici. Její fanoušci se mohou

Pfiedprodej vstupenek
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Zajímá vás kultura? Nechte se informovat!
Rádi vyrážíte do divadla, na koncerty a další akce
a zajímá vás, co se v Turnově chystá? Kulturní
centrum Turnov pro vás má hned několik pohodl-
ných způsobů, jak si nenechat utéct žádný zajíma-
vý pořad. 

Jedním z našich informačních kanálů je časopis
HOT, který dostává od ledna 2014 zdarma do své
schránky každý Turnovan. Těm, kteří nespadají
podle pravidel České pošty pod Turnov, nabízíme
možnost si HOT objednat jen za cenu poštovného.
Učinit tak můžete na recepci Kulturního centra
Střelnice, ať už telefonicky, e-mailem či osobně. 

Druhou oblíbenou platformou jsou naše webo-
vé stránky www.kcturnov.cz, kde najdete nejen
nejnovější články a informace, ale můžete přes ně

také rovnou nakupovat vstupenky na vámi vybra-
né pořady. 

Pohodlný způsob získávání informací o kultur-
ních pořadech je pak newsletter s pozvánkami na
nejbližší akce, který zájemcům chodí e-mailem
každé pondělí. Chcete-li ho do své schránky také
pravidelně dostávat, stačí se ozvat na adela.bera-
nova@kcturnov.cz nebo se k odběru přihlásit pří-
mo na našich webových stránkách. 

Pro milovníky moderních sociálních sítí je tu pak
také naše stránka facebook.com/KCTURNOV
a facebook.com/kinosfera, kde najdete ty nejčer-
stvější a nejaktuálnější novinky.

těšit na hity jako Zamilovaná nebo Málo mám.
Lenka Filipová se s hudbou už v podstatě narodi-
la, zpěvačka a kytaristka pochází z muzikantské
rodiny, studovala na pražské konzervatoři a na
Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor kla-
sická kytara. Dosud vydala více než 20 alb růz-
ných stylových žánrů. Je zároveň i autorkou hud-
by a řada jejích skladeb se stala velkými a trvalými
hity.

stfieda 4. kvûtna 2016 – Hvězdné manýry – Háta
(volné divadelní představení) 350,–
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláz-
nivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr
tohoto žánru Feydeau. Odehrává se ve velice ele-
gantním hotelu v Palm Beach roku 1942. Má se
uskutečnit koncert s beneficí na podporu americ-
kých válečných výdajů a organizátoři se neobe-
jdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály
a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné
umělkyně se nesnášejí, a potkají-li se na jevišti.
Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu
připraví přesný plán, který ale od začátku selhává.
Vydrží ale jeho nervy až do konce?

pátek 6. kvûtna 2016 – Michal Hrůza (koncert)
420,–/390,–/360,–
Michal Hrůza je jedním z nejpopulárnějších popo-
vých zpěváků současné české hudební scény.

Zpěvák a skladatel je zakládajícím členem a byl
dlouholetým frontmanem skupiny Ready Kirken,
pro kterou složil a napsal více než padesát písní
a textů. 

V roce 2006 se Michal Hrůza vydal na sólovou
dráhu a založil kapelu Hrůzy, se kterou vyráží na
jarní turné po českých městech. Poslední zastávku
udělá ve svém rodném městě, v turnovském
Městském divadle.

nedûle 15. kvûtna 2016 – Z prachu hvězd
(abonentní divadelní představení) 380,–
Lenka Lagronová patří mezi nejvýznamnější žijící
české dramatičky a její hry bývá těžké žánrově za-
řadit – píše sice o vážných věcech, ale zároveň jí
neschází poťouchlý, často až mírně cynický smysl

pro humor. Z prachu hvězd je v tomto ohledu její
zatím asi „nejhumornější“ hrou. Tři stárnoucí
sestry žijí s matkou v opuštěném domě a marní
čas hovory o snech, dávných láskách a hlavně
o vesmíru a možnosti kontaktu s mimozemskou
inteligencí. Bilance života, jak už to tak bývá, ne-
radostná. Život v prachu.

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–18.00 
úterý 7.30–16.00 

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–14.00
pátek 7.30–14.00
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov

úter˘ 5. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
Lednové setkání s předškoláky z mateřských škol
na téma zápis do školy se blíží. Na děti se těší Eva
Kordová. 

úter˘ 5. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Anketa o nejhezãí knihu SUK 2015
Zahájení ankety mezi čtenáři dětského oddělení
knihovny, učiteli a další odbornou veřejnosti potr-
vá v prvním kole do pondělí 16. března. Druhé ko-
lo ankety bude uzavřeno na slavnostním vyhlášení
Ankety SUK 2015 ve středu 6. dubna v Památníku
národního písemnictví v Praze. Součástí vyhláše-
ní výsledků bude seminář s Danielou Kroluppero-
vou. Bližší informace a anketní lístky přímo v dět-
ském oddělení knihovny.

úter˘ 5. ledna od 15 do 18 hodin, hlavní budova – pfiízemí ICM 
Origami párty
V tvořivé dílně máte možnost vyzkoušet si zábav-
nou papírovou technikou Origami pod vedením
výtvarnice Lady Capouškové. Materiály na výrobu
budou v ICM k dispozici, ovšem máte-li možnost,
přineste si nepomačkané zbytky vánočního balicího
papíru, staré notové papíry nebo listy z vyřaze-
ných knížek – vaše dílka tak budou ještě originál-
nější! Návštěvníci odpolední dílny si vykouzlí
nápadité výrobky, pobaví se a procvičí si prsty
a soustředění.

úter˘ 5. ledna od 14 hodin a dal‰í kaÏdé úter˘ v mûsíci, dûtské
oddûlení knihovny 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ granátek
Pravidelná setkávání při nových knížkách, společ-
ném čtení, tvůrčím psaní, dramatizaci textu. Čte-
nářský klub vede Eva Kordová. 

stfieda 13. ledna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
Tfii zastavení s Antonínem Markem
V rámci projektu Aktivní senior se pro obyvatele

penzionu a další zájemce z řad veřejnosti uskuteč-
ní pořad ke 230. výročí narození turnovského ro-
dáka a významné osobnosti našeho regionu.
Přednáší Květoslava Hnízdová, citace textů Eva
Kordová. 

stfieda 13. ledna od 17.30 hodin, sálek knihovny
Klub zaãínajících autorÛ
Další setkání klubu pro začínající básníky i pro-
zaiky. Přijďte prezentovat svá díla, diskutovat
o psaní a načerpat inspiraci. Klub je určen všem
autorům od šestnácti let. Organizuje knihovnice
Pavlína Skálová. 

ãtvrtek 14. ledna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova 
Hudba v promûnách ãasu
Svět slavných hudebních děl představí houslista
František Lamač. Určeno pro návštěvníky Klubu
aktivní senior a ostatní zájemce z řad veřejnosti.
Pořad je součástí projektu Aktivně proti stáří. 

nedûle 17. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Zimní – Bambulková – Vloãková –
Krabiãková
Výroba sněženek, vloček, bambulek a ozdobných
krabiček společně rodiče s dětmi pod vedením lek-
torek Evy Šrajerové, Simony Bakešové a Ivy Da-
lerové.

pondûlí 18. ledna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
Setkání s pfiíbûhem a písniãkou
Pořad s aktivním zapojením posluchačů na téma
lidová písnička a lidové vyprávění příběhů, pohá-
dek a pověstí. Účinkují Eva Kordová a Jarmila
Enochová. 

úter˘ 19. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie – Ladislav Karou‰ek
Monografii o významném turnovském malíři
Ladislavu Karouškovi představí veřejnosti v prů-
vodním slově Jiří Urban a Martin Rejman.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Ne mnoho lidí už si toho všimlo, ale Městská
knihovna Antonína Marka v Turnově má nového
ředitele. Je jím Jaroslav Kříž, který vidí knihovnu
jako místo setkávání občanů a chce hned několika
novinkami ještě vylepšit knihovní služby. 

Jak by měla podle vás v moderní době vypadat ve-
řejná knihovna?
Knihovna v dnešním moderním světě není již chá-
pána jako instituce, která jen umožňuje zapůjčení
knih a multimédií, ale měla by sloužit občanům ja-
ko místo k setkávání. Je prostorem, který lidé rádi
navštěvují, a to nejen kvůli dostupnosti literatury,
ale díky programům informačního, vzdělávacího
a kulturního charakteru. Mým cílem je vybudovat
moderní knihovnické centrum, které by bylo oblí-
bené u lidí z Turnova a okolí napříč generacemi.

S čím jste už teď spokojený a co vám naopak nedá spát? 
Provoz knihovny funguje bez větších zádrhelů.
Pro naše čtenáře máme otevřeno padesát jedna
hodin v týdnu. Musíme však třeba obměnit IT vy-
bavení, poněvadž počítače v knihovně jsou velmi
zastaralé. A pak je tu samozřejmě problém nevy-
hovujícího prostoru a hledání nové budovy...

Co jste už změnil a co v nejbližší době chystáte?
Knihovna má nové logo a také jsme vytvořili mo-
derní internetové stránky – knihovna.turnov.cz.
Znovu jsme otevřeli Informační centrum pro mlá-

dež, kde se rychle zapracovala nová posila a už to
nese své ovoce. 

Nově také vyhlašujeme také autora měsíce,
knihovnice nově doporučují každý měsíc nové
knihy a ve spolupráci s Kulturním centrem připra-
vujeme literární večery v kavárně KUS. Jsem ve
své funkci přece jen krátce, takže jsou to zatím
spíš menší novinky. V roce 2016 ale plánujeme ně-
kolik úprav technického a informačního rázu na
hlavní budově. Na jaře také přejdeme na nový
knihovnický systém a příští rok začneme nabízet
službu e-knih.

Chodí ještě vůbec lidi do knihovny? Měli by? Proč?
Turnovská knihovna má dva tisíce čtenářů, nedos-
tatkem návštěvnosti tedy netrpí. Ale věřím, že
když mě vedení města bude podporovat v mých
plánech na modernizaci knihovny, návštěvnost
ještě poroste. 

Kdo je Jaroslav Kříž? 
Turnovský rodák, vystudovaný historik a etnolog,
kulturní nadšenec (literatura, film, hudba), fa-
noušek fotbalového týmu FC Liverpool a milovník
cestování.

Nov˘ fieditel knihovny Jaroslav KfiíÏ 
modernizuje a vylep‰uje

úter˘ 26. aÏ ãtvrtek 28. ledna od 8 hodin, turnovské základní ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Koná na zahájení projektu Knížka pro prvňáčka
Už jsem čtenář. Děti dostanou svou první čtenář-
skou průkazku a pamětní glejt a řád Rytíře řádu
čtenářů. 

úter˘ 26. ledna od 15 do 18 hodin, pfiízemí knihovny ICM 
Pfiekroã hranice
Že jsou zahraniční zkušenost a skvělá znalost cizí-
ho jazyka dnes takřka nezbytností pro uplatnění

na trhu práce, se dávno ví. Možností, které mladí
lidé mají, kam a za jakým účelem se do zahraničí
vydat, je spousta, ovšem jak se v nich vyznat? 

ICM zve proto všechny studenty, mladé lidi
a jejich rodiče na informační odpoledne, kde se
dozvědí vše o zahraničních brigádách a práci,
o studiu, jazykových kurzech a dobrovolnických
programech. 

Prezentovat své zkušenosti budou lidé, kteří
mají tyto pobyty za sebou a mohou tak poradit
i v nejmenších detailech, čemu se vyvarovat, jak
postupovat, kam se obrátit apod. Akce je určena
především pro studenty středních a vysokých škol
a další mladé, kteří chtějí poznat svět. Vše zdarma.

Výstava: 
pondûlí 11. ledna zahájení, v˘stava potrvá 
do pondûlí 29. února, Sálek knihovny v pfiízemí
Ná‰ les
Nejlepší práce dětí z mateřských škol Turnova a okolí
z výtvarné soutěže, kterou pořádal odbor životní-
ho prostředí města Turnova na podzim roku 2015. 

Nové knihy:
Pro začátek nového roku jsme pro Vás nakoupili
několik vánočních bestsellerů, také mnoho nových
cestopisných průvodců a obměnili jsme naučnou
literaturu. Přijďte si k nám půjčit knihu na rozjezd
v novém měsíci. 
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Skálova 71, Turnov, 
www.muzeum-turnov.cz

do soboty 2. ledna, galerie muzea
Kapr, sumec, ‰tika – historie
tradiãního chovu ryb a rybolovu
na Turnovsku
Výstava Kapr sumec štika přiblíží návštěvníkům
výsledek výzkumu, který se zabýval tradičním
způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje
a Pojizeří. 

Návštěvníci výstavy budou mít možnost se se-
známit s pomůckami a náčiním, se kterým praco-
vali rybáři v závěru 19. století, co všechno použí-
vali ve vesnickém prostředí pytláci i jak se způsob
rybolovu v rybničním rybářství vyvíjel od pravěku
po současnost. 

Výstava zároveň návštěvníkům představí rybu
jako fenomén kulturního dědictví – například ry-
bu jako součást mytologie a náboženství od pravě-
ku do současnosti, rybu jako motiv pro výtvarné
umění a řemeslo, rybu jako součást postního jídel-
níčku, úpravu ryb v tradiční lidové kuchyni i vý-
robky z rybích kostí a šupin. 

do stfiedy 6. ledna, Kamenáfisk˘ dÛm
Betlémy ze sbírky Josefa Václava
Scheybala
Adventní čas návštěvníkům Muzea Českého ráje
zpříjemní výstavy betlémů ze sbírky manželů Jany
a Josefa Václava Scheybalových na Kamenářském
domě. 

Sbírka obsahuje unikátní betlémové archy z 1. po-
loviny 19. století, díla rytce P. Bohmanna, vydané
pražským vydavatelem W. Hoffmannem, které
patří k nejstarším dosud známým betlémovým ar-
chům v Čechách. 

Vedle toho jsou ve sbírce zastoupeny jednotlivé
figury papírových tištěných betlémů tištěné ve ví-
deňském nakladatelství Richtr. Z mladší vrstvy tiš-
těných betlémů sbírka obsahuje tištěné archy bet-
lémů Vojtěcha Kubašty, Josefa Lady, Mikoláše
Alše, Jiřího Škopka, Milana Janáčka ad. i jeden bet-
lém skleněný ze Železného Brodu. 

do nedûle 17. ledna, v˘stavní sál muzea
reGenerace 2, netradiãní propojení
Druhý ročník projektu a výstavy reGenerace do-
kumentuje vývoj současného šperku v Turnově.
Tato výstava má přispět k rozšíření pohledu na
šperk nejen jako na klenot z drahých materiálů,
ale též na šperk s ambicemi stát se uměleckým
artefaktem balancujícím na pomezí drobné plas-
tiky. 

Pro běžného návštěvníka je však často náročné
umět si představit, jak se tato netradiční autorská
díla nosí, proto jsme propojili celou prezentaci
s pracovníky našeho muzea. K okruhu místních
autorů jsme tentokrát přizvali šperkaře působící
na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
v Železném Brodě – Zdenu Laštovičkovou, Libuši
Hlubučkovou, Jana Háska, Janu Makalovou, Bo-
humilu Vackovou, Zuzanu Kynčlovou. Návštěv-
ník tak má možnost vnímat různé směry dvou
blízkých uměleckých škol. 

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin
1. 1. 2016 zavfieno

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
leden aÏ bfiezen objekt uzavfien

sobota 30. ledna 
Masopust na Dlaskovû statku
Dlaskův statek v Dolánkách se připravuje na tra-
diční Masopust. Tento starý obyčej se stane první
letošní akcí v této zemědělské usedlosti. Maso-
pustní obchůzka na Dlaskově statku letos proběh-
ne v podání folklórního souboru Horačky.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny
tradiční masky: Turky, kominíky, slaměné, nevěs-
tu, ženicha, šašky, ženušku, židy, medvěda a mno-
hé další. Chybět nebudou tradiční speciality do-
mácí zabijačky, masopustní koblihy a samozřejmě
i dobré nápoje pro zahřátí.

Program:

12.00 hodin – Občerstvení v duchu staročeské
zabíjačky

12.00–13.30 hodin – Masopustní průvod masek
s folklórním souborem Horačky z Podještědí
(Bukovina, Dolánky –Rakoušův sroubek, Ábelův
mlýn, Dlaskův statek – tanec s hospodářem a hos-
podyní Dlaskova statku)

13.30 hodin – Představení jednotlivých maso-
pustních masek a vysvětlení jejich smyslu a funk-
ce. Zahájení Masopustu – Žádost Laufra o pře-
vzetí vlády nad vesnici, předání klíčů starostou
Města Turnov (Představování masek s muzikou)
Vystoupení folklórního souboru Horačky 
Masopustní představení: Svatba, Stínání kohouta
a Pochovávání basy

Srdečně vás zveme k dobré zábavě, a pokud při-
jdete v maskách, bude ještě veseleji!
Vstupné: dospělí 40 Kč/děti 20 Kč

DlaskÛv statek otevfien od 12.00 hodin 
Zaãátek kulturního programu ve 13.00 hodin

Muzeum âeského ráje 
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, 
naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 4. ledna od 8 hodin
Zaãátek pravidelného programu

úter˘ 12. ledna od 10 hodin
Reflexní masáÏe dûtí 
Reflexologie nohy jako účinná forma terapeutické
práce přes chodidla našich nohou. Beseda se zku-
šenou masérkou sportovní, rekondiční a reflexní
masáže a maminkou Jitkou Růžičkovou.

úter˘ 12. ledna od 16 hodin
Novoroãní speciál – nadûje
Kde se rodí naděje. Důležitost naděje u nejmlad-
ších dětí. Jak podpořit rozvoj naděje u dětí. Be-
seda s dětskou psycholožkou Janou Leitnerovou.
Cena za akci 30 Kč

stfieda 13. ledna od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou / objednání na telefo-
nu 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 14. ledna od 15 do 17 hodin
Otevfiená náruã pro zájemce
o pûstounskou péãi
Zveme všechny zájemce o pěstounskou péči
k prohlídce našich prostor. Dozvíte se o činnosti
naší organizaci v rámci doprovázení pěstounů.
Více informací na telefonu: 702 384 074

pátek 15. ledna od 10 hodin
Dítû a televize
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Jak ji vnímá dítě, co se děje při sledování
obrazovky, dětské pořady. Cena za akci 30 Kč. 

pátek 15. ledna od 9 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Zuzanou Hoetzelo-
vou. Pouze na objednání na telefonu 775 964 314
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč. 

ãtvrtek 21. ledna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč. Bližší informace na telefoním čísle 737
774 229.

ãtvrtek 21. ledna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem /
ADHD
Pravidelné setkávání rodičů dětí s autismem
a ADHD. Výměna a sdílení zkušeností, vzájemná
podpora. Co zažívají rodiče dětí s autismem
a ADHD… Vítán je každý, koho tato problematika
zajímá. 

ãtvrtek 28. ledna od 16 hodin
Vystoupení taneãkÛ
Tradiční vystoupení malých tanečnic v prostorách
Sokolovny. Jste srdečně zváni.

Centrum pro rodinu Náruã

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

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

od pondûlí 4. ledna do ãtvrtka 31. bfiezna
Turnovsko v akvarelech
Libuše Šmejcová působila dlouhá léta v turnov-
ském učňovském školství jako pedagog zlatnické
technologie, výtvarného kreslení a modelování. 

V současné době žije v nedalekém Rovensku
pod Troskami, kde se věnuje svému koníčku – vý-
tvarné činnosti. Její obrázky zachycují hlavně Čes-
ký ráj a Turnovsko. 

Výstava jejích obrazů v Galerii Granát je záro-
veň prodejní. 

Galerie Granát 
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Regionální turistické 
informaãní centrum
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)

Iveta Kleinová – Perokresby
Výstava perokreseb z Turnovska paní učitelky
a výtvarnice Ivety Kleinové. Vystaveno je i několik
kovaných plastik syna Davida, který je absolven-
tem SUPŠ a VOŠ Turnov.

Přijďte se podívat na romanticky laděné obráz-
ky známých i znovuobjevených zákoutí domů,
kostelů, kapliček, ulic a stromů v Turnově a okolí.

Výstava je pro velký úspěch prodloužena do
konce ledna 2016. 

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, 
tel.: 481 366 255

Synagoga Turnov po úspěšné sezóně uzavřela
svou bránu, ale po předchozí dohodě s RTIC
Turnov je možné domluvit návštěvu i v tomto ob-
dobí. Spolu s prohlídkami zde proběhlo i mnoho
zajímavých kulturních a vzdělávacích akcí, které
nekončí ani v zimě, kdy se akce pořádané organi-
zací Turnovské památky a cestovní ruch pro
Synagogu Turnov konají mimo její prostory.

stfieda 27. ledna od 17 hodin, sál ZU· Turnov
Jeruzalém – mûsto tfií náboÏenství
Hned první přednáška, která zahájí sezónu 2016,
se koná k připomenutí výročí transportu turnov-
ských Židů v lednu 1943 a nese zajímavý název
„Jeruzalém – město tří náboženství“. 

V dnešní pohnuté době je toto téma jistě aktuál-
ní. Připomeňme jen, že počet Židů v Turnově po
zabrání pohraničí v r. 1938 vzrostl na 500 a po vál-
ce se vrátilo pouhých 19 osob. Přednášet a promí-
tat bude pan Jan Neubauer, který na Blízkém
Východě mnoho let žil a cestoval, hovoří hebrej-
sky i arabsky.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 

pátek 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert na hradû
Vald‰tejn
Vánoční a silvestrovské melodie v podání manželů
Lédlových. Vstupné 50 Kč.

nedûle 3. ledna od 14 hodin
Hradecké komorní tucteto 
Novoroční koncert smíšeného pěveckého sboru.
Vstupné dobrovolné.

Turnovské památky a cestovní ruch 

sobota 9. ledna od 20 hodin, KC Stfielnice
1. reprezentaãní ples
1946–2016
Základní umělecká škola Turnov pořádá 1. repre-
zentační ples k 70. výročí školy. 
Program: 
19.30–20.00 Velký dechový orchestr ZUŠ
20.00 zahájení plesu a vystoupení Komorního
smyčcového orchestru ZUŠ

20.20 Big Band ZUŠ a předtančení žáků taneční-
ho oboru
21.30 Big Band Relax Přemysla Vlasty
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji KC Turnov. 

úter˘ 12. ledna od 18.00 hodin, Na Sbofie
Proã lidé utíkají 
z Blízkého v˘chodu
Ochranovský sbor při ČCE v Turnově a Městská

knihovna Antonína Marka zve na Večer Na Sboře
na téma „Proč lidé utíkají z Blízkého východu –
pohledy zblízka“. 

Život v syrském městě Homsu před válkou a ny-
ní – očima lékařky Fakultní nemocnice Motol
Samíry Sibaiové, která v tomto městě prožila dět-
ství. Zkušenosti koordinátorky pomoci uprchlí-
kům z organizace Člověk v tísni připojí Naďa
Aliová.



leden 2016 | | 19

ohlasy / inzerce

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836
511 01 Turnov 

pfiijme 
od 4. ledna 2016

skladníka – manipulanta
Předpoklady: 

oprávnění k řízení motorových vozíků, 
možnost směnování

Informace: 481 354 140, info@vyvaplast.cz

Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, 
svc.turnov@gmail.com, 603 293 957 

pondûlí 12. ledna od 19 do 21 hodin 
Kurz kresby pro zaãáteãníky 
Tříměsíční kurz (celkem 12 lekcí) ve výtvarné díl-
ně Žluté ponorky. Lekce vede lektorka s patnácti-
letou praxí Adéla Stonjeková. Kapacita kurzu je
10 osob, jde o individuální práci. 

V tomto kurzu se naučíte následujícím základ-
ním dovednostem: základy kompozice, základy
perspektivy, kresbě podle statického i živého mo-
delu, základy kresby tužkou, uhlem, rudkou, kom-
binované techniky. Přihlášky posílejte na e-mail:
adela.stonjekova@seznam.cz. 

Případné dotazy na telefonu 604 938 625. Cena:
1 500 Kč.

úter˘ 20. ledna od 14 do 18 hodin
Reliéfní tvorba z papírma‰é
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vy-
zkoušet, co vše je možné vytvořit z papírového těs-
ta. Materiál dostupný každému, aneb recykluje-

me, co nám síly stačí. Vítáme zájemce všeho věku.
Děti zdarma, dospělí 50 Kč. 
Výtvarná dílna Žluté ponorky

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

Žlutá ponorka Turnov přeje všem čtenářům HOTů
v novém roce odvahu vyplout i se všemi blízkými do
neprobádaných vod turnovského společenského dě-
ní, vybírat je opravdu z čeho. Chceme k této nabíd-
ce přispívat tradičními i originálními akcemi a roz-
šiřovat už tak široké možnosti volnočasového vyžití. 

Îlutá ponorka Turnov

V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináfiÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit. 
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pfiímo u budovy Kulturního centra Stfielnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten. 

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS
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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

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
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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 pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Radek Dra‰nar, Kulturní centrum Turnov s. r. o., Graphis.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,
byl jsem osloven s prosbou, abych se podíval do
křišťálové koule a vyvěštil budoucnost Turnova
v roce 2016. Protože lepší než koule je návrh roz-
počtu města pro rok 2016, tak se Vás pokusím sezná-
mit s plánovanými akcemi.

Bezesporu tou největší bude dokončení sportov-
ního a rekreačního areálu Maškova zahrada.
K zimnímu stadionu nám tak přibude koupaliště,
skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiště a inli-
ne dráha. 

Z komunikací se pokusíme postavit lávku na
Šetřilovsku, propustek ve Vazovci, opravit mos-
tovku lávky na autobusák, postavit další chodník
na Přepeřské, upravit náměstí v části u Belgického
dvora, opravit chodník v Sobotecké ulici. V případě,
že obdržíme dotaci, bude pokračovat revitalizace
sídliště U Nádraží – ulice Květinová, Březová, část
Studentské. Drobné úpravy se snad podaří i v dal-
ších sídlištích. Jako samostatná akce bude probí-
hat zasíťování části zástavbové lokality Hruštice.
Mělo by rovněž proběhnout vodorovné značení na
Havlíčkově náměstí a na Koňském trhu.

Z oprav městských objektů bychom měli pokra-
čovat v rekonstrukci ZŠ Alešova, opravit střechu
nad jídelnou a povrchy v tělocvičnách v ZŠ Žiž-
kova. V Základní umělecké škole bychom měli vy-
měnit kotle. V bytovém fondu bychom měli vymě-
nit výtahy v Domě s pečovatelskou službou

Granátová, bojlery v DPS Žižkova a pokračovat
v postupných opravách bytů. V Kulturním centru
Střelnice bychom rádi zprovoznili chlazení.

V případě obdržení dotace a souhlasu zastupi-
telstva bychom rádi vybudovali fotbalové hřiště
s umělou trávou na místě bývalého škváráku, pří-
padně zakoupili rolbu na zimní stadion.

Z drobných památek bychom rádi opravili hřbi-
tovní zeď a fasádu hřbitovní kaple na Pelešanech,
fasádu hřbitovní kaple v Mašově, v případě dotace
i část hřbitovní zdi u Panny Marie. Na hradě Vald-
štejně bychom rádi za přispění dotace opravili
střechu na kapli, a to včetně krovu.

Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením
Turnov bychom měli dělat výměnu vodovodu ve
Vazovci, kousek v Mašově, opravit jeden vodojem
na Károvsku a spolupracovat na inženýrských sí-
tích na sídlišti U Nádraží a na Hruštici.

Projekční příprava na léta další bude velmi roz-
sáhlá. Máme rozpracován projekt Rekonstrukce
Nádražní ulice, přechodů a úprava v Husově ulici,
veřejné osvětlení od zámku na Malý Rohozec.
Budeme zadávat chodník ze Sobotecké ulice na
náves v Mašově, rekonstrukci toalet na ZŠ Ská-
lova, toalety a suterén na MŠ Kosmonautů, ve-
stavba výtahu a WC pro imobilní na ZŠ Žižkova
a ZŠ 28. října, studii dostavby divadla (foyer, bar,
šatna a toalety), rekonstrukce střech na DPS Žiž-
kova, autobusovou zastávku v Pelešanech, opravu
pasáže radnice, rekonstrukci Markovy ulice, deš-
ťovou kanalizaci na Vesecku. Dále se bude disku-
tovat o rekonstrukci ZŠ Mašov, nových prostorech

pro úřad, otázka rozšíření domova důchodců,
chodník Kamenec-Benzina a mnoho dalších.

V rámci projektů životního prostředí, v případě
získání dotace, bychom rádi provedli sadovnické
úpravy v průchodu Františkánské zahrady, na kři-
žovatce Bezručova-Palackého-Nádražní, na za-
hradě ZŠ Alešova. O desítkách až stovkách drob-
ných oprav a úprav se nezmiňuji, protože se stávají
samozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2016.
Do roku 2016 přeji nám všem hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a vzájemné tolerance, také hodně sil k na-
plnění záměrů a někdy společně na viděnou.

Tomáš Hocke

Zámûry vedení mûsta v roce 2016
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Petra Hou‰ková
Oãekávání 2016 – co nás ãeká 
S plány a očekáváním do roku 2016 jsem poněkud
střídmá. Rok 2015 vnímám osobně jako rok od-
chodů, bohužel došlo i k několika tragickým udá-
lostem v Turnově, v ČR, ve světě. 

Na našem úřadě nastaly jen odchody personál-
ní, jinde to ale byly odchody konečné a často velmi
nečekané. Bohužel tento rok odešlo velmi mnoho
dobrých a skvělých lidí. 

Proto bych byla velmi ráda, aby rok 2016 byl na-
opak rokem příchodů a zrození. V mém okolí budu
s napětím očekávat narození mnoha dětí. Oče-
kávám, že v příštím roce dojde i ke zrození a pří-
pravám mnoha projektů v sociální oblasti, ve škol-
ství, postupně se najdou prostředky na další opravy
a rekonstrukce škol, divadla, úpravy v parcích, na
sídlištích, podaří se upravit podmínky ve školách
ke vzdělávání žáků v souvislosti v novelou škol-
ského zákona, budeme znát přesné znění zákona
o sociálním bydlení, v květnu slavnostně otevřeme
celý rekreační a sportovní areál Maškova zahrada,
po podzimních krajských volbách bude mít Turnov
na kraji silné zastoupení a budou dobře hájeny
zájmy a potřeby našeho města na krajské úrovni. 

Jak už jsem uvedla, v příštím roce očekávám na-
rození mnoha dětí. Děti to je radost, naděje,
úsměv a to je i mé přání do roku 2016 – přeji všem
občanům Turnova mnoho radosti, naděje, dobré
nálady a úsměvů. V roce 2016 si připomeneme vý-
ročí narození dvou slavných velikánů – 700 let od
narození Karla IV. a 80 let od narození Václava
Havla. Na závěr si dovolím připojit citát, který ře-
kl Václav Havel právě o naději: „Naděje je stav du-
cha, který dává smysl našemu životu,“ tak na to
nezapomeňme. 

Vše dobré v roce 2016 přeje Petra Houšková 

Jana Svobodová
Rok 2016 – na co se tû‰ím 
a jaké úkoly máme pfied sebou

Mezi roky není žádná tlustá dělivá čára. Rokem
2015 neskončily významné investiční akce a také
záležitosti, jejichž řešení vyžaduje delší časový úsek. 

Pokračuje stavba areálu Maškovy zahrady,
v květnu chystáme slavnostní otevření koupaliště.
Osobně mám velkou radost, že zimní stadion je
hojně navštěvovaný veřejností a hlavně dětmi.
Ovšem v roce 2016 nás čekají úkoly i na zimním
stadionu, především budeme muset zajistit rolbu
na úpravu ledové plochy. V Mašově u sokolovny
bude dokončeno hřiště s umělou trávou. 

Z operačního programu životní prostředí se bu-
dou v Turnově upravovat plochy zeleně – výsadba
v průchodu Františkánskou zahradou, revitaliza-
ce zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádraž-
ní, Bezručova a Palackého a revitalizace školní za-
hrady u ZŠ Alešova. Vzniknou tak nové plochy
zkrášlující naše město. 

Chystáme přeshraniční granty především s pol-
ským partnerským městem Jawor, rádi bychom
díky těmto grantům upravili městské parky –
u letního kina a Metelkovy sady.

Cena tepla se bude díky efektivní práci Městské
teplárenské opět snižovat.

A mé úkoly na rok 2016: Práce na koncepci
sportu, stávající koncepce platí do roku 2015.
Sportovní subjekty mi vyčítají, že jejich problémy
neřešíme koncepčně a odpovědnost je na mně ja-

ko místostarostce i předsedkyni sportovní komi-
se. Já se domnívám, že z dlouhodobého hlediska
se budou sportovní nemovitosti převádět do ma-
jetku města, protože, je zřejmé, že finančních pro-
středků na jejich provoz bude z jiných zdrojů ubý-
vat. Je to ale plán na delší časový úsek.

Z hlediska turistického regionu si myslím, že je
zásadní nastavit spolupráci Geoparku Český ráj
a Sdružení Český ráj, oba subjekty si mohou velmi
výrazně pomoci a fungovat ve vzájemné sym-
bióze. 

Jsou tu i menší akce drobnějšího rázu, ovšem
společensky velmi významné. Jarní taneční se vra-
cí zpět na Střelnici a už před Velikonocemi by se
měly na náměstí konat farmářské trhy.

Předsednictvo Sdružení historických sídel bude
i v roce 2016 bojovat za větší finanční prostředky
pro památky. Budeme jednat s ministerstvem kul-
tury a jednotlivými poslanci.

Na podzim nás čekají volby do krajského zastu-
pitelstva, doufám, že zde Turnov bude mít počet-
nější zastoupení než má nyní. Je to velmi důležité,
Liberecký kraj je pro Turnov nejdůležitější part-
ner. 

Přeji všem úspěšný rok 2016 a nám zastupite-
lům správná rozhodnutí. 

Jana Svobodová
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Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2016 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a stře-
da od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin,
dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 ho-
din, kde je možné rovněž uplatnit a předložit
doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedo-
platky, přeplatky, (splátky).
2) V informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2015!
3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov
č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají obča-
né od správce poplatku:
Pavlína Hozdecká:
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, 
tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: 
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, 
tel. č.: 481 366 214 
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě
předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během
studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvr-
zení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)
A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2015,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2016
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2015), viz. odkaz níže: http://www.turnov.cz/
cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-od-
padu/svozy-pytlového-sberu-trideneho-odpa-
du.html

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

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném 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 tří-
dění odpadu (období listopad 2014–říjen 2015)
vyřizuje odbor životního prostředí telefonním čís-
le: 481 366 160 (pí. Sedláková).

Poplatek za komunální odpad v roce 2016

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na 2016.

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. 481 366 214
příslušný variabilní symbol, aby byla platba správ-
ně zaúčtována. Tento variabilní symbol je možné
používat i pro následující roky při platbách trva-

lým příkazem převodem z účtu. Včas nezaplacené
poplatky se zvyšují.

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

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak
3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o polovinu příslušné sazby.

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
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Na základě rozhodnutí zastupitelů města dochází
od 1. 1. 2016 ke změnám v pytlovém sběru třídě-
ných odpadů. Hlavní změnou v systému pytlového
sběru je skutečnost, že pytle již nebudou sváženy od
domů, ale budou stanovena dvě sběrná místa. 

• Prvním sběrným místem bude sběrný dvůr
Vesecko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora. 
březen–říjen 
po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00 hodin
listopad – únor 
po–pá 9.00–16.00, so 9.00–12.00 hodin
Po provozní době bude možné pytle s tříděnými
odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do
sběrného dvora.
• Druhým sběrným místem bude kontejner
před sídlem Technických služeb Turnov s. r. o.
v Sobotecké ulici. Kontejner bude volně přístup-
ný 24 hodin denně.

Obě sběrná místa budou monitorována kamerou.
Systém třídění zůstává stejný. Třídíme plasty, pa-
pír, nápojový karton a kovy. Označování pytlů čá-
rovými kódy také zůstává stejné. Pytle ze Sobo-
tecké ulice budou přepraveny na sběrný dvůr a zde
budou během měsíce zaznamenávány. Jednou
měsíčně bude na internetu zveřejněno množství

vyseparovaných odpadů a výše slevy u jednotli-
vých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se
zvýší na trojnásobek stávajících odměn a bude te-
dy následující: 

(za každý započtený kilogram)
Plasty …………………….4,50 Kč
Papír ……………………..1,50 Kč
Nápojové kartony …….4,50 Kč
Směsné kovy ………….4,50 Kč

Další podrobnosti a podmínky: 
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stano-
veném termínu - poplatek je splatný ve dvou stej-
ných 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.
• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50% sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi. Zapojení občané mohou sledovat
výši úlevy na webových stránkách města
www.turnov.cz nebo se informovat na odboru ži-
votního prostředí.
Harmonogram poskytování úlev:
• 1. 11. 2014–31. 10. 2015 – vytříděné odpady se
budou v tomto časovém intervalu sčítat a násled-

ně při platbě za rok 2016 budou uplatněny úlevy
z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2016).
• Následující období – 1. 11. 2015–31. 10. 2016
vytříděné odpady se budou v tomto časovém inter-
valu sčítat a následně při platbě za rok 2017 bu-
dou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby
od 1. 1. 2017). V tomto období budou za odpady
vytříděné v listopadu a prosinci poskytnuty původní
úlevy. Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a odvezené
na výše uvedená sběrná místa bude poskytována
nová výše úlevy (trojnásobek současné výše).

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor ži-
votního prostředí – Ing. Sedláková, pí. Košková –
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz;
r.koskova@mu.turnov.cz

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zmûny v pytlovém sbûru tfiídûn˘ch odpadÛ
od 1. ledna 2016

Proběhne v termínu od 15. ledna do 15. února 2016.
Slavnostní zápis proběhne v pátek 15. ledna 2016
od 10.00 do 17.00 hodin na všech turnovských
školách. 

Základní škola Turnov, Skálova 600 
– odloučené pracoviště Alešova 1059

Základní škola Turnov, 28. října 18 
Základní škola Turnov, Žižkova 518
Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56
Základní škola Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1641 
Základní škola Turnov, Zborovská 519

Odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí do 1. roãníkÛ základních 
‰kol pro ‰kolní rok 2016/2017
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ÎiÏkovka pfieje ‰Èastn˘
nov˘ rok 2016

Přání hladicích duši i moudrých předsevzetí do
nového roku máme určitě všichni mnoho. 

Některá se splnila o Vánocích, ale ta nejdůleži-
tější se koupit nedají… Nedají se sice koupit za pe-
níze, ale můžeme je svou prací, snažením a pílí
uskutečnit. 

A tak Žižkovka přeje svým nejstarším – žákům
9. tříd, aby se jim podařilo úspěšně vstoupit do no-
vých škol, našim budoucím prvňáčkům, ať naplní-
me jejich očekávání, současným žákům – radost
z dosažených výsledků a rodičům děkujeme za
podporu. 

Mnoho úspěchů přejeme i všem kolegům z ostat-
ních škol – náš cíl je totiž stejný… Chceme předat
do života nastupujícím generacím to nejlepší

z nás. Vždyť děti jsou naše budoucnost. Šťastný
nový rok 2016 přejí učitelé ze Základní školy Žiž-
kova.

Mûstsk˘ ples je za dvefimi

Město Turnov srdečně zve milovníky tance, hud-
by a dobré zábavy na 7. ročník Městského plesu. 

Ten se uskuteční v pátek 29. ledna 2016 od
20.00 hodin v Kulturním centru Střelnice. Těšit se
můžete na kulturní program i půlnoční překvape-
ní, které bude stát skutečně za to. K tanci a posle-
chu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše. Vstu-
penky zakoupíte v předprodeji již před vánočními
svátky na recepci Kulturního centra Střelnice v je-
ho provozních hodinách. Z kapacitních důvodů
však neváhejte. Oprašte své lakovky i taneční ryt-
my. Těšíme se na Vás!

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2015 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. 2. 2016 podat roční hlášení o produkci a na-
kládání s odpady. Hlášení se podává elektronicky,
stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím
ISPOP – Integrovaného systému plnění ohlašova-
cích 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. Registrační formulář a způ-
sob registrace je uveden na www.ispop.cz. Dopo-
ručujeme provést registraci subjektu v dostateč-
ném předstihu a minimalizovat tak možnost delší
časové prodlevy při zpracování žádosti o registra-
ci, tzn., abyste včas získali přístupové údaje do
systému ISPOP a podali hlášení v řádném ter-
mínu.

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (p.cech-
lovska@mu.turnov.cz, tel. 481366159) či na
www.mzp.cz nebo www.ispop.cz.

Současně upozorňujeme všechny podnikající
subjekty na další povinnosti v oblasti nakládání
s odpady, které pro ně vyplývají ze zákona o odpa-
dech 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 fi-
nančního postihu za neplnění povinností:

• třídit odpady podle jednotlivých druhů,

• zabezpečit odpady před odcizením, únikem
a znehodnocením,

• odpady předávat pouze oprávněné osobě dle zá-
kona o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. pouze o-
sobám, které mají patřičná povolení ke sběru, vý-
kupu, využití nebo odstranění určitých druhů od-
padů – tuto informaci si ověřuje osoba, která od-
pad předává,

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi za každý odpad zvlášť, tuto
evidenci je nutné archivovat minimálně 5 let.

Odbor životního prostředí

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2015
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Město Turnov přeje

obyvatelům města vše nejlepší do nového
roku 2016, především mnoho zdraví,
štěstí, pohody a spokojenosti, pracovních
i osobních úspěchů. Díky za dotvoření
přání patří FOKUS Turnov. 

ãtvrtek 28. ledna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Od 1. 1. 2016 se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, ve znění pozdějších předpisů, a další souvise-
jící zákony. Co tyto změny přinášejí pro občana?

Obãanské prÛkazy
Nově občané starší 70 let již budou dostávat ob-
čanské průkazy s platností na 35 let, takže se již
nebudou muset starat o jejich výměnu. Za vydání
nového občanského průkazu kvůli zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti, případně z jiných osobních
důvodů, se bude nově platit správní poplatek 200 Kč.

Cestovní doklady
Nově budou moci občané požádat o vydání
cestovního pasu na kterémkoliv úřadu obce s roz-

šířenou působností a tam si jej mohou rovněž
vyzvednout, tak, jako již platí u občanských prů-
kazů. Za tuto službu však nově zaplatí správní po-
platek 100 Kč, platí pro občanské průkazy i ces-
tovní pasy. Základní cena cestovního pasu zůstává
stejná, tedy 600 Kč u občanů starších 15 let, u ob-
čanů mladších 15 let 100 Kč. Zásadní změna na-
stává u cestovních pasů tzv. „expres pasů“. Místo
dnešních 1500 Kč zaplatí občan starší 15 let za ten-
to cestovní pas 4 000 Kč, občan mladší 15 let za-
platí za tento cestovní pas 2 000 Kč. Nově však bu-
de tento typ cestovního pasu obsahovat strojově
čitelné biometrické údaje. Úřad je tento cestovní
pas povinen vydat do max. 6 pracovních dnů mís-
to stávajících 15 dnů.

Evidence obyvatel
Nově je stanoveno, že pouze v případech stanove-
ných tímto zákonem může být místem trvalého
pobytu sídlo ohlašovny (obecní nebo městský

úřad). Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba
trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude mož-
né uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s po-
učením. Vlastník objektu nebo jeho vymezené
části nebo oprávněná osoba již nedokládá ohla-
šovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu,
při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi,
k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na
adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo
jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva
může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dál-
kovým přístupem v katastru nemovitostí. Nově za
podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu se platí správní poplatek 100 Kč a za ohlá-
šení ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky se platí správní poplatek rovněž 100 Kč.

Zdeněk Hovorka, 
vedoucí správního odboru 

Novinky na odboru správním
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DANIEL RAUS 

Proč trpí nevinní? Viktor Preiss a Ivan Trojan na audionahrávce knihy Jób v novém
přebásnění od Daniela Rause. Novinář a spisovatel Daniel Raus působil ve vysílání

Svobodné Evropy, vedl Redakci náboženského vysílání Českého rozhlasu, 
poté zastával funkci šéfredaktora ČRo Plus. Je autorem knih rozhovorů a poezie, 

v roce 2006 přebásnil Píseň Šalamounovu.

Vstup zdarma

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV a MùSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV uvádûjí

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

úter˘ 12. ledna 2016 – Kavárna KUS Stfielnice – 19.00 hodin

vedoucí kulturní redakce 

zpravodajství âeské televize
PETR VIZINAmoderuje

„Když se člověk začne zabývat 
biblickou poezií, zamiluje 

se do ní. Je to i můj případ. 
Hledání odpovědi na otázku 

bolesti může být cesta 
nečekaných překvapení...“ 


