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Vážení čtenáři,
všichni jsme už mnohokrát slyšeli, jak význam-

né jsou pro českou historii roky končící na číslici
osm. A nikoliv jen pro tu novodobou, vždyť třeba
v roce 1198 získal Přemysl Otakar I. dědičný krá-
lovský titul. Další takový rok s „osudovou“ osmič-
kou na konci právě začíná.

Co nás v něm čeká? Jasně, to první, co asi kaž-
dého z nás napadne, jsou prezidentské volby.
Hned teď v lednu. A pak nás asi také napadne, že
slavíme sté výročí založení republiky. Výročí jen té
novodobé historie České republiky bude logicky
celá řada – osmdesát let od Mnichovské dohody,
sedmdesát let od komunistického převratu, pade-
sát let od okupace… Ale sto let republiky tato trau-
matizující výročí snad přebije. Sice zhruba půl své
existence fungovala nesvobodně, ale teď už zase
svobodná je. A tak přeji jí i nám, aby se tu svoboda
udržela i nadále, abychom o ni řádně pečovali

a abychom si ji nenechali vzít nebo snad abychom
se jí třeba nakonec nevzdali dobrovolně, k čemuž
máme poslední dobou někdy docela ostře nakro-
čeno. To by totiž mohlo být skutečně osudové, ať
už by letopočet končil jakýmkoliv číslem. 

Dokud tu ale svoboda je, srdečně vás zvu na kul-
turní pořady KCT. Pokračuje divadelní sezóna
představeními abonentními i volnými, pokračují
Turnovské hudební večery i další koncerty všech
možných žánrů, pokračuje Cestovatelský klub,
opery a balety v kině Sféra, Kavárenský kvíz, po-
řad O literatuře a mnoho dalších. Navíc se právě
naplno rozjela plesová sezóna a třeba Městský
ples se k výročí 100 let republiky též hlásí, takže
pojďme oslavovat, protože je co slavit!

Přeji vám do nového roku dobrý vstup, a kéž je
každý váš den v něm svobodný a také trochu osu-
dový.

David Pešek

Osudové osmiãky

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
úter˘ 2. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
Leningrad‰tí kovbojové
dob˘vají Ameriku
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

ãtvrtek 4. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Nápadník
drama

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Ladíme 3 
komedie

130 Kč

pátek 5. ledna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SZ·
Turnov

180 Kč / 160 Kč / 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Ladíme 3 
komedie

130 Kč

22.00 – KINO SFÉRA
Insidious: Poslední klíã
horor/drama

130 Kč – Horror night

sobota 6. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Kolo zázrakÛ 
drama

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Jumanji:
Vítejte v dÏungli!
dobrodružný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

nedûle 7. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Insidious: Poslední klíã
horor/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Kolo zázrakÛ 
drama 120 Kč

úter˘ 9. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Garderobiér
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 280 Kč /
na místě 320 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Matrix
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 10. ledna
19.00 – KAVÁRNA KUS 

Karol Sidon
O literatuře vstupné zdrama

ãtvrtek 11. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Nápadník
drama

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Motörhead:
Clean Your Clock
koncert 180 Kč

pátek 12. ledna
17.00 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Zmûn‰ování
drama/komedie 130 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Dûdkové 
Malá (domácí scéna)

vstupné dobrovolné

sobota 13. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Ferdinand 3D
animovaný/rodinný

150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Velká hra
drama/životopisný 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zmûn‰ování
drama/komedie 130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Volej&Basket báll

170 Kč

nedûle 14. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Ferdinand
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
KISS Rocks Vegas
koncert 180 Kč

úter˘ 16. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Chlapi nepláãou
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 17. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
Madeira – dovolená
v ráji 
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 18. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie 130 Kč – Dámská jízda

pátek 19. ledna 
17.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický 120 KčInsidious: Poslední klíã. Lednová Horror night v kinû Sféra nadûlí notnou dávku duchafiiny.
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kulturní pfiehled
19.30 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie 130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples OAH·
a SO· Turnov
(tfiídy OA a CR)

160 Kč / 180 Kč

sobota 20. ledna 
14.30 – KINO SFÉRA
Coco 3D
animovaný

150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pfii dechovce
K poslechu i k tanci hraje
Turnovanka

17.00 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie 

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Richard Wagner
– Lohengrin
opera 270 Kč

nedûle 21. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Coco + pfiedfilm Vánoce
s Olafem
animovaný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Nejtemnûj‰í hodina
drama/historický

120 Kč

pondûlí 22. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Commedia Finita
volné divadelní představení
v předprodeji 320 Kč/na místě 360 Kč

úter˘ 23. ledna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pavlína Wolfová 
Pohovka 200 Kč 
seniorské vstupné na OSV 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Axolotl Overkill
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 24. ledna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Dvakrát Katefiina
Turnovský hudební večer

v předprodeji 120 Kč /
na místě 150 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Nová partiãka 
improvizační show

430 Kč

ãtvrtek 25. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Milada
životopisný

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Labyrint:
VraÏedná léãba
akční/sci-fi

130 Kč

pátek 26. ledna 
17.00 – KINO SFÉRA
Labyrint:
VraÏedná léãba 3D
akční/sci-fi

150 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars:
Poslední z JediÛ
akční/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples Oktávy
Gymnázia Turnov

150 Kč /170 Kč

sobota 27. ledna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âertÛv ‰vagr
Mámo, táto pojďte se mnou
do divadla! 60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Nejtemnûj‰í hodina
drama/historický 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
V‰echny prachy svûta
drama/krimi 120 Kč

nedûle 28. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
V‰echny prachy svûta
drama/krimi 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie 130 Kč

úter˘ 30. ledna 
18.00 – KC ST¤ELNICE
Nejlep‰í sportovec okresu
Semily pro rok 2017 
slavnostní vyhlášení ankety

19.30 – KINO SFÉRA
Universum Brdeãka
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 31. ledna 
18.00 – KINO SFÉRA
·picberky
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 1. února
10.00 – KINO SFÉRA
Milada
životopisný

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Zamilovan˘ sukniãkáfi
volné divadelní představení

v předprodeji 350 Kč /
na místě 390 KčCommedia finita: skvûlá komedie s Valérií Zawadskou.
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kino Sféra

so 6. 1. – 17.00 / 120 Kã
ne 7. 1. – 19.30 / 120 Kã

drama, USA, 2017,
101 min., 12+, titulky

Kolo
zázrakÛ

Kate Winslet a Justin Timberlake
v novém filmu Woodyho Allena.

3D so 13. 1. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D ne 14. 1. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, USA,
2017, 99 min., MP, dabing

Ferdinand

DobrodruÏn˘ pfiíbûh
kamarádského b˘ka.

pá 5. 1. – 22.00 / 130 Kã
– Horror night

ne 7. 1. – 17.00 / 130 Kã

horor/drama, USA, 2018,
103 min., 15+, titulky

Insidious:
Poslední klíã

Dal‰í pokraãování odhalí dûsivou
minulost démonologiãky Elise.

út 2. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie, Fin., 1989, 
78 min., 12+, titulky

Leningrad‰tí
kovbojové

dob˘vají Ameriku
První celoveãerní film s Leningradsk˘mi

kovboji znovu v kinech.

so 6. 1., ne 7. 1. – 14.30 
pá 12. 1., ne 14. 1. – 17.00 
so 27. 1., ne 28. 1. – 14.30 

130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

pohádka, âR, 2018,
101 min., MP

âertoviny

Po ãertech hezká pohádka
ZdeÀka Tro‰ky!

ãt 4. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 11. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama, âR, 2017,
113 min., MP

Zahradnictví:
Nápadník

Poslední díl série Zahradnictví
Jana Hfiebejka.

ãt 4. 1. – 19.30 / 130 Kã
pá 5. 1. – 19.30 / 130 Kã

komedie, USA, 2017,
93 min., 12+, titulky

Ladíme 3

Závûreãn˘ díl oblíbené
hudební komedie.

so 13. 1. – 17.00 / 120 Kã

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2017, 140 min., 15+, titulky

Velká hra

Pfiíbûh lyÏafiky, která provozovala
tajné herny na hranû zákona.

pá 12. 1. – 19.30 / 130 Kã
so 13. 1. – 19.30 / 130 Kã

drama/komedie, USA, 2017,
135 min., 12+, titulky

Zmen‰ování

Chcete mít lep‰í Ïivot?
Nechte se zmen‰it!

2D dab so 6. 1. – 19.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2017, 111 min., MP

Jumanji: Vítejte
v dÏungli!

Nechte se vtáhnout
do magické videohry.

út 9. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

akãní/sci-fi, USA, 1999,
131 min., 15+, titulky

Matrix

Kultovní sci-fi opût na velkém
plátnû! (Projekt 100)

ãt 11. 1. – 19.30 / 180 Kã

koncert, GB, 2016,
120 min., 15+

Motörhead:
Clean

Your Clock
Lemmy Kilmister v záznamu
koncertu legendární kapely.

KONCERT

FK

FK
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kino Sféra

ne 21. 1. – 19.30 / 120 Kã
so 27. 1. – 17.00 / 120 Kã

drama/historick˘, VB,
2017, 125 min., 12+, titulky

Nejtemnûj‰í
hodina

Winston Churchill musí uãinit
rozhodnutí, které ovlivní cel˘ svût.

so 20. 1. – 19.30 / 270 Kã

opera, Nûm., 235 min., 
MP, titulky

Richard
Wagner –
Lohengrin
Hvûzdná Anna Netrebko

v záznamu opery z DráÏìan.

ãt 18. 1. – 19.30 / 130 Kã
– Dámská jízda

pá 19. 1. – 19.30 / 130 Kã
so 20. 1. – 17.00 / 130 Kã
ne 28. 1. – 19.30 / 130 Kã

komedie, âR, 2018,
83 min., 12+

Zoufalé Ïeny
dûlají

zoufalé vûci
Komedie Filipa Renãe podle
scénáfie Haliny Pawlowské.

pá 19. 1. – 17.00 / 120 Kã
ne 21. 1. – 17.00 / 120 Kã

komedie/romantick˘, âR,
2017, 98 min., MP

·pindl

ZasnûÏená romantická komedie
nejen o lyÏování.

3D so 20. 1. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D ne 21. 1. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

+ 20 min. pfiedfilm Vánoce s Olafem

animovan˘, USA, 2017,
109 min., MP, dabing

Coco
+ 21. 1. pfiedfilm 
Vánoce s Olafem

Mlad˘ Miguel zaÏívá úÏasné
dobrodruÏství mezi kostlivci.

út 16. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Bos. a Her., 2017,
98 min., 15+, titulky

Chlapi
nepláãou

Psychoterapie váleãn˘ch veteránÛ
v opu‰tûném hotelu.

ne 14. 1. – 19.30 / 180 Kã

koncert, USA, 2016,
115 min., MP

KISS Rocks
Vegas

Záznam velkolepého koncertu
z Hard Rock v Las Vegas.

so 27. 1. – 19.30 / 120 Kã
ne 28. 1. – 17.00 / 120 Kã

drama/krimi, USA, 2017,
132 min., 15+, titulky

V‰echny
prachy svûta

Film Ridleyho Scotta o váze
penûz a upfiímné lásky.

2D dab pá 26. 1. – 19.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 150 min., MP

Star Wars:
Poslední z JediÛ

Sága rodu SkywalkerÛ pokraãuje.

út 23. 1. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Nûm., 2017,
94 min., 15+, titulky

Axolotl
Overkill

Svérázn˘ pohled na svût oãima
dospívající dívky.

2D ãt 25. 1. – 19.30 / 130 Kã
3D pá 26. 1. – 17.00 / 150 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2017,
140 min., 12+, titulky

Labyrint:
VraÏedná léãba

Po úniku z Labyrintu a cestû pfies
Spáleni‰tû pfiichází nejtûÏ‰í zkou‰ka.

FK

FK

KONCERT

ãt 25. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

Ïivotopisn˘, âR, 2017,
133 min., 12+

Milada

Nov˘ Ïivotopisn˘ film
o Miladû Horákové.

OPERA
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Mûstské divadlo

Radim Madeja jako Garderobiér 
V úterý 9. ledna zavítá do Turnova Městské divad-
lo Mladá Boleslav, které přiveze hru o samotných
hercích a divadelním světě. V hlavní roli gardero-
biéra Normana se představí Radim Madeja, kte-
rého na jevišti doprovodí Petr Mikeska, Lucie
Matoušková, Libor Strach a další. 

Harwoodův Garderobiér patří dnes k nepřekláda-
nějším a nejhranějším anglickým dramatickým
textům posledních desetiletí. 

Hra o hercích a o světě divadla vznikla díky sku-
tečnosti, že tento svět autor důvěrně poznal ve své
původní herecké profesi. Pět let působil i jako gar-
derobiér Sira Donalda Wolfita, posledního z vel-
kých herců-ředitelů, kteří se svými divadelními
společnostmi dominovali anglickému divadlu od
17. století. Hlavní postava Garderobiéra, herec
a ředitel kočovné společnosti Sir, vládne svému
okolí jako absolutistický monarcha, v jehož blíz-

kosti se ostatní ztrácejí. Ne všem to vyhovuje, gar-
derobiér Norman však ve službě Sirovi vidí své ži-
votní poslání. S oběma protagonisty se setkáváme
na venkovské štaci v roce 1942, při dvou sté dva-
cáté sedmé repríze Krále Leara, ve chvíli, kdy je
Londýn bombardován nacisty a Sir je na konci
svých sil. Přestože ho zrazuje paměť i zdraví, chce
představení odehrát za každou cenu. Po boku mu
stojí jeho přítel a také důvěrník Norman, který ne-
jenže o svého pána oddaně pečuje, ale zároveň mu
pomáhá sehrát jeho poslední velkou roli.

úter˘ 9. ledna od 19.30 hodin
Garderobiér 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã / na místû 320 Kã

Commedia finita Viktorie Hradské
Čtyři monology plné závisti, žárlivosti a nepocho-
pení nám nesmírně vtipnou formou ukazují úděl
umění v Čechách a naši národní povahu.

Velice úsměvné povídání s autentickými ukázka-
mi světových árií operní zpěvačky je tak trochu
nastavené zrcadlo české povahy. 

Hlavní postava, která se na jevišti vlastně ani
neobjeví, Ema Destinnová – mimořádně nadaná
operní pěvkyně světového formátu – v Čechách
zkrátka neobstála. 

Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední lé-
ta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách,
očima čtyř žen: ambiciózní učitelky hudby, uklí-
zečky, placené společnice a komorné. Může je hrát
jedna herečka (v rozhlasové verzi je všechny skvě-
le ztvárnila Jiřina Jirásková) nebo čtyři herečky;
v této podobě hru uvedla na plzeňské jeviště roku
1985 režisérka Lída Engelová. Vám se představí

čtveřice dam z Divadelní společnosti Karla
Soukupa, a to Kateřina Macháčková, Lucie Ko-
žinová, Valerie Zawadská a Anna Kulovaná za do-
provodu Karla Soukupa.

„Na hru jsme se byli podívat, tehdy to byly čtyři
monology. Po umělecké stránce to byla hra úspěš-
ná, avšak pro pochopení velice náročná. Chtěl
jsem hru posadit do méně náročné polohy, při za-
chování všech monologů. Po konzultaci s Viktorií
Hradskou došlo k dopsání dalších dvou postav.
S touto úpravou se hra stala transparentnější,“ ří-
ká Soukup.

Nenechte si ujít toto úsměvné povídání s auten-
tickými ukázkami světových operních árií, které
nám představí Emu Destinnovou, jak jsme ji ne-
znali, očima jejích přítelkyň.

pondûlí 22. ledna od 19.30 hodin
Commedia finita 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã
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Pavlína Wolfová hostem Josefa Klímy
V lednovém setkání na Pohovce se můžete těšit na
známou redaktorku a moderátorku Pavlínu Wol-
fovou. Večerem vás bude provázet Josef Klíma, je-
hož Klíma band, společně s Pavlem Půtou a Andy
Seidlem, obstará hudební doprovod.

Pavlína Wolfová (rozená Spálená) je dcerou zpě-
váka Petra Spáleného a herečky Pavlíny Filipov-
ské a vnučkou herce Františka Filipovského.

Absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity
Karlovy, pracovala jako elév v Lidových novinách,
působila v domácím a později i zahraničním zpra-

vodajství České televize. Později byla reportérkou
pořadu TV Nova Na vlastní oči. Ve stejné televizi
měla vlastní talkshow Áčko. Od roku 2000 mode-
ruje pro Český rozhlas Radiožurnál pořady Nad
věcí, BonaDea a Radiofórum.

úter˘ 23. ledna od 19 hodin
Pavlína Wolfová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã

Na dûti ãeká âertÛv ‰vagr 
Cyklus pohádek Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! tentokrát zve všechny malé diváky a jejich
rodiče na muzikálovou pohádku na motivy Boženy
Němcové, která se dočkala i filmového zpracování. 

Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního sy-
na Petra z domu, a aby se nevracel, obviní ho, že ji
okradl. Petr se tak marně snaží najít si práci
a bloudí od jednoho stavení k druhému. Všude ho
posílají k čertu – když mu tedy nabídne službu
sám Lucifer, jde sloužit do pekla. Po sedmi letech

strávených prací pro pekelníky se Petr vrací na zem,
poznává zde dobré i zlé a nakonec najde nejen bo-
hatství, ale i štěstí, lásku a především spravedl-
nost. Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové.

sobota 27. ledna od 10 hodin
âertÛv ‰vagr
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Partiãka opût na Stfielnici
Po dvou letech se na sál turnovské Střelnice vrací
zábavní cirkus s názvem Nová Partička! Michal
Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Jakub
Kohák, Michal Novotný, Marian Čurko a možná
také nějaký zajímavý host – to je nová sestava
Partičky, která se k vám přiřítí na konci ledna.

Bude to show, a hlavně hromada legrace. Kluci
skutečně improvizují, a tak nikdo dopředu neví,
co se odehraje v dalších vteřinách. Na geniální
Geňovu párty může přijít i váš nápad. Na jaké hry

se můžete těšit? Kdo bude nespokojený režisér?
Michal Novotný? Mladá krev Nové Partičky? Na
to vše a mnoho dalšího najdete odpověď na
Partičce. 

stfieda 24. ledna od 20 hodin
Nová Partiãka!
improvizaãní show
KC Stfielnice
vstupné 430 Kã
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Háta pfiiveze Zamilovaného sukniãkáfie
Hned prvního února můžete vyrazit na další ze za-
ručeně skvělých komedií Divadelní společnosti
Háta. Rozhodujte se rychle, vstupenek zbývá už je-
nom pár.

Nová komedie Zamilovaný sukničkář pojednává
o záletném americkém velvyslanci Harry Dougla-
sovi, žijícím se svou ženou Lois ve Velké Británii.
Vše začíná ve chvíli, kdy Harry řekne Lois, že od-
jíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak
Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že
jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku.

Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu,
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s při-
tažlivou sousedkou Marianne. 

Co se bude dít pak? Přijďte to zjisti i vy, o zába-
vu bude postaráno.

ãtvrtek 1. února od 19.30 hodin
Zamilovan˘ sukniãkáfi
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 350 Kã / na místû 390 Kã

Katefiina KnûÏíková a Katefiina Englichová
V programu projektu Dvakrát Kateřina, na který
vás zveme v rámci letošního prvního Turnovského
hudebního večera, zazní nejdříve písně Leoše
Janáčka a Bohuslava Martinů. Druhá část veče-
ra bude věnována dílu francouzských skladatelů
Ravela a Faurého.

Kateřina Kněžíková absolvovala konzervatoř
a Akademii múzických umění v Praze. V roce 2005
debutovala v Národním divadle a od roku 2006 je
stálou členkou ansámblu. Její operní repertoár za-
hrnuje především Mozartovské a belcantové role.

Vedle provádění operních a symfonických děl se
věnuje rovněž komorním a písňovým koncertům.
Kateřina Englichová patří k výrazným osobnos-
tem české harfové školy. Vystupuje jako sólistka
s mnoha našimi i zahraničními orchestry. 

stfieda 24. ledna od 19.30 hodin
Dvakrát Katefiina
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

Dûdkové v kavárnû KUS
Prvním koncertem Malé (domácí) scény v novém
roce bude hardrock v podání kacanovské kapely
Dědkové, kteří hrají převážně převzaté písně.

Dědkové, hrající od roku 2007, nabídnou známé
melodie, které jste možná dlouho neslyšeli, ale
přesto je velmi dobře znáte. Jedná se především
o hity z produktivních sedmdesátých a osmdesá-
tých let. V repertoáru Dědků najdeme pecky jako
You Really Got Me od The Kinks, Born To Be Wild

od Stepenwolf, Sweet Home Alabama od jižan-
ských rockerů Lynyrd Skynyrd a také nesčetně hi-
tů od Rolling Stones či AC/DC.

pátek 12. ledna od 20 hodin
Dûdkové
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
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Karol Sidon v pofiadu O literatufie
Vrchní zemský a bývalý vrchní pražský rabín
Karol Sidon je nejen jedním z nejvýraznějších
představitelů židovské obce v ČR, ale zároveň též
jedním z nejoriginálnějších českých spisovatelů.
Přišel o otce v Terezíně, po roce 1968 jej vyhodili
z práce, nesměl publikovat a v roce 1983 emigro-
val. Loni v srpnu oslavil pětasedmdesátiny. 

V roce 2014 rezignoval Karol Sidon na funkci
vrchního rabína Židovské obce Praha, kterým byl
v letech 1992–2004 a znovu od roku 2005, a také
se vrátil na pole literatury, kde debutoval již v roce
1968 autobiografickou prózou Sen o mém otci. 

Pod jménem Chaim Cigan vydal román Altschu-
lova metoda, první díl tetralogie Kde lišky dávají

dobrou noc. O rok později vyšel druhý díl Piano live,
v roce 2016 třetí díl Puzzle a závěrečný díl Outsider
se ke čtenářům dostal loni. Tento politicko-psycho-
logický thriller čtenáře zavádí do různých zemí,
kontinentů, historických epoch i alternativních
světů. „V umění se vynořují obsahy tak pravdivé, že
na ně často nemá ani věda, ani filozofie, ani nábo-
ženství,“ tvrdí lednový host pořadu O literatuře. 

stfieda 10. ledna od 19 hodin
Karol Sidon
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

V˘stavy Fotoklubu Safír a Fotostudia BJ
Ptáci a lidé
âestmír Církva a Zdenûk Souãek
V˘stava bude slavnostnû zahájena ve foyer Stfielnice 
ve stfiedu 3. ledna v 17 hodin a potrvá do 6. bfiezna. 

âestmír Církva
„Fotografie je láska, která mě provází již přes pade-
sát let. Po dvou letech ve FS Barrandov jsem vystu-
doval Filmovou fakultu AMU, obor filmová a tele-
vizní střihová skladba se zaměřením na dokumen-
tární film. Jedinou necenzurovanou tvorbu doku-
mentárního charakteru mi ale poskytovala fotogra-
fie. Při svých cestách za filmovou tvorbou po Evro-

pě, USA či Brazílii jsem vždy měl s sebou milovaný
Canon s nastavenou expoziční prioritou – lidé.“

Zdenûk Souãek
„Fotografováním a pozorováním přírody se zabý-
vám už od studentských let. V posledních deseti
letech se více věnuji fotografování ptáků a svými
snímky se snažím podávat svědectví o jejich živo-
tě. Za ptáky a fotografováním přírody podnikám
řadu výprav. Na svých expedicích jsem navštívil
již většinu evropských zemí a dále Brazílii,
Kostariku, Peru, Bolívii, USA a další. Rád se vra-
cím do Norska, hlavně za oblíbenými papuchalky
nebo sleduji v Evropě tah jeřábů.“

Sportovní fotografie
Otakar Kudrnáã
Zahájení v˘stavy probûhne ve stfiedu 3. ledna v 18 hodin
v Kavárnû KUS a potrvá do 6. bfiezna.

„Aktivně se věnuji fotografii od roku 1980. Nejprve
to byly sportovní fotografie ze závodů a automobi-
lových soutěží, s nimiž jsem se pravidelně účastnil
fotosoutěže organizované v rámci Rallye Škoda.
Dále jsem se účastnil řady výstav organizovaných
k různým sportovním podnikům. Poté jsem se za-
čal zabývat reportážní a živou fotografií. V sou-
časné době se věnuji krajině a životě v přírodě.“ 

Kolibfiík bûloãel˘
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Pfiehled plesové sezóny 2018
pátek 5. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SZ· TURNOV
Hraje kapela Collours, 
vstupné 180 / 160 / 140 Kč 
(předprodej v budově školy)

sobota 13. ledna od 20 hodin
VOLEJ&BASKET BÁLL
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, 
vstupné 170 Kč 
(předprodej v KC Střelnice 
a TJ Turnov Sportcentrum)

pátek 19. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OAH· 
tfiídy OA a CR
Hraje skupina Futrál, 
vstupné 160 / 180 Kč 
(předprodej v budově školy)

pátek 26. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OKTÁVY
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje skupina Futrál, 
vstupné 150 /170 Kč 
(předprodej ve studovně gymnázia)

pátek 2. února od 19 hodin
MATURITNÍ PLES OAH· tfiídy H4 a S4
Hraje kapela VzHáčka, vstupné 170 Kč 
(předprodej v budově školy)

sobota 3. února od 20 hodin
PLES ZU· TURNOV
Hraje Big band ZUŠ Turnov a Turnovanka, 
vstupné 200 Kč (předprodej v recepci KC Střelnice)

pátek 9. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4.C 
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, vstupné
150/170 Kč (předprodej v kanceláři gymnázia)

sobota 10. února od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL 
Hraje M.T.O. Universal Praha, 
vstupné v předprodeji 240 / na místě 300 Kč 
(předprodej na recepci KC Střelnice)

pátek 16. února od 20 hodin
MùSTSK¯ PLES
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, 
vstupné 220 Kč (předprodej na recepci KC
Střelnice)

sobota 17. února od 20 hodin 
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL
OAH· TURNOV
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, 
vstupné 800 Kč 
(předprodej v recepci KC Střelnice a sekretariátu
OHS Turnov, v ceně občerstvení, slosování
vstupenek o hodnotné ceny)

sobota 3. bfiezna od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
Hraje hudební skupina Koneckonců, 
vstupné 290 Kč 
(předprodej na recepci KC Střelnice)

pátek 9. bfiezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
Hraje kapela Piknik, 
vstupné 160 Kč, (předprodej v budově školy)

sobota 10. bfiezna od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES 
GYMNÁZIA TURNOV 
Hraje Orchestr Vladimíra Janského, 
vstupné od 180 Kč 
(předprodej na www.gytuples.cz)

Ma‰karní bál s M.T.O. Universal Praha
Letošní plesovou sezónu obohatí v sobotu 10. úno-
ra maškarní bál pro dospělé, vstup v maskách
a kostýmech je velice vítán. Na tento večer již nic ji-
ného neplánujte a vyrazte s přáteli na neotřelou
zábavu. 

Přijďte si zatančit na vystoupení nejoriginálnější-
ho hudebního seskupení této země, které pro vás
s nadhledem a napříč žánry zmapuje hudební scé-
nu od 60. let do současnosti. V podání Františka
Skály, Tomáše Hanáka, Zdeňka Lhotského, Len-
ky Vychodilové a dalších známých umělců uslyšíte

pestrou směsici písní od Elvise Presleyho a Toma
Jonese přes Franka Sinatru a Pavla Lišku až po
Janu Kratochvílovou a Hanku Zagorovou. A mno-
ho dalších.

Vstupenky již v předprodeji!

sobota 10. února od 20 hodin
Ma‰karní bál
K tanci a poslechu hraje M.T.O. Universal Praha
KC Stfielnice 
240 Kã v pfiedprodeji / 300 Kã na místû
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Pfied ·picberky vyrazíme na Madeiru
Lednový Cestovatelský klub – z jara do zimy. 

Madeira
– dovolená v ráji
Ve fotografiích a s mnoha zajímavými informa-
cemi průvodce CK Periscope Tomáše Hájka se
přeneseme na ostrov věčného jara ležícího
v Atlantském oceánu.

Díky příznivému počasí je Madeira ideálním
místem pro dovolenou doplněnou například pěší
turistikou, která je velmi obohacující a osvěžující
pro tělo i duši. 

Mořský vzduch a bujná vegetace s nejrůznější-
mi druhy květin vás nenechají na pochybách, že
jste v subtropech.

Ledové ·picberky
„Teplota klesající ke třiceti stupňům pod nulou,
přítomnost ledních medvědů, všude jen sníh,
led a kamení. Pro někoho jsou to možná nehos-
tinné podmínky, pro mě je to ale jedno z nejhez-
čích míst na světě,“ popisuje Špicberky cesto-
vatelka a fotografka Radka.

Špicberky jsou souostroví, odkud je to blízko už
jen do Grónska nebo na severní pól. I tuto nehos-
tinnou arktickou pustinu však osídlili lidé. A právě
o tom, jaké to je být studentem v místě, kde musí-
te na každém kroku nosit pušku, kde vám přes noc
zmrznou boty, kde je více než tři měsíce polární
noc a čtyři měsíce Slunce naopak nezapadne za
horizont, vám poví Radka Staňková.

stfieda 31. ledna od 18 hodin
·picberky
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 17. ledna od 18 hodin
Madeira – dovolená v ráji
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Lednové tipy kina Sféra
Leden nabídne záznamy
koncertÛ i opery
Pro fanoušky rockové a metalové hudby jsme
připravili hned z kraje roku dvojici legendár-
ních koncertů slavných kapel.
Nejprve si budete moci ve čtvrtek 11. ledna po-
slechnout Motörhead s jedinečným Lemmy Kil-
misterem. Hned v neděli 14. ledna na velkém plát-
ně vystoupí KISS s koncertem Rocks Vegas, který
byl v roce 2014 natočený v Hard Rock v Las Vegas.

Operní sezóna se v lednu přesouvá do
Semperoper v Drážďanech a nabídne úchvatný
záznam opery Lohengrin od Richarda Wagne-
ra zpívané v němčině. V hlavní roli se zde před-
staví jedna z nejslavnějších pěvkyň současnosti,
krásná ruská rodačka Anna Netrebko. Tato sopra-

nistka byla již v roce 2007 zařazena americkým
časopisem Time mezi stovku nejvýraznějších o-
sobností z oblasti umění a zábavy.

První leto‰ní Dámská
jízda s komedií 
Filipa Renãe
V lednu vstoupí do kin očekávaná komedie
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci podle knižní
předlohy a scénáře Haliny Pawlowské.

Film režíruje Filip Renč (Lída Baarová, Román
pro ženy) a zahrají si v něm například Klára
Issová, Matouš Ruml nebo Aneta Krejčíková.
Právě v premiérový čtvrtek 18. ledna zveme do ki-
na všechny ženy a dívky na první Dámskou jízdu
tohoto roku. V tradičně specifické atmosféře na-
vážeme na úspěšnou prosincovou Dámskou jízdu
a samozřejmě nebude chybět welcome drink pro
všechny příchozí zdarma.

KISS – metalová legenda
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

úter˘ 9. ledna 2018 – Garderobiér 
(abonentní divadelní představení) 280,–

sobota 13. ledna 2018 – Volej&Basket Báll
(ples) 170,–

stfieda 17. ledna 2018 – Madeira – dovolená v ráji 
(Cestovatelský klub) 90,–

sobota 20. ledna 2018 – Richard Wagner 
– Lohengrin (Opera v kině) 270,–

pondûlí 22. ledna 2018 – Commedia Finita
(volné divadelní předstvení) 320,–

stfieda 23. ledna 2018 – Dvakrát Kateřina
(Turnovský hudební večer) 120,–

stfieda 24. ledna 2018 – Nová partička
(improvizační show) 430,– 

stfieda 31. ledna 2018 – Špicberky 
(Cestovatelský klub) 90,–

ãtvrtek 1. února 2018 – Zamilovaný sukničkář 
(volné divadelní představení) 350,–

stfieda 7. února 2018 – Autostopem po Sýrii 
(Cestovatelský klub) 90,–

sobota 10. února 2018 – Maškarní bál se skupinou 
M.T.O. Universal Praha (ples) 240,–

stfieda 14. února 2018 – Turnovské orchestrální 
sdružení (Turnovský hudební večer) 120,–

pondûlí 19. února 2018 – Moje malá úchylka
(abonentní divadelní představení) 380,–

stfieda 21. února 2018 – Zemí Škipetarů aneb vítejte 
v Albánii (Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 28. února 2018 – Zimní pohádka
(přímý přenos baletu) 250,–

sobota 3. bfiezna 2018 – Nový erotický ples
(ples) 290,–

stfieda 7. bfiezna 2018 – Palestina – země nezemě 
(Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 14. bfiezna 2018 – Pavel Zemen – Klavírní 
recitál (Turnovský hudební večer) 120,–

pátek 16.–sobota 17. bfiezna 2018 – Neform jazz fest 
(hudební festival) 
jeden den 160,– / dva dny 200,–

stfieda 21. bfiezna 2018 – Rusko a Mongolsko 
(Cestovatelský klub) 90,–

sobota 24. bfiezna 2018 – Giacomo Puccini 
– Bohéma (Opera v kině) 270,–

sobota 31. bfiezna – Barbora Poláková
(koncert) 290,–

stfieda 4. dubna 2018 – S Čapkem krajinou 
Amundsena (Cestovatelský klub) 90,–

úter˘ 17. dubna 2018 – Jméno 
(abonentní divadelní představení) 280,–

stfieda 18. dubna 2018 – Jiří Bárta a Terezie Fialová 
(Turnovský hudební večer) 120,–

sobota 21. dubna 2018 – Wolfgang Amadeus Mozart
– Kouzelná flétna (Opera v kině) 270,–

stfieda 25. dubna 2018 – Thajsko 
(Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 9. kvûtna 2018 – Ze srdce Evropy 
do Santiaga de Compostela
(Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 16. kvûtna 2018 – Československé komorní 
duo (Turnovský hudební večer) 120,–

úter˘ 22. kvûtna 2018 – Osiřelý západ (abonentní 
divadelní představení) 340,–

nedûle 24. kvûtna 2018 – Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách (volné divadelní
představení – repríza) 100,–

ãtvrtek 7. ãervna 2018 – Michal David
(koncert) 490,–

úter˘ 12. ãervna 2018 – Labutí jezero
(přímý přenos baletu) 250,–

Předprodej probíhá v recepci KC Střelnice:
pondělí 7.30 –16.00
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –16.00
pátek 7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro 

veřejnost uzavřena)

Pfiedprodej vstupenek

Labutí jezero

Michal David

Rusko a Mongolsko v Cestovatelském klubu
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/knihovnaTurnov

Turnovská knihovna vstupuje rokem
2018 do nûkolika nov˘ch projektÛ
Vedle projektů výchovy ke čtenářství a čtenářské
gramotnosti zařazujeme rozšíření projektu Aktiv-
ně ve stáří pro seniory Turnovska. Nově startuje
projekt Bookstart – S knížkou do života (pro malé
děti do 6 let věku a jejich rodiče). Dále pokračuje-
me v projektech, které již se staly tradicí v činnos-
ti této instituce – jmenujeme ty nejzásadnější:
Klub Matýsek, Babička a dědeček do školky (MŠ),
Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář (1. ročníky
ZŠ), Druhé a další čtení (Dílny čtení a čtenářské
kluby pro ZŠ), Knihovna pro všechny – Knihovna
otevřená rodině (Pohádkové podvečery, Tvůrčí vý-
tvarné dílny, přehlídky vypravěčů – Čteme všich-
ni, vypráví jen někdo a další). A mnoho dalších
kulturně-vzdělávacích pořadů. 

Přejeme všem turnovským občanům 
pohodový rok 2018.

Kalendář akcí

úter˘ 9. ledna od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek 
Lednové setkání s předškoláky na téma zima a zá-
pis do školy se blíží. Na děti se těší Eva Kordová. 

úter˘ 9. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny a dal‰í
kaÏdé úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘
Granátek 
Pravidelná setkávání nad novými knížkami, vede
Eva Kordová. 

stfieda 10. ledna od 12 hodin, M· 28. fiíjna a kaÏdou dal‰í 
stfiedu v mûsíci 
pátek 12. ledna od 12 hodin, M· Zborovská Turnov 
a kaÏd˘ dal‰í pátek v mûsíci 
Babiãka do ‰kolky 

Lednové zahájení čtení s pohádkovou babičkou o-
tevírá nový rok projektu. 

stfieda 10. ledna od 18 hodin, ãítárna oddûlení pro dospûlé 
Klub zaãínajících autorÛ
Přijďte představit svá nová díla a diskutovat o psa-
ní a literatuře. Klub vede Pavlína Lodeová. 

pondûlí 15. ledna od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
stfieda 17. ledna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
ãtvrtek 18. ledna od 14 hodin, klubovna KAS penzion ÎiÏkova 
Island – Po stopách hork˘ch 
pramenÛ 
Cestovatelé Petra Kvarda a Pavel Chlum se opět
podělí o další zajímavé zážitky ze svých cest. 

úter˘ 16. ledna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer 
– Zimní pohádky 
Oblíbené nafukovací pohádky se sněhulákem na
téma zima v podání divadla Rolnička. 

stfieda 17. ledna od 9.30 hodin, oddûlení Následné péãe 
nemocnice Turnov 
Biblioterapie pro seniory 
Zahájení další části projektu Aktivně ve stáří pro
pacienty v nemocnici, kteří potřebují psychotera-
pii pomocí četby. Tato terapie se bude konat pravi-
delně každý týden ve středu. Projekt povede kni-
hovnice Eva Kordová za asistence odborné pra-
covnice PaedDr. Ivany Vacardové a s podporou

primáře oddělení následné péče MUDr. Daniela
Pospíšila. 

nedûle 21. ledna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Zimní dílna – drátková a plstûná 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma
zimní inspirace. 

pondûlí 22. ledna–pátek 26. ledna od 8 hodin, 
turnovské základní ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítom-
nosti krále a královny všech pohádkových knížek.

úter˘ 23. ledna od 18 hodin, hl. budova knihovny
Sedm perel astronomie 
– Petr Horálek 
Astronom, fotograf a cestovatel Petr Horálek si
pro veřejnost a zájemce o astronomii připravil
přednášku o sedmi perlách astronomie, které jsou
velice ojedinělé. 

pondûlí 29. ledna od 18 hodin, budova Z· v Ale‰ovû ulici, Turnov II. 
stfieda 31. ledna od 14 hodin, jídelna oddûlení následné péãe 
nemocnice Turnov 
Putování po âínû 
Cestopisná přednáška pro všechny milovníky exo-
tického putování po nejlidnatější zemi světa. 

úter˘ 30. ledna 2018 od 9 hodin, poboãka knihovny pro dûti Z·
v Ale‰ovû ulici Turnov II. 
Literární dílny se spisovatelkou
Petrou Braunovou 
Autorské literární dílny v rámci projektu Druhé
a další čtení pro žáky základní školy.

úter˘ 30 ledna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Památník
Terezín 
Přednáška ředitele Památníku Terezín pana Jana
Roubínka. Povídaní o činnosti Památníku, jeho
historii a aktivitách. Akce se koná ve spolupráci se
Synagogou Turnov a Ochranovskou Jednotou
bratrskou.



16 | | leden 2018

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 481 366 255–6
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého 
beránka 
(v 1. patře infocentra)

8. ledna – 3. dubna
Krajina âeského ráje
Výstava akvarelů turnovské rodačky, malířky
Libuše Šmejcové. Obrazy, které zachycují hlavně
Český ráj a Turnovsko, si budete moct i zakoupit.

Výstavu můžete zhlédnout do 3. dubna. Vstupné
je zdarma.

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

úter˘ 30. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Pfiedná‰ka o Památníku Terezín
Pozvání Synagogy Turnov přijal vzácný host, ředi-
tel Památníku Terezín, PhDr. Jan Roubínek. V po-
řadu nazvaném Terezín: místo paměti pohovoří
o jedinečné úloze Památníku Terezín, který spra-
vuje památku Čechů, českých Židů i Evropanů,
kteří byli za války vězněni v Malé pevnosti a ghet-
tu Terezín. Památník Terezín je Národní kulturní
památkou a je zapojen do světové sítě institucí pe-
čujících o odkaz obětí holokaustu. Přednáška
s besedou se koná u příležitosti tragického 75. vý-
ročí transportu našich židovských spoluobčanů
do vyhlazovacích táborů. Vstupné 50 Kč.

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

V lednu je hrad Vald‰tejn mimo konání akcí uzavfien.

pondûlí 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Tradiční koncert pro všechny, kdo se chtějí zapo-

slouchat do procítěného zpěvu za doprovodu var-
han kaple sv. Jana Nepomuckého. Vstupné 60 Kč,
děti do 6 let zdarma.

Sobota 6. ledna od 14 hodin
Tfiíkrálov˘ koncert Hradeckého
komorního tucteta
Zveme na pravidelného valdštejnského hosta,
který stále přichází s něčím novým, a tak jeho kon-
certy neomrzí. 
Vstupné: 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
nám. âeského ráje 4, Turnov, t
el.: 481 325 989, 737 206 691

Vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti ve výkladu odborného průvodce o těžbě
a zpracování českého granátu. Obdivovat můžete
i jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm vážící 0,7 g nebo cenu ČESKÝ SLAVÍK.

2. ledna–31. bfiezna 
zákaznické centrum Galerie Granát Turnov
Rozmanitou krajinou...
V˘stava fotografií Rostislava
Bartonû
Rostislav Bartoň se narodil 8 prosince 1969
v Lanškrouně a je velmi rád, že mohl prožít nád-
herné dětství na venkově. Fotografování se začal
věnovat v 80 letech. Příroda a fotografování ho
nabíjí a má radost, když fotografie pohladí na du-
ši i někoho jiného. Kromě přírody se v poslední
době začal více věnovat i portrétům a reportážní
fotografii. 
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Îlutá ponorka Turnov 
www.zlutaponorka.turnov.cz, 
svc.turnov@gmail.com
tel.: 603 293 957

úter˘ 2. ledna od 17.30 do 20.30 hodin (první lekce)
Kurz malby olejov˘mi barvami 
– pro mírnû pokroãilé 
Výtvarný kurz (3 měsíce – 13 lekcí po třech hodi-
nách) v přízemí Žluté ponorky. Lekce vede
Veronika Štětinová Stonjeková. Kapacita je 10
osob. Kurz vám pomůže pochopit výtvarné myšle-
ní, barevnou kompozici a barevné spektrum
v malbě olejovými barvami. Přihlášky online na
webu Žluté ponorky. Cena: 2 400 Kč (cena jedné
tříhodinové lekce 154 Kč)

ãtvrtek 4. ledna od 17.30 do 19.30 hodin (první lekce)
Kurz malby akrylov˘mi barvami
– pro mírnû pokroãilé 
Výtvarný kurz (3 měsíce – 13 lekcí po třech hodi-
nách) v přízemí Žluté ponorky. Lekce vede
Veronika Štětinová Stonjeková. Kapacita kurzu je
10 osob. Kurz vám pomůže pochopit výtvarné
myšlení, barevnou kompozici a barevné spektrum
v malbě akrylovými barvami. Přihlášky ONLINE
na webu Žluté ponorky. Cena: 2 400 Kč (cena jed-
né tříhodinové lekce 154 Kč)

pátek 2. února od 17.30 do 19.30 hodin (první lekce)
Kurz kresby – pro zaãáteãníky
Výtvarný kurz (3 měsíce – 13 lekcí po dvou hodi-
nách). Lekce vede Veronika Štětinová Stonjeková.
Kapacita kurzu je 10 osob. V rámci kurzu si osvo-
jíte různé techniky kresby, jako je kresba tužkou,
uhlem či rudkou. Vyzkoušíte si základy kompozice,
perspektivy a měření. Postupně se propracujete až
ke studijní kresbě. Vhodné pro úplné začátečníky
i pro zájemce o přípravu na školy s výtvarným za-
měřením. Cena: 2 000 Kč

úter˘ 9. ledna od 16 do 21 hodin
Podveãer s deskov˘mi hrami
Volné hraní zajímavých deskových her pro zájem-
ce od 6 do 90 let. K dispozici arzenál čtyřiceti akč-

ních her, postřehovek i pártyovek. Vstupné dobro-
volné. 
Kajuta ã. 25 ve druhém patfie Îluté ponorky

ãtvrtek 11. ledna od 18 do 22 hodin
Kouzlo grafické barvy
Výtvarná dílna pro dospělé. Malujeme různými
pomůckami (špachtle, válečky, houbičky, hadříky
apod.). Kreativní tvorba pro každého, kdo má
chuť užít si barev a tvoření. Kapacita 9 osob, cena
300 Kč. 
Prosím případné zájemce, aby zaslali závaznou
rezervaci na adresu ladicka@email.cz. 
V˘tvarná dílna Îluté ponorky

pondûlí 15. ledna od 18 hodin
THULE TUVALU – projekce filmu
festivalu dokumentárních filmÛ
JEDEN SVùT
ZAzemí z. s. ve spolupráci se Žlutou ponorkou vás
zve na projekci dokumentu s environmentální té-
matikou. Vstup zdarma. Režie: Matthias von

Gunten, Švýcarsko, 2014.
Sál v pfiízemí Îluté ponorky

pondûlí 26. února – pátek 2. bfiezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor
s Ponorkou 2018
Žlutá ponorka nabízí již tradičně zajímavý spor-
tovně zaměřený program na jarní prázdniny.
Letos budou probíhat dva běhy současně – starší
(9–14 let) mladší (6–9 let), v případě potřeby je
možné mezi skupinami děti přesunout (sourozen-
ci apod.). Konkrétní náplň jednotlivých dnů závisí
na počasí. V případě dobrého sněhu bude většina
dopoledních programů směřovat do areálu Stru-
hy. Případně budeme docházet na ledovou plochu
a využívat tělocvičny škol. Lyže a brusle s vámi bu-
deme řešit jednotlivě a v závislosti na počasí.
Cena: 1500 Kč. Kontakt: info.ponorka@gmail.com,
722 642 287. 

Šťastnou plavbu na vlnách roku 2018 přeje všem
Žlutá ponorka Turnov a její posádka.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

stfieda 3. ledna
Zahájení pravidelného programu

stfieda 17. ledna od 19.30 hodin
Máma z basy
Promítání jedinečného časosběrného dokumentu
Veroniky Jonášové o matkách ve vězení a o síle
mateřského pouta. Nutná rezervace na tel.: 777
610 081 nebo na www.naruc.cz. Vstupné dobro-
volné.

pátek 19. ledna od 10 hodin
PÛsobení médií na dûti
Čím jsou média nebezpečná pro malé děti?
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Vstupné 30 Kč.

stfieda 24. ledna od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Mgr. Martinou Peukerovou.
Objednání na tel. 777 419 499 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

stfieda 24. ledna od 19.30 hodin
V Ïenském kruhu 
Tematický večer pro ženy s Mgr. Martinou Peu-
kerovou. Přihlášení na naruc.turnov@seznam.cz.
Vstupné 180 Kč.

ãtvrtek 25. ledna od 18 hodin
Péãe o sebe v nároãn˘ch situacích 
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a specific-
kými požadavky na výchovu a vzdělávání tento-
krát s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou.
Vstupné 30 Kč.

ãtvrtek 25. ledna od 19.30 hodin
OkamÏik zrození 
– dar, cesta k sebepoznání, nebo
noãní mÛra? 
Večer pro ženy na téma těhotenství, porod a vše,
co s ním souvisí, s porodní dulou Martinou Peu-
kerovou a psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou.
Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz. Vstupné
80 Kč.

pátek 26. ledna od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 
Osobně směňte své produkty, nabídněte nebo po-
ptejte služby, sdílejte své zkušenosti a talenty.
Pravidelný Bleší trh pořádaný skupinou 7LETS.
K obchodování je použita vlastní měna Ráj Český
(tzv. RájČe) nebo dle dohody. 

úter˘ 23. a 30. ledna od 17 hodin
Jak se domluvit s dûtmi a dosáh-
nout spolupráce aneb proã dûti
neposlouchají a jak to zmûnit 
Intenzivní šestihodinový kurz o rodičovské komu-
nikaci se Zdeňkem Oklešťkem. Nutná rezervace!
Více informací a rezervace na http://suctou.zde-
nekoklestek.cz/

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte nás na facebooku nebo na www.naruc.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804 , tel.: 604 988 480, 
www.vctu.cz, email: info@vctu.cz

Aktuální termíny

Pro vefiejnost
Jarní semestr kurzů pro veřejnost bude zahájen
v pondělí 5. února. 

Přihlásit se můžete on-line na webových strán-
kách www.vctu.cz, telefonicky na čísle 604 988 480,

e-mailem na adrese info@vctu.cz nebo osobně
v kanceláři VCT do konce ledna.

Sociální oblast
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách (akreditovaný kvalifikační kurz, celkový
rozsah 150 hodin) – od 13. bžezna.

V‰ech 5 P pro nadané
Všech pět P (pět portfolií) měli k dispozici nadaní
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žáci a studenti v uplynulém roce. Mohli tak na-
hlédnout pod pokličku svého budoucího studia
a povolání a vyzkoušet si, jaké možnosti jednotlivé
obory nabízejí.

Zájemci o architekturu pracovali v Portfoliu bu-
doucího architekta a vyzkoušeli si pod vedením
odborníka navrhnout a realizovat designový ob-
jekt. 

Budoucí medici poznávali lidské tělo a zkusili si
svou první pitvu. 

V Portfoliu pro přírodovědce se žáci seznámili
s odbornou laboratoří v iQLandii. 

Skupina techniků navštěvovala v rámci svého
portfolia středisko Toptec. 

Nezapomněli jsme ani na všestranně nadané
žáky, kteří si ještě své povolání nevybrali, a těm
jsme nabídli Portfolio pro nerozhodnuté, ve kte-
rém se seznámili hned s několika perspektivními
technickými obory. 

A co se žákům líbilo nejvíce? Někoho zaujaly hi-

stologické preparáty, jiní byli nadšeni pitvou srdce
nebo separací DNA. Technici mluvili nadšeně o ú-
žasných optických přístrojích a výrobě spektro-
metru a hologramu. Přírodovědci pracovali s růz-
nými preparáty, mikroskopovali a poznávali, čím
se zabývá mikrobiologie v praxi.

Naše poděkování patří všem, kteří se na projek-
tu podíleli a zprostředkovali žákům a studentům
vhled do jejich možné budoucí profese. 

Jaroslava Dudková

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Výstavy

9. listopadu 2017 – 21. ledna 2018, Kamenáfisk˘ dÛm
Loutky ze staré pÛdy 
Rodinná loutková divadla ze sbírky Marie
a Pavla Jiráskových

České loutky jsou fenoménem. Více než sto let
jsou vnímány jako národní kulturní poklad
a v prosinci 2016 byly zapsány do Reprezentativ-
ního seznamu nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO.

Výstava Loutky ze staré půdy představuje histo-
rické loutky a kompletní loutková divadla s mno-
ha proměnami dekorací, určená pro šlechtická,
patricijská, později domácí, školní či spolková
představení z let 1850–1920. Na rozdíl od sériově
vyráběných loutek a divadel se soustředí na loutky
jedinečné, originální, vytvořené umělci pro kon-

krétní spolková a rodinná divadla často s originál-
ními ručně malovanými kulisami.

Nejrozšířenějším typem loutky tehdy byla ma-
rioneta vyřezávaná z lipového dřeva, bohatě
kostýmovaná a vedená drátem a nitkami. Každý
z řezbářů vtiskl svým loutkám osobitý charakter,
sahající od lidové naivní řezby až po virtuózní
uměleckou stylizaci umělců pracujících převážně
pro kostely. Podobně je tomu s divadelními scéna-
mi i kulisami, které také velmi zřetelně odráží
vkus i schopnosti svého tvůrce.

Na sklonku 19. století se nejprve loutkové di-
vadlo přestěhovalo z návsí, náměstí a hostinců do
zámeckých salonů či měšťanských pokojů a nako-
nec i do škol, sokoloven a běžných rodin. Lout-
kové divadlo se stalo důležitým nástrojem výcho-
vy i nositelem národního uvědomění.

23. listopadu 2017–14. ledna 2018, V˘stavní sál
reGenerace 3 
Na počátku cyklu výstav reGenerace, kterou při-
pravujeme již potřetí, bylo zjištění, že v posled-
ních desetiletích jsme věnovali výrazně více
pozornosti mezinárodní šperkařské scéně a histo-
rickému šperku než současné autorské tvorbě
zdejších zlatníků a šperkařů. 

K autorům žijícím a tvořícím v Turnově a jeho
bezprostředním okolí pravidelně zveme i ty ze
sousedních a posléze i vzdálenějších regionů – le-
tos to budou kolegové z Jablonecka a Liberecka.
Grafická podoba názvu výstavy napovídá, že dal-
ším naším cílem je umožnit setkání generací. 

18. ledna–18. února, V˘stavní sál muzea
Udûlej si sám 
– kutilství v âeskoslovensku 
pfied rokem 1989
Kutilství hrálo v Československu před rokem
1989 významnou roli. Spousta dnes běžných vý-
robků byla pro většinu lidí nedostupná a touha po
nich vedla k tomu, že si je lidé amatérsky vyráběli
sami doma. Materiál odpovídající danému výrob-
ku byl často nedostatkových zbožím, a k výrobě
tak sloužily komponenty a materiály často až vel-
mi kuriózní. Ze součástek naprosto jiného určení
rázem vznikaly naprosté unikáty, které jsou dnes
po zásluze považovány za exponáty hodné výstav-
ních prostor. 

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû
pondûlí, leden 9.00–16.00 hod. 

DlaskÛv statek v Dolánkách 
v lednu a únoru uzavfien.
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 • Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ, 
rekreaãních a komerãních objektÛ. 

 
• Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu

• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti. 

• Správa domÛ pro SVJ.

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz

ZAzemí
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz
www.facebook.com/zazemi.turnov

pondûlí 15. ledna od 18 hodin v sále Îluté ponorky
ThuleTuvalu
Promítání filmu ve spolupráci se Žlutou ponorkou.
Grónské městečko Thule je nejseverněji obýva-

ným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrov-
ní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct
tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena.
Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který
tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ost-
rovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně kli-
matu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už
dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním
životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika
místních rodin, které si uvědomují, že jejich tra-
diční způsob života a obživy spěje rychlostí tající-
ho ledu ke změně. Režie Matthias von Gunten.

pondûlí 29. ledna od 18.00 sál Îluté ponorky
Setkání zájemcÛ o KPZ

Přijďte se dozvědět, co že se to chystáme v Tur-
nově založit a co to vlastně ta KPZka je. Dozvíte

se, jak si zajistit pravidelný příjem právě sklizené
úrody od místních farmářů a jejich výrobků.

Do systému KPZ jsou zapojeni místní zeměděl-
ci hospodařící šetrně: respektující životní prostře-
dí, přírodní a kulturní dědictví a zdraví lidí. 

Více na www.kpzinfo.cz a na našem webu
www.zazemi-turnov.cz.

ohlasy / inzerce
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2018

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého
mûsta Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, Klára Preislerová, Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ.

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

Tomá‰ Hocke
Milý čtenáři,
byl jsem osloven s prosbou, abych se podíval do
křišťálové koule a vyvěštil budoucnost Turnova
v roce 2018. Protože lepší než koule je návrh roz-
počtu města pro rok 2018, tak se Vás pokusím se-
známit s plánovanými akcemi. 

V roce 2018 budeme stavět spíše z povinnosti ke
komunikacím a dalšímu majetku města, méně pro
radost. To bude spojeno s dopravními omezeními
a potřebnou mírou tolerance a trpělivosti. Po-
měrně velké množství projektů je vázáno na do-
tační tituly. Mohu jmenovat rekonstrukci učeben
a nové výtahy v základních školách, chodníky
v Mašově či nový objekt Fokusu ve Skálově ulici,
Asi tou největší bude stále stavba druhé radnice
v bývalém objektu sirotčince ve Skálově ulici.
Uvidíme, jak se vyvine soutěž na dodavatele
Rekonstrukce a dostavby ZŠ Mašov. Ta by pak by-
la asi druhou největší stavbou města.

Z komunikací se pokusíme opravit kousek
chodníku na sídliště Výšinka, silnici na Bukovině
Na Hranici, zřídit výhybny na silnici mezi Dlasko-
vým statkem a Loužkem, opravit slibovaný chod-
ník v Alešově ulici, postavit přechod a nové auto-
busové zastávky u Žluté ponorky, dodělat chodník
a veřejné osvětlení v Pekařově ulici, chodník a ve-
řejné osvětlení v Aleji legií, opravit cestu v parku
u letního kina po stavbě horolezecké expozice.
Dojde k opravě schodiště u TSC a posledního
chodníku v sídlišti U Nádraží. Když nám budou
přát dotační tituly, mohli bychom vybudovat
chodník v Sobotecké ulici směrem na Kalužník či

Zámûry vedení mûsta v roce 2018
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chodník ze Sobotecké ulice na mašovskou náves.
Budou zahájeny práce na Nádražní. Zasíťujeme
další lokalitu pro stavbu rodinných domů na
Hruštici. Mělo by rovněž proběhnout rozšíření
ploch kompostárny. Možná dojde i na autobuso-
vou zastávku u Lidlu. Společně s Vodohospo-
dářským sdružením Turnov pak budeme realizo-
vat opravu Přemyslovy ulice. 

Z oprav městských objektů bychom měli zahájit
výměnu oken na ZŠ Žižkova, pokračovat ve výmě-
ně oken na ZŠ Skálova a v opravě části fasády na
objektu gymnázia. Domov důchodců Pohoda by
se měl dočkat nové kotelny. Dojde k otevření nové
pobočky knihovny na turnovském nádraží. V byto-
vém fondu bychom měli zahájit další opravy měst-
ských bytů, výměn oken v Bezručově čp. 1054
a 1055, zateplení střechy v DPS Granátová, výměn
ležatých rozvodů a snad i části oken v DPS Žižkova.

Obdrželi jsme dotaci na vybudování fotbalové-
ho hřiště s umělou trávou na místě bývalého
„škváráku“, snad tedy bude do podzimu 2018 ho-
tovo. Budeme pokračovat v opravách městských
sportovišť, rekonstrukce běžeckého oválu na Tur-
nově 2 a fotbalových šaten. 

Z drobných památek bychom rádi opravili další
část hřbitovní zdi a fasády hřbitovní kaple v Pele-
šanech, v případě dotace i další část hřbitovní zdi
u kostela Narození Panny Marie. Vyměnili další
část oken na historické radnici. Na hradě Vald-
štejn bychom rádi za přispění dotace opravili terasu
nad biliárovým sálem a střechu na vstupní bráně.

Vodohospodářské sdružením Turnov s kofinan-
cováním ze strany města a hlavně SFŽP bude v ro-
ce 2018 budovat dvě klíčové stavby a to kompletní
rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích včet-
ně zabezpečení vrtů proti povodni a rekonstrukci
vodovodních řadů na Vesecku včetně nového nad-
zemního vodojemu v Ohrazenicích. Také se pustí-
me do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních
řadů v Nádražní ulici v úseku Hotel Beneš až
Ohrazenice. Za námi by měl nastoupit Liberecký
kraj s kompletní rekonstrukcí této komunikace
včetně navazující rekonstrukce silnice II/610
z Turnova na hranici kraje.

Ve spolupráci s Libereckým krajem bude prove-
dena rekonstrukce Palackého ulice. Zde dojde
k náhradě kostek za tichý asfalt v jízdních pruzích.
Kostky zůstanou tak pouze v parkovacích záli-
vech. V rámci projektů životního prostředí by-
chom rádi provedli sadovnické úpravy v Pekařově
ulici, v Aleji legií, u chodníku na Kamenec či par-
čík u autobusového nádraží.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, projekt Alzheimer centra, pro-
jekt opravy pasáže radnice či studie nové městské
knihovny. O desítkách až stovkách drobných
oprav a úprav se nezmiňuji, protože se stávají sa-
mozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2018.
Do roku 2018 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

Jana Svobodová
Co nás čeká v roce 2018, v roce oslav 100. výročí
vzniku republiky.

Čeká nás čtvrtý rok volebního období současné-
ho zastupitelstva, které připravilo další investiční
akce, opět se v Turnově bude budovat ve všech ob-
lastech. Již se pracuje na přestavbě bývalého sirot-
čince ve Skálově ulici na druhou budovu městské-
ho úřadu. Hned zkraje roku se budeme zabývat
podzemními kontejnery na tříděný odpad, vytipo-
vána jsou dvě místa – parkoviště U Raka a prostor
u obchodu Billa u nádraží. Turnovské odpadové
služby se chystají rozšířit plochy kompostárny na

Malém Rohozci. Pokračovat budou rekonstrukce
na městském hradě Valdštejn s pomocí dotace mi-
nisterstva kultury a Libereckého kraje. Letos se
plánuje obnova terasy nad biliárním sálem a ob-
nova střechy a krovů vstupní brány. Hrad Vald-
štejn se v loňském roce těšil velké návštěvnosti,
zaznamenal nárůst o více než 5 tisíc návštěvníků.
Od jara se budou opravovat krajské komunikace,
určitě Palackého, chystá se i Nádražní ulice, obě
tyto rekonstrukce bohužel znepříjemní průjezd
městem. Také se bude opravovat ulice Přemyslova.
Chystají se velké vodohospodářské akce podpoře-
né dotacemi Státního fondu životního prostředí.
Posunout dál se budeme snažit velké projekty jako
je dostavba městského divadla, bytové domy v uli-
ci 5. května a přístavba Domova důchodců Poho-
da. Neméně významné jsou investice do základ-
ních škol, ať už je to kompletní rekonstrukce školy
v Mašově nebo výměna oken a oprava střechy na
velkých školách. Ze sportovních investic se chystá
stavba fotbalového hřiště s umělou trávou za při-
spění dotace ministerstva školství a města.
Pokračovat budeme v projektech, které vyžadují
delší přípravu, jako je pokračování Greenway Jizera
z Turnova do Svijan. 

Na podzim se budou konat komunální volby,
kde my, zastupitelé, budeme podrobeni hodnoce-
ní občanů. Myslím, že se mám toho povedlo hod-
ně a v Turnově jsou investice vidět.

Přeji všem úspěšný rok a pevné zdraví.
Jana Svobodová
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Petra Hou‰ková
2018 – Rok výročí vzniku republiky v Turnově

Rok 2018 znamená pro Českou republiku mno-
ho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým ak-
cím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968
patří neodmyslitelně k významným milníkům na-
ší historie. 28. října 2018 nás čeká výročí vzniku
samostatného Československa. Uběhne přesně
100 let od chvíle, kdy byla vyhlášena pro národy
bývalého Rakouska-Uherska samostatnost! V ten
den se začala psát nová kapitola našich dějin.
V Turnově rok 2018 tradičně zahájíme novoroč-
ním ohňostrojem. 

Připomínce vzniku republiky bude věnován
městský ples 16. 2., Den vítězství 4. 5., vrcholem
bude oslava svátku 28. října, jehož součástí bude
slavnostní večer na Střelnici za účasti Podkrko-
nošského symfonického orchestru. Na mimořád-
nou kulturní akci ke vzniku republiky se můžeme
těšit v červnu v rámci festivalu Dvořákův Turnov

a Sychrov, kdy by měla v turnovském divadle vy-
stoupit operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Co
nás čeká dále – v červnu by měl být k vidění na tur-
novském nádraží ojedinělý Legiovlak a proběhne
Všesokolský slet. Na září plánujeme setkání part-

nerských měst. Děti v našich základních školách
oslovíme soutěží s futurologickým tématem.
Tematicky k výročí republiky připravují své pro-
gramy na příští rok Muzeum Českého ráje,
Městská knihovna A. Marka, Turnovské památky
a cestovní ruch i další organizace. U příležitosti vý-
ročí republiky bude vydána reedice publikace
o Turnovu. Mnoho zajímavých tematických akcí
pro veřejnost připravuje i Liberecký kraj, který vý-
ročí využije k představení regionální historie. Jeho
putovní výstava, mapující vybrané historické mo-
menty posledních sta let spjaté s naším regionem,
bude ke zhlédnutí rovněž v Turnově. Za pozornost
bude určitě v roce 2018 stát i výročí dvou turnov-
ských škol – gymnázia a ZŠ Skálova. Jménem
vedení města srdečně zvu na připravované akce
a věřím, že nás čeká rok bohatý na vzpomínky, za-
jímavý na akce a otevřený pro nové smysluplné
skutky.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018
přeje Petra Houšková.

Poplatek 
za komunální 
odpad v roce 2018
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že pro rok 2018 činí poplatek za
svoz komunálního odpadu 660 Kč za osobu a rok,
občané ho mohou uhradit na těchto místech:

1/ Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, kancelář č. 202 ne-
bo č. 209 a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., dále v úterý,
čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do
13.00 hodin, kde je možné rovněž uplatnit a před-
ložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné
nedoplatky, přeplatky, (splátky).

2/ V informačním středisku Turnovské památ-
ky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje,
ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do
31. 3. 2018.

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: tel. č.: 481 366 214,
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, 
– Zdeňka Salačová: tel. č.: 481 366 202,
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, 

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 po-
tvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2017, na-
leznete na internetových stránkách města Turno-

va v sekci životní prostředí – pytlový sběr třídě-
ných odpadů a o tuto částku Vám bude ponížen
poplatek v roce 2018 (jedná se o úlevu uvedenou
v souboru za měsíc říjen 2017). 

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
třídění odpadu vyřizuje odbor životního prostředí
tel. č.: 481 366 161 (pí. Sedláková).

Zdeňka Salačová, 
finanční odbor 
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Městský úřad Turnov zavedl ve svých budovách
další možnou formu úhrady. 

Město Turnov se dlouhodobě snaží rozšiřovat
množství služeb Městského úřadu Turnov. Obyva-
telé České republiky dávají stále častěji přednost
platbě kartou před hotovostí. Na základě podnětů
od obyvatel přistoupilo Město Turnov k anketní-
mu šetření pro zjištění zájmu o tento druh platby.
Na webových stránkách města probíhalo od břez-
na 2017 hlasování, jehož výsledky ukázaly, že
74 % respondentů preferuje tuto bezhotovostní
formu úhrady. Po tomto kroku byl zahájen proces
pro pořízení a zprovoznění platebních terminálů
na jednotlivých odborech městského úřadu. 

Platební terminály byly pořízeny od společnosti
ČSOB, u které má Město Turnov vedený svůj ban-
kovní účet. Činnost devíti platebních terminálů

prošla dvouměsíčním zkušebním provozem, bě-
hem kterého se dořešily poslední technické detai-
ly. Od prosince 2017 je možné na všech budovách
Městského úřadu Turnov využít úhrady platební
kartou.

V současné době je možné na Městském úřadě
Turnov platit všechny správní poplatky, mezi kte-
rými jsou například poplatky za uskutečnění sva-
tebního obřadu, poplatky související s vydáváním
dokladů, správní poplatky na odboru dopravy či
na obecním živnostenském úřadě. Kromě poplat-
ků je možné využít platby kartou na úhradu pokut,
nákladů řízení nebo běžné místní poplatky, mezi
kterými je poplatek za zábor prostranství, ze psů
či za svoz komunálního odpadu.

Na Mûstském úfiadu Turnov mÛÏete platit kartou

Mûsto Turnov vyhla‰uje
dotaãní programy
Správce programových dotací, odbor školství,
kultury a sportu Městského úřadu Turnov, in-
formuje o vyhlášených dotacích pro rok 2018.
• Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 16. 2. 2018. 

• Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 28. 2. 2018. 

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit 
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 28. 2. 2018. 

• Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov
Žádosti se podávají od 8. 1. 2018 do 16. 2. 2018.

• Podpora činnosti sportovních spolků
Žádosti se podávají od 2. 1. 2018 do 10. 1. 2018.

• Podpora obecně prospěšné činnosti
Žádosti se podávají od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

• Podpora zahraniční spolupráce
Žádosti se podávají od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

• Fond na podporu sociální oblasti Města
Turnova
Žádosti se podávají od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018.
Správce dotace je odbor sociální věcí Městského
úřadu Turnov.

• Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů
Žádosti se podávají od 5. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
Správce dotace je odbor správní Městského úřadu
Turnov.

Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnova
v sekci Dotace města a dále na úřední desce Města
Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (vedou-
cí odboru školství, kultury, sportu), e-mail:
m.markova@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

Turnov je i nadále
v kategorii C
Zdrav˘ch mûst
Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě
Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Turnov – Zdravé města a místní
Agenda 21. 

Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme
do Zdravého města. Aktivity, které se v Turnově
dějí, jsou však standardizované sítí Zdravých
měst České republiky a programem místní
Agenda 21, která zavádí principy trvale udržitel-
ného rozvoje do praxe. Za své aktivity postoupilo
Město Turnov do kategorie C mezi hodnocenými
městy již v minulém roce. Díky spolupráci aktiv-
ních obyvatel a také organizací v Turnově Vás s ra-
dostí informujeme, že si svou kategorii C Turnov
i v letošním roce udrželo. 

Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte a pomá-
háte formovat naše město.
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Město Turnov srdečně zve milovníky tance, hudby
a dobré zábavy na Městský ples. 

Již 9. ročník se uskuteční v pátek 16. února 2018
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. V průběhu roku 2018 budou v Turnově
probíhat připomínkové akce k výročí vzniku re-
publiky a městský ples by měl tento rok oslav za-
hájit. Těšit se můžete na pestrý kulturní program
či bohatou tombolu. 

K tanci a poslechu bude hrát Orchestr Ladi-
slava Bareše. Výtěžek 9. ročníku plesu bude pou-
žit na podporu setkávání dětí a mládeže se seniory
a jejich společných aktivit na Oddělení následní
péče v turnovské nemocnici a v Domově důchod-
ců Pohoda. 

Předprodej vstupenek byl již zahájen a vstupen-
ky jsou k dispozici na recepci Kulturního centra
Turnov v jeho provozních hodinách. 

Těšíme se na Vás.

Mûstsk˘ ples odstartuje akce k v˘roãí vzniku republiky

Mûstskou kroniku
zdobí obrázek 
turnovské Ïákynû
V Turnově se stalo již tradicí, že městskou kro-
niku obohatí kresba žáků turnovských základ-
ních škol. Soutěžní obrázky žáků zdobí také
turnovskou radnici. 

Každý rok osloví kronikářka žáky jedné základ-
ní školy, aby namalovali obrázky o Turnovu. Ze
všech výtvorů zaslaných do soutěže je vybrán je-
den, který zdobí titulní stranu turnovské kroniky.
V roce 2017 byli osloveni žáci ze ZŠ Mašov, aby se
podíleli na dokončení kroniky za rok 2016.
Všechny přijaté obrázky byly vyhodnoceny, a jako
vítězný byl vybrán obrázek Jany Pokorné z 1. roč-
níku Základní školy Mašov (v současném školním

roce žákyně 2. ročníku). Autorka vítězné kresby
byla odměněna starostou města Ing. Tomášem
Hockem a městskou kronikářkou Mgr. Alžbětou
Kulíškovou.

Všechny soutěžní obrázky jsou vystaveny na
radnici od 8. prosince 2017 do 12. ledna 2018. 

Kronika jako významný doklad o životě v Tur-
nově, v kraji i ve světě obsahuje zápis o nejdůleži-
tějších událostech jednotlivých oblastí života měs-
ta i jeho obyvatel. Kronika města Turnova byla
v minulosti již několikrát oceněna: v roce 2010
a v roce 2017 byla shodně ohodnocena na druhém
nejlepším místě v kraji a v roce 2013 získala do-
konce první místo v kategorii obcí nad 2 000 oby-
vatel v soutěži kronik obcí a měst, kterou vyhlašu-
je Liberecký kraj. 

Kroniku města vede Mgr. Alžběta Kulíšková,
vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Čes-
kého ráje v Turnově a fotografickou přílohu kroni-
ky zajišťuje Pavel Charousek. 

Martina Marková, 
odbor školství, kultury a sportu

Turnov je vysoko
v Ïebfiíãku Indexu
participace 
Zdravé město Turnov se zúčastnilo analýzy,
která hodnotila aktivity měst ve vztahu k zapo-
jování veřejnosti, komunikaci a transparent-
nosti. Turnov se umístil na krásném 17. místě
mezi stovkou největších měst České republiky. 

Index participace, který zpracovala D21, je vý-
sledkem zkoumání 21 indikátorů, které jsou mezi
sebou propojeny a pokrývají 3 oblasti v 6 kategori-
ích (transparentnost, komunikace, zapojení, in-
kluze, implementace, evaluace). Do pilotního
projektu analýzy obcí se zapojilo 101 největších
měst s obyvateli nad 10 tisíc obyvatel, kdy byly
hodnoceny aktivity v období od 1. ledna 2015 do
31. prosince 2016. 

Město Turnov získalo 54 bodů a umístilo se tak
na 17. místě mezi městy nad 10 tisíc obyvatel.
Stejný počet bodů obdržela například Třebíč nebo
Praha 7. Pomyslným vítězem se v žebříčku měst
stala Praha 10 se 71 body a hned za ní skončily Ří-
čany s 68 body.

Z podrobných výsledků, které jsou dostupné na
webových stránkách města Turnova, je patrné, že
Turnov získal téměř maximum možných bodů
v oblasti otevřenosti. Zde se zkoumala transpa-
rentnost například rozpočtu, dostupnost informací
o dotacích, grantů, veřejných zakázek či jednání
zastupitelstva. Oblast otevřenosti dále zkoumala
tradiční i digitální komunikační kanály. Druhou
zkoumanou oblastí bylo zapojení veřejnosti.
Ačkoli výsledky Turnova byly nadprůměrné, tak
od roku 2017 využívá město další možnosti zapo-
jování obyvatel do dění, a to konáním participativ-
ního rozpočtování. Poslední zkoumanou oblastí
byla realizace, ve které se zkoumala četnost a pro-
centuální podíl zúčastněných obyvatel. Zde by-
chom rádi poděkovali všem aktivním občanům
Turnova, jejichž činnost a zpětná vazba umožňuje
Městu Turnov rozvíjet naše okolí.Vítûzn˘ obrázek Jany Pokorné
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Majitelé psÛ by nemûli
zapomenout na roãní
poplatek
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2018.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.
Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, kancelář číslo 202. A to v pon-
dělí 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. 481 366 202
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 bankovního účtu. Včas
nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu

je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč

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

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

Hlá‰ení o produkci 
a nakládání s odpady 
za rok 2017
Městský úřad Turnov odpor životního prostředí u-
pozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby,
kterým za rok 2017 vznikla ohlašovací povinnost,
že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do
15. února 2018 podat roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení se podává, stejně jako v předchozích le-
tech, elektronicky prostřednictvím ISPOP – Integ-
rovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
Ohlašovací povinnost se týká všech podnikajících
subjektů včetně živnostníků, kteří jako původci
odpadů nakládají nebo produkují více než 100 kg

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
více než 100 tun ostatních odpadů za kalendář-
ní rok. Oprávněné osoby podávají hlášení vždy,
pokud v daném roce nakládají s odpadem, bez o-
hledu na jeho množství. 

Subjekt podávající hlášení musí být v systému
ISPOP zaregistrován. Bez registrace není hlášení
přijato a zpracováno. 

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (tel.
481366157). Manuály a návody pro registraci
subjektu a podávání hlášení jsou dostupné na in-
ternetové adrese www.ispop.cz, pod odkazem
„Jak podat hlášení“.

Odbor životního prostředí

ãtvrtek 25. ledna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov informuje o aktivitách, které byly realizo-
vané během podzimních dnů. 

Úprava prostranství v okolí bytov˘ch
domÛ v ulici 5. kvûtna a Husova
Před bytovými domy č. 1359 a 1360 byl dle pro-
jektové dokumentace vysazen pás růží, který byl

doplněn okrasnými travinami. Cena realizace:
117 390 Kč včetně DPH

Obnova zelenû v ulici Josefa ·trégla
V ulici Josefa Štrégla bylo přistoupené k výměně
zbývajících akátů, které na stanovišti neprospero-
valy, za hlohy. Stávající trávník v rabátkách byl na-
hrazen výsadbou půdopokryvných keřů pámelní-
ků. Cena realizace: 64 802 Kč včetně DPH

Projekt fie‰ení zelenû v ulici Aleji Legií
Výsadba stromů kolem autobusové zastávky, kde
byly vysazeny 4 lípy velkolisté. Cena realizace:
35 880 Kč včetně DPH

Úprava prostranství pfied bytov˘m domem
v ÎiÏkova ulici
Herbicidní postřik plochy a následné založení par-
kového trávníku ve svahu, výsadbě skalníku u chod-
níku. Cena realizace: 10 696 Kč včetně DPH

O‰etfiení stromÛ na Mariánském hfibitovû
Na Mariánském hřbitově probíhalo ošetření pyra-
midálních dubů. Cena realizace: 101 519 Kč včet-
ně DPH

Mechanizovaná v˘sadba cibulovin
Výsadba v ulici Skálově (před domem Na Sboře),
u kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova,
Palackého a v parčíku u Billy. Cena realizace:
91 953,95 Kč včetně DPH

Náhradní v˘sadba stromÛ
V ulici Přepeřské byly vysazeny 2 lípy řapíkaté, na
sídlišti v ulici Dělnické byly vysazeny 2 katalpy
trubačovité a třešňová alej na Bukovině byla dopl-
něna o 4 třešně ptačí. Cena realizace: 56 216 Kč
včetně DPH

Miloslava Šípošová
odbor životního prostředí

Na podzim probíhaly v Turnovû úpravy zelenû
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