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O lehkosti psaní a reji masek
Vážení čtenáři,
není vůbec snadné psát úvodník časopisu. Vzhledem k tomu, že od okamžiku, kdy já jej píšu a kdy
Vy jej budete číst, uplynou alespoň dva týdny, nelze
totiž vůbec odhadnout, co a jak bude!
Tak třeba teď bych si chtěl postěžovat, že nikde
není žádný sníh, že místo zasněžených nosí moje
děti domů boty zabahněné a že mě už moc nebaví
pořád zametat schody v našem domě. Ale jak
mám vědět, jak bude vypadat svět náš vezdejší ve
chvíli, kdy Vy budete držet v rukou tento časopis?
Jak mám tušit, zda se v tu chvíli nebudeme všichni brodit sněhem po pás, a když se jím prodereme
až domů, že se slzou v oku nebudeme vzpomínat
na chvíle před čtrnácti dny, kdy teploty byly vysoko nad nulou a člověk se nemusel bát vyjet autem
třeba i s lehce sjetými letními pneumatikami?
A tedy že celý tento úvodník nebude už docela
„mimo mísu“?

Kdepak, není radno mluvit v čase budoucím.
Alespoň tedy co se počasí a politického vývoje
týče.
Ale na druhou stranu existují určité stálice.
Jistoty. Jednou z těchto jistot v únorových časech
jsou bezesporu dětské karnevaly a maškarní či
masopustní veselice! A pozvánkami na takovéto
bály a reje aktuální číslo HOT doslova překypuje.
Nechť si každý vybere ten svému srdci nejbližší,
nicméně já Vás všechny zvu na Velký rodinný karneval – jedinečný maškarní bál plný skvělé atmosféry, her, hudby, dětského povyku a všeobecného
veselí, který již počtvrté pořádá ve spolupráci
s Kulturním centrem Turnov středisko pro volný
čas dětí a mládeže Žlutá ponorka. Ještě než začne
půst, je třeba si pořádně užít! A když už nemůžou
ty naše děti sáňkovat…
Hezké dny a inspirativní čtení přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
sobota 1. února
14.30 – KINO SFÉRA
MR≈OUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACEN¯CH MRAVENCÒ
animovaný
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
JÁ, FRANKENSTEIN 3D
akční/fantasy
150,–
19.30 – KINO SFÉRA
VEJ·KA
komedie

120,–

14.30 – KINO SFÉRA
MR≈OUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACEN¯CH MRAVENCÒ
animovaný
100,–

19.30 – KINO SFÉRA
VEJ·KA
komedie

10.00 – KINO SFÉRA
K¤ÍDLA VÁNOC
kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
ROBOCOP
akční/sci-fi

50,–

110,–

pátek 7. února

nedûle 2. února

17.00 – KINO SFÉRA
ZLODùJKA KNIH
drama

17.00 – KINO SFÉRA
BLÍZKO OD SEBE
drama/komedie

ãtvrtek 6. února

19.30 – KINO SFÉRA
ROBOCOP
akční/sci-fi

20.00 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA TURNOV
oktáva GyTu, hraje orchestr Relax
140,– stání /160,– sezení

sobota 8. února
110,–

120,–

pondûlí 3. února
18.00 – SÁLEK MùSTSKÉ KNIHOVNY
KAREL JANÁK A JEHO SVùT
autorský večer výrazné osobnosti
Turnovska

10.00 – SYCHROV
ZÁMECK¯ MASOPUST
masky, tradiční česká řemesla
i klasická zabíjačka
50,–/30,–
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH 3D
animovaný
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
TURNOVANKA
posezení při dechovce

19.30 – KINO SFÉRA
NYMFOMANKA, âÁST I
drama
100,–

nedûle 9. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH
animovaný

110,–

110,–

110,–

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
NYMFOMANKA, âÁST II
drama
100,–

pondûlí 10. února
140,–

50,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
SIMPLY CLEVER
divadelní road-movie zahraje
divadlo Športniki
předprodej 120,– / na místě 140,–

2014

50,–

19.00 – KC VELK¯ SÁL
KVùTY
koncert brněnské skupiny
předprodej 110,–/na místě 150,–
19.30 – KINO SFÉRA
BLÍZKO OD SEBE
drama/komedie

110,–

pátek 14. února
19.30 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie
130,–

sobota 15. února

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âTY¤LÍSTEK
příběhy známe kreslené čtveřice
Myšpulína, Bobíka, Fifinky a Pindi
20,–/30,–/40,–

| únor

ãtvrtek 13. února
10.00 – KINO SFÉRA
P¤ÍBùH KMOTRA
kino nejen pro seniory

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POPELKA
hraje Divadlo Pohádka Praha 50,–

stﬁeda 5. února
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19.30 – KINO SFÉRA
POSLEDNÍ VRCHOL
FK
dokumentární
100,–/80,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES OAH·
hraje kapela EFEKT z Hořic 200,–

19.00 – KC VELK¯ SÁL
SPIRITUÁL KVINTET
koncert legendární skupiny
220,–/260,–

19.30 – KINO SFÉRA
KOYAANISQATSI
FK
dokumentární/hudební
100,–/80,–

úter˘ 11. února
18.00 – KINO SFÉRA
ZÁPAD USA – OREGON
Cestovatelský klub
100,–

stﬁeda 12. února

15.00 – KC VELK¯ SÁL
VELK¯ RODINN¯ KARNEVAL
KRÁLOVSK¯ BÁL
pořádá SVČ Žlutá ponorka a KCT.
vstup v masce 30,– / bez masky 50,–
17.00 – KINO SFÉRA
BLÍZKO OD SEBE
drama/komedie

19.30 – KINO SFÉRA
BARÁKY – SOUOSTROVÍ
SVOBODY
přednáška
60,–/studenti zdarma

12.00 – DLASKÒV STATEK
MASOPUST
tradiční rej plný masek

Masopustní veselí na Dlaskovû statku

40,–/20,–

14.30 – KINO SFÉRA
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
3D
rodinný/akční
130,–

kulturní pﬁehled
17.00 – KINO SFÉRA
JACK RYAN: V UTAJENÍ
akční
110,–
19.30 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie
130,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
EROTICK¯ PLES
hrají Nastarýkolena a Layla,
speciální host Leona Šenková 280,–

nedûle 16. února
14.30 – KINO SFÉRA
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
3D
rodinný/akční
130,–
17.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie
130,–
19.30 – KINO SFÉRA
JACK RYAN: V UTAJENÍ
akční
110,–

pondûlí 17. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
SCAPINOVA ·IBALSTVÍ
hraje Divadlo Mladá Boleslav
220,– předprodej/240,– na místě

ãtvrtek–nedûle 20.–23. února
MODR¯ KOCOUR
divadelní festival, program na str. 9

20.00 – KC ST¤ELNICE
PLES TJ
hrají Kanci paní nadlesní

ãtvrtek 20. února
10.00 – KINO SFÉRA
P¤ÍBùH KMOTRA
kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
VEJ·KA
komedie

50,–

110,–

pátek 21. února

19.30 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
komedie
120,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA TURNOV
4. ročník, hraje skupina EGO retro
music
140,– stání /160,– sezení

sobota 22. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH 3D
animovaný

20.30 – KINO SFÉRA
NYMFOMANKA, âÁST I.
drama
100,–

180,–

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
P¤ÍBùH FILMU:
ODYSEA XI+XII
FK
témata: Příchod multiplexů a střední proud v Asii a Boj o moc: Protest
ve filmu
100,–/80,–

15.00 – KC VELK¯ SÁL
SEMILSKÁ 11
setkání s dechovkou
50,–/s permanentkou 30,–

10.00 – KINO SFÉRA
P¤IJDE LETOS JEÎÍ·EK?
představení nejen pro seniory 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
PRODLOUÎEN¯ VÍKEND
drama
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie

nedûle 23. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO P¤ÍBùH
animovaný

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
JAZZOV¯ PODVEâER
jazzové setkání s Lédl Jazz Q 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
NYMFOMANKA, âÁST II.
drama
100,–

130,–

18.00 – KINO SFÉRA
SPORTOVEC ROKU
vyhlášení ankety o turnovského
sportovce roku 2013
zdarma

stﬁeda 26. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
âESKÉ DECHOVÉ SEXTETO
Turnovský hudební večer
předprodej 90,–/ na místě 110,–

úter˘ 25. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
BUDULÍNEK
hraje Naivní divadlo Liberec
30,–/40,–/50,–

úter˘ 18. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
JOSEF KLÍMA
A KLÍMA-BAND
Pohovka 200,–/seniorská sleva 140,–

ãtvrtek 27. února

130,–

pátek 28. února
19.30 – KC ST¤ELNICE
MATURITNÍ PLES SZ·
hrají Duo proteus
vstupné 180,–/160,–/140,–
19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie

130,–

sobota 1. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ LOUPEÎ 3D
animovaný
130,–
17.00 – KINO SFÉRA
PAMÁTKÁ¤I
dobrodružný/drama

120,–

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
BIBLICKÉ P¤ÍBùHY
bible pro děti v podání Naivního
divadla Liberec
50,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
ABSOLVENTSK¯ PLES
GYMNÁZIA TURNOV
setkání absolventů turnovského
gymnázia ve stylu Jamese Bonda.
předprodej 150,– stání/170,– sezení

19.30 – KINO SFÉRA
S MOLIÈREM NA KOLE FK
komedie
100,–/80,–

19.30 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
komedie

stﬁeda 19. února

Budulínek v provedení Naivního divadla Liberec

únor 2014
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Kino Sféra

Pﬁíbûh filmu:
Odysea IX+X
Témata: Americká kinematografie
70. let 20. st. a Filmy mûnící svût.
dokumentární, VB, 2011,
120 min., 12+, titulky
st 29. 1. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

Kﬁídla
Vánoc

Já,
MrÀouskové: Údolí
Frankenstein ztracen˘ch mravencÛ

Nov˘ ãesk˘ film s Richardem
Co kdyby Frankensteinovo
Krajãem v hlavní roli.
monstrum pﬁeÏilo do 21. století?
drama/komedie, âR, 2013,
110 min., 12+

akãní/fantasy, USA/AU,
2014, 92 min., 12+, titulky

Vej‰ka

Zlodûjka
knih

O pﬁátelství v ﬁí‰i tûch
nejdrobnûj‰ích zvíﬁátek.

Pokraãování Gymplu opût
v reÏii T. Vorla st.

Pﬁíbûh z druhé svûtové války
dle slavné pﬁedlohy.

animovan˘, F, 2013,
80 min., dabing

komedie, âR, 2014,
85 min., 12+

drama, USA/N, 2013,
125 min., titulky

ãt 30. 1. – 10.00 hodin
2D ãt 30. 1. – 19.30 hodin/120 Kã
so 1. 2. – 19.30 hodin/120 Kã
so 1. 2. – 14.30 hodin/100 Kã
ãt 6. 2. – 10.00 hodin
3D pá 31. 1. – 19.30 hodin/150 Kã
ne 2. 2. – 19.30 hodin/120 Kã
ne 2. 2. – 14.30 hodin/100 Kã
– kino nejen pro seniory/50 Kã 3D so 1. 2. – 17.00 hodin/150 Kã
ãt 20. 2. – 19.30 hodin/110 Kã

ne 2. 2. – 17.00 hodin/110 Kã

Koyaanisqatsi

Robocop

Lego pﬁíbûh

Blízko
od sebe

ReÏisér G. Reggio úchvatnû
komentuje vztah pﬁírody a ãlovûka.

Remake klasického snímku
z 80. let 20. století.

První plnohodnotn˘ celoveãerák
ze svûta slavné stavebnice.

Pﬁíbûh na motivy divadelní
hry s M. Streep a J. Roberts.

dokumentární/hudební, USA,
1982, 86 min., titulky

akãní/sci-fi, USA, 2014,
121 min., 12+, titulky

animovan˘, AU/USA, 2014, drama/komedie, USA, 2013, drama, DK/N/F/BEL/VB, drama, DK/N/F/BEL/VB,
100 min., dabing
121 min., 12+, titulky
2013, 122 min., 18+, titulky 2014, 123 min., 18+, titulky

st 5. 2. – 19.30 hodin/100 Kã
80 Kã pro ãleny FK
6|
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Nymfomanka Nymfomanka
I
II
1. díl kontroverzního díla
o lidské sexualitû.

2. díl kontroverzního díla
o lidské sexualitû.

3D so 8. 2. – 14.30 hodin/140 Kã so 8. 2. – 17.00 hodin/110 Kã
ãt 6. 2. – 19.30 hodin/110 Kã 2D ne 9. 2. – 14.30 hodin/110 Kã
so 8. 2. – 19.30 hodin/100 Kã ne 9. 2. – 19.30 hodin/100 Kã
ne 9. 2. – 17.00 hodin/110 Kã
pá 7. 2. – 19.30 hodin/110 Kã 3D so 22. 2. – 14.30 hodin/130 Kã
so 22. 2. – 20.30 hodin/100 Kã ne 23. 2. – 19.30 hodin/100 Kã
2D ne 23. 2. – 14.30 hodin/100 Kã ãt 13. 2. – 19.30 hodin/110 Kã

Kino Sféra

Poslední
vrchol

Pﬁíbûh
kmotra

Dûdictví aneb
Kurva se neﬁíká

Putování
s dinosaury

Jack Ryan:
V utajení

S Molièrem
na kole

O knûzi, kter˘ se opravdu
snaÏí pomáhat druh˘m.

Film na motivy bestselleru
o kmotru Mrázkovi.

Pokraãování filmu
s B. Polívkou po 20 letech.

ÚÏasn˘ pﬁíbûh ze 70 milionÛ
let staré minulosti.

Slavná postava spisovatele
T. Clancyho se vrací.

O stﬁetu zcela odli‰n˘ch
pﬁístupÛ k Ïivotu.

dokumentární, ES, 2010,
82 min., titulky

drama/krimi, âR, 2013,
99 min., 12+

komedie, âR, 2014,
106 min., 12+

rodinn˘/akãní, VB/USA/AUS,
2013, 81 min., dabing

akãní, USA/RUS, 2013,
100 min., 15+, titulky

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

st 12. 2. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

ãt 13. 2. – 10.00 hodin
ãt 20. 2. – 10.00 hodin
kino nejen pro seniory/50 Kã

pá 14. 2. – 19.30 hodin/130 Kã
so 15. 2. – 19.30 hodin/130 Kã
ne 16. 2. – 17.00 hodin/130 Kã
pá 21. 2. – 19.30 hodin/120 Kã

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

so 15. 2. – 17.00 hodin/110 Kã
ne 16. 2. – 19.30 hodin/110 Kã

st 19. 2. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

Pﬁijde letos
JeÏí‰ek?

Babovﬁesky
2

Velká oﬁí‰ková
loupeÏ

Památkáﬁi

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

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

ProdlouÏen˘ Pﬁíbûh filmu:
Odysea XI+XII
víkend
Nov˘ film reÏiséra Juno
a Lítám v tom.

Témata: Pﬁíchod multiplexÛ
a stﬁední proud v Asii
a Boj o moc: Protest ve filmu.

drama, USA, 2013,
111 min., 12+, titulky

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

romantick˘, âR/SR/MEX,
2013, 100 min.

komedie, âR,
2014, 120 min.

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

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

ne 23. 2. – 17.00 hodin/110 Kã

st 26. 2. – 19.30 hodin
100 Kã/80 Kã pro ãleny FK

ãt 27. 2. – 10.00 hodin
ãt 6. 3. – 10.00 hodin
kino nejen pro seniory/50 Kã

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

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

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

O dobr˘ch skutcích
Pokraãování úspû‰né komedie
s J. Abrhámem a L. ·afránkovou.
ZdeÀka Tro‰ky.
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Mûstské divadlo

Simply Clever
Již potřetí máme možnost vidět mezinárodní divadelní uskupení Športniki v jejich svérázném uchopování divadla!

kvazispirituálních myslitelů typu Paola Coelha
s jejich radami na změnu přístupu k životu, obrodu
lidské duše a nalezení „skutečného“ smyslu života
(v sobě)… Jedinou životní jistotou – říkají Športniki
ve ztišeném, hořkém závěru – je však smrt.
Vašíček a spol. výtečně pracují s náladami i jejich změnami a závěr Simply Clever jim vychází
skutečně rozjímavě. Vybízí k zamyšlení.

Škoda 120 L. Antonín Kroupa. Start v Dolní
Mokré, cíl v nedohlednu. Svérázný příběh jedné
cesty, která je i není osamělá. A samozřejmě: loutky, zpěvy, tance.
Pojítkem vícežánrového pásma je road-movie:
mladík z „Buranova“ se vydává rozkodrcanou
škodovkou na cestu (za soutěží „Česko hledá smysl života“) a během jízdy přibírá několik „modelových“ týpků. Tvůrci se tu především navážejí do

10. února v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 120,– / na místû 140,–

Scapinova ‰ibalství
Změna! Z technických důvodů toto představení
nahrazuje zrušené představení Úplné zatmění!

lých rodičů. Pro rodiče je svět místo, kde vše směřuje k bohatství a k penězům. Bezohledně. A proto lásky svých synů nerespektují. Oženit ano, ale
jen výhodně. A tak se pokusí Scapino změnit „běh
světa“… Jde to?
V hlavní roli Matouš Ruml, hraje Divadlo Mladá Boleslav.

Šibalové byli a jsou. Hýbou světem, proto jsou šibalové. Ti dnešní jsou ale spíš nedůvěryhodní.
Svým pokleslým šibalstvím nudí. Už nejsou zábavní. Ani hodni jeviště.
To Molièrův Scapino je šibal podobný Belmondovým filmovým hrdinům! Také přitažlivý, důvěryhodný, obdivuhodný. Nasazuje krk, nastavuje
záda, přijímá rány a taky dává, nesmiřuje se
s hloupým pořádkem věcí. Svým umem stojí na
straně mladých pánů proti praktikám zkostnatě-

17. února v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
Abonentní pﬁedstavení + veﬁejnost
vstupné v pﬁedprodeji 220,– / na místû 240,–

stﬁeda 5. února v 8.30 a 10 hodin – Mûstské divadlo

sobota 15. února v 10 hodin – Mûstské divadlo

stﬁeda 19. února v 8.30 a 10 hodin – Mûstské divadlo

âtyﬁlístek

Popelka

Biblické pﬁíbûhy

Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – dobrosrdečnou a důvtipnou
Fifinku, roztržitého, ovšem geniálního vynálezce
Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného
vtipálka Pinďu a nemotorného siláka Bobíka.
Určeno pro děti od 4 do 12 let.
Představení trvá cca 60 minut.
Hraje Divadlo 5 Praha.

Všichni známe pohádkový příběh o skromné
Popelce, kouzelných oříšcích a holoubcích, kteří
pomáhali splnit Popelčin sen. I v příběhu uváděném Divadlem Pohádka se setkáváme se zlou macechou, její rozmazlenou dcerou a s pilnou Popelkou, která i v našem případě dojde ke štěstí a ve
které princ nalezne svou milovanou ženu.
vstupné 50,–

„Bible pro děti“, jak by mohl znít pracovní podtitul inscenace, nastudoval v Naivním divadle Liberec osvědčený tým pod vedením režiséra Jakuba
Vašíčka. Právě dětskou optikou vnímaným světem
se tvůrci inscenace podívali na ty nejznámější příběhy Starého a Nového zákona.
Délka představení: 60 min.
vstupné 50,–

Pﬁedstavení pro ‰koly
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Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!

Pﬁedstavení pro ‰koly

Mûstské divadlo

Láska na tﬁi
Celosvětově úspěšná konverzační hra. Dva cestující
ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem.
Ona, žena na úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Ale
opravdu jen zdánlivě...

devším v zámoří. Autorem textu je Jerry Mayer,
překladatelem Jiří Stach, který už pro Divadlo
Metro připravil úspěšný text Dostanu tě na
jahody. Hrají Světlana Nálepková a Oldřich
Vízner.

7. bﬁezna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 250,–/na místû 290,–

Nová komedie uváděná v Divadle Metro v české
premiéře je brilantní konverzačkou, která už slavila velký divácký úspěch nejen v Evropě, ale pře-

Modr˘ kocour 2014
Opět po roce přivítá Turnov Modrého kocoura, již
19. ročník mezinárodního divadelního festivalu
s postupem na národní přehlídky experimentujícího,
studentského a činoherního divadla.

15.00 – sál ZUŠ
Praha – Hronov zpáteãní
Ojebad Praha
16.30 – Městské divadlo
Kolébava
DRED Náchodsko-Klodsko-Pražsko

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zhlédnout
tradičně vysoce kvalitní amatérské inscenace
z České republiky a Polska a letos také zástupce
Německa!

18.30 – sál ZUŠ
Don Kichote
Walny teatr Warszawa

âtvrtek 20. 2.
17.30 – Městské divadlo
Podivná paní Savageová
Tyl Mnichovo Hradiště

20.30 – sál ZUŠ
Taki traf mi si´
Teatr TATA Brzozow

20.00 – Městské divadlo
Die besseren Wälder
Junges Theater Lörrach

20.00 – sál ZUŠ
Z@vysláci
Torzo na druhou Turnov

21.30 – Městské divadlo
Podprsenky
Podio Semily

22.00 – sál ZUŠ
Sólo pro Bedﬁicha
Anička a letadýlko Brno

22.00 – Městské divadlo
Fyzik a jepti‰ka
Divadlo Na tahu Praha

Sobota 22. 2.

Nedûle 23. 2.

Pátek 21. 2.

11.00 – Městské divadlo
Etty – deník
Oldstars Praha

10.00 – Městské divadlo
Kohout nakﬁivo
Stopa Liberec

17.00 – sál ZUŠ
To nemá chybu
Oldstars Praha

13.00 – sál ZUŠ
Hovory o ‰tûstí
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice

11.30 – sál ZUŠ
Romea a Julietka / Mme Likvidátor
TDS/Budil

19.00 – Městské divadlo
Kamieƒ cierpliwoÊci
Teatr Zapadnia Opole

14.00 – Městské divadlo
Koho chleba jí‰, toho píseÀ zpívej
Magdaléna Rychnov

14.30 – Městské divadlo
Tﬁi sestry
Jirásek Hronov
únor 2014
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hudební pozvánky

Nejtvrd‰í ãajová kapela míﬁí do Turnova!
Květy. Tato nejhlučnější z tichých a nejostřejší
z jemných tuzemských kapel byla založena na úplném konci dvacátého století a za poslední léta prošla celou řadou žánrových experimentů.

a Apollo, bylo vyhlášeno jedinou českou deskou
mezi deseti nejlepšími alby na Radiu Wave a jedním z pěti nejlepších alb vybraných posluchači
radia Proglas.
Navíc se dostalo na prestižní server www.popmatters.com do výběru toho nejzajímavějšího ze
světové hudby za uplynulý rok. Nenechte si ujít
koncert této kritikou i posluchači vysoce uznávané skupiny.

Za poslední dvě desky si vysloužila cenu Anděl
v kategorii alternativa. Brněnská parta se stále pokouší o změnu poloh své hudební bárky, která
probrouzdala hladiny folkových i rockových vod.
V roce 2012 vydala CD „Bílé včely“, syrovou
výpověď o generaci dnešních třicátníků ztracených mezi rozpadlými vztahy a nulovou životní
perspektivou. Album bylo vzápětí nominováno
na ceny Vinyla (získalo ocenění Deska roku)

13. února 2014 v 19 hodin
Kvûty
KC Stﬁelnice

Semilská 11
Tento malý dechový soubor vznikl pod názvem
Semilská 12 již v roce 1980 jako součást zájmové
umělecké činnosti při KC Golf v Semilech.
Jeho základem bylo uskupení hudebníků, kteří
přešli z velkého dechového tělesa n. p. Tofa
Semily, které vedl kapelník Oldřich Buriánek.
Muzikanti s velikým nadšením hráli Vacka,
Poncara, Vejvodu a další autory krásných písniček. Jejich vystoupení poslouchali návštěvníci
koncertů v okolních lázních a rekreačních středis-

cích i při různých slavnostních příležitostech v široké oblasti severovýchodních Čech. Velice zdařilé produkce uskutečnila i za hranicemi v Polsku
i bývalé NDR, kam semilští muzikanti pravidelně
zajížděli několikrát do roka.
Kapela se celkem třikrát zúčastnila soutěže
„Zlatá křídlovka“, vždy s krajskou účastí. O kvalitě souboru svědčí i spolupráce s předními sólisty
z oblasti dechové hudby, jako jsou Josef Zíma,
Pavlína Filipovská nebo Josef Oplt. Semilská 12
se také stala součástí hudebních produkcí slavné

pražské Vlachovky, kam pravidelně zajížděla. Po
odchodu dlouholetého kapelníka Vladimíra Starého v roce 2007 zůstalo v kapele pouze 11 hráčů,
proto došlo ke změně názvu na Semilská 11.
I když je nyní v kapele opět 12 hráčů, u názvu již
zůstalo…

23. února 2014 v 15 hodin
Setkání s dechovkou
KC Stﬁelnice

âeské dechové sexteto
Dechové nástroje měly v české hudbě vždy své nezastupitelné místo a umělecká pověst řady českých
hráčů často překračovala hranice území i stylů.
Tradice české dechové školy je inspirací i pro
dnešní interprety. České dechové sexteto vzniklo
roku 1995 a je složeno z předních sólistů, majících
za sebou mnohaleté úspěšné působení v oblasti
hry jak komorní, tak sólové. Každý z hráčů byl nebo je v současné době členem významného praž10 |
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ského komorního souboru. Podstatnou část repertoáru tvoří dobová zábavná hudba českého
i světového klasicismu. V repertoáru nalezneme
jména jako W. A. Mozart, J. Haydn, F. X. Dušek,
K. Stamic a další.

26. února 2014 v 19.30 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo

hudební pozvánky

Korngold Quartet
Korngold Quartet patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace. Své kořeny má na
brněnské konzervatoři, kde začínalo pod vedením
violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava
Vybírala a pokračovalo v již dnešním složení na
JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa Sýkory.
Důležitým impulzem byla roční stáž na univerzitě
ve Vídni, kde hráči měli možnost získat mnoho
nových podnětů při práci s partiturou, v hledání
co nejvyváženějšího zvuku, vlastního názoru na
dílo i jeho přesvědčivé interpretace.
Největším úspěchem souboru je vítězství na
Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde
kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení
díla Leoše Janáčka, a vítězství na soutěži Nadace

mezi nimi například zvláštní cenu Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical
Festival London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěže Premio Città di Padova 2009 či Promotion
Award z Internationale Sommerakademie 2010.
Od září roku 2011 nese kvarteto ve svém názvu
jméno významného skladatele Ericha Wolfganga
Korngolda. Hudebníci se tak rozhodli i proto, že
E. W. Korngold je brněnský rodák, v čemž lze
vzhledem ke kořenům souboru spatřit určitou
symboliku…
Bohuslava Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci díla Martinů.
Kvarteto má na svém kontě řadu dalších ocenění,

5. bﬁezna 2014 v 19 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo

Vojta „Kiìák“ Tomá‰ko
Zakladatel skupiny Roháči a držitel několika Port
patří bezesporu k legendám českého folku.
Jeho hity jako Toulavej, Česačů bavlny bál nebo
Šlapací mlýn právem zlidověly a za pozornost stojí i mnohé jeho novější písně jako Svět se zbláznil,
Úhorná nebo Hvězdopad. Vojta pravidelně zasedá
v porotách důležitých žánrových soutěží a jeho recitály mají i dnes své věrné publikum, protože

Vojta má stále co říct a stále přichází s novými písničkami. Jeho tvorba je dlouhodobě rozkročena
mezi dvěma póly: na jedné straně písně vážné, romantické, na straně druhé lehký humor.

6. bﬁezna 2014 v 19 hodin
Vojta Kiìák Tomá‰ko
KC Stﬁelnice

Legendární liberecká Tûla
Ještě dříve, než vznikla hudební skupina Těla, existovalo v Liberci sdružení tří muzikantů, kteří si říkali Palečkovi nevolníci. Tvořili ji kamarádi Honza Skrbek, Martin Pospíchal a Láďa Třmínek.
Tou dobou se světem potloukali také muzikanti
Luboš Beránek a Petr Gros. Náhoda tomu chtěla,
jednoho dne se tito mladí lidé potkali a zjistili, že
se muzikantsky vzájemně potřebují. Na podzim

roku 1992 začali všichni dohromady zkoušet již
jako kompletní kapela. Nejen písně z nejnovější
desky Namale, ale i prověřené hity jako Hej Báro
si přijďte poslechnout na Střelnici!

14. bﬁezna 2014 v 19 hodin
Tûla
KC Stﬁelnice
únor 2014
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KCT informuje

Taneãní kurzy pro dospûlé pokraãují i na jaﬁe!
První adventní nedělí loňského roku se závěrečnou
prodlouženou uzavřel podzimní kurz tance pro
manželské a přátelské páry, který Kulturní centrum Turnov připravilo ve spolupráci s tanečním
mistrem Petrem Mertlíkem.
K tanci hrála kapela Allegro a parket zaplnilo téměř sto spokojených tanečníků. Samotný kurz byl
určen mírně pokročilým a navštěvovala jej zhruba
padesátka tancechtivých. Závěrečný večer si přijeli užít i příznivci tance ze Semil, kde rovněž pan
Mertlík tanec vyučuje. Sedm podzimních podvečerů bylo určitě výbornou průpravou před nadcházející plesovou sezónou.
Tanec utváří společenské vztahy i chování.
Dosáhnout v tanci určitého standardu není těžké

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si
své vstupenky v předstihu!
3. února – Spirituál kvintet (koncert) 220,–
10. února – Simply Clever (volné divadelní představení) 120,–
13. února – Květy (koncert) 110,–
15. února – Erotický ples (ples) 280,–
17. února – Scapinova šibalství (abonentní divadelní představení) 220,–
18. února – Josef Klíma a Klíma-band (Pohovka)
200,– / senioři 140,–
26. února – České dechové sexteto
(koncert THV) 90,–
5. bﬁezna – Korngold Quartet (koncert THV) 90,–
6. bﬁezna – Vojta Kiďák Tomáško (koncert) 70,–
7. bﬁezna – Láska na tři (volné divadelní představení) 250,–
14. bﬁezna – Těla (koncert) 90,–
21. bﬁezna – Jablkoň (koncert) 150,–
22. bﬁezna – Stará dáma vaří jed (abonentní divadelní představení) 220,–
28.–29. bﬁezna – NeformJazzFest (jazzový festival)
150,–/1 den; 250,–/2 dny
12 |
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a radost z toho, že si potom můžete správně zatančit kterýkoliv tanec, vám plně vynahradí dobu
strávenou jejich učením. Patříte-li i vy k příznivcům tance a nestihli jste zmíněný kurz, můžete využít naši následující nabídku: Na jarní měsíce připravujeme kurz „pokračovací“ pro ty, kterým se
zalíbilo podzimní tančení a kteří se chtějí naučit
ještě něco víc! A těm, kdo se pokročilými necítí,
nabídneme opět podzimní termíny. Vše ve spolupráci s oblíbeným tanečním mistrem Petrem
Mertlíkem!

Rozpis jarních lekcí
1. lekce
2. lekce
3. lekce

neděle 16. března
sobota 22. března
sobota 5. dubna

17.00 hodin
19.30 hodin
19.30 hodin

3. dubna – Velký holky nepláčou (volné divadelní
představení) 280,–
4. dubna – Tata Bojs (koncert) 290,–
12. dubna – Wohnout Unplugged (koncert) 190,–
22. dubna – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
(koncert) 390,–/370,–/350,–
23. dubna – Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho (abonentní divadelní představení) 220,–
21. kvûtna – Radůza (koncert) 290,–
10. ãervna – Hrdý Budžes (abonentní divadelní
představení) 220,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice: pondělí 7.30 –18.00
úterý
7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –14.00
pátek
7.30 –14.00

Malujete, dûláte
grafiku, fotíte?
Nabízíme vám výstavní prostory ve foyer
Městského divadla a v Kulturním centru Střelnice v Turnově.

4. lekce
5. lekce
6. lekce
Závěr

sobota 12. dubna
sobota 19. dubna
sobota 3. května
středa 7. května

19.30 hodin
19.30 hodin
19.30 hodin
19.30 hodin

Výuková lekce trvá asi 2,5 hodiny a je doprovázena reprodukovanou hudbou. Závěrečná prodloužená: 4 hodiny s kapelou Allegro a programem.
Kurzovné: 1 800,–/ pár, poplatek za jednotlivou
lekci: 300,–/pár.
Vstupné na závěrečnou prodlouženou: 100,–/osoba, účastníci kurzu zdarma.
Přihlášky jsou k dispozici v recepci KC Turnov
nebo na www.kcturnov.cz.
Další informace na tel. 481 322 083.
Těšíme se na vás!
Rádi bychom představovali místní umělce; prostor, který k vystavování nabízíme, je určitě rovněž
zajímavý. V divadle se jedná o vstupní prostory
před divadelním barem a divadelní bar. Na Střelnici pak o foyer před velkým sálem.
Doba trvání výstav je zpravidla jeden měsíc
a výstavy probíhají od září do května (včetně).
V současné době sestavujeme výstavní plán
obou těchto prostor, a proto vás vyzýváme: Spojte
se s námi a ukažte svá díla návštěvníkům našich
zařízení! Můžete tak získat zpětnou vazbu a také
uznání a obdiv. Výstavy nejsou spojeny s finanční
odměnou na žádné straně.
Těšíme se na vaši tvorbu! Kontaktujte nás na
tel.: 736 754 993 nebo e-mailem: daniela.weissova
@kcturnov.cz.

KCT informuje

V‰ední dny ãeského undergroundu
Fenomén společenského okraje, jenž se v kulturní
oblasti projevuje v hudbě, literatuře, ve výtvarném
i jiném umění, má současně i polohu vycházející
z širší definice kultury, tedy ve specifickém oblékání, bydlení a životním stylu vůbec.
O komunitním způsobu života českého undergroundu a o tom, co s ním souviselo v podmínkách
totalitního státu, není obecně známo téměř nic.
Popovídat o tomto málo probádaném tématu
a promítat dokumenty k němu se vztahující přijede Bc. František „Čuňas“ Stárek, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, který si přivede
pár hostů.

František Stárek je spoluautorem knihy Baráky
– souostroví svobody, která se pokouší v co nejširší dostupné míře zmapovat historii všedního dne
českého undergroundu od šedesátých let až do
současnosti a podat svědectví o lidech, kteří pobývali na venkovských usedlostech, tzv. barácích,
z nichž se často stala významná centra „druhé kultury“. Vstupné 60,– / studenti zdarma.

10. února v 19.30 hodin
Baráky – Souostroví svobody
a âesk˘ ráj
Kino Sféra

Západ USA – Oregon
Cestovatelsk˘ klub
Jarní cesta od pobřeží Pacifiku k vrcholům zasněženého Kaskádového pohoří.
Od Kráterového jezera k velké řece Columbia.
Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy,
zrcadlová jezera a dobré pivo nám představí
Martin Loew. Lidé obývají území, kde se dnes rozprostírá Oregon, už 15 tisíc let. Ve zdokumentova-

né historii existují o tomto území první zmínky už
z 16. století. V roce 1846 se USA dohodly s Velkou
Británií o rozdělení regionu a v roce 1859 se
Oregon stal americkým státem.
vstupné 100,–

11. února v 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub
Kino Sféra

Pohovka s Josefem Klímou
Josef Klíma je právem považován za zakladatele
české investigativní žurnalistiky.
Je autorem stovek televizních reportáží, desítek
knih a filmových scénářů. Získal mj. jedno z nejvyšších ocenění, cenu Filmové a televizní akademie Elsa, za scénář k televiznímu filmu Svědomí
Denisy Klánové.
Do Turnova přijede nejen jako žurnalista a spisovatel, ale i jako autor skvělých textů a výborné
hudby se svým Klíma-bandem, tedy triem Na

vlastní uši band ve složení Josef Klíma (zpěv, klávesy), Andy Seidl (zpěv, kytara) a Pavel Půta
(zpěv, kytara). Bude nám vyprávět něco ze svých
kontroverzních kauz „Romové jdou do Kanady“,
“Kajínek“ a „Requiem pro panenku“ (podle předlohy Brutalita). A přiveze i zajímavého hosta!

18. února v 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo
únor 2014
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Co je to Combat Fitness a Krav Maga?
V tzv. Zrcadlovém sále KC Střelnice od poloviny
ledna probíhají zcela nové sportovní kurzy s názvem Combat Fitness a Krav Maga. A protože se
nejedná o právě obvyklé sporty, vyzpovídali jsme
jejich instruktora Marcela Sprinze.
Marceli, co je tedy Krav Maga?
Krav Maga patří mezi nejúčinnější sebeobranné
systémy na světě. Původně byl tento systém určen
pro izraelskou armádu (IDF), ale později jej přejaly další armády, ozbrojené složky či tajné služby.
V posledních desetiletích byla koncepce přizpůsobena pro civilní užití a velmi rychle se rozšířila po
celém světě. V České republice se tato razantní
a účinná sebeobrana začala pravidelně vyučovat
od roku 2007. V dnešní době se dále rozšiřuje do
řady měst po naší republice.
Myslíš, že se pro takový sport najde dostatečný počet zájemců i v Turnově?
Velký zájem o Krav Maga je daný efektivitou tohoto systému. Nejedná se o sport, ale naopak o ryze
praktickou záležitost. Realita je odlišná od tělocvičen, kde jsou pravidla a rozhodčí!
Na trénincích Krav Maga se lidé učí poznávat
realitu a připravují se na veškeré zákeřnosti, které
se den co den dějí na ulicích, v hospodách apod.
Setkal jsem se s názory, že Krav Maga je velmi
brutální, a též i s tím, že ti, kteří ovládají tuto sebeobranu, před bojem utíkají. Pravda je někde uprostřed.
Sám často zdůrazňuji, že se jedné především
o velmi komplexní systém sebeobrany. Studenti se
na tréninku učí nejen zvládat fyzický konflikt, ale
velký důraz je kladen na prevenci, chování, taktiku a jednání po boji. Každá potyčka s sebou přináší velkou řadu dalších problémů. Zpravidla lidé
končí v nemocnici nebo na výslechu. Následují
soudy, a tím se často lidem změní i další život.
Proto se studenti Krav Maga nepouštějí bezhlavě
do každého pouličního konfliktu. Pořád platí, že
kdo uteče, vyhraje! Každý konflikt je velmi stresující, nemáte zastání, čelíte přesile, ozbrojenému útoku kdesi večer v temné uličce…
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kde jsem poznal i řadu vynikajících lidí. Toto své
nadšení se tak snažím dál předávat řadě lidí, které
jsem za pět let své výuky Krav Maga poznal.

Jak jsi se ke Krav Maga dostal ty?
V mládí jsem se přihlásil na karate, kde jsem trénoval mnoho let. Postupem času přišly pracovní
povinnosti a trénink musel ustoupit do pozadí.
Dnešní životní styl nám moc nepřeje. Ano, máme
řadu vymožeností, klade se důraz na zdravou výživu, na každém rohu najdeme fitness studio, ale
stres, pracovní vytížení a další všední povinnosti
nám tuto snahu o kvalitní život snižují. Po mnoha
letech prosezených u počítače jsem se rozhodl pro
změnu a začal jsem hledat aktivitu, která by mne
naplňovala. Je to často obtížné, závody a medaile
již pro člověka ve středním věku nejsou, a přesto si
člověk chce naplnit jisté ambice.
Jak už to bývá, v životě často hraje roli náhoda.
Mne též potkala. Systému Krav Maga jsem se velmi aktivně začal věnovat v době, kdy jsem pracoval v Praze. Tato sebeobrana je ideální kombinací
cvičení a praktického využití, což pro mne bylo
rozhodující. Další rozhodující moment pro mne
byl ten, že v tomto bojovém stylu není rozhodující
věk, a pak již bylo jen nutné vstoupit do tělocvičny.
Na prvních trénincích jsem se dost zapotil, ale co
jiného by člověk čekal, když v práci jen sedí
a „spokojeně“ tloustne. Jelikož jsem byl ve věku,
kdy jsem se mohl rozhodnout pro další „spokojené přežívání“ v moderním business baráku, nebo
se znovu aktivně zapojit do zdravějšího i aktivnějšího života, zapsal jsem se na pravidelné tréninky,

A musel jsi někdy Krav Maga využít „v reálu“?
To je častá otázka, zejména od mladších kluků,
kteří vstoupí do tělocvičny. Ano, Krav Maga často,
velmi často využívám. Již jsem zmínil, že se jedná
o komplexní systém sebeobrany. Nejedné se tak
o úzce zaměřený styl boje, ale o způsob řešení celé
situace! Krav Maga mi dala vynikající rozhled
a vyrovnanost a naučila mne uvážlivě nahlížet na
možné konflikty. V tom osobně spatřuji největší
praktické pozitivum tohoto systému. Naučil jsem
se sledovat prostředí, chování lidi, naučil jsem se
vnímat možné hrozby. Dovolím si tak tvrdit, že
jsem dost připravený, a pak jen stačí se těmto situacím vyhýbat, předcházet jim! Rád se vždy ve
zdraví vrátím domů a nestojím o to, abych ležel
v nemocnici nebo byl u výslechu.
No a co druhá část, tedy Combat Fitness, o co se
jedná?
Vynikající fyzickou kondici potřebuje každý bojovník; v našem oddíle se proto věnujeme všem
studentům, a to i bez ohledu na věk. Tím více se
musíme zaměřit na postupné a komplexní kondiční cvičení. Využíváme letitých zkušeností z boje,
ale i nejnovějších trendů ve fitness. Sílu každý získá v posilovně, pružnost ve fitku, vytrvalost běháním v přírodě a komplexní fyzickou kondici pro
každou věkovou skupinu pak na Combat Fitness.
Praktický bonus tohoto cvičení je i v tom, že se nejedná o pouhé údery nebo kopy, ale o intenzivní
nácviky technik Krav Maga, o kruhový trénink,
využití fitness novinek apod. Každý se touto „nenásilnou“ formou zasvětí do velmi účinné sebeobrany, což je veliký přínos třeba pro ženy, které se
často vyhýbají kontaktním sportům!
A my jen dodáme, že na kurzy Combat Fitness
můžete dorazit vždy v úterý od 16 do 17 hodin,
na Krav Maga pak v pátek od 17 do 18.30 hodin.
AŠ

ohlasy
Îlutá ponorka
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov
Husova 77, Turnov, tel. 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com

nedûle 9. února od 15 hodin
VELK¯ RODINN¯ KARNEVAL
– KRÁLOVSK¯ BÁL
Žlutá ponorka ve spolupráci s KC Turnov vás zve
na KRÁLOVSKÝ BÁL plný princů a princezen,
králů a královen, ale také draků, šašků a dalších
pohádkových bytostí. Čekají nás hry, zábava
a soutěže pro maličké, malé i větší. Chybět nebude
ani velká promenáda masek. Taneční rej potrvá do
17 hodin. Takže už neváhejte a chystejte kostýmy!
Vstupné 50 Kč, maska 30 Kč (bez ohledu na věk).

Velk˘ sál KC Stﬁelnice Turnov
úter˘ 11. února od 14 do 18 hodin
DOMÁCÍ MAZLÍâEK
– 3D TVORBA Z PAPÍRMA·E
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi vytvořit originálního mazlíčka z přírodních

a recyklovaných materiálů. Prima inspirace pro
vlastní domácí tvorbu. Vítáni jsou nadšenci všeho
věku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč.

V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
sobota 22. února od 18 hodin
NEJLEP·Í SPORTOVEC MùSTA
TURNOVA ROKU 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího sportovce roku v kategoriích: Nejlepší sportovec, Družstvo mládeže, Družstvo dospělých,
Nejlepší trenér, Naděje do 14 let, Naděje do 18 let,
Sportovní akce.
Tradiční součástí ankety je také „Zápis do zlaté
knihy turnovského sportu“. Nejen porota vybírá
nejlepší sportovce, tuto možnost máte jako široká
veřejnost i vy. Hlasujte pro své favority v kategorii
„Cena veřejnosti“ na webových stránkách
www.turnovskovakci.cz.

Kino SFÉRA KC Stﬁelnice

Skauti
www.scouting.turnov.org
janina@turnov.org
721 623 006
První měsíce v roce tráví skauti nejenom na pravidelných týdenních schůzkách, ale také v tělocvičně či bazénu.

Rádcovský kurz Malý strom začne na začátku
měsíce února vzdělávat mladé skauty a skautky,
zážitkový program plný dobrodružství a nových
přátelství naplní tato skautská setkávání.
V únoru se také slaví Den sesterství, kdy skautky po celém světě slaví den narození zakladatelky
dívčího skautingu Olave Baden-Powellové.
A již se také pomalu přibližuje jedna velká akce
pro veřejnost - a tou je skautský ples. Ten se uskuteční 21. března od 20 hodin v sále SUPŠ. Letos
nám zahraje k tanci skupina Levou rukou.
Vstupenky budou v předprodeji stát 150 Kč/sezení a 120 Kč/stání. Zerezervujte si tento den
a přijďte s námi protančit večer, překvapení zaručena! Těšíme se na setkávání s vámi.

Karneval na
„dívãí“ ‰kole
V sobotu 1. března 2014 od 13.30 hodin se koná
velký karneval v tělocvičně na ZŠ 28. října – masky, zábava, hry, program pro děti, občerstvení,
slosování o ceny. Přijďte se určitě podívat!

Koncerty na
StﬁíÏovickém statku
Podobně jako minulý rok se během února na
Střížovickém statku uskuteční opět 2 komorní
koncerty. V úterý 4. února zavítá do Střížovic písničkář, textař, spisovatel, překladatel a předseda
PEN klubu Jiří Dědeček.
V pátek 28. února dorazí trio muzikantů: Ivo
Cicvárek, Žofie Kabelková a Marcel Kříž. Vystoupení bude tak trochu i improvizací, protože Ivo,
Žofie a Marcel již společně nevystupují. Koncert
bude veden především v duchu jejich společné
desky Panoptikum z roku 2005.
Bližší informace a mapu jak se dostat do
Střížovic najdete na www.1strizovicka.cz
Vstupné na koncerty je dobrovolné.
únor 2014
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Projekt na Z· Turnov Skálova je u konce
ZŠ Skálova byla od roku 2011 nositelem projektu
Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova.
„V současné době je velmi důležité držet krok se
světem. Žáci musí být do světa práce vybaveni nejenom dobrými jazykovými znalostmi a znalostmi
informačních technologií, ale stále více se dostává
do popředí například i rozvoj čtenářské gramotnosti či schopnost pracovat v týmu a respektovat
jeden druhého,“ sdělil po ukončení projektu ředitel školy Mgr. Michal Loukota.
Na všechny tyto oblasti byl projekt zaměřen. Na
škole byly nainstalovány dataprojektory a nové interaktivní tabule, byly nakoupeny a vytvořeny
i nové digitální učební materiály. „V rámci projektu proběhla školení i pro pedagogy – byli vyškoleni v rozvoji počítačové gramotnosti, taktéž v me-

todách a formách výuky čtenářské gramotnosti
a finanční gramotnosti,“ říká Loukota a dodává:
„Výuka čtenářské gramotnosti následně probíhala
v pátých ročnících. Dva pedagogové absolvovali

Îivá galerie

TJ SOKOL Turnov

Mezinárodní výtvarné centrum

Vás zve na

V úterý 14. ledna v 19 hodin zahájilo výstavou
portrétů a aktů Václava Hlaváče svůj provoz výtvarné centrum pro tvorbu a setkávání. Najdete
nás ve Skálově ulici č. 466 ve 4. patře, dveře číslo
409. Otevřeno je denně mezi 19. a 21. hodinou,
v ostatní dobu po domluvě. Přijít může kdokoliv,
kdo má chuť tvořit, či jen rozjímat nad obrazy.
Vstupné je dobrovolné!
Každý den jiné téma (modelování, figura, portrét, diagnostika z kresby, arteterapie, automatická kresba, krajinomalba…), výtvarné potřeby si
každý zajišťuje sám, plátna je možné zakoupit přímo na místě.
Dále zde probíhají stáže zahraničních výtvarníků, s jejichž tvorbou se zde můžete setkávat.
Výtvarné dílo neexistuje, vzniká teprve v očích
diváka, který se vydává cestou otázek a odpovědi
nalézá ve vlastním nitru. Naším cílem je učit umění hledání krásy a jejího šíření…
Jožka Čermák
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SOKOLSKÉ ·IB¤INKY
letos na téma „Bubáci a hastrmani aneb ať žijí duchové“
pátek 14. 2. od 19.30 hodin
Vstupné: 100,– předprodej (kancelář Náruče, tel.
606 605 256), 120,– na místě
Hraje: UNIGENA MUSIC
DùTSK¯ KARNEVAL V SOKOLOVNù
sobota 15. 2. od 14 hodin
Vstupné: 50,– dospělí / 30,– děti

kurz anglického jazyka na Maltě, odkud přivezli
řadu nových didaktických poznatků a kontaktů
nejenom na české učitele.“
V pozadí nezůstal ani přístup k dětem se specifickými potřebami učení, kdy speciální pedagog
působil přímo na škole, a měl tedy možnost pracovat a být se žáky v každodenním styku. Důležitou
součástí projektu byla také prevence sociálně patologických jevů, kdy na škole proběhly programy
na řešení těchto jevů přímo v prostředí třídy.
„Věřím, že dopad projektu pocítili v prostředí
školy pedagogové i žáci a že nakročený trend – jít
s dobou v různých novějších oborech – bude na
naší škole i nadále pokračovat,“ doufá Loukota.
Za ZŠ Skálova
Jana Pekařová

Zahraniãní stáÏ
ÏákÛ OA, H· a SO·
Turnov
18 žáků Obchodní akademie, Hotelové školy
a Střední odborné školy v Turnově odjede na jaře
na čtyři týdny do Irska a Anglie, kde absolvují stáž,
která je součástí evropského programu Leonardo
da Vinci, jenž podporuje mobility žáků a studentů.
Účastníci této stáže budou pracovat v hotelech,
restauracích i firmách na různých pracovních pozicích a náplň činnosti bude odpovídat jejich studijnímu zaměření.
Zahraniční stáž nabízí žákům kromě nových
profesních poznatků i zajímavou životní zkušenost, zdokonalení se v cizím jazyce, poznání dané
země, místní kultury a mentality.
Díky programu Leonardo da Vinci mají účastníci hrazeno ubytování, stravování, cestu a místní
hromadnou dopravu.
Na stáž se žáci ve škole dlouhodobě připravují,
navštěvují kurz cizího jazyka a získávají poznatky
o místě, ve kterém budou působit.

ohlasy
Nová nadûje o. s.
– Rodinné centrum
Bouda
www.thebouda.cz, info@thebouda.cz

sobota 22. února od 16 hodin
KARNEVALOVÉ DOVÁDùNÍ
Opět se blíží čas karnevalů. A my vás srdečně zveme k veselým hrám, soutěžím a hudbě na karneval
v Boudě. Letos jsme ovšem celou akci z důvodu
většího prostoru přesunuli do tělocvičny „Dívčajdy“ (ZŠ 28. října, Turnov).
Těšíme se na všechny malé princezny, rytíře,
zvířátka a jiné pohádkové postavy. A je tu ještě jedna novinka: rodiče v maskách jsou vítáni!

Zveme vás k posezení a popovídání při kávě nebo
čaji. Můžete si zde odpočinout od každodenního
koloběhu. Pro děti je připravena zařízená herna
a krátký program.
Vstupné 20 Kč.

úter˘ 18. února od 10 hodin
ZDRAVOTNÍ PREVENCE
– PREVENCE ZUBNÍ HYGIENY

Anglická konverzace
s rodil˘mi mluvãími

pátek 21. února od 10 hodin
VÒLE U DùTÍ A DOSPùL¯CH

Každé úterý od 18 do 19.30 hodin.

Volnoãasov˘ Klub 13
Klub pro holky a kluky ve věku 7–15 let. Čekají na
vás hry, soutěže, fotbálek, air hokej, deskové hry.
Otevřeno každý čtvrtek od 13 do 15 hodin.

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

stﬁeda 5. února od 10 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA
K PORODU, LAKTAâNÍ
PORADNA, RANÁ PÉâE
stﬁeda 26. února od 16.30 hodin
Jak pracovat s temperamentem
svého dítûte
Srdečně Vás zveme na přednášku o výchově dětí.
ThMgr. Igor Maduda s manželkou Mirkou pohovoří na téma temperamentu u dětí. Jaké má moje
dítě temperament? Jak k němu přistupovat? Dá se
temperament ovlivnit výchovou? Bude prostor
i na vaše otázky.
Vstupné 30 Kč, hlídání dětí zajištěno.

Klub pro rodiãe s dûtmi
BOUDIâKA
Klub pro rodiče s dětmi je otevřen každé pondělí
od 9 do 11 a každou středu od 9 do 12 hodin.

Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou, objednání na tel.: 775
964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč

Program se zaměřením na prevenci zubního kazu
u dětí se Šárkou Kovářovou.

Beseda Waldorfského klubu s Hankou Hajnovou.
Je potřebné si uvědomit, jak je naše vůle ovlivňována a nakolik ji chceme a můžeme ovládat. Děti
jsou vítány, cena: 30,–

stﬁeda 26. února od 10 hodin
RODIâOVSKÉ OâEKÁVÁNÍ –
jak rozvíjet ﬁeãové schopnosti
dûtí pﬁed‰kolního vûku
Beseda s logopedkou Helenou Vackovou.

PRAVIDELNÉ PORADNY
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
(Mgr. Petra Houšková) 775 964 312
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
(sociální pracovnice) 775 964 312
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
(Mgr. Jana Leitnerová) 737 113 760
RODINNÉ FINANCE
(Ing. Iva Dubická) 776 083 305

pátek 7. února od 10 hodin
ZDRAVù ÎÍT, ZDRAVù JÍST,
ZDRAVù HUBNOUT
Beseda s lektorkou Zorkou Rossmanovou o zdravém životním stylu, výživě a hubnutí, cena: 30,–

nedûle 9. února od 15 hodin
TRADIâNÍ KARNEVAL
CPR Náruč – vstup v maskách děti i dospělí.

úter˘ 11. února od 10.30 hodin
VALNÁ HROMADA
Všichni členi CPR Náruč jsou srdečně zváni!
únor 2014
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Mûstská knihovna Antonína Marka
pondûlí 17. února + stﬁeda 19. února ve 14 hodin
âesk˘ ráj – vûãná inspirace

Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz
www.knihovnicek.cz

Komponovaný pořad slova a hudby doplněný fotografickou projekcí na motivy nové knihy RNDr.
Zdeňka Mrkáčka.

pondûlí 3. února aÏ stﬁeda 5. února v 8 hodin
Zpíváme si s kníÏkou

Klubovna penzionu ÎiÏkova a DD Pohoda

Cyklus pořadů pro základní školy Turnova v rámci projektu výchovy ke čtenářství „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“. Účinkují Eva Kordová
a hudební doprovod Aleš Ressler.

Základní ‰koly a dûtské oddûlení knihovny

Pasování prvÀáãkÛ

ãtvrtek 6. února + pátek 7. února v 8 hodin
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Tato akce je součástí projektu výchovy ke čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Z· Ma‰ov a Z· Skálova Ale‰ova Turnov II
nedûle 16. února v 10 hodin
Dílna masopustní a koÏená
KníÏka pro prvÀáãka

pondûlí 3. února v 18 hodin
Karel Janák a jeho svût

Oblíbená tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi je zaměřena na staré řemeslo výroby z kůže a v období
masopustu na masopustní masky a převleky.
Doplněno pohádkou v podání divadla Rolnička.

Dûtské oddûlení knihovny a kulturní sálek v pﬁízemí

Autorský večer výrazné osobnosti Turnovska pana
Karla Janáka, fotografa, malíře, horolezce, cestovatele. Zároveň bude zahájena také výstava děl
z jeho bohaté výtvarné tvorby. Hudební doprovod
Hana Pernicová.
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Uvedení nové knihy fotografií a poezie autorské
dvojice RNDr. Zdeňka Mrkáčka a regionálního
básníka Jiřího Brože. Komponovaný pořad hudebně doprovodí Martin Hybler. Doplněno prodejem knihy a autogramiádou.

DÛm Na Sboﬁe

potrvá do 28. února 2014
Malujeme pro Helenu
Výstava z výtvarné soutěže k 90. výročí narození
české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.

Galerie Na schodech knihovny

úter˘ 4. února v 18 hodin
Norsko

Kulturní sálek knihovny

úter˘ 18. února v 18 hodin
Veãer Na Sboﬁe – âesk˘ ráj,
vûãná inspirace

V¯STAVY

Kulturní sálek knihovny

Cestopisná přednáška o krásách a zajímavostech
této severské země. Přednáší mladý cestovatel
Pavel Bičiště.

Z tvorby ZdeÀka Mrkáãka

potrvá od 3. února do 31. bﬁezna 2014
Karel Janák
– Kresby a obrazy
V˘tvarné tvÛrãí dílny

Výstava z tvorby turnovského výtvarníka a fotografa

V˘stavní sálek knihovny

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Masopust
na Dlaskovû statku
Dlaskův statek v Dolánkách se připravuje na tradiční masopust. Tento starý obyčej se stane první
letošní akcí v této zemědělské usedlosti. Bude se konat v sobotu 15. února 2014.
Masopustní obchůzka na Dlaskově statku letos
proběhne v podání folklórního souboru Horačky.
Expozice Dlaskova statku bude otevřena od 9.00
hodin.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny
tradiční masky: Turky, kominíky, slaměné, nevěstu, ženicha, šašky, ženušku, židy a mnohé další.
Chybět nebudou tradiční speciality domácí zabijačky, masopustní koblihy a samozřejmě i dobré
moky pro zahřátí.

Program:
12.00 hodin – Občerstvení v duchu staročeské zabijačky.
13.00 hodin – Začátek programu, představení jednotlivých masopustních masek a vysvětlení jejich
smyslu a funkce. Žádost laufra o převzetí vlády na
vesnici.
Srdečně vás zveme k dobré zábavě, a pokud přijdete v maskách, bude ještě veseleji!
Masky a maškary vstup zdarma.
Vstupné: 40,–/20,–

Muzeum âeského ráje, Skálova 71, Turnov
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba muzea: dennû mimo pondûlí, 9–16 hodin
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova je kromû
masopustu v únoru pro veﬁejnost uzavﬁen.

Dekoraãní kameny
Výstava „Dekorační kameny“, kterou lze v Muzeu
Českého ráje navštívit od 20. února do 1. června
2014, představí skutečné unikáty.
Přinese informace o zpracování, vlastnostech
i nemocech kamenů pro veřejnost i odborníky.
Součástí budou nejen zábavné výukové programy
pro školy, ale i semináře a konference. Hornina,
skála nebo kámen jsou symbolem pevnosti a trvanlivosti. Kromě toho mohou poskytovat silný
estetický zážitek. Proto zvláštní kategorii představují dekorační kameny, které se také někdy nazývají ozdobné. Kámen může být krásný i v přírodní
podobě, jeho vlastnosti však víc vyniknou po zpracování. Dekorační kameny tak často mají leštěnou
podobu. Z původní suroviny dokáže člověk vytvořit nádherná díla. Najdeme je v drobných ozdobných předmětech, v dlažbách a obkladech podlah
a stěn staveb, na pamětních deskách, památnících
a náhrobcích i ve skvostech architektury. Kameníci, kteří provozují kamenické řemeslo, stejně jako kamenosochaři mají pro kámen zvláštní cit
a vytvářejí po tisíciletí úžasná díla.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 20. února v 16.30 hodin
Galerie muzea / Výstava potrvá do 1. 6. 2014

V˘tvarn˘ salon III
Pﬁíbûh jednoho obrazu
aneb
Co se nauãíte od SasíkÛ
Muzeum otevírá čtvrtletní volnočasový edukační
výtvarný kurz pro dospělé a seniory!
Bližší informace k náplni kroužku sdělíme na
informační schůzce, která proběhne v úterý
4. února 2014 v 16.00 hodin v Kamenářském
domě.
V případě dotazů kontaktujte lektorku kroužku
Mgr. Janu Válkovou Střílkovou:
mobil: 775 578 220
e-mail: strilkova@muzeum-turnov.cz
únor 2014
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Státní zámek Sychrov
Státní zámek Sychrov
sychrov@npu.cz, www.zamek-sychrov.cz
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012
Zámek je pro veřejnost otevřen denně včetně pondělí, vždy od 10 do 14 hodin (začátek poslední
prohlídky).

Prohlídková trasa A obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým byla obnovena jejich podoba
z druhé poloviny 19. století, kdy zámecký exteriér
i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Klenotnice prezentuje šperky a plastiky z drahých
kovů a kamenů, které České republice věnoval
turnovský rodák František Khynl.

soubor Krkonošský Horal z Vrchlabí a folklórní
soubor Horačky, který se zaměřuje na lidové písně
z Podještědí. Pro děti bude připraveno loutkové
divadlo.
Vstupné na akci: dospělí 50, děti 30 korun.
V době konání masopustu zve k příjemnému posezení i zámecká oranžérie v parku!

8. února 2014 od 10 do 16 hodin
4. zámeck˘ masopust
na zámku Sychrov
Zámecký park
Tradiční česká řemesla (sklář, keramik, výrobce
dřevěných hraček…) doplní pochopitelně klasická
zabijačka, která k masopustu neodmyslitelně patří stejně jako sladkosti z kynutého těsta. Nabídku
obohatí stánek s královskou čokoládou, a protože
máme masopust, stánek bude pojatý jako čokoládové uzenářství s čokopárky, čokojátrovkou
a čokotlačenkou. Nebude chybět ani masopustní
průvod. Náladu celé akce podtrhne národopisný

Kam jinam za hudbou?
Základní umûlecká
‰kola Turnov

14. února 2014 v 18 hodin, sál SUP· Turnov, Skálova ulice
Koncert ve ‰kole
– Koncert bigbandÛ
a Dechového orchestru

6. února 2014 v 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·

30. díl našeho cyklu, v němž se představí Dechový
orchestr ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtera, Big Band ZUŠ Turnov pod vedením Václava
Sajbta a Big Band ZUŠ Železný Brod pod vedením Rudolfa Müllera.
Vstupné 50 korun, žáci školy zdarma.

Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Tentokrát se
představí soutěžící školního kola Národní soutěže
ZUŠ v oboru hry na kytaru. Vstupné dobrovolné.

13. února 2014 v 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Tentokrát se představí soutěžící školního kola
Národní soutěže ZUŠ v oboru hry na smyčcové
nástroje. Vstupné dobrovolné.
20 |

| únor

2014

20. února 2014 v 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Tentokrát se
představí soutěžící školního kola Národní soutěže
ZUŠ v oboru hry na klavír. Vstupné dobrovolné.

27. února 2014 od 9 do 20 hodin, ZU· Turnov
Okresní kolo Národní
soutûÏe ZU·
Postupová soutěž nejlepších klavíristů semilského
okresu. Vstupné dobrovolné.

23. února 2014 v 18 hodin, pizzerie Ma‰kovka

Turnovská Bohéma
– Lédl Jazz Q
Jazzový podvečer
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku! Hrát
vám bude Jiří Stránský a Marek Buble – sax, Ivan
Hájek – bass, Robert Tomáš – drums a Bohuslav
Lédl – piano. Vstupné 50 korun, rezervace na tel.:
481 211 265

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2014

Víte, Ïe…
…město Turnov finančně podpořilo v loňském roce kulturu, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže?

Fórum zdravého mûsta
Turnova se uskuteãní v únoru
Diskutovat o turnovských problémech, které je trápí, a hledat možnosti jejich řešení
budou moci obyvatelé města na Fóru zdravého města Turnova.
Veřejná diskuze se uskuteční v pondělí 17. února 2014 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního
centra Střelnice v Turnově.
V průběhu odpoledne budou vytypovány největší problémy v jednotlivých oblastech života
města. Pro účastníky je připraven krátký kulturní
program, drobné občerstvení a losování cen.

Celou akci moderuje ředitel Národní sítě zdravých měst České republiky Petr Švec.
Přijďte říci svůj názor a pomozte tak představitelům města odhalit problémy, které je potřeba
řešit!
Bc. Radek Drašnar,
koordinátor projektu Turnov – zdravé město

Dvaceti organizacím, spolkům a institucím, které
uspořádaly dvaatřicet kulturních akcí a pořadů
a o příspěvek požádaly, bylo z kulturního fondu
města vyplaceno 420 tisíc korun. Činnost třinácti
spolků byla podpořena částkou 39 tisíc korun. Na
přímých dotacích obdrželo 9 žadatelů 369 500 korun na významné přehlídky, festivaly a koncerty.
S vydáním sborníku, publikace a hudebního CD
pomohlo město třem žadatelům 23 tisíci korunami. Celková suma na podporu turnovské kultury
činí 851 500 korun.
Šestnáct sportovních subjektů obdrželo v roce
2013 dotace v celkové výši 5,65 milionu korun.
Do této částky je zahrnuto také 70 tisíc korun na
odměny pro oceněné na akci Sportovec města
Turnova roku 2012. Ze sportovního fondu města
bylo patnácti žadatelům vyplaceno 120 tisíc korun na přípravu a zorganizování dvaceti sportovních akcí.
O příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže požádalo v minulém roce 14 žadatelů. Na letní
příměstské tábory, dětské dny, karnevaly, loučení
s prázdninami, mikulášské nadílky a další akce
jim město přispělo 100 tisíci korunami.
Sečteme-li všechny částky, dostaneme se na
6 721 500 korun, kterými město Turnov podpořilo sport, kulturu a volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2013.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na w w w. t u r n o v. c z
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník Mûsta Turnova.
Vychází jedenáctkrát roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uveﬁejnûné texty pﬁíspûvky Mûsta Turnova a mûstského úﬁadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû
upravovány s pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úﬁadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz.
Fotografie: Radek Dra‰nar, Kateﬁina Doubravová a odbor cestovního ruchu.
únor 2014
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Od ledna platí nové obecnû závazné vyhlá‰ky
Několik nových obecně závazných vyhlášek platí
pro občany Turnova od 1. ledna 2014. Všechny byly přijaty usneseními městského zastupitelstva.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 se týká podmínek pro pořádání veřejné produkce hudby.
Díky této vyhlášce by se mohli obyvatelé Turnova
i jeho okrajových částí především v letní sezóně lépe
vyspat. Hudbu je totiž možné produkovat o hodinu kratší dobu, než tomu bylo dříve. V pátek, sobotu a ve dnech, po nichž následuje den pracovního klidu, může hudba z pódií, letních zahrádek
a dalších míst znít od 8 do 24 hodin. V ostatních
dnech od 8 do 22 hodin a na Silvestra do 3 hodin.
Organizátoři festivalů se o osud těchto akcí nemusí bát, starosta města může udělit výjimku.
Vyhláška č. 3/2013 řeší poplatky za užívání veřejného prostranství. Díky ní již nebudou muset
obchodníci platit za umístění přenosného reklamního zařízení typu A před svým obchodem roční

paušální částku tisíc korun, jak tomu bylo dříve.
Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady
č. 4/2013 určuje pro rok 2014 poplatek v nezměněné výši 660 korun za občana. Kromě osvobození od poplatku a úlev pro seniory, děti a studenty

stanovuje nově úlevy lidem, kteří se zapojí do sběru tříděných odpadů v pytlích označených čárovými kódy. Maximální výše takové úlevy však může
být 50 procent polatku.
Od 1. ledna také platí vyhláška č. 5/2013, která
zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na
všech veřejně přístupných dětských hřištích ve
městě. Podobný cíl, chránit veřejný pořádek
a zdraví, zachovat dobré mravy s ohledem na děti
a mladistvé a omezit negativní příklad, má i vyhláška č. 6/2013. Ta na všech veřejně přístupných
dětských hřištích ve městě zakazuje kouření.
Označení 7/2013 má obecně závazná vyhláška
o likvidaci komunálního odpadu. Nově řeší organizaci pytlového sběru tříděného odpadu v návaznosti na vyhlášku č. 4/2013 o poplatku za odpady
a zavádí nově například sběr směsných kovů v šedých pytlech.
Veškeré obecně závazné vyhlášky najdete na
internetových stránkách města www.turnov.cz.

V roce 2014 si Turnované pﬁiplatí jen za vodu
Životní náklady obyvatel Turnova by se neměly
v letošním roce výrazně zvýšit. Alespoň co se týká
nejrůznějších úhrad městu. Více však bude stát voda.
Finanční odbor městského úřadu informuje, že
pro rok 2014 nedošlo ke zvýšení místních poplatků. Za odpady obyvatelé Turnova zaplatí stejně jako v minulém roce 660 korun na osobu a rok.
Nejrůznější úlevy z tohoto poplatku jsou možné,
novinkou je odpočet částek za množství odpadu
tříděného podle druhů do plastových pytlů označených čárovým kódem.
Stejně tak zůstává na úrovni roku 2013 poplatek za psa. Za jednoho psa zaplatí majitel z paneláku či bytového domu 800 korun, majitele žijícího v rodinném domku stojí pes 400 korun. Ten,
kdo pobírá jakýkoliv druh důchodu, zaplatí 200
korun. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 procent.
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Poplatek za odpady lze rozdělit do dvou stejných částek se splatností do 31. března a 30. září.
Za psa je nutné zaplatit celou částku do 31. března. Pro obyvatele bytů v majetku města může být
příznivou zprávou, že pro letošní rok nedošlo ke
zvýšení nájemného. To dosahuje měsíčně podle
kvality bytu maximální částky 49,74 korun za

metr čtvereční. Městská Teplárenská Turnov, která dodává v šesti městských lokalitách teplo a teplou vodu do 2 100 domácností a objektů škol,
zdravotnických služeb a obchodních společností,
snížila pro období od září 2013 do srpna 2014
cenu tepla z původních 559 korun na současných
555 korun. Cena je uvedena za 1 GJ a je bez daně
z přidané hodnoty. Podařilo se to díky instalaci kogeneračních jednotek a dobrým hospodařením
celé organizace.
Dražší však bude v Turnově voda. Zástupcům
města v radě Vodohospodářského sdružení Turnov se nepodařilo zabránit navýšení cen vodného
a stočného pro rok 2014, a cena tak oproti loňsku
narostla o 4,46 koruny (bez daně). Proto obyvatelé
města budou platit 95,98 korun za kubík (s daní).
Vodné vychází bez patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty na 44,50 korun za m3, stočné na
38,96 za m3.
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Za v˘znamné poãiny lze udûlit medaili starosty
Starosta města Tomáš Hocke se rozhodl za významné počiny a přínosné aktivity od letošního roku udělovat medaile starosty.

ale v kompetenci starosty je předat ocenění i kdykoliv jindy.
Například při zasedání rady města, zastupitelstva, kulturní nebo sportovní akci. „Hledal jsem
možnost, jak ocenit činnost lidí, kteří něco podstatného pro Turnov dělají, ale jsou třeba méně
známí a nedosáhnou díky poměrně přísným pravidlům na cenu obce nebo čestné občanství,“ uvedl k motivaci pro udílení medailí starosta Turnova
Tomáš Hocke. Pravidla pro udělování medaile starosty byla schválena usnesením zastupitelstva
v září loňského roku.

Fyzické či právnické osobě může být od roku 2014
udělena medaile starosty za mimořádnou aktivitu
v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí, za práci
s dětmi a mládeží či za mimořádný projev lidskosti a hrdinský čin.
Písemný návrh s odůvodněním mohou předkládat zastupitelé města, představitelé občanských
sdružení, spolků, organizací a dalších institucí.
Medaili však může starosta udělit i z vlastního
rozhodnutí. K předání dojde v průběhu slavnostního večera u příležitosti státního svátku 28. října,

Bc. Radek Drašnar,
mluvčí městského úřadu

Odbor cestovního ruchu realizoval ãesko-polské projekty
Odbor cestovního ruchu realizoval v letech
2007–2013 řadu česko-polských projektů. S koncem minulého roku skončilo sedmileté plánovací
období, v jehož průběhu na ně bylo možné čerpat
finanční prostředky z Evropské unie. Je tedy čas
pro krátké bilancování.
Odbor cestovního ruchu realizoval v uvedeném
plánovacím období v rámci česko-polské spolupráce celkem 15 projektů v hodnotě cca 4 milióny
korun. Kromě již existující spolupráce s polským
městem Jawor se odboru cestovního ruchu podařilo rozšířit spolupráci s dalšími polskými městy
a institucemi, především s městy Jelenia Góra
a Lwówek Śląski.
„Významné je, že za projekt Společná paměť,
společná budoucnost – židovské památky českopolského příhraničí obdržel Turnov v roce 2010
cenu Euroregionu Nisa: 1. místo v kategorii cestovní ruch a sport,“ uvedla pracovnice odboru
Veronika Mireková. Díky projektům se tak mohly
uskutečnit workshopy pro děti a mládež a další
akce pro tuto věkovou skupinu, konaly se i workshopy a vzdělávací a poznávací akce pro odborní-

ky. Byly vydány nejrůznější polygrafické výrobky
a propagační materiály, například letáky, noviny,
brožury a další. Rozšířeny byly internetové stránky
Regionálního informačního turistického centra

Turnov (www.infocentrum-turnov.cz) a turnovské synagogy (www.synagoga-turnov.cz). Turnovský informační systém byl doplněn o nové informační tabule a QR kódy. Turnov a Český ráj byl
propagován doma i v zahraničí. Projekty umožnily zpopularizovat téma židovství. Dopomohly
k navázání spolupráce mezi základními a středními školami, muzei, spolky, kulturními, sportovními a dalšími organizacemi a institucemi.
S projekty byla průběžně seznamována česká
i polská strana. Naposledy o nich byli informováni polští partneři a další účastníci workshopu, který se uskutečnil dne 12. prosince 2013 v Turnově
na závěr projektu Informujme a vzájemně se poznávejme – QR CODE. „S realizovanými českopolskými projekty se však může seznámit každý.
Jejich přehled je umístěn na šesti panelech před
obřadní síní v budově turnovské radnice,“ informovala Mireková.
Pracovnice odboru cestovního ruchu
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Je moÏné poÏádat
o pﬁíspûvek na zahraniãní
spolupráci
Město Turnov vyzývá k podání žádosti o příspěvek na zahraniční spolupráci v roce 2014 a vypisuje 1. kolo výběrového řízení.
Žádosti o příspěvek se přijímají do 28. února 2014
a musí být zpracovány podle pravidel pro poskytování příspěvků komise pro zahraniční vztahy
Rady města Turnova. Formuláře žádostí a následného vyúčtování jsou povinné a jsou ke stažení na
internetových stránkách města Turnova. Žádosti
je možné zaslat na adresu Městského úřadu Turnov
(MěÚ, sekretariát, Antonína Dvořáka 335, 511 22
Turnov) nebo osobně doručit na podatelnu v budově turnovské radnice. Více informací poskytne
Ing. Klára Preislerová na telefonním čísle 481 366
222 nebo e-mailem k.preislerova @mu.turnov.cz.
Mgr. Otakar Špetlík,
místostarosta

V˘zva k podání Ïádosti
o poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku ze sportovního
fondu
Město Turnov vypisuje 1. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze
Sportovního fondu města Turnova pro rok 2014.
Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do
28. 2. 2014 na odbor školství kultury a sportu sídlící v budově ve Skálově ulici nebo přes podatelnu

městského úřadu v budově radnice. Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v písemné formě na
odboru školství, kultury a sportu (viz výše) nebo
v elektronické podobě na stránkách městského
úřadu www.turnov.cz/sport/sportovní fond.
• Správní rada se rozhodla, že bude v roce 2014
preferovat sportovní akce místního a regionálního významu zahrnující pořádání sportovních akcí
soutěžního charakteru.
• Správní rada se usnesla, že nedoporučí zastupitelstvu města přispět na sportovní vybavení (hokejky, míče, dresy apod.) a sportovní soustředění.
• Správní rada Sportovního fondu je oprávněna
vyžádat si dodatečné podklady.
Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

stránkách nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádosti je možné zaslat na adresu
Městského úřadu Turnov (MěÚ, sekretariát, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov) nebo osobně
doručit na podatelnu v budově turnovské radnice.
Více informací poskytne Ing. Klára Preislerová na
telefonním čísle 481 366 222 nebo e-mailem
k.preislerova@mu.turnov.cz. Výzva se netýká
kulturních a sportovních organizací, sdružení
a spolků, které mohou žádat o dotace z kulturního
nebo sportovního fondu.
Ing. Jaromír Pekař,
místostarosta

Kulturní památky
je moÏné podpoﬁit

Odbor školství, kultury a sportu vyzývá všechny, kteří organizují volnočasové aktivity dětí
a mládeže, aby si podali žádost o poskytnutí dotace na akce konané v roce 2014.
Město Turnov vypisuje 1. kolo výzvy k podání
žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku
na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok
2014. Žádost o poskytnutí dotace je třeba podat
nejpozději do 28. února 2014 na předepsaném
formuláři na odbor školství, kultury a sportu, který
sídlí v budově ve Skálově ulici č. p. 72. Formuláře
získáte v písemné podobě u Bc. Renaty Brychové
(tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz) na odboru školství, kultury a sportu nebo
v elektronické podobě z internetových stránek
www.turnov.cz.
Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

Pokud hodláte podpořit nějakou kulturní památku v Turnově, můžete požádat o příspěvek.
Město Turnov vypsalo výběrové řízení na příspěvky z programu Podpora kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádosti musí být na předepsaném formuláři, který
získáte v písemné podobě na odboru školství, kultury a sportu nebo v elektronické podobě na internetových stránkách města Turnova. Žádosti se
přijímají do 28. února 2014 přes podatelnu v budově radnice. Bližší informace získáte u Marie Roubalové na telefonním čísle 481 366 758 nebo přes
e-mailovou adresu m.roubalova@mu.turnov.cz.
Marie Roubalová,
odbor školství, kultury a sportu

Mûsto pﬁijímá i v roce 2014
Ïádosti na ãinnost spolkÛ
Město Turnov vyzývá organizace a spolky zlepšující společenský život obyvatel Turnova k podání žádosti o příspěvek na činnost a aktivity
v roce 2014.
Žádosti se přijímají do 31. března 2014 na formuláři „Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost
spolku“, který je ke stažení na internetových
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Volnoãasové aktivity dûtí
a mládeÏe budou i nadále
finanãnû podporovány
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Motivaãní systém pytlového sbûru tﬁídûného odpadu
Od ledna 2014 byl pro obyvatele Turnova zahájen
motivační systém pytlového sběru tříděných odpadů. S jeho pomocí si mohou snížit poplatek za
odpady pro příští rok. Do systému je možné se stále přihlašovat, proto uvádíme důležité informace.

Jak se zapojit?
Zaregistrovat se na odboru životního prostředí na
Městském úřadu Turnov a tam vyzvednout barevné pytle a samolepky s čárovými kódy na sbírané
komodity: papír, plast, nápojový karton a směsné
kovy.

Co je tﬁeba udûlat?
Třídit odpady do jednotlivých pytlů – modrý je na
papír, žlutý na plasty, oranžový na nápojové kartony a šedý na směsné kovy. Pytle po naplnění daným druhem odpadu zavázat, aby při manipulaci
s nimi nedocházelo k vysypání odpadu. Pytel
označit svým čárovým kódem pro daný druh odpadu. Pytle odevzdat v provozní době na sběrném
dvoře na Vesecku nebo připravit k odvozu na místa určená odborem životního prostředí podle harmonogramu.

Odpady se do pytlů třídí podle druhu stejně
jako do kontejnerů rozmístěných po městě:

Îlutá barva – smûsn˘ plast – fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů.
Modrá barva – papír – časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy,
obálky s fóliovými okénky i papír s kancelářskými
sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku!
OranÏová barva – nápojové kartony – krabice
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

·edá barva – nové jsou pytle na směsné kovy –
kovové odpady vznikající při běžném chodu
domácnosti (železo a hliník) – plechovky od potravin, plechovky od nápojů, kovové obaly od kosmetiky, ostatní kovové obaly, například hliníková
víčka od jogurtů a další drobné hliníkové obaly.
Do šedých pytlů rozhodně nepatří: kovové obaly
od barev a jiných nebezpečných látek, kovové odpady vznikající při stavebních úpravách nebo
opravách domů a bytů, například kovové lišty, kabely apod.

Dal‰í dÛleÏité informace:
• U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství
v jednom plastovém pytli, tedy cca 10 kg.
• Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr
Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán
a rovněž viditelně označen čárovým kódem.
• Svoz pytlů probíhá první středu v měsíci od 6.00
hodin. Pytle připravte na svozové místo ne dříve
než od úterý odpoledne před první středou v měsíci až do první středy v měsíci do 6.00 hodin ráno.
• Pokud by byl pytel připraven k odvozu mimo stanovený termín, nebude započten do úlevy.

• Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do
úlevy.
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.
• 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 životního prostředí
• Ze zkušeností z ostatních měst žádáme všechny,
kteří se zapojí do tohoto systému, aby z důvodu
povětrnostních podmínek přelepovali čárový kód
průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení
čárového kódu nebo zničení při svozu.

Harmonogram svozÛ pytlÛ pro rok 2014:
2. ledna
5. února
5. března
2. dubna
7. května
4. června

2. července
6. srpna
3. září
1. října
5. listopadu
3. prosince

V případě dotazů je možné kontaktovat odbor
životního prostředí.
Při prvním letošním sběru separovaného odpadu
ve čtvrtek 2. ledna bylo odvezeno a zváženo
87 pytlů s plasty, 29 pytlů s nápojovými kartony,
79 pytlů s papírem a 9 pytlů se směsnými kovy.
Celkem bylo svezeno 1 297,24 kilogramů separovaného odpadu. Svozu pytlového odpadu se
zúčastnili 104 účastníci.
Ing. Zuzana Sedláková,
odbor životního prostředí
únor 2014
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První svoz pytlÛ s odpady odhalil drobné nedostatky
Ve čtvrtek 2. ledna 2014 pracovníci turnovských
technických služeb poprvé svezli a vážili pytle s tříděným odpadem podle nového motivačního systému. Při vážení na sběrném dvoře na Vesecku byly
zjištěny následující nedostatky:

nebo na spodní části pytle, čímž byla ztížena manipulace a načítání štítků. Štítky je nutné nalepit
na vnější část horní poloviny pytle tak, aby je bylo
možné co nejsnadněji načíst.

obaly od barev a jiných nebezpečných látek, kovové
odpady vznikající při stavebních úpravách nebo
opravách domů a bytů, např. kovové lišty, kabely
apod.
• Na některých pytlích byl umístěn nesprávný čárový kód příslušného odpadu. Například na pytli
určeném na plasty byl čárový kód papíru, takový
pytel nemohl být započten. Používejte, prosíme,
správné štítky označující příslušný druh odpadu.

• Na některých pytlích byl nevhodně umístěn štítek, například na vnitřní straně zavázaného pytle

• Objevil se případ, kdy kovová lišta protrhla šedý
pytel a několik dalších pytlů poškodila. Do šedých
pytlů pro směsné kovy vkládejte pouze odpady
vznikající z běžného chodu domácnosti – plechovky
od potravin, plechovky od nápojů, kovové obaly
od kosmetiky, ostatní kovové obaly, např. hliníková víčka od jogurtů a další drobné hliníkové obaly.
Do těchto šedých pytlů rozhodně nepatří kovové

âOI poradí

Televize Turnov

Pracovníci České obchodní inspekce také v průběhu roku 2014 bezplatně poradí obyvatelům
Turnova a spádových obcí. Poradna bude fungovat v sídle obecního živnostenského úřadu (budova městského úřadu ve Skálově ulici č. p. 72, první poschodí) každou první středu v měsíci vždy od
10.00 do 15.00 hodin v termínech 8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince 2014.
Hana Lustigová,
vedoucí živnostenského úřadu

Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajímavé reportáže o dění ve městě. Relace z 2. ledna 2014 informuje o následujících tématech:
1. Rekordní počet diváků se přišel podívat na novoroční ohňostroj, který Město Turnov na přivítanou roku 2014 uspořádalo ve spolupráci s podnikateli jako jedno z mála v Libereckém kraji.
2. Lidé z Českého ráje berou Turnov jako exkluzivní společenské centrum, jak dokázaly také Vánoční trhy a Betlémské světlo skautů.
3. Turnov je na tom finančně lépe než český stát.
Zatímco ten má přes 1,6 bilionu dluhu, Turnov vstupuje do roku 2014 s přebytkem 17 milionů korun.
4. Na Tři krále před čtrnácti roky vzniklo v Turnově Centrum Náruč, které neustále rozvíjí péči
o děti včetně pěstounské.
5. Pokud vám bude chybět pro měsíc leden typický
sníh a mráz, můžeme vám jej nabídnout alespoň
z bohatého televizního archivu Milana Brunclíka.

V dalimûﬁické kapliãce
bude zase zvonit zvon

• Někteří lidé zaregistrovaní do nového systému
motivace používají současně se štítky s čárovým
kódem také štítky se jménem a adresou, což není
nutné. Používejte pouze štítky s čárovým kódem.

ãtvrtek 27. února 2014
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17.00 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
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Ing. Zuzana Sedláková
odbor životního prostředí

Občan města, který si nepřeje být jmenován
a chce zůstat v anonymitě, přinesl na začátku
roku na radnici malý zvon, který býval kdysi zavěšený v kapličce na Daliměřicích.
Dárce zvon zdarma pečlivě opravil a zrestauroval
a pak věnoval městu. To se postaralo, že se zvon
vrátil na své původní místo a opět slouží svému
účelu. Dotyčnému obyvateli Turnova patří velké
uznání a poděkování.

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

STROJÍRENSK¯ DùLNÍK
SVÁ¤Eâ
KANDIDÁTÒM NA POZICI SVÁ¤EâE NABÍZÍME REKVALIFIKAâNÍ KURZ PLNù HRAZEN¯ ZAMùSTNAVATELEM
+ POZICE VE V¯VOJOVÉM CENTRU
NA·IM ZAMùSTNANCÒM NABÍZÍME:
5 t˘dnÛ dovolené • Odpovídající platové ohodnocení • Prodej v˘robkÛ se slevou • Zvy‰ování kvalifikace v rámci kurzÛ a ‰kolení •
Pﬁíspûvek na Ïivotní poji‰tûní • Závodní lékaﬁská péãe • MasáÏe v areálu závodu (2/3 ceny hradí zamûstnavatel) •
Stravování s pﬁíspûvkem zamûstnavatele • Dal‰í benefity
VÍCE PODROBNOSTÍ NALEZNETE NA HTTP://MONROECZECHIA.JOBS.CZ/
Monroe Czechia s. r. o. • Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou • Tel: +420 485 237 048, +420 485 237 403
pracemonroe@tenneco.com

www.tenneco.com
únor 2014
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KULTURNÍ CENTRUM TURNOV uvádí

KVùTY
13. února 2014 – KC Stﬁelnice – 19.00 hodin

Brněnská skupina, která čerpá z mnoha
hudebních žánrů – rock, folk, blues,
šanson, jazz, world music, hip hop aj.
vstupenky v pﬁedprodeji od 10. ledna 2014 za 110,– / na místû 150,–
www.kcturnov.cz • kct@kcturnov.cz • tel.: 481 322 083

