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Velk˘ holky nepláãou
divadelní komedie s Janou ·ulcovou v hlavní roli > 8
Klozet
Spoleãnost bloumající veﬁejnosti zve na premiéru > 9
Wohnout bez elektriky
a v divadle!
populární hudební skupina vyráÏí na unplugged tour > 10
Tata Bojs – jiÏ 4. dubna!

Je jaro
Vážení čtenáři,
držíte v rukou čtvrtý díl informačního zpravodaje Hlasy a ohlasy Turnovska v nové podobě, který od ledna tohoto roku nacházíte zdarma ve
svých poštovních schránkách, případně jej dostáváte za cenu poštovného. Jeho cílem je přinášet
vám na jednom místě všechny důležité informace
o kulturním a společenském dění nejen v Kulturním centru Turnov, ale i v dalších turnovských organizacích všelikého společenského zaměření.
K tomuto informačnímu servisu pak logicky patří
též ucelené zprávy z radnice.
Jak už jsem psal v lednovém úvodníku: Nová
podoba HOT je pro nás předsevzetím, kterého se
nevzdáme, protože je pro nás zkrátka příliš důležité. Vnějšími okolnostmi jsme byli donuceni oproti
staré formě snížit počet stran, a tím pádem také
zasáhnout do obsahové náplně tohoto letitého časopisu a škrtat v něm. Ovšem tyto zásahy nemusí
být konečné! Bude-li naše hospodářská situace

přívětivá, podaří-li se nám dosáhnout efektu v podobě zásadního zvýšení informovanosti (nejen)
o činnosti KCT a přesvědčíme-li o smysluplnosti
tohoto počínání vás, naše čtenáře, věřím, že je zde
prostor pro další vylepšování časopisu. Vedle přehlednosti a ucelenosti informací a jejich kvalitního grafického zpracování zde v tom případě rádi
v budoucnu najdeme prostor pro další rubriky,
které přinesou to někdy tolik postrádané „počteníčko“.
Je jaro. Řada lidí z něj z nejrůznějších důvodů
radost nemá (jak zpívají Tata Bojs: „Jsem tak trochu romantik a tak trochu alergik!“), ale asi každý
cítí tu energii, již do nás slunce vlévá. Byť je náš
svět v mnoha ohledech strašlivě přesycený malichernými žabomyšími půtkami, které dokážou
jednomu kazit radost z čehokoliv, co dělá, pořád
jsem přesvědčený o tom, že dobrý člověk ještě žije.
Kéž mu slunce dodá dostatek sil!
David Pešek
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kulturní pﬁehled
stﬁeda 2. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
filmový klub
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 3. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
kino nejen pro seniory, komedie 50,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
VELK¯ HOLKY NEPLÁâOU
hraje divadlo Bez zábradlí
předprodej 280,–/na místě 320,–
19.30 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA
dobrodružný
140,–/ děti do 15 let 110,–

pátek 4. dubna
18.00 – MùSTSKÁ KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM 2014
tradiční akce na podporu čtenářství
19.30 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA 3D
dobrodružný
175,–/ děti do 15 let 145,–

19.30 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA 3D
dobrodružný
175,–/ děti do 15 let 145,–

19.30 – KINO SFÉRA
FAIR PLAY
drama
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 10. dubna

nedûle 6. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
animovaný
80,–
17.00 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA 3D
dobrodružný
175,–/ děti do 15 let 145,–
19.30 – KINO SFÉRA
NOE 3D
drama/fantasy

stﬁeda 9. dubna

150,–

pondûlí 7. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
NÁV·TùVA V PEKLE
představení pro školy
40,–/30,–/20,–
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
2106 – TECHTLE
MECHTLE REVUE
travesti show
předprodej 250,–/na místě 270,–

19.30 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA
dobrodružný
130,–/ děti do 15 let 105,–

pátek 11. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
DùDICTVÍ ANEB KURVA
SE NE¤ÍKÁ
kino nejen pro seniory, komedie 50,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
PODKRKONO·SK¯
SYMFONICK¯ ORCHESTR
turnovský hudební večer
předprodej 90,–/na místě 110,–
19.30 – KINO SFÉRA
JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
dokumentární/hudební
110,–

sobota 12. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O MEDVùDU OND¤EJOVI
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
50,–

14.30 – KINO SFÉRA
RIO 2 3D
animovaný 150,–/ děti do 15 let 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
NOE
drama/fantasy, 2D titulky

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
dokumentární/hudební
110,–
20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
WOHNOUT UNPLUGGED
koncert
předprodej 190,–/na místě 240,–

nedûle 13. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
RIO 2
animovaný 105,–/ děti do 15 let 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
BOHUMIL HRABAL:
„TAKÎE STALO SE, ÎE…“
dokumentární
100,–/ děti do 15 let 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA 3D
dobrodružný
165,–/ děti do 15 let 140,–

pondûlí 14. dubna

20.00 – KC ST¤ELNICE
TATA BOJS
koncert
předprodej 290,–/na místě 330,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
EVA HOLUBOVÁ
Pohovka
vstupné 200,– / senioři 140,–

sobota 5. dubna

úter˘ 15. dubna

14.30 – KINO SFÉRA
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
animovaný
130,–

14.00 – ÎLUTÁ PONORKA
TURNOVSK¯ KOS 2014
15. ročník pěvecké soutěže jednotlivců

17.00 – KINO SFÉRA
12 LET V ¤ETùZECH
Oscarové životopisné drama 100,–

18.00 – KINO SFÉRA
KONGO
Cestovatelský klub
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Noc s Andersenem

70,–

kulturní pﬁehled
stﬁeda 16. dubna

nedûle 20. dubna

19.30 – KINO SFÉRA
ONA
filmový klub
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 17. duna
10.00 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
TRANSCENDENCE
sci-fi/drama

50,–

110,–

pátek 18. dubna
19.00 – KC ST¤ELNICE
TRABAND
koncert
předprodej 140,– / na místě 180,–
19.30 – KINO SFÉRA
10 PRAVIDEL, JAK
SBALIT HOLKU
komedie

100,–

sobota 19. dubna
9.00 – DLASKÒV STATEK
VELIKONOCE
NA DLASKOVù STATKU
tradiční velikonoční setkání
14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ
LOUPEÎ 3D
animovaný

130,–

17.00 – KINO SFÉRA
DVOJNÍK
drama/komedie

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
10 PRAVIDEL, JAK
SBALIT HOLKU
komedie

14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ LOUPEÎ
animovaný
100,–

10.00 – KINO SFÉRA
BABOV¤ESKY 2
kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
10 PRAVIDEL, JAK
SBALIT HOLKU
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
TRANSCENDENCE
sci-fi/drama

19.30 – KINO SFÉRA
TRANSCENDENCE
sci-fi/drama

17.00 – KINO SFÉRA
VALâÍK PRO MONICU
životopisné drama
100,–

ãtvrtek 24. dubna

100,–

110,–

úter˘ 22. dubna
19.00 – KC ST¤ELNICE
OND¤EJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
koncert
390,–/370,–/350,– dle místa sezení

stﬁeda 23. dubna

50,–

110,–

pátek 25. dubna
8.30,10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
CIRKUS CHAUVÉ/PLE·
představení pro školy 40,–/30,–/20,–
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KLOZET
tragikomedie
předprodej 80,–/na místě 100,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
KYTARA V âESKÉM RÁJI
koncert Marty Töpferové
předprodej 80,–/na místě 100,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
PODIVNÉ ODPOLEDNE
DR. ZVONKA BURKEHO
abonentní divadelní představení,
komedie
předprodej 220,–/na místě 240,–

19.30 – KINO SFÉRA
10 PRAVIDEL JAK
SBALIT HOLKU
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
OZVùNY ZOOM
filmový klub

14.30 – KINO SFÉRA
RIO 2 3D
animovaný 150,–/ děti do 15 let 130,–

60,–

100,–

sobota 26. dubna

19.30 – KINO SFÉRA
POJEDEME K MO¤I
komedie

110,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA
100,–

nedûle 27. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
RIO 2
animovaný 105,–/ děti do 15 let 100,–
15.00 – KC ST¤ELNICE
KRKONO·SKÁ DECHOVKA
setkání s dechovkou
50,–/ s permanentkou 30,–
17.00 – KINO SFÉRA
POJEDEME K MO¤I
komedie

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
VALâÍK PRO MONICU
životopisné drama
100,–

pondûlí 28. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
ROBIN, PES A JÁ,
O ZEMI TAM A JINDE
autorská beseda
50,–

úter˘ 29. dubna

100,–

19.00 – VEâER NA SBO¤E
ZÁZRAKY P¤ÍRODY
Projekce a mluvené slovo
moderátora ČT Vladimíra Kořena

stﬁeda 30. dubna

Zázraky pﬁírody a Vladimír Koﬁen

19.30 – KINO SFÉRA
P¤ÍBùH FILMU: ODYSEA XV
+ CESTA NA MùSÍC
filmový klub, dokumentární
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–
duben 2014
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Kino Sféra

FK
2001: Vesmírná Dûdictví aneb
odysea
Kurva se neﬁíká

Captain America: Návrat
prvního Avengera

Ledové
království

12 let
v ﬁetûzech

Jeden z nejkultovnûj‰ích filmÛ
historie v dokonalé kvalitû.

Pokraãování filmu
s B. Polívkou po 20 letech.

Skvûle hodnocené pokraãování
z komiksového svûta Marvelu.

Pro velk˘ zájem opakujeme
velkolepé vánoãní dobrodruÏství!

Snímek ocenûn˘ Oscarem
za nejlep‰í film roku 2013.

sci-fi/mysteriózní, VB/USA,
1968, 149 min., titulky

komedie, âR, 2014,
106 min., 12+

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2014, 128 min.

animovan˘, USA, 2013,
109 min., dabing

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2013, 133 min., 12+, titulky

3D so 5. 4. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 6. 4. – 14.30 hodin / 80 Kã

so 5. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã

ãt 3. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã /

st 2. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã /
kino nejen pro seniory
80 Kã pro ãleny FK a studenty pá 11. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã /

kino nejen pro seniory – MIMO¤ÁDNù V PÁTEK

2D titulky
3D titulky
3D dabing
3D dabing
2D titulky
3D dabing

ãt 3. 4. – 19.30 hodin / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
pá 4. 4. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
so 5. 4. – 19.30 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
ne 6. 4. – 17.00 hodin / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
ãt 10. 4. – 19.30 hodin / 130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let
ne13. 4. – 19.30 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let

FK
Noe

Fair Play

Justin Bieber’s
Believe

Rio 2

Bohumil Hrabal:
TakÏe se stalo, Ïe…

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

O sportu a dopingu
v komunistickém âeskoslovensku.

Hudební film
o populárním zpûvákovi.

Vzácní papou‰ci se vydávají do divoké Amazonie.

Dokument ke 100. v˘roãí
narození slavného spisovatele.

drama/fantasy, USA,
2014, 134 min., 12+

drama, âR, 2014,
100 min., 12+

dokumentární/hudební,
USA, 2013, 91 min., titulky

3D dabing ne 6. 4. – 19.30 hodin /
150 Kã
2D titulky so 12. 4. – 17.00 hodin /
120 Kã
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st 9. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã / pá 11. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã
80 Kã pro ãleny FK a studenty so 12. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã

animovan˘, USA, 2014, 101 min., dabing
3D so 12. 4. – 14.30 hodin / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 13. 4. – 14.30 hodin / 105 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D so 26. 4. – 14.30 hodin / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 27. 4. – 14.30 hodin / 105 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

dokumentární, âR,
2014, 70 min.
ne 13. 4. – 17.00 hodin /
100 Kã / 50 Kã dûti do 15 let

Kino Sféra

FK
Ona

Babovﬁesky
2

Transcendence

10 pravidel, jak Velká oﬁí‰ková
sbalit holku
loupeÏ

Dvojník

Film z nedaleké budoucnosti
natoãil reÏisér Spike Jonze.

Pokraãování úspû‰né komedie
ZdeÀka Tro‰ky.

Sci-fi o pokroãilé technologii
schopné zmûnit základy Ïivota.

Nová ãeská komedie s M. Rumlem, Veverãák Surly a krysa Buddy se
J. Prachaﬁem a M. Donutilem.
pokou‰ejí vykrást obchod s oﬁí‰ky.

O muÏi, jemuÏ se v Ïivotû
objeví jeho pﬁesn˘ dvojník.

sci-fi/romantick˘, USA,
2013, 126 min., 12+, titulky

komedie, âR, 2014,
120 min.

sci-fi/drama, USA, 2014,
100 min., titulky

komedie, âR, 2014,
100 min.

st 16. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK a studenty

ãt 17. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 24. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

ãt 17. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 20. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã
ãt 24. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã

pá 18. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
so 19. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 20. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã
pá 25. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã

FK

animovan˘, CAN/KOR/USA, drama/komedie, VB, 2013,
2014, 86 min., dabing
93 min., titulky
3D so 19. 4. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 20. 4. – 14.30 hodin / 100 Kã

so 19. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã

FK

Ozvûny
ZOOM

Valãík pro
Monicu

Pojedeme
k moﬁi

Pﬁíbûh filmu:
Odysea XV +
Podivuhodná cesta

Amazing Spider-Man 2

To nejlep‰í z leto‰ního roãníku
studentského workshopu.

Îivotopisn˘ film o ‰védské zpûvaãce
a hereãce Monice Zetterlund.

První reÏijní poãin
Jiﬁího Mádla.

Závûreãn˘ díl cyklu a nejstar‰í
sci-fi film Cesta na Mûsíc.

B˘t Spider-Manem je skvûlé. Dokud se neobjeví daleko
silnûj‰í nepﬁítel.

âR/PL, 2014, 150 min.

drama, SWE, 2013,
105 min., 15+, titulky

komedie, âR,
2014, 90 min.

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

akãní/fantasy, USA, 2014, 142 min.

st 23. 4. – 19.30 hodin / 60 Kã

so 26. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 27. 4. – 19.30 hodin /100 Kã

so 26. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 27. 4. – 17.00 hodin / 110 Kã

st 30. 4. – 19.30 hodin /
100 Kã / 80 Kã pro ãleny FK

2D titulky ãt 1. 5. – 19.30 hodin / 130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let
3D titulky pá 2. 5. – 19.30 hodin/ 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
3D dabing so 3. 5. – 19.30 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
3D dabing ne 4. 5. – 17.00 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
duben 2014
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Mûstské divadlo

Velk˘ holky nepláãou
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství. Na takové zápletce že není nic směšného?
Omyl! Humor a nadsázka, s jakou obě dámy řeší
své problémy, které je svedly dohromady, vede k velice komickým situacím.
Namísto toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily někde o samotě, založí spolu vlastní „takzvané manželství“. A v něm každá hraje tutéž iritující
roli, díky níž dovedla předtím manžela málem k šílenství… Zápletková komedie o dvou dámách,

které se svérázným způsobem vyrovnávají s rozpadem svých manželství.
Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendulka Křížová / Kateřina Seidlová, Dana Batulková / Kateřina Seidlová, Čestmír Gebouský /
Libor Hruška, Libor Hruška / Marcel Vašinka.

ãtvrtek 3. dubna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 280,– / na místû 320,–

Náv‰tûva v pekle aneb Kam ãert nemÛÏe...
Profesor Belzebub a jeho asistentka čertice Albína
vás zvou na vzdělávací přednášku o čertech.
Ve čtyřech pohádkách se dozvíte vše, co k čertům
neodmyslitelně patří: přísloví a rčení o čertech,
v co se čerti proměňují, za jaké lidi se převlékají,
jaká jídla nejraději jedí, kde na zemi přebývají
a kam jezdí na svatební cestu (ale čerti se žení
málokdy). Ale především, jak čerty lidi šidí, ubližují jim a skoro vždy je napálí. A přesto čerti zajiš-

ťují ve světě spravedlnost a často lidem pomáhají.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let. Představení trvá
cca 60 min. Hraje Divadýlko Kuba Plzeň.

pondûlí 7. dubna v 8.30 a 10 hodin
Mûstské divadlo
Pﬁedstavení pro ‰koly
vstupné 40,– / 30,– / 20,–

O medvûdu Ondﬁejovi
Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za urozeného nápadníka, protože království nemá krále.
Princezna se ale vdávat nechce, a tak se vydá pro
radu k babce kořenářce. Cestou potká hajného
Ondřeje, který se jí zalíbí, a on její lásku opětuje.
Královna nechá vyhlásit, že ten, kdo princeznu
najde v tajné komnatě ve věži, se stane králem.
Loupežníci Hrombambul a Strašbuján, kteří
v království řádí, se převléknou za prince a ucházejí se o princezninu ruku. Ondřejovi babka kořenářka poradí, aby se převlékl za medvěda a šel ta8|
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ké do zámku hledat princeznu. Všichni po princezně marně pátrají. Ale jediný Ondřej v přestrojení za medvěda najde cestu k princezně a k jejímu
srdci…
Délka představení cca 65 minut, hraje Divadelní společnost Julie Jurištové.

sobota 12. dubna v 10 hodin
Mûstské divadlo
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
vstupné 50,–

Mûstské divadlo

Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho
Umělecký šéf Klicperova divadla David Drábek
notoricky známý Smočkův text více rozpovídal, téma však zůstalo: dětská duše versus neúprosné
stáří.

Těšte se na surrealistickou crazy-komedii, ze
které zůstane rozum stát – a pak si sedne. Tedy pokud budou volné přístavky. Herci Zapletal,
Tomicová, Novotný, Zavičár a Malý jsou zárukou
vynikajícího divadla a skvělé zábavy. Hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové.

Nepraktický osamělý intelektuál, panic a lidumil
k ničemu čelí tuposti praktického a zištného světa,
jenž se ho chce zbavit. Bezděčně a nešťastně se
stává „vrahem“ dotírajících kreatur, jimž Pavla
Tomicová, Ondřej Malý a Lubor Novotný v rolích
Svatavy, Václava a vdovy Outěchové dali jednostrunnou, leč účelnou karikaturu.

stﬁeda 23. dubna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
Abonentní pﬁedstavení + veﬁejnost
vstupné v pﬁedprodeji 220,– / na místû 240,–

Klozet
Společnost bloumající veřejnosti zve na premiéru
jednoaktovky! Na tragikomický příběh dvou mužů, které jejich krkolomná životní cesta zavedla na
jednu toaletu.
Pravý divadelní autor (podle obvyklého mínění
odborníků) to, co vidět má, vidí nejenom z hlediště,
ale i očima odborníků z jeviště. Divadlo nejenom
zná, ale také se v něm vyzná od sklepa až po půdu,
protože to je jeho život. Taková je Katalin Thuróczy, autorka hry. Zná se s herci, režiséry, nápovědami, inspicienty, kostymérkami, uvaděčkami a má
je přečtené. Nezaujatého diváka překvapí bohatost forem jejích her, různorodost prostředků autorkou zvolených, široká škála sahající od moralit

až po komedie blížící se frašce. Tuto mnohotvárnost
přesto spojuje jeden společný rys: jakési melancholické veselí, kde nechybějí ani groteskní tóny.
Společnost bloumající veřejnosti je turnovský di-

vadelní spolek. Premiéra hry Klozet je jeho již pátým představením. V současné době pracuje podle
herecké metody Michaila Čechova, kterou divadelníci studovali na hereckých seminářích předního ruského režiséra Sergeje Fedotova. Všechna jejich představení se po uvedení soutěžně účastnily
různých přehlídek amatérského divadla, jejichž linie vede až na Jiráskův Hronov.
Režie Jan Marek, hudba Martin Hybler. Hrají
Jan Marek, Petr Hofhans z SBV.

pátek 25. dubna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 80,– / na místû 100,–

Jenom Ïivot
Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně
vpadne Sam. Více než deset let se neviděli. Od té
doby, kdy Sam Marion opustil…
Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu
přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí
ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní
rozuzlení. Bystrá komedie se špičkovými dialogy
dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem,

které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou
zralých, životem prozkoušených lidí. Režie a překlad Jaromír Janeček, hrají Antonie Talacková, Igor
Bareš, Jaromír Janeček. Hraje Divadlo Appart.

pondûlí 12. kvûtna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 240,– / na místû 280,–
duben 2014
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hudební pozvánky

Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr
Podkrkonošský symfonický orchestr existuje v nové
podobě od roku 2007, kdy začínal jako dvacetičlenné uskupení bez dirigenta.

nošský symfonický orchestr bude věnovat výhradně českým skladatelům.
Hlavní linii turnovského koncertu vytyčí tance:
Smetanovy tance z Prodané nevěsty, výběr z Dvořákových Slovanských tanců a výběr z Janáčkových Lašských tanců.
Kromě tří velkých jmen české hudby však dostanou prostor také méně známé osobnosti: Vilém
Blodek a František Vincenc Krommer-Kramář.
Orchestr diriguje Graziano Sanvito, sólo na klarinet hraje Matěj Hřib.

Navazuje na tradici stejnojmenného tělesa, které
působilo v našem regionu od 50. let 20. století pod
vedením Jiřího Matlase, a pozdějšího Komorního
symfonického orchestru Krkonošského metra
pod vedením Karla Jakubů.
V současné době hraje v PSO kolem sedmdesáti hudebníků všech věkových kategorií. Bez nároku na honorář vedle sebe hrají amatérští i profesionální hudebníci, kteří se na zkoušky do Semil
sjíždějí každý týden z okruhu sta kilometrů.
Těžiště repertoáru PSO spočívá v hudbě 19. století. Roku 2014, v Roce české hudby, se Podkrko-

pátek 11. dubna 2014 v 19.30 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo

Wohnout bez elektriky a v divadle!
Skupina Wohnout vyráží na své Unplugged Tour!
Poprvé za celou historii kapely uslyší fanoušci své
oblíbené písně i v akustických verzích.
„Wohnoutí písničky jsme přearanžovali a fakt se
na to ultratěšíme,“ vzkazují Wohnouti. Unplugged Tour začíná v březnu a v plánu je dvanáct koncertů v divadlech a klubech.
„Naše kapela je už osmnáct let zapojena do
elektrické zásuvky, ale náš basák Zemánek jednou
nešikovně vykopl síťovej kabel a my zjistili, že nám
to akusticky docela dobře zní. Takže v rámci šetření elektrické energie jsme se rozhodli vyrazit na
Unplugged Tour, a tím dopřát zasloužený odpočinek našim zesilovačům,“ komentuje zrod nápadu
zpěvák Honza Homola.
Jako předskokan se turnovskému publiku představí pop-rocková skupina Prowizorium. Ta vznikla v roce 2002, kdy kapelu založil Tomáš Sehnal
(zpěv) a Daniel Hlaváč (kytara). Původní sestava
vypadala jinak, Prowizoriem prošlo do této chvíle
několik baskytaristů, ale nyní, jak kapela tvrdí, je
10 |
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sestava vyhovující a funkční. Prowizorium v roce 2005 absolvovali turné se skupinou Wohnout
a také hráli několik koncertů s kapelou Kryštof. Po
devíti letech se bude historie opakovat právě
v Turnově.

sobota 12. dubna 2014 ve 20 hodin
Wohnout – akustick˘ koncert
Mûstské divadlo

hudební pozvánky

Traband poﬁád jede!
Kapela Traband, která brázdí hudební pódia již
od roku 1995, má aktuálně podobu kvartetu a ve
sbírce několik vydaných desek a hudebních cen
Anděl.

Po rockových začátcích a veleúspěšném „balkánském dechu“ přišlo období písničkaření s harmoniem, které se postupně proměnilo v aktuálně
opět rockový Traband…

Přestože Traband vystřídal nemálo hudebních stylů, vždy zůstal nezaměnitelný, a to hlavně díky
skladatelskému rukopisu jeho frontmana Jardy
Svobody.

pátek 18. dubna 2014 v 19 hodin
Traband
KC Stﬁelnice

Ondﬁej Havelka a jeho Melody Makers
dávají Perly swingu
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout nám ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let
zanechal.

nované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, zazáří „Plaménky v očích Tvých…“!

úter˘ 22. dubna 2014 v 19 hodin
Ondﬁej Havelka a jeho
Melody Makers
Mûstské divadlo Turnov

Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké
melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí,
české písně konejší nervy. Anebo naopak! Beze
všech pochyb ale vězte, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, koru-

Krkono‰ská dechovka v âeském ráji
Tradice Krkonošské dechovky z Jablonce nad
Jizerou sahají až k roku 1883 a vystřídaly se v ní
celé generace amatérských hudebníků.
Od roku 1980 stojí v jejím čele kapelník Josef
Ulrich. Počet muzikantů se pohyboval mezi dvanácti až jednadvaceti, od roku 1990 se postupně
snižoval na současných maximálně patnáct hráčů
a dva zpěváky. Hráč na první křídlovku Josef
Vrána je zároveň aranžérem jednotlivých skladeb
a sám jich také několik složil. Základ repertoáru
tvoří populární a lidové skladby známých českých
autorů. Krkonošská dechovka vystupuje nejen do-

ma v Jablonci a jeho širokém okolí, ale také na
promenádních koncertech v českých lázeňských
městech a účastní se různých zábavných akcí

a hudebních festivalů. Několikrát byla i hostem
populární Vlachovky. Jako hosté s ní účinkovali
známí zpěváci Josef Zíma, Zorka Kohoutová,
Josef Oplt, Blanka Tůmová, Jiří Staněk, Milan
Černohouz a další. Pravidelně koncertuje v Německu, vystupovala rovněž v Rakousku a Dánsku.
Uskutečnila nahrávky v Rádiu Schwerin a Českém rozhlasu v Hradci Královém.

nedûle 27. dubna 2014 v 15 hodin
Setkání s dechovkou
KC Stﬁelnice
duben 2014
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KCT informuje

Eva Holubová na Pohovce Milana Schejbala
Hostem režiséra, dramaturga a pedagoga Milana
Schejbala bude tentokrát hvězda původního divadla Sklep a uznávaná česká herečka!

hraje v inscenacích Nahniličko a Baronky. Účinkuje také v jevištní talk show Co jinde neuslyšíte.
V současné době září v představení Hvězda.
Milan Schejbal se zaměřuje především na divadelní komedie, z nichž si často vybírá texty současných autorů. Mezi jeho divácky oblíbenými inscenacemi však najdeme také komedie staršího
data (Večer tříkrálový, Charleyova teta, Brouk
v hlavě, Škola základ života) či dramatizace románových předloh (Dáma s kaméliemi, Saturnin,
Jak jsem vyhrál válku). Za roli v jeho režii
(Drobečky z perníku) dostala Simona Stašová cenu Thálie. Ostatně tu doprovázel i na Pohovce
v Turnově! Jsme rádi, že jsme ho získali, a rádi
vám sdělujeme, že příští rok k nám přiveze např.
J. Bohdalovou, V. Kubařovou, M. Písaříka a další!
Hudební doprovod dubnové Pohovky obstarají
Andy Seidl a Pavel Půta.

Eva Holubová vystudovala pražskou DAMU.
Prošla divadly Sklep, Mimóza, Náhradním a Švandovým divadlem, Divadlem Na zábradlí, Divadlem Palace, hrála také na divadelních poutích
s Rodinou Váňovou.
Ačkoli hraje v divadle i ve filmech již od svých
studií, největší úspěch v její herecké kariéře nastal
až koncem 90. let. Po boku Rudolfa Hrušínského
zaujala v povídkovém filmu Knoflíkáři a poté následovala celá řada úspěšných filmů. Dodnes patří mezi nejvyhledávanější filmové herečky. V poslední době natočila například snímky Líbáš jako
bůh, Gympl, Taková normální rodinka, Jak se rodí
krokodýli a řadu dalších. Za svůj výkon ve filmu
Ene bene získala Českého lva. Na tuto cenu byla
nominována také za své výkony ve filmech Knoflíkáři, Pelíšky a Skřítek. Za film Účastníci zájezdu
získala ocenění za nejlepší herecký výkon na festivalu Tribeca 2006 v New Yorku. Na divadelním jevišti ji můžete spatřit např. v Divadle Kalich, kde

Nedostáváte do schránky
Hlasy a ohlasy Turnovska?

pondûlí 14. dubna v 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200,–/140,–

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
3. dubna

Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra
na Stﬁelnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,
v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stﬁelnici.
A chcete-li je dostávat domÛ, pouze za cenu po‰tovného
si je mÛÏete objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stﬁelnice,
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese
romana.kefurtova@kcturnov.cz.
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4. dubna
7. dubna
11. dubna
12. dubna
18. dubna
22. dubna
23. dubna

– Velký holky nepláčou (volné divadelní představení) 280,–
– Tata Bojs (koncert) 290,–
– 2106 (Travesti show) 250,–
– Podkrkonošský symfonický orchestr
(koncert THV) 90,–
– Wohnout Unplugged (koncert) 190,–
– Traband (koncert) 140,– Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers (koncert) 390,–/370,–/350,–
– Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho (abonentní divadelní představení) 220,–

25. dubna – Klozet (volné divadelní představení) 80,–
9. kvûtna – Lesní zvěř (koncert) 140,–
12. kvûtna – Jenom život (volné divadelní představení) 240,–
15. kvûtna – 4Tet (koncert) 380,– / 400,– dle místa
sezení
21. kvûtna – Radůza (koncert) 290,–
10. ãervna – Hrdý Budžes (abonentní divadelní
představení) 220,– (momentálně vyprodáno)
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30 –18.00 (9.00–10.00 je recepce
pro veřejnost uzavřena)

úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 –16.00
7.30 –18.00
7.30 –14.00
7.30 –14.00

KCT informuje

Kongo – skuteãná tváﬁ Afriky
Kongo je země, které se mnozí bojí. Ale to, co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem, ale
pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales,
pygmejové, sopky, monumentální řeka Kongo
a plavba po ní, tajemní obyvatelé a zároveň stále
usměvaví lidé, nebezpečná Kinshassa.

Hra, tanec, osobitá
vnitﬁní síla…
Roztanãete se!
Úspěšný, jiným nepodobný kurz pouze pro ženy.
Je Vám mezi 8 až 100 lety a nejste ráda okukována
a hodnocena? Na Vás čekáme! Nemusíte vůbec
nic, a přece – aniž byste si všimla – objevíte zdroj
vnitřní síly a radosti!
Lektorka a ředitelka Budilovy divadelní školy
Vendula Burger, která ovládá řadu účinných technik, dosud nenarazila na jedinou ženu, která by
svou kreativitu, sebevědomí a gejzír nadšení ze života nedokázala nalézt.
Kde: KC Střelnice, Zrcadlový sál
Kdy: čtvrtky 3., 10. a 24. dubna, vždy od 18
do 20 hodin

Zkrátka země obestřená mnoha tajemstvími
a mnoha protiklady. Jinde už takovou exotiku a takový extrém, který se v mnohém podobá době velkých cestovatelů, pravděpodobně nenajdete.
Tohle je skutečná tvář Afriky…
Tomáš Kubeš je český fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství,
stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe a poznáváním tohoto milovaného kontinentu. Procestoval také stopem Asii, například během půlroční
cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších
výpravách do Indie a Nepálu. Navštívil více než
90 zemí světa. Jeho snímky a články můžete najít
například v časopisech Koktejl, Lidé a Země, Instinkt a mnoha dalších včetně zahraničních médií.
Mezi jeho nejznámější cesty patří putování s karavanou velbloudů za solí do Danakhilské pouště
v Etiopii, cesta do Jižního Súdánu během probíhající občanské války, přechod hor mezi Senegalem a Guineou, cesta do bývalého Somálska
(Somalilandu), návštěva tajemného souostroví

Cena: předplatné 3 kurzy 450 Kč (75 Kč/hod.),
jednorázově 200 Kč (100 Kč/hod.)
Kurzovné nepropadá!
Registrace: Vendula Kubín
(vendula.kubin@gmail.com, www.budil.cz,
tel. 736 646 016)

Beseda
s Dagmar Lhotovou
a Jiﬁím Fixlem
Autorská beseda je určena pro žáky 3. a 4. tříd
základních škol i pro veřejnost.
Autorka slavných obrázkových seriálů o kocourovi Vavřincovi v knize Robin, pes a já vypráví příběh dvou sourozenců, kteří se na konci malého

Bijágos nebo třeba výprava na pomezí Súdánu
a Etiopie, kde se ocitl v zajetí, z něhož musel
uprchnout…

úter˘ 15. dubna v 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub
– diashow Tomá‰e Kube‰e
Kino Sféra
vstupné 70,–

města, kde žijí se svými rodiči, cítí tak trochu jako
robinsoni na pustém ostrově. Z jejich osamocení
je nečekaně vytrhne zaběhlé psisko, které jim do
života přivede nové přátelství, a nejen psí. Kniha
O zemi Tam a Jinde je kolekcí autorských pohádek, které čerpají z klasického folklóru. Autorské
pohádky u nás mají velkou tradici, která sahá až
k tvorbě Karla Čapka nebo Josefa Lady.
Beseda se spisovatelkou Dagmar Lhotovou
a ilustrátorem Jiřím Fixlem bude doplněna autogramiádou a prodejem knih.
Pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou
A. Marka.

pondûlí 28. dubna v 10 hodin
Robin, pes a já + O zemi Tam
a Jinde
Kino Sféra
vstupné 50,–
duben 2014
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ohlasy
Îlutá ponorka

úter˘ 22. dubna od 14 do 18 hodin
JARO V RÁJI TVO¤ENÍ

30. 6.–4. 7. – Svět za hranicemi fantazie –
Avatar – Kateřina Šollarová

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

Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Na jarní vlnu
naskočíme tvorbou dekorací z přírodních materiálů (seno, proutí, lýko apod.) a voskovou batikou,
kterou využijeme na lampová stínidla nebo lampiony. Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč. Výtvarná dílna v přízemí Žluté
ponorky.

7.–11. 7. – Hurá na safari! – Zdeňka Rysová

pátek 4. dubna od 17.30 hodin
NOC S ANDERSENEM – SPANÍ
NA HRADù S PONORKOU
Po tradičním programu pro veřejnost se po svých
přesuneme na hrad Valdštejn, kde bude speciální
noční program. Akce pouze pro členy kroužků
Žluté ponorky. Přihlásit se může dítě starší 8 let.
Přihlášku je nutné vyplnit a fyzicky odevzdat v ředitelně Ponorky co možná nejdříve (kapacita 20
osob, kdo dřív přinese přihlášku, ten nocuje), nejpozději ale v úterý 25. 3. 2014. Pokud se do tohoto
termínu kapacita nenaplní, je možné přijmout přihlášku i od osoby, která kroužek/kroužky nenavštěvuje. Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2014. Sraz
ve Žluté ponorce v přízemí v 17.30 hodin.
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21.–25. 7. – Hudební tábor – Pohádkomuzikál
– Vendula Bičíková
28. 7.–1. 8. – Tábor s angličtinou – Křížem krážem – Sabina Roubičková
4.–8. 8. – Hobitova cesta – Anna Černá
11.–15. 8. – Mimoni a loupež století – Zdeňka
Rysová
18.–22. 8. – Na vrchol Mount Everestu – Pavla
Emmerlingová
25.–29. 8. – Cesta do Bradavic – Dominika Hübnerová

úter˘ 15. dubna od 14 hodin
TURNOVSK¯ KOS 2014
15. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v pěti
kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež
do 15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí
by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje
postupující na Kosa. V případě, že ve škole nominační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do
soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky. Propozice na našem webu nebo v Základní
umělecké škole Turnov na náměstí Českého ráje.

14.–18. 7. – Odysseův návrat – David Koudelka

Skauti nabízejí
letní pﬁímûstské
tábory pro veﬁejnost
www.scouting.turnov.org
janina@turnov.org
721 623 006
Není nadto užít si léto dosyta…, ale že váš syn či
vaše dcera nechtějí zůstat na táboře přes noc? Ale
touží po nových přátelstvích, spoustě zážitků a nezapomenutelných prázdninách? Tak neváhejte!
Pročtěte si letošní nabídku příměstských táborů,
které pořádá skautské středisko Štika Turnov.
Každý si přijde na své, naše nabídka pokrývá celé
letní prázdniny!
Pozor! Letos máme v nabídce hned dvě novinky: tábor s angličtinou a tábor hudební! Výuku
budou zajišťovat kvalifikovaní vedoucí, kteří navíc
mají zkušenosti s činností s dětmi, se kterými pracují pravidelně během roku…

Jednotlivé týmy vedoucích a instruktorů pro vaše
děti připravily tábory přímo na míru. Plno her, sportování, rukodělné výroby, spolupráce mezi dětmi,
soutěžení, kamarádů…prostě léto jak má být.
Vedoucí i instruktoři procházejí v Junáku vzděláváním, které zahrnuje mimo jiné oblasti psychologie, pedagogiky a zdravotnický kurz. Všichni vedoucí a instruktoři s dětmi pracují během roku,
tudíž umí uplatnit individuální přístup ke každému z nich.
Tábory určené pro děti od 1. do 7. třídy (tábor
s AJ pro děti od 3. do 7. třídy) jsou pětidenní (samozřejmě je možno přihlásit se na více běhů)
a probíhají na skautské základně Ostrov (dopravní
hřiště) v Turnově. Cena je 1 500 Kč za 5 dní (tábor
s AJ a tábor hudební stojí 2 500 Kč), pro členy
skautské organizace nabízíme letos slevu 100 Kč/
běh. Program probíhá od 8 do 16 hodin, Vaše dítě
však můžete přivážet již od 7 hodin a vyzvedávat až
do 17 hodin, čímž se chceme co nejvíce přiblížit
Vaší pracovní době. Cena zahrnuje stravování (2 svačiny, oběd a pitný režim), aktivity dle programu.
Všechny důležité informace najdete na webu
www.scouting.turnov.org (ikona vpravo nahoře).
Vaše dotazy zodpoví Jana Pekařová, tel. 721 623
006, e-mail janina@turnov.org.
Dopřejte Vašemu dítěti zažít to, po čem dětská
duše touží! Těšíme se na každého účastníka!

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

ãtvrtek 10. dubna od 19 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA
– Velikonoãní v˘roba
Milé dámy, srdečně vás zveme na vytváření jarních nebo velikonočních ozdob do vašeho domova.
K dispozici bude krásná kroucená vrba, březové
proutky, lýko, mašle, stuhy a jiný drobný materiál.
Připraveny budou i určité „vzorky“, kterými se
můžete nechat inspirovat. Můžete si přinést
i vlastní doplňky nebo vyfouknutá vajíčka, kraslice
atd. Těšíme se na vás v domě Bouda. Cena 80 Kč.

pondûlí 14. dubna od 18 hodin
MEDIÁLNÍ DÎUNGLE
Jako ovlivňují formování osobnosti vašich dětí
média a zvláště počítačová technika, sociální sítě
(závislost na internetu, důraz na ochranu soukromí na internetu). Lektor: Mgr. Miroslav Fanta
KLUB PRO RODIâE S DùTMI
BOUDIâKA
Klub pro rodiče s dětmi je otevřen každé pondělí
od 9 do 11 a každou středu od 9 do 12 hodin.

ANGLICKÁ KONVERZACE
S RODIL¯MI MLUVâÍMI
Koná se každé úterý od 18 do 19.30 hodin.
VOLNOâASOV¯ KLUB 13
Klub pro holky a kluky ve věku 7–15 let. Otevřen
každý čtvrtek od 13 do 15 hodin. Čekají na vás hry,
soutěže, fotbálek, air hokej, deskové hry.

Centrum pro rodinu
Náruã, o. s.
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
K¤ÍDLA A KO¤ENY NA·Í RODINY
Turnovské rodiny, zapojte se do naší kampaně!
Od dubna do prosince 2014 máte možnost zapojit
se v našem městě do celorepublikové kampaně
„Křídla a kořeny naší rodiny“, kterou vyhlásila Síť
mateřských center.
V Turnově se kampaň koná v rámci projektu
Zdravé město – Turnov, záštitu nad kampaní převzal starosta Ing. Tomáš Hocke. Iniciátorem a realizátorem akce je Centrum pro rodinu Náruč,
které ke spolupráci přizvalo další turnovské organizace podporující rodiny.
Více se o kampani dozvíte na webových stránkách www.naruc.cz a www.kridla-koreny.cz.
Těšit se můžete na akce pro rodiny s dětmi (přehled akcí na našem webu), výtvarnou soutěž pro
děti s názvem „Moje kořínky“, fotosoutěž „Když
se sejdeme pohromadě“, celoroční rodinnou soutěž o ceny, semináře zaměřené na komunikaci
v rodině a další akce.
Pokud máte zájem společně s námi vrátit hodnotu rodiny do centra pozornosti naší společnosti,
myslíte si, že je důležitá podpora soužití rodin
všech generací a podpora společně stráveného času rodiny, pak se zapojte do naší kampaně a sledujte www.naruc.cz, www.turnovskovakci.cz
a www.turnov.cz.
MOJE KO¤ÍNKY
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního
věku probíhá od 1. dubna do 31. května 2014.
Více informací na www.naruc.cz!

pátek 4. dubna od 10 hodin
BESEDA-KRESLENÍ PRAVOU
HEMISFÉROU
Beseda se Zorkou Rossmanovou. Objevte své
skryté schopnosti, splňte si sen. Kreslit umí každý, kdo má ruce. Cena za akci je 30 Kč.

pondûlí 7.–pátek 11. dubna
SBÍRKA PRO DùTSK¯ DOMOV
A KOJENECK¯ ÚSTAV
Sbírka oblečení, obuvi, hraček a dalšího vybavení
pro děti i dospělé. Věci přineste čisté a zabalené do
igelitových pytlů nebo papírových krabic. Děkujeme.

stﬁeda 9. dubna od 10 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA K PORODU,
LAKTAâNÍ PORADNA, RANÁ PÉâE
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775
964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

úter˘ 15. dubna od 16 hodin
JAK B¯T DOBR¯M RODIâEM
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou. Jak vychovávat s úspěchem? Vhodné postupy do dnešní doby. Co při výchově dělat a co
rozhodně ne. Na akci je nutné se předem nahlásit.

stﬁeda 16. dubna od 10 hodin
ZDRAVOTNÍ PREVENCE – PÉâE
O ZRAK NA·ICH DùTÍ
Beseda s MUDr. Janou Kašákovou. Šilhání, mnutí a mhouření očí. Vrozené oční vady a jejich náprava. Jak vlastně poznáme, že zrak našich dětí
není v pořádku?

pátek 25. dubna od 10 hodin
FANTAZIE A JEJÍ V¯ZNAM
V DùTSTVÍ
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hanou Hajnovou. Proč ji děti potřebují prožívat, jak se projevuje a co ji poškozuje… Cena za akci 30 Kč.

pondûlí 28. dubna od 8.30 do 13 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA – PEDIKÚRA
Aneb krásné nožky do sandálků. Na akci je nutné
se předem nahlásit.
duben 2014

|

| 15

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz
DUBEN – MùSÍC PRO PLANETU ZEMI
Projekt environmentální a ekologické výchovy pro
školy a širokou veřejnost pořádá společně Město
Turnov – odbor životního prostředí a Městská
knihovna Antonína Marka v rámci aktivit Zdravého
města a Místní agendy 21. Po celý měsíc probíhá
řada akcí a také úklid města. Na úklidu se budou
podílet žáci základních škol a studenti středních
škol. Provedou úklid okolí své školy a veřejných
prostranství ve městě. Zapojí se všechny základní
školy a dále OAHŠ, ISŠ, SZŠ, SUPŠ.
Na úklidu se budou také podílet Sdružení dobrovolných hasičů Bukovina – úklid na Bukovině,
v Mašově a Pelešanech. Dále Občanské sdružení
Rohozecký okrašlovací spolek – úklid Malého
Rohozce.
Den Země se každoročně koná 22. dubna.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný
svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných
cestách řešení. První Den Země byl slaven v San
Francisku roku 1970. Kampaň s tímto svátkem
spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do
politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou
účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začalo tento svátek
slavit o rok později. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

úter˘ 1. dubna od 10 hodin – Pﬁedná‰kov˘ sál ZU·
Chránûná krajinná oblast LuÏické
hory
Přednáška pro 7., 8. a 9. ročníky základních škol
bude pod vedením přednášejícího Ing. Tomáše
Besty, vedoucího Správy CHKO. Děti se dozvědí
spoustu zajímavých informací o severočeských
Lužických horách a jejich spravování.
pátek 4. dubna od 18 hodin
Noc s Andersenem 2014
Již 14. ročník mezinárodní akce na podporu čtenářství a na počest dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena se koná také v našem městě. Na účastníky čeká tradiční pohádkový průvod
městem, sázení stromu Pohádkovníku, program
na náměstí Českého ráje a program na jednotlivých spacích místech.
Více informací na www.knihovnicek.cz.
Sraz u knihovny v 17.30, odchod v 18 hodin
ãtvrtek 10. dubna od 10 hodin – Pﬁedná‰kov˘ sál ZU·
Chránûná krajinná oblast
Kokoﬁínsko
Přednášky pro 5. a 6. ročníky základních škol
o nedaleké CHKO Kokořínsko. Přednáší Ing.
Marcela Holubová.
nedûle 13. dubna od 10 hodin – Dûtské oddûlení knihovny
Velikonoãní tvoﬁení – tvoﬁivá
v˘tvarná dílna pro rodiãe s dûtmi
Tvořivá výtvarná dílna na měsíc duben je ve stylu
Velikonoc, děti si společně s rodiči pod vedením
zkušené lektorky Anety Novotné vyrobí velikonoční ozdoby a pomlázky.
pondûlí 14. dubna od 13.30 hodin – Klubovna penzionu ÎiÏkova
Velikonoãní dekorace – tvoﬁivá
v˘tvarná dílna pro seniory
Senioři z penzionu a další zájemci z řad veřejnosti
budou naladěni do velikonoční atmosféry zkušenou lektorkou Anetou Novotnou a společně si také vytvoří spoustu krásných předmětů.

16 |

| duben

2014

ãtvrtek 17. dubna od 14 hodin v Klubovnû penzionu V˘‰inka
stﬁeda 23. dubna od 14 hodin v Klubovnû DD Pohoda
pondûlí 28. dubna od 14 hodin v Klubovnû penzionu ÎiÏkova
Pﬁíroda a krajina Pojizeﬁí
Přednáška o kráse Pojizeří je určena seniorům
a dalším zájemcům z veřejnosti, bude vedena zkušeným přednášejícím RNDr. Václavem Petříčkem.
úter˘ 22., stﬁeda 23. a ãtvrtek 24. dubna od 9 hodin – Mateﬁské
‰koly
Byla jednou jedna hora
Ekologicky zaměřená pohádka na téma výchovy
k třídění odpadu je určena turnovským mateřským
školám, hraje divadlo Rolnička – Jarmila Enochová.
úter˘ 22. dubna od 9.30 hodin – Dûtské oddûlení knihovny
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 11. ročníku přehlídky v umění vyprávět, tentokrát na počest spisovatele Eduarda
Petišky, osloví mladé vypravěče s texty vlastními
i dalších autorů. Věkové kategorie od 6 do 18 let.
Nejlepší vypravěči postupují do regionálního kola, které se koná v Semilech dne 20. května 2014.
úter˘ 29. dubna od 19 hodin – DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Zázraky pﬁírody
Projekce a mluvené slovo moderátora ČT Vladimíra Kořena, určeno široké veřejnosti.
V¯STAVA
Potrvá do 30. dubna 2014 – V˘stavní sálek knihovny
Karel Janák – kresby a obrazy
Výstava významné turnovské osobnosti, malíře
a fotografa Karla Janáka.

ohlasy

Velikonoce na Dlaskovû statku
Sobota 19. dubna 2014, 9–17 hodin
Na Bílou sobotu 19. dubna přivítá Dlaskův statek
návštěvníky na oblíbené jarní akci Velikonoce na
statku. Součástí již tradičního programu bude i otevření nové stálé expozice a prezentace řemeslné
tvorby, která pro tradiční rukodělnou výrobu využívá dřeva a proutí.
Návštěvníkům se tak vedle prodejců s tradičním
velikonočním zbožím představí tesaři při otesávání klád, košíkáři, řezbáři nebo výrobci hraček, kteří budou v areálu Dlaskova statku demonstrovat
možnosti zpracování dřeva a proutí včetně výzdobných technik dnes již málem zapomenutých.
Vše bude doplněno kulturním programem.
Kulturní program:
10.00–11.00 Říkadla a písničky s Evou Kordovou
11.00–11.30 Čmukaři – pohádka pro děti
11.30–12.00 Říkadla a písničky s Evou Kordovou
12.00–12.30 Šafrán – folklórní soubor z Jablonce
nad Nisou

Muzeum âeského ráje, Skálova 71, Turnov
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba muzea: dennû mimo pondûlí, 9–16 hodin
Otevírací doba Dlaskova statku: duben–ﬁíjen dennû
(kromû pondûlí) 9–16 hodin; ãerven–srpen 9–17 hodin
12.30–13.00 Čmukaři – pohádka pro děti
13.00–13.30 Vynášení Smrti do Jizery
14.00–14.30 Šafrán – folklórní soubor z Jablonce
nad Nisou
14.30–15.30 Matičky, loutkářský soubor – O neposlušných kůzlátkách
15.30–17.00 Trdlo – folklórní skupina z Hradce
Králové
Nedílnou součástí doprovodného programu na
Dlaskově statku jsou rukodělné dílny, kde si návštěvníci vyrobí velikonoční zvykoslovné předměty.
Po celý den budou v areálu statku probíhat ukázky
natesávání trámů dvěma způsoby: na nízko, na
podvalech středověkou bradaticí, a na vysoko, za
pomocí dřevěných koz starou širočinou a hlavatkou.

Nová stálá expozice
na Dlaskovû statku
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která bude otevřena 1. dubna tohoto roku
na Dlaskově statku v Dolánkách. Je věnována tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních materiálů – dřeva a proutí.

Dřevo bylo ve vesnicích v Pojizeří nejdůležitější
surovinou po staletí. Člověk s ním přicházel do
styku denně. Buď jako s výrobkem, surovinou nebo pracovním nástrojem. Dřeva byl všude dostatek, a tak se v celém regionu přirozeně rozvíjelo jeho zpracování. V souvislosti s tím se tak rozvíjela
řemesla, která se dřevem pracovala.
Stálá expozice, která bude na Dlaskově statku
zpřístupněna po celý rok, se proto možnostem
zpracování dřeva věnuje. Seznamuje návštěvníky
s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, košíkářů a dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce
dostupným materiálem. K vidění jsou nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou,
ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky
kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj své existence. Snahou autorky expozice je demonstrovat v prostorách Dlaskova statku výrobní
postupy, z nichž je patrná pozoruhodná zručnost
a důvtip výrobců i souznění člověka s přírodou, díky čemuž vznikaly předměty užitečné, trvanlivé
a krásné. Samostatná část expozice je pak věnována podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly
nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné –
zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému
broušení drahých kamenů.
duben 2014
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Kytara v âeském ráji 2014
Poslední dubnový víkend bude v Turnově probíhat
již devátý ročník festivalu Kytara v Českém ráji,
který je pořádaný Základní uměleckou školou
v Turnově. Tak jako každý rok i letos se představí
nejen klasičtí kytaristé, ale také kytaristé, na jejichž repertoáru jsou písně a skladby z oblasti
world music, folku a dalších žánrů.
Festival začne na Střelnici již v pátek 25. dubna od
19 hodin koncertem zpěvačky a instrumentalistky
Marty Töpferové, která nám spolu s basistou
Tomášem Liškou představí svůj koncertní program Milokraj. Ten hudebně čerpá z českých, moravských a dalších slovanských tradic. V pořadu

Úﬁad práce oznamuje
Kontaktní pracoviště Turnov se z adresy Skálova 84 (budova MěÚ) stěhuje v březnu do nových prostor na adrese nám. Českého ráje 94 –
budova České spořitelny.
Od 24. 3. 2014 tedy najdete agendy hmotné
nouze, příspěvku na péči i dávek pro zdravotně
postižené již na nové adrese: náměstí Českého
ráje 94, budova České spořitelny, 2. patro.

se dále představí známý jazzový kytarista David
Dorůžka, slovenský houslista Stano Palúch a moldavský cimbalista Marcel Comendant.
Druhý den bude festival pokračovat v ZUŠ
Turnov, kde od 10 hodin Marta Töpferová povede
workshop věnovaný kytarové technice v latinskoamerické hudbě. Závěr festivalu bude patřit kytarovému duu Anna Hronová-Lauterbachová a Jan
Hron. Podvečerní koncert věnovaný klasické kytaře začne v 18 hodin v Galerii Muzea Českého ráje.
Na všechny akce festivalu jste srdečně zváni!

olejomalby krajin. Obdivoval tvorbu prof. akad.
malíře Františka Nedvěda, ke kterému docházel
na výtvarné hodiny. V této době se začal formovat
jeho realistický pohled na krajinu. Jeho dílo inspirovaly nejen Českomoravská vysočina, Holyňské
vrchy a okolí Prahy.
Od roku 1991 je členem Sdružení výtvarníků
ČR. Jeho obrazy vlastní galerie v Praze a sběratelé
v ČR, ale i v Japonsku.

Galerie Granát
Otevﬁeno pondûlí aÏ pátek 9–12 a 13–17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691

Vzdûlávací centrum Turnov, o. p. s.
Jana Palacha 804, Turnov (boãní trakt budovy gymnázia)
tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz

1.– 30. dubna 2014
Ladislav Kulhav˘ – OBRAZY
Ladislav Kulhavý, narozený 1946 v Praze, už od
školních let maloval obrázky. Ve 14 letech zkoušel
18 |
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Pro ty, kteří nechtějí zahálet ani v létě, pořádáme intenzivní jazykové kurzy a příměstské tábory
s angličtinou pro děti. Naše vzdělávací aktivity
jsou určeny pro širokou veřejnost, od žáků základních škol až po seniory. Výuku vedou výhradně
kvalifikovaní lektoři, ochotní a vstřícní. Tak odložte případné obavy a přijďte!
Z aktuální nabídky:

15. 4. 2014 (9–15.30 hodin)

Na vzdûlávání není
nikdy pozdû

Vstupné zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.

Za pořadatele
Petr Kostka, ZUŠ Turnov

Marta Töpferová

Je dokázáno, že celoživotní učení přispívá nejen
k vyšší informovanosti, ale i k lepšímu zdraví a osobnímu blahu člověka.
Pokud právě řešíte, co byste pro sebe s nadcházejícím jarem mohli udělat, začněte třeba studovat! Z nabídky Vzdělávacího centra Turnov si můžete vybrat kurz jazykový (vyučujeme 7 cizích jazyků), počítačový, rekvalifikační či kurz psychologie.

Kvalitní ošetřovatelská péče o seniory s využitím prvků konceptu bazální stimulace
– seminář pro pracovníky v sociální oblasti akreditovaný MPSV
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.

24. 4. 2014 (9–14 hodin)
Psychohygiena v sociální práci
– seminář pro pracovníky v sociální oblasti akreditovaný MPSV
– lektorka Mgr. Irena Kracíková

od 29. 4. 2014
Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči
– rekvalifikační kurz akreditovaný MPSV
– rozsah 150 hodin

duben 2014
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Zmûny v turnovské nemocnici
Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný představil na tiskové konferenci 28. února
v turnovské nemocnici konkrétní změny, které se týkají tohoto zdravotnického zařízení.
Tiskové konference se kromě ředitele liberecké
nemocnice zúčastnil také hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, jeho náměstkyně Zuzana
Kocumová a starosta Turnova Tomáš Hocke.
Přítomni byli také vedoucí pracovníci turnovské
nemocnice – náměstek pro lékařskou péči Martin
Hrubý, který v minulých dnech uspěl ve výběrovém řízení na tuto funkci, a hlavní sestra Eva
Krejčí, která svou pozici obhájila.
Cílem společného setkání bylo především informovat o sloučení lůžkového fondu na gynekologickém a chirurgickém oddělení. Znamená to, že
pacientkám, které se podrobí gynekologické ope-

raci, poslouží lůžka na chirurgii. Dosavadních čtrnáct lůžek na gynekologii bude obsazováno interně nemocnými. „Přijatá opatření v žádném případě neznamenají zrušení gynekologie v Panochově
nemocnici v Turnově, nebude také nijak omezena
ambulantní péče,“ zdůraznil generální ředitel
krajské nemocnice Luděk Nečesaný a vysvětlil, že
důvodem je snaha o zefektivnění provozu. Počet
operačních zákroků totiž není velký, vloni bylo na
gynekologii hospitalizováno 387 pacientek a průměrná ošetřovací doba činila dva a půl dne. Zato
ambulancemi prošlo více než 12 tisíc žen. „Spojení lůžkového fondu není nic, co by spadlo z nebe.

Jedná se o moderní celosvětový trend související
s takzvanou jednodenní chirurgií. V Turnově jsme
o sloučení lůžek přemýšleli již více než dva roky,
dávno před uskutečněním fúze s libereckou
nemocnicí,“ sdělil Martin Hrubý a doplnil, že pro
pacientky po operačním výkonu bude připraven
samostatný pokoj. Samotné úpravy v lůžkovém
fondu vyjdou na 200 až 300 tisíc korun. „Přimlouvám se za to, aby celá záležitost byla dobře
diskutována s lékaři a zdravotníky a stavební
úpravy vedly k dostatečné intimitě hospitalizovaných žen,“ uvedl starosta města Hocke.
Další změny bude představovat otevření lůžek
následné intenzivní péče, o čemž se intenzivně
jedná. Plánuje se přemístění bufetu do důstojných
prostor či otevření prodejny zdravotnických potřeb. Samotná realizace všech záměrů a projektů
však bude záviset na výsledcích hospodaření celé
Krajské nemocnice Liberec v průběhu roku 2014.
Panochova nemocnice Turnov skončila za rok
2013 ve ztrátě ve výši 26,9 miliónů korun včetně
přibližně 10 miliónů korun odpisů, v lednu letošního roku ale vykázala vyrovnané hospodaření se
ziskem 8 tisíc korun.
Turnovské zdravotnické zařízení má 176 lůžek,
zaměstnává 300 lidí a spojení s libereckou nemocnicí se jeví jako šťastné řešení. „Pro Liberecký kraj
fúze neskončila schválením záměru. Chápu, že téma nemocnice je pro obyvatele Turnova a okolí
citlivou záležitostí, proto všechny kroky konzultujeme jak s vedením nemocnice, tak i s vedením
města. Zajímají nás nejen hospodářské výsledky,
ale především úroveň péče,“ vyjádřil se k prezentovaným změnám a ekonomickým výsledkům
hejtman Martin Půta.

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 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. 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, Ale‰ Hégr, mûsto Turnov.
duben 2014

|

| 21

Turnovské radniãní listy

Problematika ceny vody byla projednána nûkolikrát
Členství Turnova ve Vodohospodářském sdružení
Turnov, problémy s ním spojené a související vzrůstající cena vodného a stočného byly v poslední době projednávány hned několikrát.
Spoustu informací se mohla dozvědět veřejnost
na setkání starosty města s občany. Do kina Sféra
jich v pondělí 24. února dorazilo téměř sedmdesát. V úvodu je Tomáš Hocke seznámil s historií
a důvodem vzniku a složením Vodohospodářského sdružení Turnov. „Je dobrovolným svazkem
6 měst a 16 obcí a bylo v roce 1995 založeno proto, aby členské obce a města vytvořila majetek potřebný k získávání dotací na opravy vodovodního
potrubí a kanalizačních sítí,“ vysvětlil Hocke.
Podrobně pak popsal fungování VHS a pozici
samotného Turnova, ozřejmil i záležitosti koncesní smlouvy se společností Severočeské vodovody
a kanalizace, která dodává vodu a o vodohospodářská zařízení se stará. Vysvětlil, že k navyšování
ceny vodného a stočného dochází především z důvodu investic do nutné obnovy zanedbaných sítí.
Původně bylo naplánováno navýšení ceny o 9 procent. „Vzhledem k požadavku Turnova nezdražovat, rozhodla se většina členů sdružení pro zvýšení ceny jen o 5,65 procenta,“ uvedl Hocke.
Hovořil pak o možné úpravě stanov VHS
a o tom, co by pro Turnov znamenalo vystoupit ze
sdružení. Veškeré informace průběžně doplňoval
či upřesňoval předseda Rady VHS Milan Hejduk,
který také lidem sdělil, jaké položky tvoří cena vody a proč je v některých městech v republice voda
dražší a jinde levnější. Před diskuzí oba naznačili
cesty, které mohou vést k zafixování ceny vodného
a stočného. Jednou z nich je změna financování
VHS a investičních akcí, kdy budou města a obce
přidávat peníze ze svých rozpočtů, druhou oddlužení VHS. S takovými opatřeními však musí souhlasit zastupitelstva a také zástupci obcí a měst
v Radě VHS.
V bohaté diskuzi se například občané věnovali
problému, proč nehlasovali všichni zástupci
Turnova v Radě VHS proti zvýšení ceny vody nebo
proč se odsouhlasila stavba sportovně rekreační22 |
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ho areálu v Maškově zahradě, když by mohly být
prostředky použity na řešení problematiky zvyšování ceny vody. Zazněly návrhy, aby vodohospodářskou infrastrukturu spravovaly turnovské technické služby nebo aby se více kontrolovala činnost
společnosti SčVAK. Mnozí si posteskli, že zvyšování ceny vody snižuje životní úroveň seniorům
i rodinám s dětmi. Jiní rozporovali předloženou analýzu problémů. Na všechny dotazy a připomínky
Tomáš Hocke i Milan Hejduk trpělivě reagovali.
Uvedenou problematikou se zaobírali také zastupitelé města na svém pracovním jednání v lednu
tohoto roku a především pak na veřejném zasedání ve čtvrtek 27. února. Na něm byla projednána
žádost 113 obyvatel, aby byli z Rady VHS odvoláni zástupci Turnova, kteří nehlasovali proti zvýšení ceny vody. Zastupitelé ale v tomto smyslu občanům nevyhověli. Přijali však usnesení, kterým
zavázali své zástupce ve VHS prosazovat zájmy
Turnova určené usneseními zastupitelstva.
V opačném případě by mohlo dojít k jejich odvolání.
„Také mi bylo uloženo, abych informoval ostatní
zástupce Turnova ve VHS o všech usneseních týkajících se probíraných problémů,“ sdělil starosta
Hocke. Zastupitelé vzali též na vědomí podrobné
informace, co by pro město znamenalo opuštění
struktury VHS. Proto s ním nesouhlasili. Měla by
však být projednána změna stanov VHS, aby rozhodovací právo korespondovalo s objemem majetku vloženého Turnovem do VHS. Projednána
byla také opatření, který by měla vést k udržení
stávající ceny vodného a stočného. Podle nich by

členské obce a města měla přispívat VHS na opravy ze svých rozpočtů. U akcí do 10 miliónů korun
deseti procenty z vysoutěžené ceny, u akcí nad
10 miliónů korun procenty dvaceti. Cenu by pomohlo zafixovat také oddlužení VHS částkou
v rozmezí 6 až 10 miliónů korun za rok. Uvedené
návrhy jsou však zatím jen přáním turnovských
zastupitelů, musí s nimi totiž souhlasit zastupitelstva všech 22 měst a obcí a projít přes nadpoloviční většinu členů Rady Vodohospodářského sdružení Turnov. Aby se tak stalo, uskuteční se v dalším období dlouhá a náročná jednání.
Samostatný komentář starosty města Tomáše
Hockeho k uvedené problematice je zveřejněn na
internetových stránkách města na stránce starosty: http://www.turnov.cz/cs/mesto/starosta-mesta
/stranka-starosty/starosta-komentuje-problematiku-navysovani-ceny-vody.html
Několik dalších informací k vodnému a stočnému
Základní informace:
• průměrná spotřeba na jednoho obyvatele ČR se
počítá 30 m3 na osobu a rok
• cena 1 litru vody včetně čištění je 0,096 Kč v roce 2014
Fakturace za vodné a stočné:
Jednosložková cena vody: výpočet pouze
z množství odebrané vody
Dvousložková cena vody: vedle odebraného
množství vody je účtován paušál za vodoměr (ten
se dle informací na internetu pohybuje mezi 1 036
Kč na Karlovarsku až po 4 067 Kč na Sokolovsku). Dvousložková cena významně ovlivňuje
cenu vody u máločlenných rodin. Např. na
Sokolovsku uhradí průměrná čtyřčlenná rodina
za vodné a stočné 14 404 Kč tj. 116 Kč za m3,
dvoučlenná rodina však uhradí 9 235,80 Kč, což
představuje 153,93 Kč za m3. Přitom samotné
vodné a stočné je pouze 84 Kč za m3, zbytek tvoří
paušální platba.
Závěr:
Cena vodného a stočného VHS není zdaleka
nejdražší v ČR – bližší informace na internetu (viz
příklad Sokolovsko, Táborsko atd.).
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Turnov se prezentoval na mezinárodním
veletrhu HolidayWorld 2014 v Praze
Ve dnech 20.–23. února 2014 se konal v areálu
pražského holešovického výstaviště 23. ročník veletrhu cestovního ruchu HolidayWorld a Turnov se
na něm také prezentoval.
Veletrh je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen
v České republice, ale i v regionu střední Evropy.
Navštívilo ho přes 30 tisíc lidí. Turnov se prezentoval na stánku Libereckého kraje v rámci regionu
Českého ráje. Expozice Libereckého kraje s tématem „Po stopách letokruhů“ získala v rámci soutěže o nejpůsobivější stánek krásné 3. místo v kategorii stánků nad 60 m2.
Nejčastější dotazy návštěvníků se týkaly cykloturistiky, ubytování a připravené nabídky pro děti.
Mezi materiály, které byly od návštěvníků nejvíce

Kluzi‰tû zaznamenalo
rekordní náv‰tûvnost
Turnovské venkovní kluziště v lokalitě u nádraží, které provozuje Městská sportovní Turnov
s. r. o., zaznamenalo v letošní sezóně rekordní
návštěvnost.
Letošní sezóna kluziště trvala od 30. listopadu
2013 do 25. února 2014, což představuje 87 dnů
provozu. Kupodivu je to o 10 dnů více než v sezóně minulé. Celkově zavítalo na ledovou plochu
8 162 návštěvníků, v minulé sezóně to bylo 4 922 lidí. 109 hodin využily místní školy a 91 hodin sku-

požadovány, patřily tradičně letáky Skalní města,
Hrady a zámky a katalog Dovolená. Zájem byl
i o pořádané akce na letošní rok. K bohaté nabídpiny (v sezóně předcházející 105 hodin školy
a 84 hodin skupiny).
I přes nepříznivé klimatické podmínky byla tedy
návštěvnost turnovského kluziště rekordní. „Jistě
to bylo tím, že bruslení se stalo pro řadu lidí v letošní nepovedené zimě jedinou zimní radovánkou,“ konstatoval jednatel městské sportovní
Turnov Jindřich Kořínek a všem návštěvníkům
poděkoval za přízeň.

ce materiálů patřila i nabídka jednotlivých měst
a obcí i turistických cílů a poskytovatelů služeb
v Českém ráji. V průběhu veletrhu se uskutečnila
i veřejná tisková konference Pohádkových regionů
ČR, na které se prezentoval i úspěšný turistický
produkt Za pověstmi Českého ráje. Účastníci tiskové konference byli pozváni na netradiční putování
do Českého ráje a představeny byly i dvě stěžejní
akce pro děti: Český ráj dětem, kterou bude v letošním roce již po jedenácté zahájena turistická
sezóna v tomto regionu, a Jičín – město pohádky.
„Na veletrhu se konalo i množství osobních
schůzek a jednání,“ dodala k veletrhu vedoucí odboru cestovního ruchu turnovské radnice Eliška
Gruberová a vyjádřila přesvědčení, že veletrh splnil očekávání vystavovatelů i návštěvníků.
minky růži. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy a odnesli si domů pamětní list.
„Chtěli jsme uvítat všech osmadvacet nově narozených dětí, nakonec účast potvrdilo a přišlo
24 rodičů. Abychom zachovali důstojnost celého obřadu, rozdělili jsme je do dvou skupin,“ informovala pracovnice správního odboru Monika Cilerová.

Noví obãánci Turnova byli
pﬁivítáni do Ïivota
Letošní první vítání občánků do života se konalo v sobotu 1. března.
Uvítání nově narozených občanů Turnova do života připravili pracovníci odboru správního z turnovské radnice a uskutečnilo se již tradičně v galerii turnovského muzea Českého ráje. O program
se postarali žáci místní základní umělecké školy,
které doprovodila a i samostatně na piano zahrála
Hana Pernicová. Průvodního slova se ujala radní
Eva Kordová. Děti obdržely drobné dárky, maduben 2014
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Mûsto podpoﬁí kulturní aktivity a opravu domÛ
Město Turnov také v letošním roce finančně podpoří kulturní aktivity a přispěje majitelům na
opravu domů v městské památkové zóně.

výši 405 tisíc korun. Vydání publikací Ze lnu a konopí – lidový oděv na Turnovsku, Z Velkého
Turnova – podoba města v časech „nedávno“ minulých a vlastivědného sborníku Od Ještěda
k Troskám bude podpořeno 25 tisíci korunami.
Sedm spolků obdrží na činnost po třech tisících.
„S rezervou ve výši 2,9 tisíce korun bude z kulturního fondu poskytnuto celkem 850 tisíc korun,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury
a sportu René Brož a doplnil, že na opravy dvou
domů nacházejících se v památkové zóně města
obdrží dva žadatelé celkovou částku 100 tisíc
korun.

Na devět akcí s tzv. přímou podporou vynaloží
město Turnov 396 tisíc korun. Mezi nimi jsou například divadelní a loutkoherecká přehlídka
Modrý kocour a Turnovský drahokam, Turnovské
hudební večery, hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Staročeské řemeslnické trhy,
Poetika 2014, 23. Mezinárodní šperkařské sympozium nebo adventní koncerty. Sedmačtyřicet
kulturních akcí získá finanční příspěvek v celkové

Odbor Ïivotního prostﬁedí informuje
Odbor životního prostředí informuje veřejnost
o svozu nádob na bioodpad a provozu komunitní
kompostárny Turnov v roce 2014.
Svozy nádob bioodpadu se v roce 2014 budou konat ve čtvrtek. Začínají 10. dubnem a budou pokračovat v dubnu a listopadu jednou za 14 dnů
a v období květen – říjen každý týden.
Svoz zajišťují technické služby Turnov, s. r. o.
(tel.: 481 321 030) v následujících termínech:
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

20.
10., 24.
1., 8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.
3., 10., 17., 24., 31.
7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
2., 9., 16., 23., 30.
13., 27.

Provoz komunitní kompostárny na Malém Rohozci (tel.: 731 677 507) bude zahájen v pátek 11.
dubna a pokračovat bude do října s provozní dobou v pátek od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do
15 hodin. V listopadu bude kompostárna v provo24 |
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zu vždy v pátek od 13 do 16 hodin a v sobotu od 9
do 12 hodin. Provoz zajišťují Technické služby
Turnov, s. r. o.
Komunitní kompostárna může sloužit výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však pro
potřeby občanů sousedních obcí a ne pro potřeby
firem.
Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně
a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu je pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území
města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy
jsou zpoplatněny cenou 1 600 Kč za tunu. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit
pouze odvozem na skládku.
Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní
kompostárnu:
• Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého
bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné
zbytky musí být osobně přítomen.
• Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného ob-

čanského průkazu v případě osob vlastnících
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
• Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být
navážen odděleně od větví stromů a keřů. Rostlinné zbytky nesmějí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly,
květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.
• Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými
vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
• Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni
řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace
ukládání rostlinných zbytků.
Další aktuální informace týkající se bioodpadů
naleznete na webových stránkách města Turnov
(www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/)
nebo je poskytnou pracovnice odboru životního
prostředí Ing. Zuzana Sedláková a Romana Košková na telefonním čísle 481 366 160.
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Pﬁed zápisem se otevﬁou dveﬁe mateﬁsk˘ch ‰kol
Zápis dětí do turnovských mateřských škol se
uskuteční 21. května 2014. Před tímto datem bude možnost školky si přijít prohlédnout.
Odbor školství, kultury a sportu informuje, že zápis dětí do mateřských škol v Turnově pro školní
rok 2014/2015 se bude konat ve středu 21. května
2014 v čase od 10 do 17 hodin v jednotlivých mateřských školách. Město Turnov jich zřizuje celkem osm.
„Před termínem zápisu umožní rodičům jednotlivé mateřské školy prohlídku svých prostor, při
níž bude možnost vyzvednout si přihlášku k umístění dítěte do školky,“ informuje vedoucí odboru
René Brož a doplňuje: „V případě zájmu o konkrétní zařízení musí rodiče přihlášku doručit
osobně či poštou nejpozději v den zápisu na danou mateřskou školu.“

23. 4. 2014

16. 4. 2014

MŠ Mašov, U Školy 85, Turnov
15.00–17.00 hodin

MŠ Jana Palacha 1931, Turnov
10.00–11.00, 15.00–16.00 hodin

3. 4. 2014

14. 4. 2014

MŠ Zborovská 914, Turnov
9.30–10.30 hodin prohlídka MŠ
10.30–11.15 hodin výtvarná dílnička

MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641, Turnov
10.00–11.00, 15.00–16.00 hodin
Waldorfská MŠ, přechodně Zborovská 519
(budova Hotelové školy)
10.00–12.00, 13.00–15.00 hodin

23. 4. 2014
MŠ Bezručova 590, Turnov
8.00–11.30, 14.00–16.00 hodin

8. 4. 2014
MŠ Alešova 1140, Turnov
15.00–16.30 hodin
Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

Den otevřených dveří se bude konat v následujících termínech:

Víte Ïe…
… Mûstská policie Turnov
v roce 2013
– zajišťovala provoz kamerového systému s 11 kamerami po celém městě?
– evidovala 1 023 e-mailů se žádostí o pomoc nebo radu a průměrně 398 telefonátů za měsíc?
– uskutečnila 46 preventivních přednášek pro žáky základních a středních škol, seniory, členy
sdružení a spolků a veřejnost?
– uspořádala spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému preventivní akci
pro děti z mateřských škol?
– provedla celkem 5 568 všech úkonů a zákroků?
– odchytila 68 zvířat?
– uskutečnila 1 404 měření mobilním radarem?
– zjistila 3 883 dopravních přestupků a 583 přestupků proti veřejnému pořádku?
– umístila tzv. botičku na 593 vozidel?

24. 4. 2014

Mûstská policie zavítala do
Fokusu
Mezi klienty turnovského sdružení Fokus se
v úterý 18. února 2014 vypravil strážník městské policie, aby si s nimi povídal o nejrůznějších
bezpečnostních rizikách.
Setkání se konalo jako součást programu primární prevence městské policie. Strážník Vladimír Hladík se při přednášce zaměřil na problematiku společensky nebezpečných jevů, nevyhnul se
ani otázkám bezpečnosti v silničním provozu,
zmínil se také o rizikách internetové komunikace
nebo ochraně zdraví.
„Velký prostor byl dán dotazům, které byly často velmi specifické,“ uvedl Hladík a doplnil, že jejich zodpovězení nebylo vždy zcela snadné. „Velký
zájem měli účastníci preventivní akce například
o ukázku použití pout,“ dodala ředitelka Sdružení
pro péči o duševně nemocné a mentálně postižené

Luďka Kanclířová. Ta přednášku, která byla připravena ve spolupráci s odborem sociálních věcí
turnovské radnice, označila za přínosnou pro každodenní běžný život klientů Fokusu.

Pojìte se projít po
turnovsk˘ch památkách
Odbor školství, kultury a sportu turnovské radnice zve veřejnost na vlastivědnou procházku
po místních památkách.
Uskuteční se jako připomenutí Mezinárodního
dne památek a sídel ve čtvrtek 10. dubna. Cílem
bude historická budova Střední uměleckoprůmyslové školy, židovská synagoga a židovský hřbitov.
Zasvěcený výklad podají pracovníci šperkařské
školy a archivář Státního okresního archivu
v Semilech Pavel Jakubec. Sraz všech zájemců bude ve 14 hodin před budovou SUPŠ ve Skálově
ulici.
duben 2014
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Pokyny k pálení ãarodûjnic
Na konci měsíce nás čeká Filipojakubská nebo také Valpružina noc, což je velmi starý a dodnes živý
lidový svátek, který se slaví v noci z 30. dubna na
1. května a je tradičně spojen s „pálením čarodějnic“.
V Turnově se lidé k pálení čarodějnic sejdou také
za autobusovým nádražím Na Lukách, kde bude
akci organizovat opět Sbor dobrovolných hasičů
Turnov. Lidé mohou od 24. března odkládat na určeném místě větve nebo čistou dřevní hmotu, odložení pařezů není možné. Musí však být splněny
následující podmínky:

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajímavé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. února 2014 informuje o následujících tématech:
1. Tlampače krizového systému poslouží na celém
území Turnova též jako městský rozhlas.
2. Úsekové radary výrazně motivovaly řidiče k dodržování rychlosti.
3. Občany Mašova, volající po vylepšení návsi,
uspokojí Město Turnov z rozpočtu na rok 2014.
4. V malíři a spisovateli Janu Solovjevovi ztrácí
Turnov jednu z nejvýraznějších tvůrčích osobností.
5. Pokud v únoru postrádáte obvyklou sněhovou
nadílku, nabídne vám ji alespoň hudební klip
z Českorajského videoarchivu Milana Brunclíka.
Relace z 1. března 2014 přináší tato témata:
1. Občané Turnova chtějí zastavit růst cen vody
a stočného.
2. Liberecký kraj a Český ráj chtějí být i pro nadcházející letní sezonu přívětivým hostitelem turistů z domova i ciziny.
3. Velká inventura problémů v rámci celostátního
projektu Zdravé město ukázala, že Turnov je nemocný v mnoha ohledech, ale panuje v něm velmi
zdravá občanská diskuse.
4. Turnov vyhlásil sportovce roku 2013.
26 |
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• Nejprve je nutné kontaktovat p. Richtra (tel. 731
612 219) nebo p. Hejnu (tel. 603 519 534) ze
SDH Turnov.
• Na základě dohody s nimi a vystavení písemného potvrzení je možné větve nebo dřevo ke spálení na místo dovézt.
• Před uložením materiálu ke spálení na místě je
nutné kontaktovat Městskou polici Turnov (tel.
481 366 600, 723 389 122, e-mail: mp.turnov
@seznam.cz) a nahlásit registrační značku vozidla, kterou bude materiál přivezen. MP Turnov
totiž prostor monitoruje, aby se zabránilo přivážení odpadů, které nelze likvidovat spálením.

V případě, že na vyhrazeném místě někdo odloží
jiný materiál než větve a čistou dřevní hmotu, lze
proti němu postupovat v souladu s přestupkovým
zákonem a dle § 47, písm. i) uložit pokutu do výše
50 000 Kč. Pokud máte doma materiál a předměty, kterých se potřebujete zbavit, je vám k dispozici sběrný dvůr na Vesecku (tel. 481 312 183) s provozem od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin. Pro uložení biologického odpadu slouží od pátku 11. dubna komunitní kompostárna na Malém Rohozci (tel. 731 677
507) s provozní dobou v pátek od 13 do 18 hodin
a v sobotu od 9 do 15 hodin.

Ma‰ovská kapliãka je
témûﬁ opravena

okenní žaluzie zdarma vyrobil a osadil Radek Šimůnek. „Je úžasné, že na opravu přispěli i samotní
obyvatelé Mašova. Ve sbírce shromáždili 140 tisíc
korun, za což jim patří velké poděkování,“ vyjádřil
se starosta města Tomáš Hocke.

V polovině února 2014 byla dokončena částečná oprava kapličky na mašovské návsi.
Zatím byla opravena střecha a věžička, zbývá
ještě opravit a natřít vnější plášť. „Výměnu prkenného záklopu střechy, výměnu krytiny a oplechování provedla firma Josefa Kose za 95 100 korun,“
informovala vedoucí odboru správy majetku turnovské radnice Ludmila Těhníková.
Lomnická stavební s. r. o. opravila na věžičce za
více než 81 tisíc korun římsy a fasádu, nové tři

Turistická sezóna bude
zahájena tradiãní akcí
Město Turnov ve spolupráci se Sdružením Český ráj pořádá v sobotu 26. dubna 2014 již
11. ročník akce Český ráj dětem.
Tradiční akce otevře letošní turistickou sezónu
v českorajském regionu. Účastníci budou putovat
po nové cyklostezce Greenway Jizera z turnovského autobusového nádraží do areálu Žluté plovárny na Malé Skále. Start je mezi 9 až 10 a program
zahrnuje plnění soutěžních úkolů po cestě, příchod krále Granátu s královnou a družinou, divadelní představení a losování o zajímavé ceny.
Partnerem je agentura Czech Tourism.

ãtvrtek 24. dubna 2014
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

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
duben 2014
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