
H L A S Y  A  O H L A S Y  T U R N O V S K A

únor 2015zdarma

Pan Grey 
vás 
pfiijme...

Vinnetou: znám˘ pfiíbûh v novém kabátû 
Vojta Kotek a Jakub Prachafi ve hfie Petra Koleãka > 8

Nepropásnûte jedineãn˘ Hradi‰Èan 
nev‰ední hudební záÏitek jiÏ zaãátkem února > 10

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | únor 2015



únor 2015 | | 3

Hlasy a ohlasy Turnovska – spoleãensk˘ mûsíãník pro Turnov a âesk˘ ráj.
Vydavatel: Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Iâ: 25958941. ·éfredaktor: David Pe‰ek. Redakce: Adéla I‰tvánková, Daniela Weissová, Karel ·írek, Adam ·vancar, Romana Kefurtová. Jazyková redakce: Dr. Petr Holman.
Grafika a zlom: Michal Janus, Graphis DTP studio, Liberec. âtenáfisk˘ servis: Lada Kefurtová. Inzerce: Václav Chundela, telefon 604 227 906. Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov. Telefon: 481 322 083. 
E-mail: hot@kcturnov.cz. Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Geoprint, s. r. o., Liberec. Distribuce: Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury âR, ev. ã. MK âR E 12676. Autorská práva vykonává vydavatel.
Bez písemného souhlasu vydavatele je jakékoliv pouÏití nebo ‰ífiení díla nebo jeho ãástí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov, 1. 2. 2015. Roãník 18, ãíslo 2/2015, uzávûrka vydání 10. 1. 2015. 

z obsahu

Vinnetou s Vojtou Kotkem
znám˘ pfiíbûh v novém kabátû > 8

Sabina Laurinová 
a Milan Schejbal

únorová talk show Pohovka > 9

Hradi‰Èan s Jifiím Pavlicou
koncert nepropásnûte zkraje února > 10

Nechte se ohromit 
Didou Pelled

izraelská zpûvaãka v KC Stfielnice > 11

Ohníãky, skály a my
v˘stava Ivana Podobského ve foyer Stfielnice > 13

Masopust na Dlaskovû statku
tradiãní veselice v Dolánkách > 14

Rok 1945 v ãeské literatufie
Veãer na Sbofie v rámci projektu PamûÈ národa > 15

Velk˘ rodinn˘ karneval 
na Stfielnici

s podtitulem Ledové království > 17

Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

Vážení čtenáři,
domnívám se, že naše vyhlídky jsou dobré. Jsou

vysoké a na zajímavých místech, obzvláště tady
u nás v Českém ráji, či o kousek dál v Pojizeří.
Navíc nás nutí, chceme-li jich dosáhnout, aby-
chom pro to něco udělali. Což je dobře, protože
tvor lidský je tvorem čím dál tím lenivějším, ob-
zvláště v zimě. No a když už se na některou z těch
vyhlídek vyšplháme, nabídne se nám většinou
ohromný (někdy až ohromující) výhled, rozhled
a i nadhled. Krajina kolem je přece tak krásná a lidi
tam dole tak malincí! A některé naše problémy
a starosti taky!

A pak také ten libý pocit ze zvládnuté fyzické ná-
mahy… Ten je k nezaplacení!

Ten samý dojem mám i z našich výhledů – v úno-
ru se v Turnově dočkáme hned dvou divadelních
představení s výjimečným hereckým obsazením,
jež slibují opravdu dobrou (a pokaždé jinou) zába-
vu. Se svými divadelními kusy se připomenou také
skvělí místní divadelníci, přijede několik originál-

ních hudebních uskupení (jak často sem zavítají
hudebníci až z Izraele?) a zahrají také zdejší muzi-
kanti, jejichž hudební rozptyl je opravdu impo-
zantní. Díky Cestovatelskému klubu v tomto
měsíci hned dvakrát zavítáme na několik opravdu
exotických míst a na konci měsíce se opět po roce
představí Modrý kocour a jeho program. A to jsem
se ještě ani nezmínil, že v plném tanečním proudu
je plesová sezóna!

Jistě, i tyto výhledy si žádají, abychom pro ně
něco udělali. Dost často nás nutí zvednout se a vy-
razit z tepla domova ven do nehostinného (často
večerního) únorového nečasu. Ale buďte si jisti, že
ve chvíli, kdy všechny tyto překážky zdoláte, odmě-
ní se vám kulturní zážitek mnoha libými pocity…

Tedy jak říkám, ač to tak možná v souvislosti
s aktuálním světovým děním či lokálním nestálým
počasím nemusí každému připadat, domnívám
se, že vyhlídky i výhledy jsou u nás dobré.

David Pešek

Vyhlídky a v˘hledy

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
pátek 30. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3 
komedie 130,–

20.00 – KC Stfielnice
Mûstsk˘ ples

20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
koncert 50,–/žáci ZUŠ zdarma

sobota 31. ledna
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 3D
animovaný 165,–/140,– děti do 15 let

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pfii dechovce 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kód Enigmy 
drama/thriller 110,– 

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3 
komedie 130,–

nedûle 1. února
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 2D 
animovaný 130,–/105,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3 
komedie 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kód Enigmy 
drama/thriller 110,– 

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ucpanej systém
volné divadelní představení 

vyprodáno

pondûlí 2. února 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Vinnetou
abonentní divadelní představení +
veřejnost
v předprodeji 240,–/na místě 280,–

úter˘ 3. února 
18.00 – KINO SFÉRA
Madeira – ráj v Atlantiku
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 4. února 
19.30 – KINO SFÉRA
Okno do dvora
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 5. února
10.00 – KINO SFÉRA
AÈ Ïije svoboda!
Kino nejen pro seniory 50,– 

19.30 – KINO SFÉRA
Jupiter vychází 3D
sci-fi 130,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Hradi‰Èan
koncert dle sezení 320,–/290,–/260,–

pátek 6. února
19.30 – KINO SFÉRA
Jupiter vychází 3D
sci-fi 130,– 

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
Bigbítek + Zabeat!
koncert na malé (domácí) scéně

vstupné dobrovolné

sobota 7. února 
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 3D
animovaný 140,–/120,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Nezlomn˘
životopisný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 120,– 

nedûle 8. února
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 2D
animovaný 125,–/100,–děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Nezlomn˘
životopisný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 120,– 

pondûlí 9. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Na fiadû je ·ípková
představení pro školy + veřejnost

40,–/30,–/20,–

úter˘ 10. února
18.00 – SOKOLOVNA
Setkání s biotronikem
Tomá‰em Pfeifferem

vstupné dobrovolné 

stfieda 11. února
19.30 – KINO SFÉRA
Birdman 
Filmový klub 100,–/studenti a členové FK 80,–

20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
The Beatles Veteran Club
koncert 90,–

ãtvrtek 12. února
00.01 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
půlnoční premiéra 130,– 

10.00 – KINO SFÉRA
AÈ Ïije svoboda!
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,– 

pátek 13. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
DrÛbeÏí náfiez
volné divadelní představení 
v předprodeji 100,–/na místě 120,–/

na galerii 80,–
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,– 

20.00 – KC ST¤ELNICE
Gymnázium – maturitní
ples oktávy

sobota 14. února
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 100,– 

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,–

Pfiijìte s dûtmi na dopolední divadelní pfiedstavení, Na fiadû je ·ípková



únor 2015 | | 5

kulturní pfiehled
20.00 – KC ST¤ELNICE
OHS – maturitní ples tfiídy H4

nedûle 15. února 
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 2D
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
komedie 100,– 

pondûlí 16. února 
20.00 – KC ST¤ELNICE
Dida Pelled
koncert v předprodeji 100,–/na místě 140,–

úter˘ 17. února 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O Paleãkovi
představení pro školy + veřejnost

40,–/30,–/20,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Sabina Laurinová
a Milan Schejbal
Pohovka 200,–/senioři s OSV 140,–

stfieda 18. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Sa‰a Ra‰ilov
& Ensemble MartinÛ
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sils Maria 
Filmový klub 

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 19. února 
10.00 – KINO SFÉRA
Pohádkáfi
Kino nejen pro seniory 50,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hanky Panky Show
travesti show
v předprodeji 220,–/na místě 250,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman: Tajná sluÏba
akční/dobrodružný 120,– 

pátek 20. února 
19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman: Tajná sluÏba
akční/dobrodružný 120,– 

22.00 – KINO SFÉRA
Vetfielec: reÏisérsk˘ sestfiih
Horror Night 100,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
OHS – maturitní ples
tfiídy cestovního ruchu
20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
koncert 50,–/žáci ZUŠ zdarma

sobota 21. února
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âarovná rybí kostiãka
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 3D
animovaný 140,–/120,– děti do 15 let 

17.00 – KINO SFÉRA
Big Eyes
drama/životopisný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,–

nedûle 22. února
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 2D
animovaný 125,–/100,– děti do 15 let

15.00 – KC ST¤ELNICE
Velk˘ rodinn˘ karneval
50,–/s maskou bez ohledu na věk 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Big Eyes
drama/životopisný 100,– 

úter˘ 24. února
18.00 – KINO SFÉRA
Tfii zelené ostrovy
v Karibiku
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 25. února
19.30 – KINO SFÉRA
vlna vs. bfieh 
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 26. února 
10.00 – KINO SFÉRA
Pohádkáfi
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Kobry a uÏovky
drama 130,–

pátek 27. února
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 130,–

sobota 28. února 
14.30 – KINO SFÉRA
Zvonilka a tvor Netvor 3D
animovaný 155,–/135,– děti do 15 let 

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pfii dechovce 

50,– 

17.00 – KINO SFÉRA
Teorie v‰eho 
životopisný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kobry a uÏovky
drama 130,–

nedûle 1. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Zvonilka a tvor Netvor 
animovaný

120,–/100,– děti do 15 let 

17.00 – KINO SFÉRA
Kobry a uÏovky
drama 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Teorie v‰eho 
životopisný/drama 120,–Mackie Messer Band hraje znovu v Diviznû
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Kino Sféra

ãt 29. 1. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR, 2014,
102 min.

Jak jsme
hráli ãáru

Nov˘ ãesk˘ film J. Nvoty s R. Labudou,
L. ·afránkovou a O. Vetch˘m.

st 28. 1. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, AT, 2014,
94 min., titulky

Velkolepé
muzeum

O zákulisí jednoho z nejznámûj‰ích
muzeí svûta ve Vídni.

so 31. 1. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 1. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama/thriller, VB/USA,
2014, 114 min., 12+, titulky

Kód Enigmy

Benedict Cumberbatch jako matematick˘
génius za 2. svûtové války.

3D so 31. 1. – 14.30 hodin / 165 Kã / 
140 Kã dûti do 15 let

2D ne 1. 2. – 14.30 hodin / 130 Kã / 
105 Kã dûti do 15 let

3D so 14. 2. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 15. 2. – 14.30 hodin / 100 Kã

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

Velká ‰estka

DobrodruÏství malého geniálního
konstruktéra robotÛ.

st 4. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

mysteriózní/thriller, USA,
1954, 112 min., 12+, titulky

Okno
do dvora

Filmová klasika promítána
v rámci Projektu 100.

ãt 5. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

ãt 12. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

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

AÈ Ïije
svoboda!

O italské politice s velk˘m nadhledem
a pfiíjemn˘m humorem.

FK

3D ãt 5. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã
3D pá 6. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã

sci-fi, USA, 2015,
128 min., 12+, titulky

Jupiter
vychází

Nové velkolepé sci-fi
sourozencÛ Wachovsk˘ch.

so 7. 2. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 8. 2. – 17.00 hodin / 120 Kã

Ïivotopisn˘/drama, USA,
2014, 137 min., 12+, titulky

Nezlomn˘

Siln˘ pfiíbûh amerického sportovce/
vojáka podle skuteãné události.

FKFK

ãt 29. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 30. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 31. 1. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 1. 2. – 17.00 hodin / 130 Kã

so 7. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 8. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã

so 14. 2. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 15. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã

komedie, âR, 2015, 103 min.

Babovfiesky 3

Netrpûlivû oãekávané pokraãování komedie Z. Tro‰ky.

FK

3D so 7. 2. – 14.30 hodin / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 8. 2. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D so 21. 2. – 14.30 hodin / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 22. 2. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2015, 100 min., dabing

SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu

Velké dobrodruÏství houby, která nosí kalhoty a bydlí v ananasu.
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so 28. 2. – 17.00 hodin / 120 Kã 
ne 1. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã

Ïivotopisn˘/drama, VB,
2014, 123 min., titulky

Teorie v‰eho

Strhující Ïivotní pfiíbûh geniálního
Stephena Hawkinga.

st 18. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, F/SWI/N, 2014,
123 min., 15+, titulky

Sils Maria

O lásce mezi Ïenami
s K. Steward v hlavní roli.

ãt 19. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

ãt 26. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

drama/romantick˘, âR,
2014, 90 min., 15+

Pohádkáfi

âesk˘ film s J. Macháãkem
a A. Geislerovou v hlavních rolích.

ãt 19. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã 
pá 20. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, VB,
2014, 129 min., 15+, titulky

Kingsman:
Tajná sluÏba

M. Vaughn natoãil ten prav˘
‰piónsk˘ film pro 21. století.

pá 20. 2. – 22.00 hodin / 100 Kã

sci-fi/horror, USA/VB,
1979, 116 min., 15+, titulky

Vetfielec:
reÏisérsk˘ sestfiih

Horror Night uvítá legendu v‰ech
legend v dokonalé kvalitû.

so 21. 2. – 17.00 hodin / 100 Kã 
ne 22. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2014, 106 min., titulky

Big Eyes

Nov˘ film Tima Burtna
s C. Waltzem v hlavní roli.

3D so 28. 2. – 14.30 hodin / 
155 Kã / 135 Kã dûti do 15 let
2D ne 1. 3. – 14.30 hodin / 

120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2014,
76 min., dabing

Zvonilka
a tvor Netvor

Nové dobrodruÏství
víly Zvonilky.

st 11. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, USA/F,
2014, 119 min., 15+, titulky

Birdman

Michael Keaton parafrázuje
svou nejslavnûj‰í roli.

FK

st 25. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, SR/âR,
2014, 88 min., 12+

vlna vs. bfieh

Dokumentární film o fotografické
tvorbû slovensk˘ch umûlcÛ.

FK

ãt 26. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
so 28. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
ne 1. 3. – 17.00 hodin / 130 Kã

drama, âR, 2015,
111 min., 15+

Kobry
a uÏovky

Nov˘ ãesk˘ film se v‰emi tfiemi 
bratry Hádkov˘mi.

ãt 12. 2. – 00.01 hodin / 130 Kã
(pÛlnoãní premiéra)

ãt 12. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
pá 13. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
so 14. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã

ne 15. 2. – 17.00 hodin / 130 Kã
so 21. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 22. 2. – 17.00 hodin / 130 Kã
pá 27. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã

drama/romantick˘, USA, 2015, 124 min., 15+, titulky

Padesát odstínÛ ‰edi

Filmová adaptace nejslavnûj‰í knihy posledních let.

FK
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Mûstské divadlo

Vinnetou: znám˘ pfiíbûh v novém kabátû
Nesmrtelného Vinnetoua a Old Shatterhanda vy-
táhlo na jeviště Městské divadlo Kladno, otěží se
ujal režisér Ondřej Pavelka a do sedel se vyhoupli
třeba Vojta Kotek nebo Jakub Prachař. 

Všichni se pak v únoru společně vydají na cestu do
turnovského Městského divadla, kde potěší divá-
ky tradičním příběhem v novém kabátě od drama-
tika Petra Kolečka. „Je to půvabná parodie, v níž se
zbytečně netlačí na pilu a která také nabízí hercům
úžasné kreace. Jakub Prachař a Vojta Kotek jsou
skutečně neodolatelní pokrevní bratři, umí správně

nejenom všechna indiánská gesta, ale jezdí výbor-
ně i na houpacích koních. Herci ironizují nejenom
postavy, ale i sebe sama a dokážou tuhle metodu
vytočit do závratných výšek,“ popisuje hru Jana
Machalická z Lidových novin.

pondûlí 2. února od 19.30 hodin
Vinnetou
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã

Madeira – pfieneste se do ráje v Atlantiku
Cestovatelská diashow Martina Loewa o ostrově
plném květin, dobrého vína a fantastických vyhlí-
dek. Strmé horské srázy porostlé bujnou džunglí
jsou protkány úzkými stezkami vodních stružek,
na vrcholcích hor leží ledová mlha, zatímco na po-
břeží se slaví květinový festival.

Madeira má mnoho přízvisek, ráj v Atlantiku,
ostrov květin a věčného jara či zelená perla. To
všechno je Madeira a o tom všem dokáže cestova-
tel Martin Loew se zaujetím vyprávět. Jeho dobro-

družné příběhy z cest, spoustu zajímavostí a po-
střehů si přijďte poslechnout už 3. února na Cesto-
vatelský klub v kině Sféra.

úter˘ 3. února
Madeira – ráj v Atlantiku
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

Nestihli jste DrÛbeÏí náfiez? Nabízíme reprízu
Listopadové představení třetí autorské hry tur-
novského divadelního souboru Nakafráno bylo
beznadějně vyprodané, takže se autorky rozhodly
potěšit všechny, kteří lístky nesehnali, a nabízejí
únorovou reprízu. 

Herečky se v představení Drůbeží nářez pokouše-
jí s humorem popsat některé situace ze života žen,
hlavně z perspektivy jejich nadějí, snů, představ,
a naproti tomu reality života. 

Co ženy čekají a co pak dostanou, kam spěchají
a kde zůstanou, také co nečekaného jim život sám

přinese? Hlavní protagonistky a autorky se stří-
dají v hlavních i vedlejších rolích, a to v příbězích
poskládaných volně za sebou a propojených pís-
němi.

pátek 13. února od 19.30 hodin
DrÛbeÏí náfiez
volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã, 
na galerii 80 Kã
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Sabinu Laurinovou vyzpovídá Milan Schejbal
Hostem únorové Pohovky bude herečka, dabérka
a moderátorka Sabina Laurinová a moderování
se ujme režisér a dramaturg Milan Schejbal.
O hudební doprovod a se pak postarají Pavel Půta
a Andy Seidl. 

Sabina Laurinová se objevovala na prknech
Národního divadla, divadla Semafor a v roce 1992
získala angažmá v Divadle ABC. Prosadila se rolí
v seriálu Zdivočelá země a děti ji znají jako před-
stavitelku záporných princezen z pohádek jako je
Z pekla štěstí nebo Ošklivá princezna. Jako mode-
rátorka se uplatnila po boku Pavla Trávníčka v hu-
dební soutěži DO-RE-MI. Milan Schejbal vystu-
doval činoherní režii na DAMU a ve své profesi se

zaměřuje zejména na divadelní komedie, z nichž
si často vybírá z nejúspěšnějších textů současných
autorů. Mezi jeho divácky oblíbené inscenace pat-
ří třeba komedie Charleyova teta nebo dramatiza-

ce románových předloh jako Saturnin nebo Jak
jsem vyhrál válku. Milan Schejbal působí jako re-
žisér v divadlech po celé republice a intenzivně se
věnuje i amatérským divadelním přehlídkám. 

V předsálí Městského divadla je navíc k nahléd-
nutí výstava fotografií Iva Hroneše zachycující
dvanáct Pohovek z předchozích let.

úter˘ 17. února od 19 hodin
Sabina Laurinová 
a Milan Schejbal 
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii s OSV 140 Kã

âarovná rybí kostiãka pro dûti
Veselá pohádka s písničkami o věcech ne vždy vese-
lých z pera princezny Alenky. 

Pohádku Čarovná rybí kostička napsal už roku
1868 Charles Dickens, který v ní představuje krále
Nováka Prvního a jeho devatenáct dětí. Nejstarší
Alenka se stará o všechny, a to by jistě nebylo pro
malou princeznu jednoduché, kdyby jí nepomohla
dobrá víla Bábrdlina. Ta Alence daruje kouzelnou

kostičku z lososa. Hraje Divadlo Alfa Plzeň, před-
stavení je vhodné pro děti od čtyř let. 

sobota 21. února od 10 hodin
âarovná rybí kostiãka
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Tfii zelené ostrovy v Karibiku vás uchvátí
Na konci února se vydáme s Cestovatelským klu-
bem do cizích krajin ještě jednou, tentokrát s cesto-
vatelem Petrem Schlindenbuchem, který se podělí
o své zážitky z cest po Karibiku. 

Dobrodruh a cestovatel Petr Schlindenbuch vyra-
zil na výlet po krásách ostrovů Martinik, Domi-
nika a Guadeloupe a prostřednictvím poutavého
vyprávění a překrásných fotek se o své zážitky po-
dělí se všemi fanoušky Cestovatelského klubu.
Zajímá-li vás Karibik trochu víc než z pohledu
obyčejného turisty a toužíte-li se dozvědět i něco

jiného, než jaké jsou na ostrovech pláže, bary a ro-
mantické hotely, tak vám tahle diashow jistě po-
slouží jako výborný zdroj inspirace. Petr Schlin-
denbuch totiž rozhodně neležel na dece u moře.

úter˘ 24. února od 18 hodin
Tfii zelené ostrovy v Karibiku
– Martinik, Dominika, Guadeloupe
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã
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Zkraje února nepropásnûte jedineãn˘ 
Hradi‰Èan s Jifiím Pavlicou
Hradišťan je ojedinělým tělesem s vysokou umělec-
kou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žán-
rovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož
silným inspiračním zdrojem byla zejména v počát-
cích existence lidová tradice. Na příjemný koncert
vás zveme už začátkem února.

Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradiš-
ťanu houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica,
pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně
transformovat do širších souvislostí historických,
geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také

interpretační nároky na členy souboru. Postupně
se začala významně prosazovat autorská tvorba
Jiřího Pavlici, která v posledních letech zcela pře-
vládá.

ãtvrtek 5. února od 20 hodin
Hradi‰Èan
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 320 Kã / 290 Kã / 260 Kã

Na malou scénu se pfiijìte nechat Zabeat!
Kapela Zabeat! prošla komplikovaným vývojem,
ale už delší dobu se věnuje produkování vlastní
tvorby ve stylu úderného folkrocku.

Kapela má svého předchůdce v uskupení Bigbí-
tek, které po prosazení vlastní tvorby částečně
změnilo název na Potomci. Z těch pak postupem
času vzešla posunem k rockovější hudbě kapela
Zabeat! 

Skupina ve složení Jarda Dvořák, Jarda Špína,
Petr Šindler, Katka Matisová, Jarda Pácal, Láda

Vokřínek a hostující Filip Valkoun teď hraje na
rockovějších pódiích a usilovně pracuje na vylep-
šení poněkud zastaralého repertoáru. 

pátek 6. února od 20 hodin
Bigbítek + Zabeat!
malá (domácí) scéna
Restaurace Stfielnice
vstupné dobrovolné

Písnû The Beatles zahrají jejich souãasníci
Jičínsko-turnovská kapela The Beatles Veteran
Club reprodukuje věrně skladby legendární liver-
poolské čtveřice a jako jediná v České republice
vnáší prostřednictvím svých členů do vystoupení
neopakovatelnou atmosféru šedesátých let.

Členové Veteran Clubu v těchto letech vyrůstali,
a proto se jim kouzlo každé nové písně The
Beatles včetně atmosféry doby vrylo do paměti.
Samozřejmostí je autentický zvuk aparatury VOX

i jednotlivých nástrojů a dobové obleky charakteris-
tické pro nejslavnější období kapely The Beatles.

stfieda 11. února od 20 hodin
The Beatles Veteran Club
koncert
Mûstské divadlo
vstupné 90 Kã
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Nechte se ohromit izraelskou zpûvaãkou
Didou Pelled
Dida Pelled je zpěvačka pohybující se žánrově ně-
kde mezi jazzem a blues. Do turnovského Kultur-
ního centra Střelnice se přijede představit spolu se
svým izraelským kolegou, bubeníkem Danem
Aranem a basistou a kontrabasistou Lukášem
Kytnarem. Instrumentální hrou na kytaru spolu
s měkkým podmanivým hlasem a žánrovou nevy-
hraněností dokáže Dida Pelled zaujmout a uhra-
nout už během první písně.

Dida Pelled se stala už ve svých dvaceti letech jed-
nou z nejznámějších zpěvaček ve své zemi. Po do-
končení střední školy Jazz Department of the
Thelma Yelling v Tel Avivu nastoupila Dida povin-
nou vojenskou službu, během které procestovala
celou zemi. „Hrála jsem na kytaru v armádní ka-
pele pro vojáky po celém Izraeli, ale nikdo z nich
nechtěl slyšet jazz! Hráli jsme hlavně izraelské
písně a pro mě to byla obrovská zkušenost, hrát
a zpívat i jiné žánry,“ svěřuje se mladá zpěvačka.

Dida Pelled je žánrově rozkročená na půl cesty
mezi blues a jazzem, což je už samo o sobě zajíma-
vé. Její teplý tón hlasu podtrhující emotivní kvali-
tu je zároveň uklidňující i opojný. Hru na kytaru
staví umělkyně na měkkém zvuku, vynikajících
technických schopnostech a oduševnělých sólo-

vých linkách. Tahle směs z ní dělá jedinečný úkaz,
Dida Pelled si vytvořila svou vlastní kategorii.
Zpívá anglicky s téměř neznatelným přízvukem.
„Poslouchám hodně anglicky zpívanou hudbu,
takže je pro mě přirozenější zpívat v angličtině.
Ale když mluvím, tak mám mnohem silnější pří-
zvuk,“ přiznává zpěvačka.

Po skončení vojenské služby se Dida rozhodla
přestěhovat do Spojených států. V New Yorku se
mladá umělkyně dokázala prosadit v nejznáměj-
ších jazzových klubech, za všechny můžeme jme-
novat třeba Birdland, Small Jazz Club nebo
známý Fat Cat Jazz Club. Ve „městě, které nikdy
nespí“ ji také objevil Fabio Morgan, pracující pro
italský label Red Records, a tak vzniklo první
album Plays and Sings. Teď pracuje Dida na na-
hrávce svých vlastních písní, ve kterých se vrací do
domoviny.

pondûlí 16. února od 20 hodin
Dida Pelled Trio
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 140 Kã

Sa‰a Ra‰ilov pfiijede s Ensemblem MartinÛ 
Poetický a romanticky laděný koncert oslavující
génia W. A. Mozarta, jeho pobyt v Praze a lásku
k ní prostřednictvím proslulých básní Jaroslava
Seiferta. 

Verše přednáší Saša Rašilov, člen Národního di-
vadla v Praze. 

Ensemble Martinů je pražské klavírní kvarteto
hrající ve složení Miroslav Matějka (flétna),
Radka Preislerová (housle), Simona Hečová (vio-
loncello) a Štěpán Kos (klavír). Svým projevem

a zvukovostí se řadí k nejvýraznějším souborovým
uskupením v České republice. 

18. února od 19.30 hodin
Sa‰a Ra‰ilov 
& Ensemble MartinÛ –
Mozart na Bertramce
Turnovsk˘ hudební veãer
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
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Padesát odstínÛ ‰edi 
pohltí Sféru o pÛlnoci
S napětím očekávaná premiéra filmu Padesát
odstínů šedi se nezadržitelně přiblížila a nebylo
by to kino Sféra, kdyby pro vás nemělo nachy-
stanou nějakou specialitu. 

Tentokrát vás zveme na půlnoční premiéru,
a tím nabízíme možnost být celosvětově mezi prv-
ními diváky, kteří film natočený podle knižního
bestselleru uvidí. 

Romantické drama v hlavních rolích s Dakotou
Johnson a Jamiem Dornanem má premiéru ve
čtvrtek 12. února, do kina Sféra tedy přijďte ve
středu 11. února večer, dopřejte si skleničku,

pohodlně se usaďte a přesně minutu po půlnoci si
vychutnejte jeden z nejslibnějších filmů tohoto
roku.

Zasíláme newsletter 
s novinkami a aktualitami
Chcete-li mít neustále aktuální informace a už
nikdy nezapomenout na zajímavou kulturní
akci, nabízíme vám jednoduché řešení. 

Zájemcům rozesíláme každé pondělí krátký
newsletter s upozorněním na tři zajímavé akce ko-
nající se ten týden a s aktuálními informacemi
o dění v Kulturním centru a novinkách na webu.
Máte-li o newsletter zájem, přihlaste se k jeho
odebírání na webu, dejte nám vědět na e-mail
adela.istvankova@kcturnov.cz, nebo nechte vaši
e-mailovou adresu napsanou na lístečku na recepci
KC Turnov či u kteréhokoli našeho zaměstnance. 

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu!

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
2. února – Vinnetou (abonentní divadelní před-

stavení) 240,–
3. února – Madeira – Ráj v Atlantiku (Cesto-

vatelský klub) 70,–
5. února – Hradišťan (koncert) dle místa sezení

320,–/290,–/260,–
11. února – The Beatles Veteran Club (koncert)

90,–
13. února – Drůbeží nářez (volné divadelní před-

stavení) 100,–/80,–
16. února – Dida Pelled (koncert) 100,–
17. února – Pohovka – Sabina Laurinová (talk-

show) 200,–/140,–
18. února – Saša Rašilov a Ensemble Martinů

(Turnovský hudební večer) 100,–
19. února – Ano, bude líp! (Travesti show) 220,–
24. února – Tři zelené ostrovy v Karibiku –

Martinik, Dominika, Guadeloupe
(Cestovatelský klub) 70,–

4. bfiezna – Shadow Quartet (Turnovský hudební
večer) 100,–

9. bfiezna – Rosencrantz a Guildenstern jsou
mrtvi (abonentní divadelní předsta-
vení) 240,–

8. bfiezna – Písničkářky Napříč MDŽ (kon-
cert) 100,–

11. bfiezna – Aneta Langerová – Jarní turné Na
Radosti (koncert) dle místa sezení
470,–/430,–/370,– (od 1. 2. 2015)

20.–21. bfiezna – Neform Jazz Fest (hudební festi-
val) 120,– jednodenní/200,– dvou-
denní vstupné

24. bfiezna – Dívčí válka (volné divadelní před-
stavení z produkce Pragokoncert)
370,–/350,–

25. bfiezna – ,,Minipárty“ s Karlem Šípem a J. A.
Náhlovským (talkshow) 290,–

28. bfiezna – Souborné dílo Williama Shakespeara
ve 120 minutách (abonentní divadel-
ní představení) 240,–

7. dubna – Ideální pár (volné divadelní předsta-
vení) 320,–

9. dubna – Tara Fuki (koncert) 100,-
28. dubna – Bratři Ebenové (koncert) dle místa

sezení 340,–/290,–/240,–
30. dubna – Cry Baby Cry (abonentní divadelní

představení) 240,–
4. kvûtna – Do ložnice vstupujte jednotlivě (vol-

né divadelní představení) 370,–
11. kvûtna – Žena za pultem 2: Pult osobnosti

(divadlo) 240,–
26. kvûtna – Žlutý pes (koncert) 140,-

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

pro veřejnost uzavřena)
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–14.00
pátek 7.30–14.00
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„Ohníãky, skály a my“ podle Ivana
Podobského, umûlce, kter˘ nesná‰í umûní
„Já nesnáším umění,“ prohlásil uprostřed naše-
ho rozhovoru Ivan Podobský. Člověk, který začínal
jako herec v Semaforu, pak se naplno věnoval hud-
bě ve skupině Jablkoň a nakonec se přesunul do
Českého ráje jako restaurátor soch a v současné
době se naplno věnuje malování a sochaření. 

Jak Ivan Podobský nedělá umění, se můžete přijít
přesvědčit na výstavu jeho obrazů ve foyer
Kulturního centra Střelnice, kde po deseti letech
vede prostřednictvím svých maleb dialog se vše-
mi, kteří o to mají zájem. 

Ivan Podobský je široké veřejnosti známý ze
dvou důvodů. Hrál po boku Jiřího Suchého v di-
vadle Semafor, kde zazářil hlavně jako voják ve

Smutku bláznivých panen. Pak působil jako per-
kusionista v kapele Jablkoň. Až ho nakonec oslo-
vila Marie Učíková s nabídkou spolupráce na res-
taurování soch v Českém ráji. „Mimochodem,
všechno jsou to desetiletky. A všechny stály za to
a nijak bych neměnil,“ říká sám tvůrce. 

Za Ïivot bych chtûl namalovat 
jeden dobr˘ obraz
Teď se tenhle filosoficky uvažující herec, hudeb-
ník, malíř a sochař uchýlil téměř na samotu nad
Rovenskem pod Troskami a snaží se naplnit své
předsevzetí stát se nejlepším regionálním malí-
řem. „Žiju, jak jsem si to vždycky představoval
a doufám, že jsem něčemu na stopě. Nějakému
výrazu. Všechno spěje k tomu, že bych chtěl v ži-
votě namalovat jeden dobrý obraz. Jestli jsem ho
už namaloval nevím, ale myslím si, že ještě ne. Ale
bylo by to dobré,“ říká možná trochu nesouvisle,
ale s rozmyslem Ivan Podobský. 

Chci zaujmout alespoÀ jednoho
ãlovûka
Výstava na Střelnici navazuje na tu jičínskou, kte-
rá se ale uskutečnila už v roce 2006. „Na té po-
slední jsem prohlásil, že se chci stát nejslavnějším
regionálním umělcem, takže na Střelnici bude vi-

dět hlavně ten region. Nejsem zrovna krajinář, to
tam je jistě vidno, ale že je to z kraje, to tam každý
pochopí. Ono to vlastně není o krajině, ale o nás,“
vysvětluje Podobský. Nejraději maluje oheň, k vi-
dění jsou ale i jeho skály nebo hrady a i Trosky, kte-
ré jsou podle autora nejtěžším motivem z našeho
regionu, kvůli sklonům vypadat na obrazech ký-
čovitě. 

Ivan Podobský bere malování jako dialog.
„Představuju si, že tam přijde jeden člověk, třeba
nějaké děcko, které moje obrazy osloví a stane se
z něj lepší člověk a třeba i umělec. V budoucnu pak
řekne ‚Já byl tenkrát na té Střelnici a tam mě to
praštilo. A to by mi úplně stačilo, jestli na to ty moje
obrazy mají,“ vysvětluje svůj záměr Podobský.

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

pondûlí 16. února od 18 hodin
Rodinn˘ rozpoãet ano, ãi ne?
Během besedy vás Ing. J. Bárta seznámí s tím,
proč je dobré vést rodinný rozpočet, jak správně
hodnotit příjmy a výdaje, jak si vést jejich evidenci.

sobota 7. bfiezna od 15.30 hodin
Karneval s Boudou 

Opět se blíží čas karnevalů. A my vás srdečně zve-
me k veselým hrám, soutěžím a hudbě na karneval
s Boudou. I v letošním roce se akce uskuteční v tě-
locvičně „dívčajdy“ (ZŠ 28. října, Turnov). Těší-
me se na všechny malé princezny, rytíře, zvířátka
a jiné pohádkové postavy. Bližší informace:
www.thebouda.cz

Klub pro rodiče s dětmi BOUDIČKA
Klub pro rodiče s dětmi je otevřen v pondělí od 9

do 11 a ve středu od 9 do 12 hodin. 
Anglická konverzace s rodilými mluvčími
Koná se každé úterý od 18 do 19.30 hodin. 
Volnočasový Klub 13
Klub pro holky a kluky ve věku 7–15 let. 
Otevřen pondělí, úterý, čtvrtek vždy od 12 do
15 hodin. Čekají na vás hry, soutěže, výtvarné čin-
nosti, fotbálek, air hokej, deskové hry.
Výtvarný kroužek – pondělí od 13.30 do 15 hodin
Kroužek deskových her – čtvrtek 13–15 hodin
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

od 27. února do 26. dubna
Turnovsk˘ lékafi MUDr. Jifií ·olc 
Jiří Šolc byl členem sdružení turnovských fotogra-
fů, Klubu československých turistů, Muzejního
spolku a předsedou rady Muzea Českého ráje.
V roce 1955 se MUDr. Jiřímu Šolcovi podařilo
prosadit vyhlášení první chráněné krajinné oblas-
ti v tehdejším Československu. Více než čtyřicet
let vznikala sbírka minerálů, jejíž podstatnou část
věnoval již za svého života muzeu v Turnově. Jeho
unikátní fotografie dokládají život a památky
v širším okolí Turnova až do sedmdesátých let 20.
století. K dalším sběratelským zájmům patřily
mince, medaile a motýli. Výstava připravená tur-
novským muzeem ve spolupráci s příbuznými
MUDr. J. Šolce představuje průřez jeho dílem, na
které navazují aktivity turnovského muzea do-
dnes. Muzeum Českého ráje připomene význam-
nou osobnost MUDr. Jiřího Šolce od 27. února do
26. dubna 2015. Tomáš Řídkošil

pátek 27. února od 16.30 hodin, galerie muzea
V rámci programu slavnostního zahájení výstavy
proběhne křest knihy historika Mgr. Davida
Marka „Z Velkého Turnova. Podoba města v ča-
sech nedávno minulých.“

Cílem této publikace je představit méně známé
a neznámé pohledy z Turnova. Fotografie výběro-
vě dokumentující proměnu města od konce

19. století jsou doplněny texty přibližujícími změ-
ny v životě města a jeho obyvatel v posledních
dvou stoletích. 

ãtvrtek 12. února od 10 hodin, v˘stavní sál
vernisáž výstavy
V˘tvarn˘ salon pro dûti a mládeÏ
Turnov – Jawor 2014 
Soutěž vznikla v Jaworu a později se rozvinula
v mezinárodní přehlídku. V dnešní době se jí
účastní na 300 výtvarných prací z obou stran hra-
nice ve čtyřech věkových kategoriích. Organizaci
přehlídky se na české straně věnuje Středisko pro
volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka a Muzeum
Českého ráje Turnov zajišťuje její prezentaci krás-
nou výstavou ve svých prostorách. Výtvarný salon
dětí a mládeže představí nejlepší práce českých
a polských dětí z roku 2014. Srdečně zveme
všechny děti, ale také pedagogy výtvarných oborů. 
Příjemné zážitky ve světě dětské fantazie Vám pře-
je Lada Capoušková, koordinátorka Salonu na
české straně. Výstava potrvá do 15. března

od 29. ledna do 31. bfiezna, Kamenáfisk˘ dÛm
Jifií Urban, Pavel Holas – Obrazy
Výstava obrazů dvou turnovských osobností
a přátel Jiřího Urbana a Pavla Holase. Zatímco je-
den autor přináší příběh, druhý zbavuje realitu
souvislostí a vstupuje na pole abstrakce.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí
Kvûten – záfií 9.00–17.00 hod.
¤íjen – duben 9.00–16.00 hod.

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
sobota 7. února 
Masopust na Dlaskovû statku
Dlaskův statek v Dolánkách se připravuje na tra-
diční Masopust. Masopustní obchůzka na Dlas-
kově statku letos proběhne v podání folklórního
souboru Horačky. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout všechny tradiční masky: Turky, kominíky,

slaměné, nevěstu, ženicha, šašky, ženušku, židy,
medvěda 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
zabíjačky
13.00 hodin – Začátek programu – Představení
jednotlivých masopustních masek a vysvětlení jejich
smyslu a funkce. Žádost Laufra o převzetí vlády
na vesnici, Zahájení Masopustu – předání klíčů
starostou města (Představování masek s muzikou)
Vystoupení Folklórního souboru Horačky – maso-
pustní hra
14.00–15.00 hodin – Masopustní průvod masek
s folklórním souborem Horačky z Podještědí
a harmonikářem – Obchůzka – Rakoušův srou-
bek, Ábelův mlýn, Dlaskův statek – tanec s hospo-
dářem a hospodyní Dlaskova statku
Vystoupení Folklórního souboru Horačky – maso-
pustní hra
Představení v podání muzejníků:
Svatba, Nevěrná žena, Stínání kohouta a Pocho-
vávání basy

Srdečně vás zveme k dobré zábavě, a pokud při-
jdete v maskách, bude ještě veseleji!
Vstupné: 40,–/20,– Kč
Dlaskův statek otevřen od 12.00 hod. Začátek kul-
turního programu ve 13 hodin.

DlaskÛv statek v únoru a bfieznu uzavfien.

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

úter˘ 10. února od 18 hodin; DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Putování 
ostrovem Srí Lanka 
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás prove-
dou nejenom po jihozápadním pobřeží plném
nádherných pláží a buddhistických staveb, ale také
po centrální vrchovině tohoto překrásného ostrova. 

pondûlí 16. února od 14 hodin; klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 25. února od 14 hodin; klubovna DD Pohoda 
ãtvrtek 26. února od 14 hodin; klubovna penzionu ÎiÏkova
Pfiedná‰ka nejen pro seniory 
– Putování ostrovem Srí Lanka 
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás prove-
dou nejenom po jihozápadním pobřeží plném
nádherných pláží a buddhistických staveb, ale
také po centrální vrchovině tohoto překrásného
ostrova. Uvidíte, jak roste a sklízí se čaj na plantá-
žích, projdeme se chrámem Buddhova zubu
v Kandy, ale také uvidíte sloní stádo valící se skrze
město k odpolední koupeli v řece.

úter˘ 17. února od 16 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Veãerníãek
má narozeniny

Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi bude ve
znamení 50. výročí narození Večerníčka, známé
postavičky z televizních obrazovek i knížek. Vzpo-
mínat budou také maminky a tatínkové na jejich
oblíbené pohádky s Večerníčkem.

ãtvrtek 19. února od 9 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Po stopách spisovatele Karla
Poláãka
Hodina literární výchovy o významném českém
spisovateli u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí v ro-
ce 1945 v koncentračním vyhlazovacím táboře.

Pořad je součástí projektu Paměť národa – Život
ve stínu šibenice. Přednáší Eva Kordová.

nedûle 22. února od 10 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Dílna s Veãerníãkem
Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi bude za-
měřena na výrobu loutek a nejoblíbenějších po-
staviček z Večerníčků. Dílnu povedou lektorky
Eva Šrajerová a Iva Dalerová. Tvůrčí dílna je sou-
částí projektu To nejlepší z Večerníčků.

úter˘ 24. února od 18 hodin; DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie – Rok 1945
v ãeské literatufie
Komponovaný pořad slova a hudby v rámci pro-
jektu Paměť národa – 2. světová válka. Účinkují
PhDr. Vlastislav Hnízdo DrSc, Eva Kordová, Petr
Pešek. Hudební doprovod Jaroslava Petrásková
a Martin Hybler.

Výstavy

do 20. bfiezna; v˘stavní sálek knihovny
Malujeme s Ondfiejem Sekorou
Výstava nejlepších prací dětí ze základních škol
Turnova z výtvarné soutěže projektu Rok Ondřeje
Sekory.

Mûstská knihovna Antonína Marka

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691,
vstupné zdarma

Novinkou letošní sezony je prestižní cena pro čes-
ké zpěváky Český slavík a kopie závěsu s českými
granáty Vejce, ten získal ocenění Grand Prix na
světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

od 5. ledna do 31. bfiezna
Vladimír âefiovsk˘: Obrazy z Egypta
Pokračuje výstava Vladimíra Čeřovského, který
působil mimo jiné jako profesor na uměleckoprů-
myslové škole bižuterní v Jablonci nad Nisou. 

SoutûÏ – nové logo
pro Turnovské 
památky 
a cestovní ruch 
Nově vzniklá příspěvková organizace Tur-
novské památky a cestovní ruch vyhlašuje sou-
těž o návrh nejlepšího loga/logotypu. 

Logo by mělo výstižně a graficky jednoduše vy-
jadřovat spojení tří objektů: Regionální turistické
informační centrum, Synagoga Turnov a Hrad
Valdštejn. Logo i logotyp by měly být originální,
srozumitelné a nadčasové. Návrhy předkládejte

v elektronické podobě ve formátu PDF, JPEG ne-
bo TIFF v tiskové kvalitě. Vítěz získá finanční od-
měnu 2 000 Kč. Podmínkou poskytnutí odměny je
uzavření licenční smlouvy č. 121/2000 Sb. o prá-
vu autorském. Touto smlouvou autor vybraného
návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neome-
zenou licenci ke všem způsobům užití jeho díla.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze
soutěžních návrhů k realizaci.

Své soutěžní návrhy zasílejte spolu s vyplněnou
přihláškou na e-mail: info@turnov.cz, do před-
mětu uveďte název „Soutěž–logo“. Přihlášku do
soutěže je možné stáhnout na www.infocentrum-
turnov.cz. 

Uzávěrka soutěže je 27. února 2015.
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tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, 
facebook: Státní zámek Sychrov, oficiální stránky

V únoru je zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí,
vÏdy od 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

sobota 21. února od 9 do 16 hodin, zámeck˘ park
5. zámeck˘ masopust na zámku
Sychrov
Tradiční česká řemesla (sklář, keramik, výrobce
dřevěných hraček…) doplní pochopitelně klasická
zabijačka, která neodmyslitelně k masopustu pat-

ří, zrovna tak jako sladkosti z kynutého těsta.
Nabídku obohatí stánek s královskou čokoládou,
a protože je masopust, stánek bude pojatý jako čo-
koládové uzenářství s čokopárky, čokojátrovkou
a čokotlačenkou. 
Nebude chybět ani masopustní průvod. Náladu
celé akce doplní národopisný soubor Krkonošský
horal z Vrchlabí. Pro děti bude připravenou lout-
kové divadlo.

Vstupné na akci: dospělí 50, děti 30 Kč

V době konání masopustu zve k příjemnému po-
sezení i zámecká oranžérie v parku.

Státní zámek Sychrov

úter˘ 3. února, 17 hodin, kaple sv. Václava, Pfií‰ovice
Recitál „Vzpomínka na Zuzanu
Navarovou“
V prosinci uplynulo 10 let od předčasného úmrtí
české zpěvačky Zuzany Navarové. Martina si při
té příležitosti připravila recitál s jejími písněmi.
Program obsahuje písně z období Nerezu, z růz-
ných méně známých projektů, ale především z ob-
dobí kapely KOA. Teple se oblečte. V případě ne-
příznivého počasí se koncert odehraje v DPS
Příšovice. Vstupné dobrovolné

Tady chybí datum, 20 hodin, Centrum pro rodinu Náruã, Turnov 
Koncert Martina Trchová Trio
Uslyšíte autorské písně v doprovodu jazzové kyta-
ry (Patrik Henel), kontrabasu (Radek Polívka)
a bicích (Petr Chlouba). 

Martiny texty chrlené hiphopovou kadencí stří-
dají křehké lyrické výpovědi. Aranže písní přeléta-
jí mezi blues, šansonem, latinsko-americkou
a klasickou hudbou. 

Na koncert přezůvky s sebou! Vstupné dobro-
volné.

Dvojkoncert Martiny Trchové s kapelou

Kurz sebeobrany pro Ïeny 
a muÏe 2015

Oddíl Judo TSC Turnov pořádá kurz sebeobrany
pro ženy a muže od 15 let. Základní kurz sebe-
obrany a výuky bezpečných pádů bude obsahovat
10 cvičebních hodin, vždy v úterý od 19.45 do 21
hodin ve sportovní hale TSC Turnov, Alšova ul.
1865. 

Kurz povedou kvalifikovaní trenéři juda v čele
s Jiřím Velem. Předpokládaný termín zahájení

kurzu sebeobrany je 10. března. Všechny přihlá-
šené budeme včas informovat o zahájení kurzu.
Počet přihlášených je omezen kapacitou tréninko-
vého doža-tělocvičny. Další informace budou i na
našich webových stránkách: www.judoturnov.cz.

Cena kurzu je 1 000 Kč. Své přihlášky zašlete na
e-mail: vydra.judotu@quick.cz nebo volejte na
mobil 606 260 340. Do přihlášky uveďte svoje
jméno a e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Jiří Vydra, 
jednatel oddílu Judo TSC Turnov

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

od pondûlí 2. do pátku 6. února vÏdy od 8 do 16 hodin
Pfiímûstsk˘ tábor s Ponorkou
Denní program plný her, výletů a sportování.
Určeno pro děti od 7 do 15 let. Přihláška ke staže-
ní a další informace na webu www.zlutaponor-
ka.turnov.cz. Cena 1 500 Kč. V ceně je celodenní
výlet do Liberce do Aquaparku Babylon,
IQLandie a planetária a výlet do muzea Škoda
auto Mladá Boleslav (doprava a vstupy), oběd
a svačina, program pod dohledem pedagogů.

úter˘ 10. února od 14 do 18 hodin
Hurááá karneval
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s ná-
mi vytvořit originální masku na blížící se karneva-
lové období. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Výtvarná
dílna v přízemí Žluté ponorky.

ãtvrtek 12. února od 10 hodin, v˘stavní sál Muzea âeského ráje
Turnov, 3. patro
VernisáÏ v˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2014
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2014.
Srdečně zveme všechny děti, ale také pedagogy
výtvarných oborů. Výstava potrvá do 15. března.

nedûle 22. února od 15 hodin, KC Stfielnice – velk˘ sál
Velk˘ rodinn˘ karneval – Ledové
království
Žlutá ponorka ve spolupráci s KC Turnov vás zve
na karneval do ledového království. Čekají nás
hry, zábava a soutěže pro maličké, větší i rodiče.
Chybět nebude ani velká promenáda masek.
Taneční rej potrvá do 17 hodin. Vstupné 50 Kč,
s maskou 30 Kč (bez ohledu na věk). 

pátek 6. bfiezna od 18 hodin, kino Sféra
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2014
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, Spor-
tovní akce. Tradiční součástí ankety je také Zápis
do zlaté knihy turnovského sportu. Hlasujte pro
své favority v kategorii Cena veřejnosti na webo-
vých stránkách www.turnovskovakci.cz.

Îlutá ponorka 

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

V době jarních prázdnin (pondělí 2. až pátek 6. 2.)
je pravidelný program CPR Náruč zrušen, odpo-
lední aktivity budou probíhat po dohodě s jednot-
livými lektory. 

nedûle 8. února od 15 hodin, Sokolovna
Karneval v CPR Náruã
Živá hudba, soutěže, bohaté občerstvení. Vstup
v maskách – i dospělí. Vstupné: děti 30 Kč / dos-
pělí 50 Kč

pátek 13. února od 10 hodin
Zdrav˘ Ïivotní styl: Zdraví jako
vá‰eÀ
Beseda s DiS Pavlou Kalouskovou na téma zdravé
hubnutí, zdravá výživa. Naše zdraví záleží na tom,
jaký životní styl jsme zvolili. Vstupné 30 Kč.

pátek 20. února od 10 hodin
Stravování dítûte
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Jak se utváří trávení dítěte. Jídlo je víc než
jen příjem živin. Cena za akci 30 Kč.

PRAVIDELNÉ PORADNY
středa 18. února od 9 hodin – Těhotenství, přípra-
va k porodu, laktační poradna, raná péče s dulou
a laktační poradkyní Mgr. Martinou Peukerovou.

Objednání na telefonu 775 964 314 nebo v kance-
láři CPR Náruč. 

čtvrtek 19. února od 18 hodin
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné
příslušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.

Speciální pedagog 775 964 314
Sociálně právní (sociální pracovnice) 775 964 312
Dětská psycholožka (Mgr. Jana Leitnerová)

737 113 760
Rodinné finance (Ing. Iva Dubická) 776 083 305
Psychologické poradenství pro těhotné 

775 964 312

Omluva: 
V minulém čísle došlo k chybě. Služby speciální-
ho pedagoga v CPR Náruč nezajišťuje Mgr. P.
Houšková, ale jiný externí pedagog. Děkujeme za
pochopení.
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Jana Palacha 804
tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz

Výuka v jarním semestru začne 2. února.
Znamená to začátek pravidelné výuky v kurzech
pro širokou veřejnost, do kurzů je možné se stále
ještě hlásit. 

2. aÏ 7. února a 12. aÏ 14. února
Kurz Feuersteinovy metody 
(metoda instrumentálního obohacování)
Kurz pro rozvoj dovedností poznávat a organizo-
vat informace, plánovat, učit se a obecně zvýšit
vlastní mentální možnosti. Lektorka: doc. PhDr.

Věra Pokorná. Celkový rozsah: 80 vyučovacích
hodin. 

od pátku 6. února 
Pracovník sociální péãe se zamû-
fiením na pfiímou obsluÏnou péãi
Akreditovaný kvalifikační kurz, celkový rozsah
150 hodin, předpokládané ukončení 3. dubna. 

Automotive workshopy pro Ïáky Z· 
Projekt pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ se zaměřením na
automobilový průmysl a techniku pod vedením
zkušených lektorů z praxe. Celkový rozsah: 20 ho-
din, z toho 2 sobotní dopoledne „v provozu“.
Účast je pro zájemce zcela zdarma. 

od soboty 17. února
Pfiípravné kurzy pro zájemce
o studium na S·
Systematizace a prohloubení poznatků ze ZŠ, pří-
prava k přijímacím zkouškám. Matematika a český
jazyk pro uchazeče do 1. ročníků SŠ i pro uchaze-
če do primy víceletého gymnázia. Celkový rozsah:
12 vyučovacích hodin. 

úter˘ 24. února od 9 do 14.45 hodin
Úvod do problematiky syndromu
CAN

Akreditovaný seminář pro pracovníky v sociální
oblasti. Lektorka: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Rozsah: 7 vyučovacích hodin. 

Dále na únor připravujeme následující kurzy
a semináře:
– Interiérový design
– Psychologie
– Jak rozumět politice
– Jak na diplomku?
– Excel pro začátečníky

Konkrétní termíny najdete na webových strán-
kách www.vctu.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov

od 31. ledna do 26. února, galerie Safír, Muzeum âeského ráje
Výstava nejlepších snímků ze čtvrtého ročníku
fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. 

Přijďte se podívat na Jizerské hory tak, jak je za-
chytily objektivy fotoaparátů. Připomeňte si mís-
ta, která jste měli možnost navštívit, ale i ta, která
na Vaši návštěvu ještě čekají. Pohledy fotografů
vnímané zlomkem vteřiny v kontextu hluboké his-
torie i nekonečnosti přírodních dějů.

Výstavu pořádá Nadace pro Jizerské hory ve
spolupráci s fotoklubem Safír Turnov.

Zaostfieno na Jizerky

Ale‰ Hadinec – Zmrzlá krása Milan Pilafi – Sluneãní expanze
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

••• čtvrtek 26. února ••••••••••••••••
19.00 – Dobrý pejsek nikdy neumře!

(Stopa Liberec), Městské divadlo
20.00 – Ach ta Julie (Podio Semily),

KC Střelnice
21.30 – Poctiví společníci (Svatopluk

Benešov), Městské divadlo

••• pátek 27. února ••••••••••••••••••
8.30 – Návštěva u Adonise (Hynkovo

hravé divadlo Litoměřice),
Městské divadlo

15.00 – Už nikdy sami (Vydýcháno
Liberec), Městské divadlo

16.00 – Máj (Dívadlo Praha), KC Střelnice
17.30 – Kloset (Společnost bloumající veřej-

nosti Turnov), Městské divadlo
19.30 – Szare eminencje zachwytu (Teatr

PRO-MOTOR, Lubań), KC Střelnice

20.30 – Letní den (Broukovcovo Kamdivadlo
Č. Kamenice), Městské divadlo

22.00 – Szekspir made in Poland
(WALNY-TEATR Warszawa),
KC Střelnice

••• sobota 28. února ••••••••••••••••
10.30 – Matka (Makov u Litomyšle),

Městské divadlo
13.30 – 15 minut slávy, Král Maciuš První

(Vydýcháno Liberec, TDS Turnov),
KC Střelnice

15.00 – Oněgin byl Rusák (Magdalena
Rychnov), Městské divadlo

16.30 – Nudle se krájejí jemně (DRED
NáchodskoKladsko Pražsko),
Městské divadlo

17.30 – Cesta je cíl (Ojebad Praha),
KC Střelnice

19.30 – … dlouhá cesta (Rádobydivadlo
Klapý), Městské divadlo

21.00 – Request Stop (The Wild Bunch –
Theater Berlin), KC Střelnice

22.45 – Psie srdce (Divadlo „A“ a Shanti
Prievidza), Městské divadlo

••• neděle 1. března •••••••••••••••••
10.00 – Rána pod pás (Broukovcovo

Kamdivadlo Č. Kamenice),
Městské divadlo

12.00 – Vyskočit z kůže (Oldstars Praha),
KC Střelnice

13.30 – Všechna sláva polní tráva (Hamlet
Železný Brod), Městské divadlo

14.45 – Nestyda (Oldstars Praha),
KC Střelnice

16.30 – Kupci (Kladina Kladno),
Městské divadlo

Modrý kocour 2015čtvrtek 26. února
až neděle 1. března

Jubilejní 20. ročník 
přehlídky divadelních 

souborů 
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Nová psychoterapeutická poradna v Turnově
Od 1. února 2015 je otevřena v Jiráskově ul. 131 nová poradna

SPOLEČNÁ CESTA
Je místem pro ty, kteří hledají cestu a pomoc v oblasti

rozvoje osobnosti, vztahů, víry, zdraví…
Pomáháme také lidem v krizi,

poskytujeme podporu v náročných životních situacích.

Více informací najdete na www.spolecnacesta.eu
Na Vaši návštěvu se těší

Bc. Pavel Kalpakcis (tel. 724 009 619)
Michal Drobník Dis. (tel. 605 136 038)

� �

� �

Inzerci v ãasopise 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
uvidí opravdu 
v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela 
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2015

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

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

První den nového roku 2015 jsme přivítali ohňo-
strojem, který byl připraven díky finanční podpo-
ře podnikatelů Turnovska, Města Turnova a tech-
nicky zajištěn ohňostrůjcem panem Zdeňkem
Pohlem. Pokud děti donesly fotografii nebo obrá-
zek z Vánoc, obdržely sladkou pozornost. Jejich

krásná díla jsou vystavena před sekretariátem sta-
rosty. Počasí nám letos však nepřálo. Ještě odpo-
ledne prokukovalo sluníčko, ale před odpálením
ohňostroje se město ponořilo do hluboké mlhy,
kvůli které byla špatná viditelnost. Ale i tak se lidé
mohli setkat s přáteli, dát si něco dobrého k jídlu

a pití, vypustit lampion štěstí a užít si první den
nového roku. Na příští rok se počasí snad umoud-
ří a vše vyjde na 100 %.

Ohňostroj se uskutečnil za finanční podpory
podnikatelů Turnovska, bez kterých by to nešlo.
Velké díky tak patří hlavním sponzorům – společ-
nosti BusLine, a. s. Semily, Ontex CZ, s. r. o., Pi-
vovar Svijany, a. s., a Trevos, a. s. A také partne-
rům akce – společnosti Autosklo Turnov, Crytur,
spol. s r. o., Grupo Antolin Turnov, s. r. o., KV
Final, s. r. o. , Vianor – Pneuservis Turnov, Wassa
s. r. o., Triáda realitní kanceláře, s. r. o., ZIKUDA
– Vodohospodářské stavby spol. s r. o. Turnov,
a panu Ing. Janu Goldovi. 

Poděkování patří i firmě DOVOSSTRANS za
poskytnutí podia, Technickým službám Turnov
za technické zabezpečení akce, městské policii za
zajištění bezpečnosti a řízení dopravy, DJ Jiřímu
„Štěpovi“ Štěpánkovi za moderování akce a Mi-
chalu Novotnému za zajištění ozvučení.

První den roku 2015 byl oslaven
netypick˘m novoroãním ohÀostrojem
Čtvrtek 1. ledna 2015 byl ve znamení oslav nového roku. Jako v minulých letech, tak i letos byl připraven,
v prostorách autobusového nádražní, ohňostroj. Ten byl však letos nevšední.
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Městský úřad Turnov, odbor dopravní, informuje
občany o změnách v registru vozidel, které od no-
vého roku nastaly. 

Při převodu vozidla na jiného majitele/provozova-
tele je nutné doložit na žádosti nebo plné moci
ověřený podpis osoby, která nebude aktu přítom-
na osobně. K vlastnímu přepisu dojde na jednom
registračním místě v místě dosavadní registrace.
Odpadává povinnost odhlásit vozidlo u registrač-
ního místa, kde bydlí dosavadní vlastník a zare-
gistrovat v místě, kde bydlí nový vlastník.

U dočasně vyřazených vozidel, která byla takto
vyřazena z provozu do 30. 6. 2013, musí vlastník
vozidla oznámit zdejšímu registračnímu místu účel
jeho využití a také adresu místa, kde je silniční vo-
zidlo umístěno. Vše v termínu do 31. 12. 2015.
Pokud tak neučiní, vozidlo zanikne a nepůjde již
uvést do provozu.

V případě vozidel, která jsou v tzv. polopřevodu
(došlo k odhlášení na nového majitele, ale vozidlo
nebylo doregistrováno), začne od 1. 1. 2015 běžet
šestiměsíční lhůta pro doregistraci. Pokud nedo-
jde k zaregistrování na nového majitele do 30. 6.
2015, vozidlo zanikne a již ho nebude možné
uvést do provozu.

Dochází ke zjednodušení režimu dovozu z člen-
ských státu EU. Nově není schvalována technická
způsobilost, dochází pouze k registraci. Bude nut-
né doložit evidenční prohlídku a dokumentaci vo-
zidla nutnou pro doplnění údajů do technického
průkazu.

V případě potřeby poskytne podrobnější infor-
mace odbor dopravní na telefonních číslech 481
366 868, 481 366 722 nebo 481 366 867. 

Pavel Vaňátko, 
vedoucí dopravního odboru

Od 1. ledna 2015 dochází k nûkolika 
zásadním zmûnám v registru vozidel

Zdravotně sociální služby Turnov završily koncem
roku 2014 své předsevzetí o získání Značky kvality
nejen v pobytových službách, ale i v Pečovatelské
službě. 

Jako první zařízení v České republice získala
Pečovatelská služba v Turnově Značku kvality
s maximálním počtem pěti hvězd. Certifikaci
s tímto oceněním přijel na ředitelství Domova dů-
chodců Pohoda předat přímo prezident asociace
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
Slavnostního předání se v pátek 9. ledna 2015 zú-
častnilo vedení Města Turnova v čele se starostou
Tomášem Hockem, místostarostkou Petrou
Houškovou a vedoucí odboru sociálních věcí
Hanou Kocourovou. Dále se tohoto aktu zúčastni-
li zaměstnanci Zdravotně sociálních služeb

Turnov a za Krajský úřad Libereckého kraje
Marcela Veitová, vedoucí oddělení sociálních slu-
žeb, která všem k této události pogratulovala a po-
přála, aby zaměstnanci u tak náročné práce vydr-
želi a dělali ji i nadále s radostí. Velikou radost měl
především ředitel Zdravotně sociálních služeb.
„Děvčata dělala práci i navíc, a to především s lás-
kou. To co dělají, není jen zaměstnání, ale poslání.
Značka kvality tak vyjadřuje jak spokojenost uži-
vatelů, tak i pracovní nasazení“, sdělil ředitel
ZSST Jaroslav Cimbál. 

Tato organizace je jediná v celé České republice,
která vlastní dva certifikáty s nejvyšším možným
oceněním. Vypovídá to o vysoké kvalitě poskyto-
vaných služeb všemi zaměstnanci jak seniorům
v Turnově, tak i spádových oblastech, a za to jim
patří určitě velké poděkování.

Zdravotnû sociální sluÏby získaly Znaãku kvality
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Ke konci roku 2014 byli hasiči vybaveni novým
hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 

Hasiči Turnov jsou vysíláni i k řešení situací do-
pravních nehod, zvláště pak při vyprošťování osob
z havarovaných vozidel. K této činnosti jsou vyba-
veni poměrně technicky zastaralým zařízením,
odhadem i 25 let, které svými parametry již nesta-
čí na karoserie moderních vozů. Tím je práce hasi-
čů při vyprošťování složitější. 

„Nové přenosné vyprošťovací zařízení nám
svým rozsahem a parametry umožní řešit technic-
ky náročné zásahy dopravních nehod, kterých je
na Turnovsku díky rychlostní komunikaci R10
a R35 poměrně velký počet,“ sdělil za jednotku
Hasičů Města Turnova velitel Martin Bartoníček.
Také poděkoval všem zúčastněným na tomto pro-
jektu. Především Libereckému kraji a Městu
Turnov za spolufinancování nákupu, tak potřeb-
ného zařízení. Celá sada stála přes 540 tisíc korun. 

Turnov‰tí hasiãi mají nového pomocníka

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
informuje o termínech svozů pytlového sběru třídě-
ných odpadů v roce 2015.

Stále pokračujeme ve svozech vždy první středu
v měsíci. Pytle připravujte nejpozději do 6.00 ho-
din ráno ve středu nebo v úterý večer předcházejí-
cí první středě v měsíci. 

Na letáku jsou uvedeny termíny svozů a nejčas-
tější problémy, které jsme zaznamenali v průběhu
roku a také základní informace o třídění jednot-
livých odpadů i s příklady co do pytlů patří i ne-
patří. 

Pokud budete mít nějaký další dotaz, můžete se
obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Turnov
– tel. 481 366 160 
– ing. Sedláková, paní Košková 
– z.sedlakova@mu.turnov.cz 
– r.koskova@mu.turnov.cz.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Termíny svozÛ pytlového sbûru tfiídûn˘ch 
odpadÛ v roce 2015 a jak správnû tfiídit
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Další z pravidelných setkání bylo připraveno na
středu 10. prosince 2014 pro obyvatele Turnova 2.
Řešila se předem známá témata, ale diskuse se
rozvedla i na další problémy, které obyvatele této
části města trápí. 

Z řad zastupitelů se setkání zúčastnila i místosta-
rostka Petra Houšková a také radní Eva Kordová.
Prvním tématem k diskusi byla občanská vybave-
nost této lokality. 

„V Turnově 2 žije 35–40 % obyvatel města, ob-
čanská vybavenost tomu neodpovídá. Chybí po-
bočka Žluté ponorky, základní umělecké školy,
knihovny, klubu seniorů. To chceme změnit, buď
přístavbou ke stávající základní škole, nebo kou-
píme jinou budovu,“ sdělil v úvodu starosta To-
máš Hocke. Dále zmínil i bazének a regeneraci
sídliště, kdy by chtěl udělat anketu, co si lidé s ba-
zénkem u supermarketu Billa přejí udělat. Mohl
by tu být biotop, tam se však trošku obává z mož-
ného znečišťování lidmi. Nebo to může být pros-
tor s vodními herními prvky, kde by v letních mě-
sících pomocí chrličů vytékala voda. 

Co starostu, a nejen jeho, trošku trápí je ulice
Kosmonautů. Společnost RWE požádala o rekon-
strukci inženýrských sítí a dojde k rozkopání nové
silnice. Když se nová ulice dělala, město se všech
orgánů poptávalo, zda nepotřebují výměnu sítí
provést. Zájem však od RWE nebyl. Po čase však
přišli s tím, že potřebují sítě v celé délce vyměnit.
Týká se to nejen silnice, ale i chodníků. Radní
města proto požadují vyfrézování asfaltu v celé
šířce a délce i nové přeložení chodníků. „Někdy to
vypadá, že se starosta zbláznil, ale na legislativu je
i starosta krátký,“ dodal Hocke. 

Tématem diskuse byl nájezd u Fordu v Ohra-
zenicích, díky kterému by lidé mohli od Pěnčína,
Čtveřína, Svijan a dalších obcí najet na průtah
městem a odlehčit tak Nádražní ulici. Související
stavbou je i sjezd ve Fučíkově ulici, bez kterého
občané Ohrazenic nebudou s nájezdem u Fordu
souhlasit. Samozřejmě, že lidé v této části města
mají strach ze zvýšeného hluku a intenzity dopra-
vy. „Při realizaci obou opatření současně a dopl-

něním zákazu průjezdu nákladních automobilů
Fučíkovou ulicí bychom však mohli tyto nepřízni-
vé dopady minimalizovat. Musíme chtít úpravy
všichni, jinak Ředitelství silnic a dálnic nepře-
svědčím a dají přednost dalším projektům,“ shr-
nul starosta města. Občané Fučíkovy ulice si stě-
žovali na neukázněné řidiče. 

„Lidé tu často nedodržují rychlost. Bylo by dob-
ré, kdyby se tu měřila a pokutovala. Jít s dětmi po
chodníku, když okolo vás jede kamion, je vážně
hrůza,“ dodal občan Turnova 2. 

Starosta reagoval, že problém nebude jen
v rychlosti, ale je případně nutné doplnit i další
prostorové prvky na zklidnění dopravy. Dalším
problémem bylo znečišťování komunikací kamió-
ny vyjíždějícími z plochy u benziny Kontakt.
Problém s parkováním kamionů je nejen v Tur-
nově, ale v celé České republice. Vše co se v této lo-
kalitě, a nejen v této udělá, se odvíjí od financí.

Městu však chybí 17 milionů. Šest milionů muse-
lo město vydat z rozpočtu, dle nového nařízení
vlády upravující platové stupně státních zaměst-
nanců, 5 milionů bude muset město vynaložit na
základě rozhodnutí soudu o vynětí ze zemědělské-
ho půdního fondu u Kamaxu, 4 miliony tvoří do-
platek na náves v Mašově, 1,6 milionu sportovní
hřiště Daliměřice. 

„Vzhledem k těmto zásahům s vysokou pravdě-
podobností nebudeme moci přes všechny sliby jít
do další regenerace sídliště u nádraží v celém roz-
sahu, pokusíme se vyřešit tedy alespoň Sportovní
ulici. Tato situace nás mrzí. Letos jsme zateplili
ZŠ Alešova, proběhla výměna oken, oprava jídel-
ny. Příští rok bychom chtěli dělat třídy, zahradu.
Na jaře se zkolauduje dům pro dospělé autisty.
Přibyla zeleň na terminálu i tržnice. Ale práce
před sebou máme ještě hodně,“ uzavřel starosta
setkání.

Starosta podiskutoval s obãany Turnova 2
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Ve čtvrtek 8. ledna 2015 byly zahájeny stavební
práce v areálu Maškovy zahrady.

Stavební práce začnou výstavbou zimního stadio-
nu, zpevněných ploch okolo stadionu, části parko-
vacích ploch a všech přípojek inženýrských sítí.
První etapa bude dokončena 15. října 2015.
Během této první etapy budou současně provádě-
ny i některé práce z II. etapy výstavby. 

„Na staveništi se budou nacházet velké staveb-
ní stroje, a tak bych požádal zvídavé občany, aby
do prostoru uzavřeného staveniště nevstupovali“,
sdělil Jiří Vocásek z odboru správy majetku. Také
dodal, že staveniště bude hlídané bezpečnostní
agenturou stavební firmy a následně bude napoje-
no na kamerový systém Městské policie Turnov. 

Průběžně Vám budeme přinášet aktuální foto-
grafie a informace ze stavby. Těšíme se, že se sej-
deme v říjnu 2015 na společném bruslení.

Zaãala v˘stavba Sportovního a rekreaãního 
areálu Ma‰kova zahrada Turnov 

Komise pro cestovní
ruch a zahraniãní 
vztahy pfiijímá Ïádosti
o finanãní pfiíspûvky
Město Turnov vypisuje výzvu k podání žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku na krytí ná-
kladů na zahraniční akci pro rok 2015.

Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do
28. 2. 2015 na podatelnu Městského úřadu,
Antonína Dvořáka 335, Turnov s označením
„sekretariát starosty“. 

Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v pí-
semné formě na sekretariátu starosty nebo v elek-
tronické podobě na stránkách Městského úřadu
na www.turnov.cz. 

Po schválení příspěvku bude zaslána první
polovina příspěvku, poté je nutné donést vyúčto-
vání a teprve následně bude vyplacena druhá
část.

Je moÏné podávat 
Ïádosti o pfiíspûvek 
ze Sportovního fondu
mûsta
Odbor školství, kultury a sportu přijímá žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku ze Spor-
tovního fondu města Turnova pro rok 2015. 

Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba předložit
do 13. 2. 2015 na Odbor školství kultury a sportu
MěÚ v Turnově ve Skálově ulici č. p. 72. Nebo přes
podatelnu Městského úřadu v budově radnice,
Antonína Dvořáka 335. Formuláře žádostí jsou
povinné a získáte je v písemné formě na Odboru
školství, kultury a sportu nebo v elektronické po-
době na webových stránkách na www.turnov.cz.
Správní rada Sportovního fondu je oprávněna vy-
žádat si dodatečné podklady.

• Správní rada se usnesla, že bude v roce 2015
preferovat sportovní akce místního a regionální-

ho významu zahrnující pořádání sportovních akcí
soutěžního charakteru.

• Správní rada se usnesla, že nedoporučí zastu-
pitelstvu města přispět na sportovní vybavení (ho-
kejky, míče, dresy apod.) a sportovní soustředění.

Památková péãe má 
novû své místo 
na webov˘ch stránkách
Odbor školství kultury a sportu informuje ob-
čany, že na webových stránkách města byla
spuštěna sekce „Památková péče“.

Naleznete zde informace o aktualitách z péče
o památky, dotační programy, seznam kulturním
památek na území obcí s rozšířenou působností
Turnov, evidenci válečných hrobů a mnohé další
zajímavosti. To vše pod následujícím odkazem:
http://www.turnov.cz/redakce/index.php?cla-
nek=98274&lanG=cs&xuser=7478966615368
24850&slozka=98274



Ve mûstû byly dûtem
nadûleny nové herní
prvky 
Koncem roku 2014 byly ve městě nově osázeny
hrací prvky pro děti.

Jde o lokalitu v Metelkových sadech, v Do-
lánkách a na sídlišti Výšinka. Prvky dodala společ-
nost Alestra, s. r. o. z Chrudimi v hodně téměř
190 tisíc korun. Dopadové plochy řešily Tech-
nické služby Turnov, s. r. o. Další dvě nová místa

mohou děti využívat na Malém Rohozci. Tam her-
ní prvky zajistila firma TR Antoš, s. r. o. Turnov za
cenu 112 tisíc korun. Věříme, že se dětem budou
líbit a přinesou jim radost.

Probûhl zápis dûtí 
do 1. roãníkÛ 
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 proběhl na všech tur-
novských základních školách zápis dětí do
1. ročníků. Informace o počtu žáků přináší ná-
sledující přehled.

Základní Zapsáno Z toho Skuteãnû nastoupí, Poãet 
‰kola 15. ledna pfiedpoklad tj. vãetnû tfiíd

2015 odkladu „star˘ch“ odkladÛ

Skálova 
(Alešova) 61 6 55 2
28. října 61 14 47 2
Žižkova 78 7 71 3
Mašov 20 2 18 1
Zborovská 0 0 0 0
celkem 220 29 191 8

Jedná se o předběžná čísla, počty se mohou mírně
pozměnit, jelikož o odkladech bude rozhodnuto

až v květnu. Zároveň je možné, že i případná mi-
grace rodin pozmění výše uvedená čísla. 

Zápis k povinné školní docházce stále probíhá,
a to až do 15. února 2015.

Renata Brychová, 
odbor školství, kultury a sportu
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ãtvrtek 26. února 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Části budovy ZŠ Skálova procházejí rekonstrukcí.
Po rekonstrukci vchodových dveří, které ještě zbý-
vá dozdobit vitráží, byla opravena dominanta této
budovy, samotná věžička. 

„Prvotním impulzem byla nutnost řešit problém
holubů, kteří nám dělali okolo školy nepořádek.
Následně jsme vstoupili do jednání s firmou, kte-
rá provedla dezinfekci věže,“ sděluje ředitel školy
Michal Loukota. Tato úprava však nestačila, jeli-
kož holubi by se mohli vrátit. Nakonec byly na vě-
žičku nainstalovány sítě a celkový prostor byl
upraven tak, aby při významných příležitostech
mohla být věžička otevřena veřejnosti. 

Jednání s firmami probíhalo již od června, úpra-
va byla realizována od října do prosince minulého

roku. Na rekonstrukci se podílel nejenom Odbor
správy majetku Města Turnova, ale také samotná
škola ve Skálově ulici.

„Historická budova školy ve Skálově ulici patří
mezi památky, provedené opravy si tak jistě za-
slouží. Věřím, že se časem podaří i další nutné,
avšak finančně náročnější, zvelebení budovy – fa-
sáda, okna a rekonstrukce sociálního zázemí,“
dodává Michal Loukota.

Vedení školy ZŠ Skálova děkuje za podporu při
realizaci stavby panu Ing. Osičkovi z Odboru
správy majetku, panu PhDr. Mgr. Brožovi
z Odboru školství, kultury a sportu a panu staro-
stovi Ing. Hockemu.

Jana Pekařová, TZ ZŠ Skálova

VûÏ Z· Skálova se otevfie vefiejnosti
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DIDA PELLED

Dida Pelled je izraelská zpěvačka a kytaristka pohybující se mezi jazzem a blues. 
Spolu s českým baskytaristou a kontrabasistou Lukášem Kytnarem 

a izraelským kolegou bubeníkem Danem Aranem se vydala na turné po Česku 
a 16. února se představí i v turnovském Kulturním centru Střelnice. 

vstupné v pfiedprodeji 100,– / na místû 140,–

pondûlí 16. února 2015 – KC Stfielnice – 20.00 hodin

KULTURNÍ  CENTRUM TURNOV uvád í

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


