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Vážení čtenáři,
březnový, již skoro jarní program nabízí hned

několik skutečných lahůdek. Jak jste si právě při-
pomněli při pohledu na titulní stranu tohoto vydá-
ní HOT, v rámci turné ke své zbrusu nové desce
k nám zavítá Aneta Langerová. Máme z toho veli-
kou radost nejen proto, že Aneta je vynikající
umělkyně, ale také proto, že si místa pro své kon-
certy pečlivě vybírá, a to platilo dvojnásob při plá-
nování tohoto turné. A že se velký sál KC Střelnice
stane jednou z pouhých dvou zastávek v rámci
celého Libereckého kraje, je jistě důvod k radosti.
Ostatně Na Radosti se její nové album i jmenuje…

V rámci Neformálního jazzového festivalu při-
vítáme o týden později jiné hvězdy. V pátek se
představí Marie Puttnerová, charismatická mladá
jazzmanka, jejíž zpěv popisuje její kolega ze sku-
piny Půljablkoň Michal Němec takto: „Jako by se,
jen tak mimoděk, odlepil od země a pln dychtivé-
ho očekávání uletěl všednosti“. Není to krásný

příměr? A v sobotu si přijďte poslechnout Mariána
Vargu. K tomu asi není třeba dodávat vůbec nic.

A na závěr měsíce ještě jedna lahůdka z jiného
soudku: poslední březnový víkend se opět v pro-
storách Střelnice uskuteční finále extraligy v ša-
chu. Turnov tak díky šachovému klubu Zikuda
bude po tři dny hostit absolutní špičku tohoto
sportu! Kdo všechno tu bude a na co konkrétně se
vlastně můžete těšit, se dozvíte uvnitř časopisu. Já
bych jen chtěl dodat malý osobní postřeh šachové-
ho analfabeta, který ví tak akorát, jak která figura
smí táhnout – nikdy bych nevěřil, jak napínavé
může být sledování zápasu, kde vlastně vůbec ne-
tušíte, kdo útočí, kdo vyhrává a kdy už se blíží ko-
nec. Ale zažil jsem to na vlastní kůži.

Je mi potěšením a ctí, že se zde tato akce usku-
teční a že se na ní Kulturní centrum Turnov může
organizačně podílet.

Přeji vám hodně jarního slunce! 
David Pešek

·ach mat

úvodní slovo

Marie Puttnerová
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kulturní pfiehled
nedûle 1. bfiezna

MùSTSKÉ DIVADLO, KC ST¤ELNICE
Modr˘ kocour
program na samostatných plakátech

14.30 – KINO SFÉRA
Zvonilka a tvor Netvor 2D
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,–

úter˘ 3. bfiezna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Povûsti pro ‰tûstí
představení pro školy + veřejnost 50,–

stfieda 4. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Shadow Quartet
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Fénix
Filmový klub

100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 5. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Kouzlo mûsíãního svitu
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie /drama 100,–

pátek 6. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
Sportovec roku 2014

20.00 – SOKOLOVNA TURNOV
Sokolské ·ibfiinky
tradiční ples v maskách na téma „rock“
v předprodeji v CPR Náruč 100,– /namístě 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Reprezentaãní ples TJ Turnov

sobota 7. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 3D
animovaný 130,–/děti do 15 let 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Americk˘ sniper
životopisný/akční 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera
filmový festival 100,–

20.00 – KC ST¤ELNICE 
Absolventsk˘ ples
Gymnázia Turnov

nedûle 8. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 2D
animovaný 110,–/děti do 15 let 90,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 120,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáfiky napfiíã
aneb Muzikantky – Dámy – Ženy
v předprodeji 100,–/na místě 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Americk˘ sniper
životopisný/akční 110,–

pondûlí 9. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Rosencrantz a Guildenstern
jsou mrtvi
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 240,–/na místě 280,–

úter˘ 10. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
Argentina a Chile
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 11. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
Proti pfiírodû
Filmový klub 100,–/studenti a členové FK 80,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Aneta Langerová
turné Na Radosti 2015
dle místa sezení 470,–/430,–/370,–

ãtvrtek 12. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Kouzlo mûsíãního svitu
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vybíjená 
komedie 140,–

pátek 13. bfiezna
MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam
program na samostatných plakátech

19.00 – KC ST¤ELNICE
Ples SUP·
19.30 – KINO SFÉRA
Vetfielec: reÏisérsk˘ sestfiih
Horror Night 100,–/240,– všechny
tři filmy Horror Night
22.00 – KINO SFÉRA
Vzkfií‰ení démona
Horror Night 100,–/240,– všechny
tři filmy Horror Night
23.30 – KINO SFÉRA
Pátek tfiináctého
Horror Night 100,–/240,– všechny
tři filmy Horror Night

sobota 14. bfiezna
Turnovsk˘ drahokam 
program na samostatných plakátech

13.30 – TùLOCVIâNA Z· 28. ¤ÍJNA
Karneval na „dívãí“ ‰kole
14.30 – KINO SFÉRA
Asterix: Sídli‰tû bohÛ 3D
animovaný 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
Vybíjená 
komedie 140,–
18.00 – RESTAURACE KAREL IV. 
Koncert Tangofón duo 
večer se speciálním menu
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 120,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
Erotick˘ ples 

nedûle 15. bfiezna
Turnovsk˘ drahokam 
program na samostatných plakátech
14.30 – KINO SFÉRA
Asterix: Sídli‰tû bohÛ 2D
animovaný 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Vybíjená 
komedie 140,–Horror Night: Vetfielec, Vzkfií‰ení démana, Pátek tfiináctého
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kulturní pfiehled
úter˘ 17. bfiezna 

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ester Janeãková
a Petr Vydra
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

stfieda 18. bfiezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
·tûk
přehlídka dětských divadelních souborů

19.30 – KINO SFÉRA
Pern˘ den
Filmový klub 100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 19. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rezistence
sci-fi/akční 110,– 

pátek 20. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest
v předprodeji 120,–/na místě 160,–/na
oba dva dny pouze v předprodeji 200,–

19.00 – RESTAURACE KAREL IV.
Stagnace
koncert rockové kapely 60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rezistence
sci-fi/akční 110,– 

sobota 21. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kobry a uÏovky
drama 120,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest
v předprodeji 120,–/na místě 160,–/ na
oba dva dny pouze v předprodeji 200,–

19.30 – KINO SFÉRA
Chappie
akční/thriller 130,–

nedûle 22. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Velká ‰estka 2D 
animovaný 100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
Kaleidoskop
Nedělní odpolední čaje 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Chappie
akční/thriller 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kobry a uÏovky 
drama 120,–

úter˘ 24. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Dívãí válka
volné divadelní představení

dle místa sezení 370,–/350,–

stfieda 25. bfiezna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
„Minipárty“
s Karlem Šípem a Josefem
A. Náhlovským 290,–

19.30 – KINO SFÉRA
Evangelium podle Brabence
Filmový klub 100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 26. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Babovfiesky 3
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Vybíjená
komedie 130,–

pátek 27. bfiezna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
SÛl nad zlato
představení pro školy a veřejnost

dle místa sezení 40,–/30,–/20,–

19.30 – KINO SFÉRA
Noc s Andersenem
podrobnosti na samostatných
plakátech zdarma

20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
koncert

vstupné 50,–/žáci ZUŠ zdarma

sobota 28. bfiezna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jak se Honza uãil ãarovat
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 3D
animovaný/dobrodružný

140,–/děti do 15 let 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie/drama 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vybíjená
komedie 130,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Souborné dílo
Williama Shakespeara
ve 120 minutách
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 240,–/na místě 280,–

nedûle 29. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 2D
animovaný/dobrodružný

125,–/děti do 15 let 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Rezistence
sci-fi/akční 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Fotograf
komedie/drama 100,–

pondûlí 30. bfiezna
14.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Matefiinka
přehlídka dramatické výchovy
turnovských předškoláků

úter˘ 31. bfiezna
14.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Matefiinka
přehlídka dramatické výchovy
turnovských předškoláků

stfieda 1. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Techtle Mechtle a Screamers
travesti show

předprodej 260,–/na místě 290,–

pátek 3. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jifiina Bohdalová
a Milan Schejbal
Pohovka

200,–/senioři na OSV 140,–
Pohovka zve Jifiinu Bohdalovou 
na zaãátek dubna.
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Kino Sféra

pá 27. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 8. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã
so 14. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 15. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã

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

Padesát
odstínÛ ‰edi

Filmová adaptace nejslavnûj‰í knihy
posledních let.

ãt 26. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
so 28. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
ne 1. 3. – 17.00 hodin / 130 Kã 
so 21. 3. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 22. 3. – 19.30 hodin / 120 Kã

drama, âR,
2015, 111 min., 15+

Kobry
a uÏovky

Nov˘ ãesk˘ film 
s bratry Hádkov˘mi.

st 4. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, N,
2014, 98 min., titulky

Fénix

Nelly pfieÏila Osvûtim a v touze po
nûkdej‰ím Ïivotû zaãíná hrát samu sebe.

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.

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.

ãt 5. 3. – 10.00 hodin
50 Kã – kino nejen pro seniory

ãt 12. 3. – 10.00 hodin
50 Kã – kino nejen pro seniory

drama/romantick˘, USA,
2014, 97 min., 15+, titulky

Kouzlo
mûsíãního svitu

Romantická komedie
Woodyho Allena.

ãt 5. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
so 28. 3. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 29. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã

komedie/drama, âR,
2015, 133 min., 15+

Fotograf

Nov˘ ãesk˘ film s Karlem
Rodenem v hlavní roli.

3D so 7. 3. – 14.30 hodin / 130 Kã 
/ 110 Kã dûti do 15 let

2D ne 8. 3. – 14.30 hodin / 110 Kã 
/ 90 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA,
2015, 84 min., dabing

SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu

Velké dobrodruÏství houby, která
nosí kalhoty a bydlí v ananasu.

FK

so 7. 3. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 8. 3. – 19.30 hodin / 110 Kã

Ïivotopisní/akãní, USA,
2014, 133 min., 12+, titulky

Americk˘
sniper

Siln˘ pfiíbûh amerického
vojáka na misích v Iráku.

st 11. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, NOR,
2014, 80 min., titulky

Proti pfiírodû

Cesta drsnou norskou krajinou
v hlavû tfiicátníka Martina.

so 7. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã

dokumentární, 200 min.

Expediãní
kamera

Leto‰ní roãník festivalu
extrémních sportÛ a záÏitkÛ.

FK

FK

ãt 12. 3. – 19.30 hodin / 140 Kã
so 14. 3. – 17.00 hodin / 140 Kã
ne 15. 3. – 19.30 hodin / 140 Kã
ãt 26. 3 – 19.30 hodin / 130 Kã
so 28. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã

komedie, âR,
2015, 94 min., 12+

Vybíjená

Nová ãeská komedie o pfiátelství, lásce, kráse
a o‰klivosti, alkoholu a hledání lidského ‰tûstí.
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Kino Sféra

pá 13. 3. – 19.30 hodin
100 Kã – Horror Night

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

Vetfielec:
reÏisérsk˘ sestfiih

Legenda v‰ech legend
v dokonalé kvalitû.

3D so 28. 3. – 14.30 hodin
140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let 

2D ne 29. 3. – 14.30 hodin
125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

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

Koneãnû
doma

Jak se s invazí mimozem‰ÈanÛ
vypofiádá vynalézavá dívka Tipy?

st 18. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/hudební, VB,
1964, 87 min., titulky

Pern˘ den

Jeden obyãejn˘ den
v Ïivotû Beatles.

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

animovan˘, Francie,
2014, 85 min., dabing

Asterix:
Sídli‰tû bohÛ

Nov˘ pfiíbûh o legendární galské
vesnici odolávající obleÏení ¤ímanÛ.

pátek 13. 3. – 23.30 hodin
100 Kã – Horror Night

horror, USA,
1980, 95 min., 15+, titulky

Pátek
tfiináctého

Hororová klasika nemÛÏe b˘t
promítána v pfiíhodnûj‰í den.

ãt 19. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

ãt 26. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

komedie, âR,
2015, 103 min.

Babovfiesky 3

Netrpûlivû oãekávané pokraãování
komedie Z. Tro‰ky.

ãt 19. 3. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 20. 3. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 29. 3. – 17.00 hodin / 110 Kã

sci-fi/akãní, USA,
2014, 139 min., 12+, titulky

Rezistence

Druh˘ díl úspû‰né kniÏní
adaptace Divergence.

3D so 21. 3. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 22. 3. – 14.30 hodin / 100 Kã

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

Velká ‰estka

DobrodruÏství malého geniálního
konstruktéra robotÛ.

pá 27. 3. – 19.30 hodin
zdarma pro 

úãastníky Noci s Andersenem

Podrobnosti na
samostatn˘ch plakátech

Noc s
Andersenem

Speciální projekce Nejkrásnûj‰í hádanky
ve spolupráci s Mûstskou knihovnou.

pá 13. 3. – 22.00 hodin
100 Kã – Horror Night

thriller/horor, USA,
2015, 83 min., 15+, titulky

Vzkfií‰ení
démona

Horror o následcích pokusÛ
o oÏivování mrtv˘ch.

so 21. 3. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 22. 3. – 17.00 hodin / 130 Kã

akãní/thriller, USA,
2015, 114 min., 12+, titulky

Chappie

Nov˘ sci-fi thriller od reÏiséra
úspû‰ného Districtu 9.

st 25. 3. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární,, âR,
2014, 90 min.

Evangelium
podle Brabence

Projekci nav‰tíví speciální
host Míra Janek.

FK

FK
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Mûstské divadlo

Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
Hra zasazená do děje Shakespearova Hamleta, je-
jíž děj udělal ze dvou dvořanů hlavní postavy. Co
dělají dva spolužáci dánského prince, když je zrov-
na nesledujeme na jevišti? 

Rosencrantz a Guildenstern jsou hamletovské po-
stavy, které pronesou jen několik vět, posléze zmi-
zí a na konci jsou připomenuty jen jako další oběti
jedné tragédie. Tom Stoppard však tyto dvě zdán-
livě bezvýznamné figurky po třech a půl století
proměňuje v plnohodnotné hráče. Úspěšnou ko-
medii autora českého původu přiveze do Turnova
Divadlo v Celetné.

„Skvělé, skvělé, výborné! Prvotřídní zábava,
brilantní text a velmi povedené vsuvky samotných

herců,“ píše na serveru i-divadlo.cz recenzentka
Lucilla. Její kolegyně se s chválou přidává:
„Nečekala jsem, že budu takhle brečet smíchy
a smát se celou cestu domů i druhý den.“

pondûlí 9. bfiezna od 19.30 hodin
Rosencrantz a Guildenstern
jsou mrtvi
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã

S Ester Janeãkovou se potkáte na Pohovce
Moderátor Petr Vydra si tentokrát do talk show
Pohovka pozval moderátorku Ester Janečkovou,
kterou mnozí televizní diváci znají z pořadu Pošta
pro tebe. O hudební doprovod se postarají Pavel
Půta a Andy Seidl.

Ester Janečková dávala v Poště pro tebe před zra-
ky diváků dohromady desítky lidí, které osud na
dlouhá léta rozdělil. 

Její vlastní životní osud byl v dětství dramatický
a osobní rovina se prolnula s politickým klimatem
i naší pohnutou historií. „Proto si známá moderá-

torka, která po skončení Pošty pro tebe pokračuje
v pořadu Sama doma, zaslouží samostatnou
Pohovku. Aby také ona mohla říct, co jí osud v ži-
votě nachystal do vínku,“ říká moderátor březno-
vé Pohovky Petr Vydra.

úter˘ 17. bfiezna od 19 hodin
Ester Janeãková a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii na OSV 140 Kã

Dívãí válka se rozzufií na Stfielnici
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice. Její atraktiv-
nost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsáz-
ce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. 

Legendární komedie Františka Ringo Čecha vy-
chází z verze originálního souboru z 90. let minu-
lého století, ale výrazně omládla v novém zpraco-
vání s přidanými vlastním nápady a stylem. Sám
původní autor posvětil toto nové zpracování

autorským souhlasem. Skvělý humor, propraco-
vaný text a hravost a krása mládí, to je velmi chutný
koktejl, který pro vás namíchalo Divadlo Artur.

úter˘ 24. bfiezna od 19 hodin
Dívãí válka
volné divadelní pfiedstavení
KC Stfielnice – velk˘ sál
dle místa sezení 370 Kã/350 Kã
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Karel ·íp s hostem rozproudí Minipárty 
Minipárty je volnou alternativou úspěšného tele-
vizního pořadu Všechnopárty. Obě talkshow pojí
osoba moderátora a baviče Karla Šípa, který si do
turnovského Městského divadla zve jako hosta
Josefa Aloise Náhlovského. 

Ve volném dialogu probere Karel Šíp se svým ko-
legou a ikonou českého humoru Aloisem Náhlov-
ským jeho umělecké začátky, zážitky ze student-
ských let a spoustu dalšího. Prostor na všetečné

otázky dostanou i samotní diváci, improvizovaná
show si totiž zakládá na možnosti moderátora
a hosta být svému publiku doslova na dosah.

stfieda 25. bfiezna od 19 hodin
Minipárty
talk show
Mûstské divadlo
vstupné 290 Kã

Honza si buchty bez práce nepfiiãaruje
Muzikál na motivy českých pohádek o Honzovi,
kouzelníkovi, rozpustilé princezně Ofélii a o tom,
že bez práce nejsou ani ty buchty. 

V dětském muzikálu podle námětu Jaroslava
Pustky s hudbou Romana Krebse se setkává po-
hádkový Honza s kouzelníkem, aby tentokrát spo-
lečně prošli příběhem, kde Honza opět poznává,
že bez práce nejsou buchty, a že kouzla nejsou
žádné čáry. 

Pohádkový muzikál Jak se Honza učil čarovat
v režii Tomáše Krauchera přijede turnovským ne-
jmenším divákům zahrát Divadlo Pohádka.

sobota 28. bfiezna od 10 hodin
Jak se Honza uãil ãarovat
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Kompletního Shakespeara stihnete raz dva
Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smr-
ti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat
a neshod. Protože dnes lidé nemají čas se těmito
otázkami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her
a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 mi-
nutách. 

Jestli vám to připadá nemožné, přijďte se na ten
divadelní fast food s Miroslavem Táborským,
Janem Vondráčkem a Martinem Matějkou po-
dívat.

„Drzounská hra předpokládá herce, kterým
můžete uvěřit, že by měli tolik sebevědomí, zou-
falství či drzosti si takové představení nejenom sa-

mi napsat, ale navíc by v něm dokázali improvizo-
vat a blbnout na kvadrát. Česká premiéra nemo-
hla spadnout do vhodnějšího tvůrčího hnízda, než
jakým je pražské Divadlo v Dlouhé s režisérem
Janem Bornou,“ píše Richard Erml z Reflexu.

sobota 28. bfiezna od 19.30 hodin
Souborné dílo Williama
Shakespeara ve 120 minutách
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã
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Nejrychlej‰í interpreti hrají i s Jifiím Kornem
Tato naprosto jedinečná formace hudebníků
vznikla jako reakce na stávající tvář klasické hud-
by. Jejím záměrem je interpretace klasické hudby
v netradičních úpravách. 

V širokém repertoáru uskupení tedy nechybí
vedle klasiky i hudba filmová, muzikálová a popu-
lární. 

V posledních letech na sebe Shadow Quartet
upozornil spoluprací s řadou populárních zpěvá-
ků, jako jsou například Jiří Korn, Janek Ledecký
nebo Lenka Filipová. Asi k největším úspěchům

těchto vynalézavých hudebníků patří zápis do
Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší inter-
pretaci skladby Let čmeláka od N. A. Rimského-
Korsakova. 

stfieda 4. bfiezna od 19.30 hodin
Shadow Quartet
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo 
vstupné 100 Kã, na místû 120 Kã

Písniãkáfiky napfiíã aneb Muzikantky – Dámy – Îeny
Tradiční březnový pořad z cyklu Písničky napříč
(žánry) má vzhledem k obsazení a termínu podti-
tul MDŽ, tedy Muzikantky – Dámy – Ženy. Letos
vystoupí písničkářky nejen napříč hudebními sty-
ly, ale také napříč Českem a Slovenskem. 

Čechy bude zastupovat Jana Šteflíčková, pražská
písničkářka, která se sama hlásí k folku, blues,
jazzu a rocku. Její sólová tvorba je pestrá a nosná
nejen pro folkové festivaly, ale i ty nadžánrové
jako jsou Trutnov Open Air nebo Sázavafest.
Kromě hudby se věnuje také divadlu, je členkou
ansámblu Studia Ypsilon. 

Z Moravy, přesněji z Kobeřic u Brna přijede pís-
ničkářka a multiinstrumentalistka Petra Šany
Štanclová, která v minulosti spolupracovala se
spoustou známých osobností, neminulo ji účinko-
vání v Javůrkově Bokomaře, ani v kapele Vlasty
Redla. V současné době vystupuje ve svých sólo-
vých projektech, ale i jako host Nadi Urbánkové,
Pavlíny Jíšové a především své domovské kapely
Bokomara. 

Slovenskou zástupkyní pak bude mladičká
Zuzana Mikulcová, vítězka soutěže Nové tváře
slovenského jazzu a jedna ze semifinalistů první
řady soutěže Hlas Československa. Spolu s talen-
tovanou zpěvačkou, která studovala zpěv v Praze,
hrají mladí hudebníci Štefan Szabó (kytara),

Michal Šelep (baskytara) a Jakub Kačic (bicí).
Skupina vystupuje na festivalech i v hudebních
klubech a kavárnách po celém Slovensku a České
republice.

Na své si tedy přijdou příznivci akustického
blues a folku, ale i fanoušci jazzu a šansonu. Ve-
čerem bude provázet Ondřej Halama.

nedûle 8. bfiezna od 19 hodin
Písniãkáfiky napfiíã aneb MDÎ
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 140 Kã

Jana ·teflíãková

Petra ·any ·tanclová

Zuzana Mikulcová
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Za radostí Anety Langerové
Aneta Langerová vydala koncem loňského roku
novou desku Na Radosti a na stejnojmenném jar-
ním turné se ji chystá představit svým fanouškům. 

Koncertní zastávky si pečlivě vybírala a turnovské
Kulturní centrum Střelnice je jedním z pouhých
dvou míst na severu Čech, kde zpěvačka za dopro-
vodu kapely, smyčcového tria a piana vystoupí. 

Autenticita. Osobitá melodika. Silné příběhy.
Takové je nové album Anety Langerové, na kte-
rém se melodické písně přelévají z šansonové vý-

povědi s doprovodem klavíru přes syrové kapelové
provedení do sugestivní až filmové symfonické in-
strumentace. 

stfieda 11. bfiezna od 20 hodin
Aneta Langerová
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 470 Kã/430 Kã/370 Kã

Marián Varga obohatí Neform Jazz Fest 
Neformální jazzový festival má v Turnově neuvěři-
telnou šestnáctiletou tradici, letos se už podruhé
vrací na Střelnici a opět nabídne čtyři skvělé kon-
certy. Hlavními hvězdami budou Marie Puttnero-
vá a Marián Varga, které doplní místní uskupení
Jazz kvintet Turnov Pepy Uchytila a Lédl Jazz Q.

Marián Varga je hudebník, který byl hlavně v 70.
letech v kulturním světě velkým pojmem. „Vidět
takového člověka naživo v Turnově může být jedi-
nečná příležitost,“ upozorňuje jeden ze zakladate-
lů festivalu Bohuslav Lédl. Hvězdou pátečního ve-
čera bude Marie Puttnerová. „Maruška dostala od

Boha křišťálově průzračný hlas, který s nevšed-
ním citem dál zušlechťuje. Její zpěv je vlídný, zjit-

řeně naléhavý, jiný. Jako by se, jen tak mimoděk,
odlepil od země a pln dychtivého očekávání uletěl
všednosti,“ to jsou slova Michala Němce, frontmana
skupiny Jablkoň, v níž Marie Puttnerová také zpívá.

pátek 20. a sobota 21. bfiezna od 19 hodin
Neform Jazz Fest
hudební festival
KC Stfielnice – velk˘ sál
v pfiedprodeji na jeden den 120 Kã, na místû 160 Kã, zv˘-
hodnûné vstupné na oba dny 200 Kã (pouze v pfiedprodeji)

Nedûlní odpolední ãaje s Kaleidoskopem
Jablonecká kapela Kaleidoskop s pětadvacetiletou
tradicí má široký repertoárový záběr, hraje k po-
slechu i tanci převážně české písničky, a to na re-
gionálních akcích všeho druhu. Žánrově se nebojí
popu, rocku, country, rock’n’rollu, swingu, blues
ani lidovek. 

Kaleidoskop hraje ve složení Dušan Žanta (do-
provodná kytara, zpěv), Jaroslav Žanta (klávesy,
banjo, zpěv), Jan Rýgr (bicí), Jaroslav Vlach (bas-

kytara, zpěv), Milan Šťastný (sólová kytara), Jana
Šrytrová (zpěv). 

nedûle 22. bfiezna od 15 hodin
Kaleidoskop
Nedûlní odpolední ãaje
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã, s permanentkou 30 Kã
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S dobrodruhy se vydejte do Argentiny a Chile
Pozvání do Cestovatelského klubu přijal tentokrát
Libor Turek, který vás v březnu zavede do jižní
Ameriky, konkrétně do Argentiny a Chile. 

Země činných sopek, vodopádů v džungli, pěti-
milionové Santiaga de Chile a koupání v Tichém
oceánu, výstup na nejvyšší horu západní polokoule,
to je expedice Aconcagua, o které přijede poutavě
povídat cestovatel a dobrodruh Libor Turek.
Návštěvníky Cestovatelského klubu čeká na
400 diapozitivů, jihoamerická hudba a prohlídka
množství suvenýrů. 

Kvůli velkému zájmu doporučujeme zajišťovat si
vstupenky na Cestovatelský klub předem, je mož-
né, že bude čas od času hlásit vyprodáno. Více in-
formací najdete na našem webu. 

úter˘ 10. bfiezna od 18 hodin
Argentina a Chile
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

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:

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

8. bfiezna – Písničkářky Napříč, MDŽ (koncert)
100,–

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

10. bfiezna – Argentina a Chile (Cestovatelský
klub) 70,–

11. bfiezna – Aneta Langerová – Jarní turné Na
Radosti 2015 (koncert) dle místa se-
zení 470,–/430,–/370,–

14. bfiezna – Erotický ples 290,–
17. bfiezna – Pohovka – Ester Janečková (talk-

show) 200,–/senioři na OSV 140,–
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,–

1. dubna – Techtle Mechtle a Screamers (Tra-
vesti show) 260,–

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

8. dubna – Markéta Schley Reindlová (Turnov-
ský hudební večer) 100,–

9. dubna – Tara Fuki (koncert) 100,–
27. dubna – Daniel Balatka, Martin Hybler –

Opera a opereta (Turnovský hudební
večer) 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

Ideální pár
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Nejlep‰í ‰achisté se sejdou v Turnovû
Šachová tht Extraliga je každoročně jednou z nej-
silnějších světových soutěží, je to vrcholová událost
jako v každém jiném sportu a letos se bude konat
na turnovské Střelnici. 

Hraje se systémem každý s každým a závěrečné
trojkolo se koná na jednom místě za účasti všech
družstev. Zájemci tak budou moci v Kulturním
centru Střelnice vidět všechny vrcholové šachisty
pohromadě. „Turnovské družstvo se dlouhodobě
účastní šachové extraligy, ve které dosahuje velmi
slušných výsledků. Máme i několik titulů mistrů re-
publiky,“ popisuje za pořadatele František Zikuda. 

Největší mistrovská akce v Česku se bude konat
od pátku 27. do neděle 29. března ve velkém sále

Kulturního centra Střelnice. Představí se 100 nej-
lepších šachistů z ČR i okolních států, protože za

každé družstvo hrají i tři cizinci. „Potkat tu budete
moct Rusy, Poláky, Němce, Islanďany, Švédy
a další zahraniční hráče,“ vyjmenovává Zikuda.
Naším nejlepším šachistou je David Navara, i ten
bude v Turnově k vidění. „Pro mnohé lidi je to je-
dinečná příležitost, vidět ho hrát, jinak je to totiž
téměř nemožné,“ vyzdvihuje pořadatel. 

Na finále tht Extraligy 2014/2015 se může při-
jít podívat kdokoli, jen je potřeba pouze mlčky při-
hlížet. Diváci se mohou bez omezení pohybovat
mezi šachovnicemi, zakázáno je mluvit, fotogra-
fovat a je nutné mít vypnutý mobilní telefon. Pro
ty, kteří by chtěli nad partiemi diskutovat, je tu on-
line přenos. Ten se bude mimo jiné promítat i na
plátno v zrcadlovém sále. 

S Expediãní kamerou se vydejte do svûta
Filmový festival outdoorových a cestovatelských
filmů konající se ve 200 českých a slovenských měs-
tech se odehraje již tradičně i v kině Sféra
v Turnově. Šestý ročník nabízí čtyři filmy a navíc
čtyři další bonusové snímky.

A Fine Line – Běžec a závodník v ultra trailu Kilian
Jornet se rozhodl během čtyř let překonat rychlostní
rekordy výstupů a sestupů všech nejdůležitějších
hor planety. Nebezpečí a výzvy jsou pro muže na-
rozeného v horách součástí každodenního života.

Alegria – Jediným a ne zrovna skromným cílem
cesty Christopha von Toggengurga je změnit svět.
Na kole absolvoval 3 200 km přes Himaláj po nej-
vyšších stezkách světa s celkovým převýšením
50 000 m. Pomáhal malomocným a mentálně strá-
dajícím ženám v Indii a pomohl stovkám potřebných. 

And Then We Swam – Přeplout Indický oceán
na veslici bez doprovodné lodi si troufne málokdo.
Když se do toho navíc pustí dva muži, kteří nikdy
nestrávili noc na moři a nikdy neveslovali, půjde
o hodně dobrodružný zážitek. 

Fyrst – Tým nejlepších českých a světových slack-
linerů se vydává na Island, kde touží napnout vů-
bec první highline na ostrově. Hlavním cílem jsou
ale Trolí skály tyčící se do výšky 70 m přímo z moře. 

Bonusové filmy: 500 Miles To Nowhere,
Horace, Into the Light, The Nobody’s River.

sobota 7. bfiezna od 19.30 hodin 
Expediãní kamera
filmov˘ festival – kino Sféra
vstupné 100 Kã
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz

Celý měsíc se koná akce s názvem Březen – měsíc
čtenářů. Více podrobností se dočtete v článku
na webu Kulturního centra Turnov. 

pondûlí 2. bfiezna – sobota 7. bfiezna
T˘den ãtení aneb ãtení slu‰í 
kaÏdému
Týden intenzivního čtení Čteme ve školkách, ško-
lách, družinách, na úřadech, před divadelním před-
stavením, před koncertem, čteme dětem, děti nám
dospělým. Čteme v knihovně na netradičních mís-
tech. Hlavně čteme masivně a po celý týden! 

Letos je doporučeno číst některého z mnoha au-
torů, kteří mají výročí, jako například Karel Ča-
pek, Jan Drda, Jiří Žáček, Jan Werich a řada dal-
ších.

ãtvrtek 5. bfiezna od 11 hodin; pfiedná‰kov˘ sálek knihovny 
Pfiedná‰ka pro úãastníky Virtuální
univerzity tfietího vûku – Finsko
Beseda s bývalým velvyslancem ČR v Helsinkách
Ing. Janem Maruškou o životě seniorů ve Finsku
a zajímavostech a krásách této severské země.
Určeno jen pro posluchače VU3V. 

Přednáška nejen pro seniory na stejné téma se
bude konat tentýž den od 14 hodin v klubovně
penzionu Žižkova. Akce se koná v rámci projektu
Aktivní senior. 

úter˘ 10. bfiezna od 18 hodin; DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie 
– Historik Josef Pekafi
Komponovaný pořad slova a hudby k 145. výročí
narození významného českého historika, univer-
zitního profesora a rektora, profesora Josefa
Pekaře. 

Průvodní slovo PhDr. Květoslava Hnízdová, ci-
tace textů Eva Kordová, hudební doprovod na flét-
nu Monika Szantó. Doplněno průvodním slovem
Jitky Petruškové, dlouholeté jednatelky Pekařovy
společnosti Českého ráje u příležitosti 25. výročí
jejího znovuobnovení.

pondûlí 16. bfiezna od 14 hodin; klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 18. bfiezna od 14 hodin; klubovna DD Pohoda
úter˘ 24. bfiezna od 18 hodin; DÛm Na Sbofie (Veãer Na Sbofie)
Z velkého Turnova – Podoba 
mûsta v ãasech nedávno minul˘ch
Uvedení nové knihy historika Mgr. Davida Marka
a přednáška na téma historického Turnova dopl-
něná prezentací. 

úter˘ 17. bfiezna od 16.30 hodin; v˘stavní sál ZU· 
Eva Mastníková dûtem – v˘stava
kniÏní ilustrace
Výstava knižní ilustrace významné české ilustrá-
torky, akademické malířky Evy Mastníkové bude
slavnostně zahájena průvodním slovem a hudeb-
ním vystoupením pedagogů a žáků ZUŠ Turnov.

stfieda 18. bfiezna od 18 hodin; ICM Turnov (suterén knihovny) 
Co? Jak zvládnout zkou‰ku
V rámci setkání se dotkneme tří oblastí přípravy
na zkoušku (plánování a organizaci, duševní pří-
pravu, možné metody a pomůcky). Pořádáno ICM
Turnov.

nedûle 22. bfiezna od 10 hodin; dûtské oddûlení knihovny 
Pohádková dílna
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi a zájemce
o účast na akci Noc s Andersenem 2015. Příprava
pohádkových převleků, masek, lampiček a dalších
rekvizit.

ãtvrtek 26. bfiezna od 9 hodin; dûtské oddûlení knihovny a v˘-
stavní sálek 
Jifií Fixl: Îáãci i po‰koláci 
Zahájení výstavy za účasti autora se koná v rámci
projektu Rok Jiřího Žáčka, zahájení bude doplně-
no besedami pro 1. stupeň základních škol.

ãtvrtek 26. bfiezna od 17 hodin; velk˘ sál KC Turnov 
âtenáfi roku – Táta ãtenáfi
Vyhlášení tří nejlepších tátů-čtenářů a jejich dětí
v našem městě před zasedáním zastupitelstva
města Turnova. Koná se v rámci celostátní propa-
gační akce Březen – měsíc čtenářů.

pátek 27. bfiezna aÏ sobota 28. bfiezna; 
sraz pfied knihovnou v 17.30 hodin, 
odchod prÛvodu v 18 hodin
Noc s Andersenem 2015
Již 15. ročník mezinárodní akce na podporu čte-
nářství a na počest dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena se koná opět po roce v na-
šem městě. 

Na účastníky čeká tradiční pohádkový průvod
městem, sázení stromu Pohádkovníku, program
na náměstí Českého ráje a program na jednotli-
vých spacích místech. 

Bližší informace na webových stránkách nebo
v dětském oddělení.

Výstavy
26. bfiezna aÏ 30. ãervna; v˘stavní sálek knihovny
Jifií Fixl: Îáãci i po‰koláci –
V˘stava ilustrací dûtsk˘ch knih
V rámci projektu Rok Jiřího Žáčka se koná výsta-
va ilustrací kmenového ilustrátora akademického
malíře Jiřího Fixla. 

Ilustrace jsou věnovány převážně známé
Encyklopedii pro žáčky.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Regionální loutkářská přehlídka 
pro Liberecký kraj a Český ráj.
13. až 15. března, Městské divadlo

Pořádá:
Loutkářský soubor Na Židli Turnov 
za finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky, Libereckého kraje a Města Turnov

pátek 13. bfiezna 
8.30, 10.00 – Tfii prasátka a vlk
(D. Salabová a kolektiv), Na Židli Turnov, od 3 let,
35 min.

sobota 14. bfiezna
9.00 – Slavnostní zahájení 
Na fiadû je ·ípková (kolektiv Čmukaři),
Čmukaři Turnov, od 3 let, 45 min. 
11.00 – Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda
(kolektiv souboru), Spojáček Liberec, od 4 let,
40 min.
13.00 – Rytífi smutného ducha i postavy,
(M. de Cervantes, J. Polehňa), Stemil ZUŠ Hra-
dec Králové, od 9 let, 40 min.
14.30 – Krabicové pohádky
(Michal Černík), Šíro Lázně Bělohrad, od 4 let, 
15 min.

Rdeãa Kapica – âervená Karkulka
(D. Grdina a kolektiv), Smolički Slovenija, od 4 let,
15 min.
16.00 – Krása nesmírná (kolektiv souboru),
Veselé loutky Jablonec n. N, od 5 let, 25 min.
Bajky (J. Thurber, P. Šrut, R. Hlubučková), Za
dveřmi ZUŠ Chlumec n. C., od 5 let, 15 min.
17.30 – Karmen (R. a I. Hancvenclovi), Vozi-
chet Jablonec n. N., od 12 let, 25 min.
... a dobrou noc (kolektiv souboru), Pufry
ZUŠ Chlumec n. C., od 10 let, 12 min. 

nedûle 15. bfiezna
9.00 – O slÛnûti aneb cestou z Afriky
(R. Kipling, V. Motyčková a M. Bereckei), Diva-
délko z proutěného koše Libecec, od 4 let, 40 min. 
11.00 – Kocour v botách (J. Dvořáčková),
Maminy Jaroměř, od 3 let, 35 min.
âarodûj (L. Jechová, D. a P. Dostálovi, J. Dvo-
řáčková), Blechy Jaroměř, od 3 let, 20 min.
13.00 – Král Maciu‰ první (J. Korczak, P.
Haken), Turnovské divadelní studio, od 8 let, 30 min.
15.00 – O dvanácti mûsíãkách (B. Něm-
cová, J. Čapková), Jakodivadlo Stružinec, od 3 let,
30 min.
Pohádky o pejskovi a koãiãce (J. Ča-
pek, D. Salabová a kol.), Na Židli Turnov, od 3 let,
20 min.

Slavnostní zakončení
Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. Vy-
hlášení držitele putovní ceny Turnovský drahokam.
Vyhlášení výsledků hodnocení odborné poroty.
Změna programu vyhrazena.
Vstupné:
pátek:
galerie 20 Kč / balkón 30 Kč / přízemí 40 Kč
sobota – neděle:
děti 25 Kč / dospělí 30 Kč / rodinná 100 Kč
Po dobu celé přehlídky bude probíhat soutěž pro
pilné diváky o marionetu Kašpárka a další skvělé
ceny! Dětské vstupenky jsou slosovatelné při kaž-
dém představení o drobné ceny.

XXV. Turnovsk˘ drahokam

tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

Zámek je v březnu pro veřejnost otevřen denně
včetně pondělí, vždy od 10 do 14 hodin (začátek
poslední prohlídky).

Prohlídková trasa A – obsahuje autentické zá-
mecké interiéry, kterým byla obnovena jejich po-
doba z druhé poloviny 19. století, kdy zámecký ex-
teriér i interiér byly v harmonické stylové jednotě
romantického historismu – novogotiky.

Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z dra-
hých kovů a kamenů, které České republice věno-
val turnovský rodák, pan František Khynl.

sobota 28. a nedûle 29. bfiezna od 9 do 16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Velikonoãní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prode-
jem tradičního zboží a bohatým programem pro
děti i dospělé. V době konání masopustu zve k pří-
jemnému posezení i zámecká oranžerie v parku.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. 

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

pátek 6. bfiezna od 18 hodin, kino Sféra
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2014
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlep-
šího sportovce roku v kategoriích: Nejlepší spor-
tovec, Družstvo mládeže, Družstvo dospělých,
Nejlepší trenér, Naděje do 14 let, Naděje do 18 let,
Sportovní akce. Tradiční součástí ankety je také
„Zápis do zlaté knihy turnovského sportu“. Nejen
porota vybírá nejlepší sportovce, tuto možnost
máte i vy jako široká veřejnost. Hlasujte pro své
favority v kategorii „Cena veřejnosti“ na webo-
vých stránkách www.turnovskovakci.cz. 

sobota 7. bfiezna od 9.30 hodin, Îlutá ponorka, klub a sál v pfiízemí
5. roãník turnaje 
„Osadníci v âeském ráji“
Turnaj ve stolní hře Osadníci z Katanu. Prezen-
tace od 9 hodin. Budou se hrát 4 hry. Zváni jsou
všichni bez rozdílu věku a herní zdatnosti.
Startovné děti 10 Kč dospělí 30 Kč.

stfieda 18. bfiezna od 8:30 hodin, Mûstské divadlo
Turnovsk˘ ‰tûk 2015
14. ročník oblastní postupové přehlídky dětských
divadelních, loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. Tradiční setkání mladých diva-
delníků proběhne opět v krásných prostorách
Městského divadla v Turnově. Vstupné: děti zdar-
ma, dospělí 50 Kč. 

ãtvrtek 19. bfiezna a ãtvrtek 26. bfiezna od 17 do 20 hodin, v˘-
tvarná dílna Îluté ponorky
Velikonoãní hrátky s pedigem
Tvůrčí dílna pro dospělé. Do pletení velikonočních
dekorací (vajíčka, košík na vajíčka, velikonoční vě-
nec) vás zasvětí Milena Johnová. Cena 150 Kč/osoba.
Kapacita 10 osob. Závazné rezervace posílejte na
email milena.nutriaktiv@gmail.com nejpozději
do 9. března.

úter˘ 24. bfiezna od 14 do 18 hodin, v˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Velikonoãní malování
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si
vyzkoušet netradiční malování vajíček a výrobu
velikonočních dekorací. Budeme tvořit z papíru
a přírodních materiálů. Vítáni jsou nadšenci vše-
ho věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.

pondûlí 30. a úter˘ 31. bfiezna od 15 hodin, Mûstské divadlo
Turnovská matefiinka
14. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí. Srdečně zveme všechny přátele
a příznivce turnovských předškoláků, aby přišli
své děti podpořit.

Îlutá ponorka 

Mûstské divadlo 
– divadelní galerie
bfiezen
Moje vlasti, Slovinsko a âesko
Výstava fotografií Darji Grdiny

Právě, když píšu pozvánku, 8. února, je ve
Slovinsku Kulturní svátek. Jsme jediný národ na
světě, který má ten den volný. Jsme malý národ a
kultura prakticky žije v každé vesnici. Právě kultu-
ra mě přivedla do Čech. 

Pocházím ze Slovinska a mám veliké štěstí, že
mnoho mých cest vede také k vám, do Čech. Mám
tu kamarády, mezi kterými se cítím jako doma. Je
to moje druhá vlast. Jiná než moje první, ale moc
krásná. Jiná krajina a také bohatá kultura, kterou
tvoří česká inspirace, je nádherná. A zároveň má-

me tolik společného, společnou kulturu, historii,
podobný a také odlišný jazyk. Líbí se mi, že může-
me spolu vytvořit další spolupráci a stát se tak bo-
hatšími. 

Miluji přírodu, která dává tolik možností vyjad-
řování, inspiraci jen tím, že prostě je, že existuje.
Moc ráda vezmu do svých rukou fotoaparát.
Vždycky se nabízejí krásné motivy. Někdy barvité,
někdy trochu mystické, pak zase smutné. Jako ži-
vot. 

Rozhodla jsem se, že vám ukážu obě vlasti –
Slovinsko i Česko. Ukážu vám jen to, co jsem mě-
la možnost vyfotografovat. Je spousta měst, kde
jsem ještě nebyla, a to znamená, že se mám stále
na co těšit. 

Vážení čeští přátelé, zvu vás, abyste se také vy
přišli podívat na fotografie obou mých vlastí. 

Lep pozdrav iz Slovenije, krásný pozdrav ze
Slovinska,

Darja Grdina
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• využijte nejlevnějších sazeb na trhu
• nejvýhodněji zafinancujeme Vaše vysněné bydlení
• přefinancujeme Vaše drahé úvěry od jiných bank

• spolupracujeme s několika nejprogresívnějšími bankami
• osobní přístup na pobočce v Turnově 

nebo kdekoliv u Vás doma

Lenka Horáková 
hypoteční a finanční specialista

606 843 643

Zahradnické centrum DIKÉ Příšovice 
přijme pracovníka na pozici

Zahradnice – pokladní

Bližší informace na telefonu 603 541449 
Ing. Pavel Halama

E-mail: obchod@dike-centrum.cz
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

úter˘ 3. bfiezna od 10 hodin
Zubní hygiena nejen u dûtí
Beseda se zubní hygienistkou Šárkou Kolářovou.
Pro zachování zdravých zubů je bezpodmínečně
nutná vysoká úroveň ústní hygieny. Čištění zubů
je hygienický návyk, jehož správné a pravidelné
provádění je snadným návodem k udržení zdra-
vých zubů po celý život. 

pondûlí 9. bfiezna od 10 hodin
Vyvíjím se správnû?
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetze-
lovou. Každá nová dovednost miminka má svůj
čas. Zjistěte, zda psychomotorický vývoj vašeho
děťátka probíhá správně.

pátek 20. bfiezna od 10 hodin
Dûtská fieã
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Jak zabezpečit prevenci drobných chyb ve
výslovnosti. Kdy je nutné jít k logopedovi. Cena za
akci 30 Kč.

úter˘ 24. bfiezna od 16 hodin
Dûtská agresivita a zlobení
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leit-
nerovou. Jedná se vždy o agresivitu, nebo jde jen

o „normální“ zlobení? Jak dobře zvládnout dětský
vztek a vyhrocené situace? Jak stanovovat dětem
pevné hranice bez fyzických trestů? Jak vychovat
šťastné dítě… Cena za akci 30 Kč.

stfieda 25. bfiezna od 10 hodin
Logopedie
Beseda s logopedkou Helenou Vackovou. Logo-
pedie u dětí. Předcházet je lepší než napravovat.
Kdy se má zahajovat logopedická péče u dětí? Co
je to vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, patlavost,
koktavost…?

PRAVIDELNÉ PORADNY
stfieda 11. bfiezna od 9 hodin 
Tûhotenství, pfiíprava k porodu
laktační poradna, raná péče s dulou a laktační po-
radkyní Mgr. Martinou Peukerovou objednání na
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč. 

ãtvrtek 19. bfiezna 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.

pátek 13. bfiezna od 9 hodin 
Screening v˘vojov˘ch vad u dûtí, 
konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964
314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

Speciální pedagog 775 964 314
Sociálně právní (sociální pracovnice) 734 325 840
Dětská psycholožka (Mgr. Jana Leitnerová)

737 113 760
Rodinné finance (Ing. Iva Dubická) 776 083 305
Psychologické poradenství pro těhotné 721 210 677
Personální 775 964 314

Centrum pro rodinu Náruã
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

od 27. února do 26. dubna
Turnovsk˘ lékafi MUDr. Jifií ·olc 
Celoživotní dílo Jiřího Šolce (21. 4. 1899–20. 2.
1971) provázela láska k lidem. Jiří Šolc byl členem
sdružení turnovských fotografů, Klubu českoslo-
venských turistů, Muzejního spolku a předsedou
rady Muzea Českého ráje. Více než čtyřicet let
vznikala sbírka minerálů, jejíž podstatnou část vě-
noval již za svého života muzeu v Turnově. Jeho

unikátní fotografie dokládají život a památky v šir-
ším okolí Turnova až do sedmdesátých let 20. sto-
letí. K dalším sběratelským zájmům patřily mince,
medaile a motýli. Výstava připravená turnovským
muzeem ve spolupráci s příbuznými MUDr.
J. Šolce představuje průřez jeho dílem, na které
navazují aktivity turnovského muzea dodnes. 

Tomáš Řídkošil

do 15. bfiezna
V˘tvarn˘ salon pro dûti a mládeÏ
Turnov – Jawor 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. Příjemné zážitky ve světě dět-
ské fantazie vám přeje Lada Capoušková, koordi-
nátorka Salonu na české straně.

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 9–17 hod.
¤íjen–duben 9–16 hod.

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
je v březnu uzavřen. Zahájení sezóny akcí budou
Velikonoce na statku v sobotu 4. dubna 2015. 

Galerie Safír
Muzeum Českého ráje

nedûle 1. bfiezna od 9 hodin
A jitra jsou zde tichá
Fotoklub FOTON z Hradce Králové zve na výsta-
vu fotografií svých členů z vojenského prostoru
Milovice, který byl po odchodu sovětských vojsk
dlouhá léta ponechán svému osudu. 

V nedávné době tam byly započaty práce na ob-
nově areálu, takže fotografie zachycují již neexis-
tující prostředí.

Muzeum âeského ráje

Bronz pro druÏstvo 
mlad‰ích ÏákÛ

Pětičlenné družstvo mladších žáků (U13) a čtyř-
členné družstvo dorostu (U18) se představila
v neděli 25. ledna na Velké ceně České Třebové,
kde se utkala s 357 závodníky, a tedy s bezmála
50 oddíly také ze Slovenska a Bosny a Herce-
goviny. 

V kategorii U13 na tatami nastoupil David
Cerman, který obsadil 3. místo. Petr Reiniš doká-
zal, že lze s noblesou zvládnout přechod do vyšší
věkové kategorie, a obsadil také 3. místo. 

Dále se na tatami předvedly sestry Zárybnické,
které opět dokázaly dosáhnout na medailové
umístění: Julie obsadila 2. místo a Lucie 3. místo.
Filip Melíšek měl tentokrát smůlu a cenný kov si
domů neodvezl.

V kategorii U18 nám největší radost jak ziskem
zlaté medaile, tak i předvedeným výkonem uděla-
la Andrea Prokorátová. 3. místo ve stejné katego-
rii obsadila Aneta Ječná. Alex Richter a Petr
Krejcar zůstali tentokrát pod stupni vítězů.

Výrazného úspěchu jsme po dlouhé době do-
sáhli v hodnocení družstev, naše mladší žactvo
s pouhými pěti závodníky získalo v konkurenci
všech oddílů bronz!

Grand Prix Ostrava 2015

O víkendu 14. a 15. února hostila Ostrava první ze
série závodů Českého poháru, na kterých se jako
na jediných rozdělují body do rankingu pro start
na podzimním mistrovství republiky. O bodovaná
umístění se tentokrát postaraly pouze naše dívky. 

Andrea Prokorátová získala stříbro, Klára
Volfová si odvezla bronz, stejně jako Lucie
Zárybnická. Na stupně vítězů tentokrát nedosáhla
Julie Zárybnická, ovšem i čtvrté místo je na těchto
závodech velkým úspěchem. 

Jakub Mareš a Jan Zárybnický

Oddíl Judo TSC Turnov
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Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, 
info@vctu.cz, www.vctu.cz

od 2. bfiezna od 16 do 17.30 hodin
Excel pro zaãáteãníky
Základy práce s tabulkovým kalkulátorem, tvorba
jednoduchých vzorců, statistik, přehledů a grafic-
kých reprezentací tabulkových dat. Celkový roz-
sah: 14 vyučovacích hodin.

3. bfiezna od 11 do 15 hodin 
Psychické syndromy seniorÛ
Seminář akreditovaný MPSV. 
Lektorka: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,
Th.D.

od 6. bfiezna od 16 do 17.30 hodin 
Jak rozumût politice?
Lektorka: Kateřina Kňapová, celkový rozsah:
12 vyučovacích hodin.

7., 14. a 21. bfiezna od 9 do 12.15 hodin 
Sám sobû designérem aneb
komplexní pohled na byt
a bytovou kulturu
Lektorka: Mgr. Denisa Smetanová, interiérová
designérka a pedagožka, Celkový rozsah: 12 vy-
učovacích hodin.

12. bfiezna od 9 do 15.30 hodin 
Dokumentace v sociálních
sluÏbách
Neakreditovaný seminář, lektorka: Mgr. Vlasta
Klemtová.

19. bfiezna od 9 do 15.30 hodin 
Poskytování kvalitní paliativní
péãe v sociálních sluÏbách
Seminář akreditovaný MPSV, lektorka: Bc. Mar-
tina Škodová, DiS.

26. bfiezna a 9. dubna od 9 do 15.30 hodin 
Psychiatrické minimum
Dvoudenní seminář akreditovaný MPSV, lektor-
ka: MUDr. Petra Kordová.

V měsíci březnu zahajujeme zápisy na Letní
příměstské tábory „English Camp 2015“ s vý-
ukou angličtiny. 

• termíny: 3.–7. 8. 2015 (mladší žáci) a 10.–14. 8.
2015 (starší žáci)

• témata: Harry, The Wizzard (mladší žáci),
Hobit’s Journey (starší žáci)

• místo konání: areál Klubu lyžařů Turnov ve
Struhách

Konkrétní termíny najdete již nyní na webových
stránkách www.vctu.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov

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

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

Novinkou letošní sezony je i prestižní cena pro
české zpěváky ČESKÝ SLAVÍK a kopie závěsu
s českými granáty VEJCE, který získal ocenění
Grand Prix na světové výstavě EXPO 1958
v Bruselu.

do 31. bfiezna
Obrazy z Egypta
Výstava Vladimíra Čeřovského, absolventa střed-
ní uměleckoprůmyslové školy sklářské v Želez-
ném Brodě.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 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 Preislerová, tisková mluvãí mûsta
(tel.: 481 366 321, e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Lidl âeská republika, v. o. s., Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 

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

K poslechu a tanci zahrál jedinečný Orchestr
Ladislava Bareše, moderace se ujal Martin
Rejman. Začátek události byl zahájen tanečním
vystoupením dětského a dospělého páru z taneč-
ního studia M Jičín - Petr a Jaroslava Mertlíkovi.
„Pro návštěvníky plesu byly připraveny atraktivní
ceny, které poskytly firmy z Turnova a širokého

okolí“, sdělila za sekretariát vedení Monika Do-
nátová, která veškeré ceny zajišťovala. Na základě
výtěžku ze zakoupených čestných vstupenek bude
z rozpočtu města Turnova poskytnut sponzorský
dar společnosti FOKUS Turnov z. s., a to ve výši
19 100 korun. Dar bude použit na podporu čin-
nosti spolku. O půlnoci bylo pro návštěvníky při-

praveno překvapení v podání společnosti Light
Art, která se zabývá malováním světlem. Lidé tak
mohli zažít jedinečnou příležitost vidět toto vy-
stoupení, protože společnost vystupuje především
v zahraničí. Večer byl tak obohacen o malbu domi-
nanty Českého ráje – Trosek, turnovského nádra-
ží i budovu České spořitelny. Vrcholným dílem byl
znak Města Turnova. „Jsem přesvědčen, že Městs-
ký ples je již nedílnou součástí turnovského spole-
čenského života, ale je i důstojnou reprezentací fi-
rem z Turnova a okolí. Věřím, že příští 7. ročník,
který se bude konat 29. ledna 2016, navštíví ještě
více příznivců klasického tance a bude se repre-
zentovat ještě více společností“, zhodnotil spole-
čenskou událost starosta města Tomáš Hocke. 

Více fotografií naleznete na našem facebooku.
Všem sponzorům ještě jednou velice děkujeme

za jejich poskytnuté dary. Jmenovitě společnosti:
BUSLINE, a. s., CENTRUM BABYLON, a. s., CRYTUR, spol. s r. o.,
DAVIDE CZ s. r. o., DELIKATES, v. o. s., GRANÁT, d. u. v. TURNOV,
GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o., JUTA, a. s. ZÁVOD 08 TURNOV,
KERAMIKA KVùTINY T¯NA, KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o.,
MùSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o., MùSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ
TURNOV, s. r. o., MO·TOVNA LAÎANY, s. r. o., MYSLIVECKÉ SDRU-
ÎENÍ VALD·TEJN MA·OV, NADACE PRECIOSA, NÁ¤ADÍ KAREL JI-
RÁNEK, ONTEX CZ, s. r. o., PEKÁRNA a CUKRÁRNA MIKULA, s. r. o.,
PESO KO¤ENÍ – âAJE, PIVOVAR ROHOZEC, a. s., PIVOVAR SVIJA-
NY, a. s., POLPUR, spol. s r. o., RESTAURACE PLAUDIT TURNOV,
RYBÁ¤SK¯ KRÁMEK U MLSNÉ ·TIKY, ¤EZNICTVÍ A UZENÁ¤STVÍ
TOMÁ· HUDEC, SFS INTEC, s. r. o., SOLNÁ JESKYNù TURNOV, STÁTNÍ
ZÁMEK HRUB¯ ROHOZEC, STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV, STUDIO ·PERK,
s. r. o., TECHNICKÉ SLUÎBY TURNOV, s. r. o., TùLOV¯CHOVNÁ JEDNOTA
TURNOV, o. s., TREVOS, a. s., TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ
RUCH, p. o., UNIPRESS, spol. s r. o. TURNOVSKÉ TISKÁRNY,
VZDùLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s., ZAHRADNICTVÍ JAN HÁJEK.

VI. roãník Mûstského plesu patfiil
mezi vrcholnou událost roku
V pátek 30. ledna 2015 Město Turnov ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov uspořádalo pro milovníky
klasického tance, hudby a dobré nálady, vrcholnou událost společenské plesové sezóny – šestý ročník Městského plesu.
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Ve dnech 10.–14. listopadu 2014 proběhlo v loka-
litě na Malém Rohozci měření ovzduší. Měření o-
vzduší probíhalo pomocí mobilní měřící jednotky
Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Probíhalo
za zhoršených rozptylových podmínek, za provozu
nové kalící linky firmy Kamax.

Zhodnocení nálezÛ jednotliv˘ch
parametrÛ
Oxid siřičitý – leží hluboko pod imisními limity
Oxid dusičitý – leží hluboko pod imisními limity
Oxid uhelnatý – leží hluboko pod limitní kon-
centrací
Prach – suspendované částice, frakce PM10 –
jsou pod úrovní limitní koncentrace s dobou prů-
měrování 24 h
Ozón – pod limitní koncentrací
Benzo(a)pyren – hodnotu imisního limitu s do-
bou průměrování 1 rok překračuje

Je ovšem důležité uvědomit si, že doba průměro-
vání limitu 1 rok je porovnávána s hodnotou zís-

kanou za dobu měření (tedy 3 dny), že měření by-
lo provedeno v topné sezóně (nárůst zdrojů zne-
čištění ovzduší v podobě lokálních topenišť).
Nelze tedy jednoznačně říci, zda celoroční limit
bude nebo nebude dodržen. Lze pouze konstato-
vat, že byl překročen v době měření a lze předpo-
kládat, že bude dodržen z pohledu celého roku,
kdy se zvýšená zátěž ze zimního období rozprost-

ře započítáním menší zátěže z období letního.
Těkavé organické látky – benzen – vzhledem
k podmínkám, za kterých bylo měření provedeno,
lze předpokládat, že celoroční limit bude dodržen.

Prvního října roku 2014 bylo provedeno rovněž
autorizované měření emisí na nové kalící lince fir-
my Kamax, které ukazuje, že sledované hodnoty
emisí jsou hluboko pod limity stanovenými v roz-
hodnutí orgánu ochrany ovzduší.

Dále uvádíme informace k procesu EIA – zjišťo-
vání vlivu stavby na životní prostředí – Instalace
technologie výroby šroubů do haly Kamax –
Vesecko.

Kamax je v současné době ve fázi zpracování
posudku, ve kterém budou vypořádány všechny
připomínky. Vyhotovený posudek bude rozeslán
k připomínkování. Dále bude následovat veřejné
projednání záměru.

Protokoly o měření a komentář naleznete na
webových stránkách města. 

Odbor životního prostředí

Na Malém Rohozci bylo zmûfieno ovzdu‰í

Žáci turnovských základních škol byli v období od
23. do 29. ledna 2015 královnou a králem pasová-
ni do řádu čtenářů. 

A jak celé pasování vlastně probíhalo? Děti netr-
pělivě očekávaly příchod královny Elišky, krále
Jana a rytířky Evy, kteří nastoupili v nádherných
pohádkových róbách. Rytířka Eva si děti vyzkou-
šela, zda už opravdu vědí, co které písmenko zna-
mená a zda už umí číst. Děti zopakovaly slib, který
stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je se slo-
vy „pasuji tě na rytíře do řádu čtenářů“ pasoval.

Děti v upomínku obdržely od královny pasovací
glejt na své jméno, Řád rytíře čtenáře, záložku do
slabikáře s desaterem pro čtenáře, leporelo Puto-
vání se skřítkem Knihovníčkem a také přihlášku
do knihovny, a dle zájmu, bezplatnou průkazku

čtenáře na celý rok. Pasování probíhalo v rámci
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
„Tato každoročně oblíbená akce se koná již od ro-
ku 2002 a má děti přivést ke čtení již od útlého vě-
ku. Projekt pořádáme moc rádi, protože má pro
děti smysl a mají z toho radost“, sdělila radní Eva
Kordová, která je patronkou a organizátorkou ce-
lého projektu. Také dodala, že pro děti je důležité
dovést je k pravidelnému čtení nezapomenutel-
nou a nenásilnou formou. 

Na závěr děti čeká Slavnost abecedy a čtení, a to
16. června 2015. Všechny zúčastněné děti dosta-
nou Knížku pro prvňáčka od Jiřího Žáčka. Tento
projekt probíhá právě k výročí 70. narozenin
Jiřího Žáčka. Fotografie zobrazuje pasování prv-
ňáčků na Základní škole v Mašově. Více fotografií
naleznete na našem facebooku.

Turnov‰tí prvÀáãci byli pasováni do fiádu ãtenáfiÛ
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Vzhledem ke kapacitním problémům některých
autobusových spojů v ranní špičce mezi 7 a 8 hodi-
nou bylo nutné přistoupit k mimořádné změně
jízdních řádů. 

Veškeré změny se týkají pouze doplnění nových
spojů, všechny s omezením „40 – jede pouze ve
dnech školního vyučování“. První den provozu
těchto spojů tedy vzhledem k termínu jarních
prázdnin platí od 9. února. 2015. 

• Linka 311 – posilový spoj 206 pro cestující ze
zastávek Přepeře Nad potůčkem, Čtveřín, Čtveřín
Doubí, škola a Lažany, který dále pokračuje jako
spoj 310/5 do centra Turnova. V Přepeřích a Čtve-
říně pojede tento spoj z opačné strany (označník
směrem na Český Dub), než kmenový školní spoj
362/2.

• Linka 505 – nový spoj 26 vznikl prodlouže-
ním posilového spoje od Turnova, Tatobit a Slané

– možnost dopravy do škol v Podmoklici a na síd-
lišti Řeky.

• Linka 546 – nové spoje 6 a 9 – spoj 6 vyjede
z Turnova těsně za spojem 541/8 – cestující z Tur-
nova, Mírové pod Kozákovem i Radostné pod
Kozákovem jej tak mohou využít pro dopravu do
Semil, zároveň dojde k eliminaci nebezpečného
ranního přestupu většího množství školáků v za-

stávce Stružinec, Tuhaň, Zelený háj. Slanou tak
pojedou na půl 8 do Semil 2 autobusy. Je nutné,
aby cestující dbali zvýšené pozornosti, do kterého
nastupují – jeden z nich pojede v Semilech k 14
pomocníkům, druhý na sídliště Řeky. Spoj 9 by
měl zčásti odlehčit spoji 970/1 do Turnova.

• Linka 862 – nový spoj 20, který by měl odleh-
čit přetíženému spoji 550/5. Je primárně určen
pro žáky ZŠ v Mírové pod Kozákovem – Bělé a dá-
le pro cestující jedoucí do Turnova na 8 hodinu.
Návaznost směrem do Liberce je zajištěna na
autobusovém nádraží (spoj 370/8, odjezd 8.05).

Věříme, že změny přinesou zvýšení cestovního
komfortu cestujících a veřejná doprava v Libe-
reckém kraji bude sloužit k jejich spokojenosti.
Přílohy k jednotlivým změnám naleznete na we-
bových stránkách města.

Ing. Václav Gebouský, 
dopravní specialista KORID 

Od února nastaly zmûny jízdních fiádÛ autobusÛ

Bude v Turnovû
Rákosníãkovo hfii‰tû?
Projekt společnosti Lidl Česká republika v. o. s.
Rákosníčkova hřiště pokračuje i letos a mohlo
by stát i v Turnově.

Již čtvrtý ročník projektu Rákosníčkova hřiště,
který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit
dětí, vypsala společnost Lidl. Hřišť vyrostlo v Čes-

ké republice již celkem 50. Jedno z těchto hřišť
v hodnotě 1,5 milionu Kč by mohlo stát
i v Turnově. O tom, kde hřiště vyrostou, můžete
rozhodnout v hlasování, které trvá do 8. 3. 2015.
Hlasovat je možné prostřednictvím webových
stránek www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo na
facebookovém profilu Lidl Česká republika. V le-
tošním roce má společnost v plánu postavit 10
Rákosníčkových hřišť. 

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka

Nejhezãí kapesní 
kalendáfiík je 
z âeského ráje
Kapesní kalendářík Český ráj 2015, který vyda-
la příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch, získal první místo v celostátní
soutěži „O nejhezčí turistickou pohlednici Čes-
ké republiky 2015“.

Soutěž proběhla v rámci veletrhu cestovního
ruchu Regiontour Brno 2015. Do finále soutěže

postoupilo 42 kartičkových kalendářů, z nichž 57
odborných účastníků výstavy zvolilo jako nejhezčí
právě ten z Českého ráje s fotografií od Luďka
Antoše. „Toto ocenění je pro naši organizaci po-
tvrzením dobré práce v propagaci Turnova a re-
gionu Český ráj. Vítězný kalendářík je zdarma
k dostání v Regionálním turistickém informačním
centru“, sdělila Eliška Gruberová, ředitelka orga-
nizace Turnovské památky a cestovní ruch.
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Starosta města zavítal ve středu 21. ledna 2015 do
Turnova 2, aby především občanům žijícím v této
části města, představil záměr budoucí rekonstruk-
ce páteřní ulice Nádražní.

Setkání proběhlo v jídelně ZŠ Alešova za přítom-
nosti projektanta studie Ing. Tomáše Honce z rea-
lizační firmy Pudis a. s. Praha, představitelů z od-
boru správy majetku a šesti desítek občanů. Z řad
zastupitelů se setkání zúčastnil Jaroslav Knížek
a také bývala starostka Hana Maierová.

Nûco málo z historie a budoucnosti…
…stížnosti na stav Nádražní ulice, zvlnění komu-
nikace a otřesy, které vyvolávají především průjezdy
nákladních automobilů, ale i špatný až havarijní
stav chodníků. To vše je již skoro deset let adreso-
váno zastupitelům a vedení města. Po návštěvě
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty na pod-
zim roku 2013, došlo ke vzájemné dohodě, která
vedla k zahájení projekčních prací na tomto pro-
jektu. Partnery projektu jsou Město Turnov, Obec
Ohrazenice, Krajská správa silnic Libereckého
kraje (KSSLK) a projekční firma Pudis, a. s.,
Praha. Projektant byl vybrán na základě výběrové-
ho řízení. Celková cena projektu dle smlouvy, činí
867 026 korun včetně daně z přidané hodnoty. Na
projekt Nádražní ulice bude navazovat projekt
Libereckého kraje na modernizaci komunikace
II/610 Turnov–Příšovice–hranice kraje. Oba pro-
jekty se město Turnov pokusí zařadit do dotační
výzvy IROP (dotační program EU), s předběžnou
realizací v roce 2017. Město Turnov by ze svého
rozpočtu pak mělo platit chodníky, cyklostezky,
mobiliář, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a po-
díl na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. 

„V tuto chvíli jsme však na začátku, ze studie vše
vychází“, dodal v úvodu starosta města. Poté bylo
občanům představeno několik variant řešení.
Úsek viadukt Přepeřská – Ohrazenice. Zde se řeší
dva zásadní problémy – tvar a přednosti u křižo-
vatky u viaduktu a prostorové uspořádání samot-

né komunikace. „Na křižovatku bylo zpracováno
pět možných variant řešení. V prostoru viaduktu
se počítá s jeho prohloubením, tak aby umožňoval
případný průjezd vyšších autobusů a nákladních
vozidel“, přiblížila Stanislava Syrotiuková z odbo-
ru správy majetku.

Pût variant fie‰ení kfiiÏovatky
• Varianta č. 1 by respektovala stávající stav –

poněkud rizikové napojování vozidel na hlavní sil-
nici Ohrazenice – Turnov.

• Varianta č. 2 by měnila křižovatku v podobě
tzv. „bypassu“ kdy směrem od Ohrazenic do Tur-
nova by se automobily stáčely k patě viaduktu
a v proti spádu pokračovaly do centra – právě na-
jíždění automobilů dolů k viaduktu a následné je-
jich vyjíždění do kopce směrem do centra by bylo
hlavním problémem.

• Varianta č. 3 by měnila přednost v jízdě –
hlavní tah Přepeře – centrum. Zde je však problém
se zablokováním křižovatky v případě odbočování
na Ohrazenice, v zimě problém s rozjížděním au-
tomobilů.

• Varianta č. 4 by navrhovala kruhovou křižo-
vatku – ta by vzhledem k prohloubení viaduktu
minimálně 0,5 m nemohla být realizována.

• Varianta č. 5 by vycházela ze stávajícího po-
jetí křižovatky. Změní však přednosti v jízdě.
Může flexibilně reagovat na vývoj dopravní situa-
ce i na případné budoucí úpravy v dopravě v ulici
Fučíkově (sjezd a nájezd) a v Ohrazenicích (ná-
jezd). Tuto variantu město doporučuje jako finální
řešení.

·est variant fie‰ení ulice
Prostorové uspořádání ulice bylo zpracováno
v šesti variantách. Jako velkým problémem se
ukázaly majetkové poměry. 

„Jde o čas, není nic horšího, než když se lidé
začnou odvolávat. Získáme dotaci a oni nám zruší
stavební povolení,“ sdělil Hocke. Ve své podstatě
jsou po celé délce řešeného úseku Nádražní ulice
cca 2 šířkové metry pozemku od domů v soukro-
mém vlastnictví. Na těchto pozemcích jsou v sou-
časné době postaveny chodníky. Jedná se celkem
o 77 vlastníků.

Zámûr projektu „Rekonstrukce NádraÏní ulice“
byl pfiedstaven vefiejnosti
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Prameny vody byly 
koncem ledna 
podrobeny kontrole
Pramen Boží voda i pramen pod Valdštejnem
byly opět podrobeny kontrole.

Z výsledků vyplývá, že pramen Boží voda
NEVYHOVUJE hygienickým limitům a není tak
pitný. Pramen pod Valdštejnem hygienickým limitům
Ministerstva zdravotnictví naopak VYHOVUJE.

Odbor životního prostředí

Zápisy komisí a v˘borÛ 
lze najít na webov˘ch 
stránkách mûsta
Zápisy jednotlivých komisí rady města a výborů
zastupitelstva mohou občané najít na webových
stránkách města na www.turnov.cz – Město –
Rada města – Zápisy komisí nebo Město –

Zastupitelstvo města – Zápisy výborů. Občané
tak mohou získat aktuální informace, které jedno-
tlivé orgány projednávají. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2015.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Za-
platit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště – kancelář číslo
202, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 214 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu. Včas nezaplacené poplatky
se zvyšují.

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

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

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč
Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-

šuje o polovinu příslušné sazby.
Zdeňka Salačová, finanční odbor

• Varianta č. 1 – obousměrná komunikace, oba
cyklopruhy jsou součástí chodníku (každý na své
straně), parkovací zálivy po obou stranách, zeleň,
chodníky po obou stranách – zde je spatřován bez-
pečnostní problém především s ohledem na střet
chodců a rychle jedoucích cyklistů od Ohrazenic.

• Varianta č. 2 – obousměrná komunikace, ve-
dení cyklopruhu podél komunikace ve směru
Ohrazenice – Turnov, cyklopruh ve směru Turnov
– Ohrazenice je součástí chodníku, parkovací zá-
livy po obou stranách, zeleň, chodníky po obou
stranách – směrem do Ohrazenic jede cyklista po-
malu (je to do kopce) nebude tedy ohrožovat
chodce, směrem do Turnova pojede rychleji (je to
z kopce), proto je lépe držet cyklistu dále od chod-
ců – varianta se zdá být optimální, naráží však na
majetkové poměry k pozemkům.

• Varianta č. 3 – obousměrná komunikace, ve-
dení cyklopruhů podél komunikace, parkovací zá-
livy po obou stranách, zeleň, chodníky po obou
stranách – záměrem bylo zajištění větší bezpeč-
nosti cyklistů, což tato varianta nezajišťuje, rov-
něž KSSLK se spíše přiklánělo k oddělení cyklo-
pruhů a komunikace.

• Varianta č. 4 – obousměrná komunikace,
obousměrný cyklopruh na straně bývalého areálu
ZZN, parkovací zálivy po obou stranách, zeleň,
chodníky po obou stranách – podobné riziko jako
u předešlé varianty, zde se navíc ještě mohou
střetnout cyklisté, kteří pojedou proti sobě.

• Varianta č. 5 – vychází z majetkových vztahů
k nemovitostem a problematickému vyjednávání
s některými vlastníky, řeší celý prostor převážně
soukromých pozemků, obousměrná komunikace,
parkovací zálivy a zeleň po obou stranách, cyklo-
pruh je veden ve směru Turnov – Ohrazenice, ve
směru Ohrazenice – Turnov je navržena společná
stezka pro chodce a cyklisty.

• Varianta č. 6 – i tato varianta vychází z ma-
jetkových vztahů k nemovitostem a problematic-
kému vyjednávání s některými vlastníky – obou-
směrná komunikace, vedení cyklopruhu podél
komunikace ve směru Ohrazenice – Turnov,
cyklopruh ve směru Turnov – Ohrazenice je sou-
částí chodníku, parkovací zálivy po obou stra-
nách, minimalizace zeleně, chodníky po obou
stranách – vychází z varianty č. 2 a je pokud mož-
no realizována na pozemcích města – navrhujeme

ji jako finální s ohledem na vysokou bezpečnost
všech účastníků, kteří se pohybují v tomto pro-
storu, soukromé pozemky budou zatravněny, pří-
padně osázeny dle dohody s vlastníky, nehrozí
odhalení podezdívek domů, složité detaily u ang-
lických dvorků (odvětrání sklepů) a především se
nevystavujeme možnému riziku ztráty dotace
v případě, že se někdo bude do řízení stále odvo-
lávat.

V závěru představení studie došlo i na podněty od
občanů, kteří se zajímali o výškový profil ulice, typ
zeleně, která by měla být vysázena, zda se počítá
osadit i mobiliář (lavičky, odpadkové koše), pře-
chod pro chodce v oblasti Koloniálu U Roubíčků
i na samotný začátek a konec akce, kterého se obá-
vají místní podnikatelé, kteří se potřebují dostat
ke svým provozovnám. A to bez dopravních pro-
středků nepůjde. 

V závěru starosta města poděkoval všem pří-
tomným za účast s přáním, že bude chtít stavební
povolení získat do konce roku 2015. Pokud by se
zažádalo o dotaci a s realizací se začalo v letech
2017–2018 byla by to dobrá zpráva. 



Mûsto Turnov vyhla‰uje
konkurz na funkci 
fieditel/ka ‰koly

Město Turnov v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, vy-
hlašuje konkurz na obsazení vedoucí pracovní
funkce ředitel/ka Mateřské školy Turnov,
J. Palacha 1931.

Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1. srp-
na 2015 na dobu určitou šesti let.

Požadavky: 
• Vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, znalost školských předpisů,
morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
• potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče po-

tvrzené posledním zaměstnavatelem
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
• strukturovaný životopis

• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany
formátu A4)

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce)

Adresa a způsob podání přihlášky: 
• Poštou zaslat nebo osobně doručit na podatelnu

Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335,
511 22 Turnov.

Případné dotazy – kontaktní osoba:
PhDr. Mgr. René Brož, Městský úřad Turnov,

odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 757
Na obálku uveďte: „NEOTVÍRAT – KONKURZ

ŘEDITELE Mateřské školy Turnov, J. Palacha
1931, okres Semily“

Příjem přihlášek osobně nebo poštou na výše
uvedenou adresu – nejpozději do 11. 3. 2015 do
12.00 hodin.

Tûlocviãna Z· Skálova 
pro‰la opravou
Doba jarních prázdnin, kdy byla škola prázd-
ná, a děti si užívaly zaslouženého volna, byla vy-
užita k opravě podhledu tělocvičny. 

S žádostí o urgentní opravu přišel ředitel školy,
na kterou, vzhledem k možnosti hrozícího nebez-
pečí, město rychle reagovalo. „Palubky na stropě

se po úderu míčem začaly uvolňovat a padat na
zem. Oprava spočívala v přišroubování a přilepe-
ní přídavných latí, které zpevnily celý palubkový
podhled“, řekl Ladislav Osička z odboru správy
majetku. Také dodal, že opravu provedla firma
Truhlářství Milan Brodský v celkové hodnotě
55 000 korun bez DPH. Opravné práce si vyžáda-
ly speciální lešení a znalost výškařských prací.
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ãtvrtek 26. bfiezna 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí vyhlašuje, v rámci
Svatohubertské slavnosti na Valdštejně, výtvar-
nou soutěž. 

Soutěž je určena dětem z místních i okolních ma-
teřských škol. Výtvarná díla je možné doručit do
30. 6. 2015 na podatelnu městského úřadu,
Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo o patro výš
– do kanceláře č. 110 paní Romaně Koškové z od-
boru životního prostředí. 
Výtvarné práce opatřete na zadní straně: 
• Názvem mateřské školy
• Jménem a příjmením
• Věkem autora

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně
15 nejlepších prací z celé mateřské školy. Výtvar-
né práce budou ohodnoceny odbornou komisí
a všechny vystaveny 26. září 2015 na hradu
Valdštejn, v rámci Svatohubertské slavnosti, kde
budou práce ohodnoceny veřejností a poté vyhlá-
šeny výsledky. A to jak odborného, tak veřejného
hodnocení. 

Nejlepší z malých výtvarníků budou při slav-
nosti odměněni. Také bude odměněna škola, která
nejlepší práce dodá. 

Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail.: j.cihak@
mu.turnov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921

SoutûÏ Les a ãtvero roãních období
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

Inzerci v ãasopise 

HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela 
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz




