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Vážení čtenáři,
moje děti si vždycky oblíbí nějaké CD, a to pak

u nás v autě nesmí opustit přehrávač třeba i něko-
lik měsíců v kuse. Teď tedy zrovna frčí soundtrack
k filmu Ať žijí duchové!, takže mi od rána do veče-
ra v hlavě drnčí hlavně to, že hajný je lesa pán, ale
donedávna to byly jiné písně pánů Svěráka
a Uhlíře a mezi nimi i ta o jaru, co dělá pokusy.
Je to veselá písnička a vzhledem k počasí i vysoce
aktuální. Byť na kole ještě mrznou ruce a zahrada
je krapet blátivá, jsem rád, že můžu konstatovat
spolu s oběma autory, že zima už opravdu ne-
může!

Kulturní centrum Turnov ale rozhodně ano.
Jeho jarní program není o nic méně atraktivní než
ten zimní. Do divadla mnohé z vás jistě přiláká
přední česká herečka Jiřina Bohdalová. Nepochy-
buji o tom, že Pohovka s ní bude plná zajímavého
povídání a vyprávění. V rámci abonmá se zde na
úplném konci měsíce dále představí pražské

Švandovo divadlo s autorskou inscenací zejména
ženské části hereckého ansámblu Cry Baby Cry.
Ta si klade nelehkou otázku: může nás někdo na-
učit, jak „správně“ žít?

Všichni jste také srdečně zváni na Ideální pár.
Divadelní představení, které neskončí po poslední
děkovačce, ale které bude pokračovat na afterpar-
ty v nedalekém Barnebaru. Sem zavítají i herci
z představení a vy tak budete mít jedinečnou příle-
žitost si o tom, co jste právě viděli, popovídat ve
velmi neformálním prostředí. Více se o této akci
dočtete uvnitř časopisu.

Hudební části programu budou tento měsíc
bezesporu dominovat bratři Ebenové. Jejich ak-
tuální turné představuje zejména písně z nového
studiového alba, které se jmenuje Čas holin, a já se
na jejich koncert velice těším, protože chytrých
písní s přesahem není nikdy dost. A v čase holin
jich bude potřeba dvojnásobně. 

David Pešek

Pfiichází ãas holin?

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
stfieda 1. dubna

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Techtle Mechtle a Screamers
travesti show
v předprodeji 260,–/na místě 290,–

19.30 – KINO SFÉRA
Divoãina
Filmový klub

100,–/80,– studenti a členové FK

ãtvrtek 2. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Pûna dní
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 7
akční/krimi 120,–

pátek 3. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jifiina Bohdalová
a Milan Schejbal
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 7
akční/krimi 120,–

sobota 4. dubna
8.30 – KC ST¤ELNICE 
Burza sbûratelÛ

14.30 – KINO SFÉRA
Zvonilka a tvor Netvor 3D
animovaný 130,– 

17.00 – KINO SFÉRA
Druh˘ bájeãn˘ hotel Marigold
komedie/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ghoul 3D
horor/thriller 120,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
Diskotéka 100,–

nedûle 5. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Zvonilka a tvor Netvor 2D
animovaný 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Ghoul 2D
horor/thriller 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Druh˘ bájeãn˘ hotel Marigold
komedie/drama 110,–

úter˘ 7. dubna
18.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ve ‰kole
žáci Jiřího Richtera a studenti
konzervatoře vstupné dobrovolné 

19.30 – MùSTSKÉ DIVALO, BARNEBAR
Ideální pár + afterparty
volné divadelní představení

v předprodeji 320,–/studenti
160,–/na místě 360,–/studenti 180,–

stfieda 8. dubna
19.30 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Markéta Schley Reindlová
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Odpad
Filmový klub 

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 9. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Pûna dní
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 7
akční/krimi 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Tara Fuki
koncert
v předprodeji 100,–/na místě 140,–

pátek 10. dubna
18.00 – GALERIE MUZEA
Zpíváme si pro radost
17. ročník postupové přehlídky 50,– 

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 7
akční/krimi 120,–

sobota 11. dubna
10.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
17. ročník postupové přehlídky

vstupné dobrovolné 

14.30 – KINO SFÉRA
Oveãka Shaun ve filmu
animovaný/komedie 100,–

16.00 – HASIâÁRNA NA DALIMù¤ICÍCH
Posezení pfii dechovce
hraje Turnovanka 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Lovci a obûti
akční/drama 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mûsto 44
drama/válečný 110,–

19.30 – HOTEL KAREL IV. 
The Hot Club Hájek
koncert

nedûle 12. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Oveãka Shaun ve filmu
Animovaný/komedie 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Mûsto 44
drama/válečný 110,–
19.30 – KINO SFÉRA
Lovci a obûti
akční/drama 100,–

úter˘ 14. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Putování ztracené kapky
představení pro školy + veřejnost

dle místa sezení 40,–/30,–/20,–
18.00 – KINO SFÉRA
Írán – zemû boha a slunce
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 15. dubna 
19.30 – KINO SFÉRA
Divoká karta Sféry
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 16. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Fotograf
Kino nejen pro seniory 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
Ghoul 3D
horor/thriller 120,–

pátek 17. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Ghoul 3D
horor/thriller 120,–
20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
Dark Side
koncert vstupné dobrovolné
22.00 – KINO SFÉRA
Neuteãe‰
horor Night 110,–

sobota 18. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Obu‰ku! Z pytle ven!
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! 50,–

K posezení pfii dechovce hraje na Dalimûfiicích Turnovanka
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14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 3D
animovaný 130,–/110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Mûsto 44
drama/válečný 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Neuteãe‰
horor/thriller 110,–

nedûle 19. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu 2D
animovaný 110,–/90,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Neuteãe‰
horor/thriller 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mûsto 44
drama/válečný 110,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Napfiíã: René Souãek
koncert

v předprodeji 80,–/na místě 100,–

stfieda 22. dubna
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Interní koncert ÏákÛ ZU·

vstupné dobrovolné 

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Klozet
volné divadelní představení

v předprodeji 80,–/na místě100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ozvûny ZOOM ZbliÏenia
2015
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 23. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Fotograf
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Whiplash
Oscarový týden 80,–

pátek 24. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Birdman
Oscarový týden 80,–

sobota 25. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Asterix: Sídli‰tû bohÛ 3D
animovaný 130,–

16.00 – HASIâÁRNA NA DALIMù¤ICÍCH
Posezení pfii dechovce 
zakončení sezóny, Turnovanka 50,–

17.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádka z lucerny
volné divadelní představení 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Grandhotel Budape‰È
Oscarový týden 80,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kód Enigmy
Oscarový týden 80,–

nedûle 26. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Asterix: Sídli‰tû bohÛ 2D
animovaný 100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE 
Celest˘nka
Setkání s dechovkou

50,–/s permanentkou 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
Teorie v‰eho
Oscarový týden 80,–

19.30 – KINO SFÉRA
Chlapectví
Oscarový týden 80,–

pondûlí 27. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky ze ml˘na
představení pro školy + veřejnost

dle místa sezení 40,–/30,–/20,–

úter˘ 28. dubna
20.00 – KC ST¤ELNICE
Bratfii Ebenové – âas holin
koncert

v předprodeji 340,–/290,–/240,–
na místě 370,–/310,–/270,–

stfieda 29. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Felvidék – Horní zemû
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 30. dubna
00.01 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
půlnoční premiéra

140,–/100,– v kostýmu

10.00 – KINO SFÉRA
Fotograf
Kino nejen pro seniory 50,–

18.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ve ‰kole
34. pokračování, vystoupí Quasi trio

vstupné dobrovolné

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cry baby cry
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 240,–/na místě 280,–

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný

175,–/145,– děti do 15 let

pátek 1. kvûten 
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný

175,–/145,– děti do 15 let

sobota 2. kvûten
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 3D
animovaný/dobrodružný

140,–/120,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Pofiád jsem to já
drama 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný

175,–/145,– děti do 15 let

nedûle 3. kvûten
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 2D
animovaný/dobrodružný

125,–/100,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 2D
akční/dobrodružný

140,–/110,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Pofiád jsem to já
drama 100,–Oscarov˘ t˘den v kinû Sféra nabízí v‰echny leto‰ní pecky pûknû pohromadû.
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Kino Sféra

ãt 2. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

ãt 9. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

drama/fantasy, FR/BEL,
2013, 131 min.

Pûna dní

Ryze abstraktní film s Audrey Tautou
nabíjí energií.

st 1. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

Ïivotopisn˘/drama, USA,
2014, 115 min., 15+, titulky

Divoãina

Reese Witherspoon si dává
dohromady divok˘ Ïivot v horách.

so 4. 4. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 5. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie/drama, USA/VB,
2015, 122 min., titulky

Druh˘ bájeãn˘
hotel Marigold

Pokraãování dovolenkové komedie
o nov˘ch láskách a pfiátelstvích.

ãt 2. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 3. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã
ãt 9. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 10. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã

akãní/krimi, USA, 2015,
140 min., 12+, titulky

Rychle
a zbûsile 7

Pokraãování akãní série s Vinem
Dieselem a Paulem Walkerem

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

animovan˘, USA,
2014, 76 min., dabing

Zvonilka
a tvor Netvor

Nové dobrodruÏství
víly Zvonilky.

3D so 4. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã
2D ne 5. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã
3D ãt 16. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã
3D pá 17. 4. – 19.30 hodin / 120 Kã

horor/thriller, âR,
2015, 86 min., 15+

Ghoul

Nov˘ ãesk˘ film, kter˘ si rychle
získal kultovní status.

st 8. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/thriller, BR,VB,
2014, 115 min., titulky

Odpad

Tfii chlapci v Riu naleznou hodnû
nebezpeãnou penûÏenku.

so 11. 4. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 12. 4. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘/komedie, VB/FR,
2015, 85 min., dabing

Oveãka Shaun
ve filmu

Îivot na farmû rozhodnû
nemusí b˘t nuda.

FK

so 11. 4. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 12. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã

akãní/drama, âR,
2015, 104 min., 12+

Lovci a obûti

Nové ãeské drama s Tomá‰em
Hanákem a Martinem Krausem.

st 15. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

?

Divoká
karta Sféry

Pfiijìte do kina a nechte
se pfiekvapit. 

so 11. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 12. 4. – 17.00 hodin / 110 Kã
so 18. 4. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 19. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã 

drama/váleãn˘, PL,
2014, 127 min., 12+, titulky

Mûsto 44

Polské váleãné drama
s hollywoodsk˘m vizuálem.

FK FK

FK

ãt 16. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

ãt 23. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

ãt 30. 4. – 10.00 hodin / 50 Kã
– kino nejen pro seniory

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

Fotograf

Nov˘ ãesk˘ film
s Karlem Rodenem v hlavní roli.
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ãt 23. 4. – 19.30 hodin / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

hudební/drama, USA,
2014, 107 min., titulky

Whiplash

Film o tom, jak z ãlovûka
dostat maximum.

2D tit ãt 30. 4. – 00.01 / 140 Kã / 100 Kã
v kost˘mu – pÛlnoãní premiéra

3D tit ãt 30. 4. – 19.30 / 175 Kã / dûti do 15let 145 Kã
3D dab pá 1. 5. – 19.30 / 175 Kã / dûti do 15let 145 Kã
3D dab so 2. 5. – 19.30 / 175 Kã / dûti do 15let 145 Kã
2D dab ne 3. 5. – 17.00 / 140 Kã / dûti do 15let 110 Kã

akãní/dobrodruÏn˘,
USA, 2015, 150 min.

Avengers:
Age of Ultron

Cel˘ t˘m Avengers se podruhé
schází na filmovém plátnû.

pá 24. 4. – 19.30 hodin / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

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

Birdman

Vítûzn˘ oscarov˘ snímek
s Michaelem Keatonem.

st 22. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

rÛzné

Ozvûny ZOOM
ZbliÏenia 2015

Leto‰ní roãník pfiehlídky
krátk˘ch filmÛ.

3D so 18. 4. – 14.30 hodin
/ 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

2D ne 19. 4. – 14.30 hodin
/ 110 Kã / 90 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.

3D so 25. 4. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 26. 4. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘, FR,
2014, 85 min., dabing

Asterix:
Sídli‰tû bohÛ

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

so 25. 4. – 17.00 / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

komedie, USA/N,
2014, 100 min., 12+, titulky

Grandhotel
Budape‰È

Jaké to je b˘t manaÏerem
horského hotelu.

so 25. 4. – 19.30 / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

váleãn˘/Ïivotopisn˘, VB/USA,
2014, 114 min., 12+, titulky

Kód Enigmy

Pfiíbûh profesora Alana Turinga
o rozlu‰tûní nûmecké ‰ifry. 

st 29. 4. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

animovan˘/dokumentární,
SK/âR, 2014, 75 min.

Felvidék
– Horní zemû

ReÏisérka hledá své kofieny a naráÏí
na maìarsko-slovenské vztahy

pá 17. 4. – 22.00 hodin / 110 Kã
– Horror Night

so 18. 4. – 19.30 hodin / 110 Kã 
ne 19. 4. – 17.00 hodin / 110 Kã

horor/thriller, USA,
2014, 100 min., 15+, titulky

Neuteãe‰

Devatenáctiletá Jay se probudí
svázaná a opu‰tûná v továrnû.

ne 26. 4. – 17.00 / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

Ïivotopisn˘/drama, VB,
2014, 123 min., 12+, titulky

Teorie v‰eho

Strhující Ïivotní pfiíbûh geniálního
Stephena Hawkinga.

ne 26. 4. – 19.30 / 80 Kã
– Oscarov˘ t˘den

drama, USA, 2014,
165 min., 12+, titulky

Chlapectví

Pfiíbûh o obyãejném
dospívajícím chlapci.

FK

FK
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Mûstské divadlo

Techtle Mechtle a Screamers
Dvě přední české travesti skupiny vystoupí v tur-
novském divadle se show nazvanou Přijela pouť.
V pouťovém prostředí se přestaví pánové Lukáš,
Jarda, Honza a Patrik třeba jako Hana Zago-
rová, Ilona Csáková, Anastacia, Cher nebo Lucie
Bílá.

Originální show na vysoké úrovni měli diváci
možnost vidět i v soutěži Československo má
talent. Těší se oblibě po celé České republice již

několik let a tentokrát přijíždí ve zcela novém
kabátě. Strhující podívaná zvedne ze židlí snad
každého. 

stfieda 1. dubna od 19 hodin
Techtle Mechtle a Screamers
travesti show
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 260 Kã, na místû 290 Kã

Jifiina Bohdalová usedne na Pohovku
S oblíbenou herečkou Jiřinou Bohdalovou si bude
na dubnové Pohovce povídat režisér Milan Schej-
bal. Hudební doprovod zajistí Andy Seidl a Pavel
Půta. 

Českou herečku a zasloužilou umělkyni není po-
třeba dlouze představovat. Byla dlouholetou člen-
kou Divadla na Vinohradech, účinkovala v mnoha
zábavných a oblíbených pořadech a scénkách. Je
významnou vypravěčkou dětských pohádek a ve-
černíčků, svůj hlas propůjčila do Pohádek ovčí ba-
bičky, Broučků či Pohádek z mechu a kapradí
a příběhů o Rákosníčkovi a Racochejlovi. Z mno-
ha filmů, ve kterých hrála, jsou často připomínány
snímky jako Ucho, Dáma na kolejích, Světáci

nebo Nesmrtelná teta. Jako vynikající herečka zís-
kala Jiřina Bohdalová také několik ocenění včetně
Českého lva, TýTý nebo Thálie za celoživotní
mistrovství v oboru činohra. 

Režisér Milan Schejbal se zaměřuje zejména na
divadelní komedie, z nichž si často vybírá z nej-
úspěšnějších textů současných autorů. Mezi jeho
divácky oblíbené inscenace patří třeba komedie
Charleyova teta nebo dramatizace románových
předloh jako Saturnin nebo Jak jsem vyhrál válku. 

pátek 3. dubna od 19 hodin
Jifiina Bohdalová 
a Milan Schejbal
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã/seniofii na OSV 140 Kã

Putování ztracené kapky 
Už se vám jistě stalo, že když jste si v zimě postavi-
li sněhuláka, tak vám s příchodem jara roztál.
Zbyly z něj jenom loužičky a starý rozbitý hrnec. 

Napadlo vás někdy, kam se ten sněhulák vlastně
poděl? Jestliže vás ne, tak malého Vlastíka ano.
A byl tuze smutný. Ale pak se stalo něco, co nikdo
nečekal. Ten starý hrnec, co zůstal po sněhuláko-
vi, se stal kouzelným, a to se pak začaly dít věci!
Vlastík se s hrncem vydal na dlouhé putování za

slzou, párou a nakonec i vločkou. Co všechno se
mu stalo a co viděl, to můžete zažít i vy společně
s ním.

úter˘ 14. dubna od 8.30 a od 10 hodin
Putování ztracené kapky
pfiedstavení pro ‰koly + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné dle místa sezení 40 Kã/30 Kã/20 Kã
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Ideální pár se tû‰í na afterparty v Barnebaru
Vyrazit do divadla a pak rovnou do baru? My
v tom nevidíme problém. Vyzkoušet si tenhle po-
stup můžete už 7. dubna, kdy bude po divadelním
představení Ideální pár následovat velká after-
party v Barnebaru s herci Kristýnou Leichtovou
a Markem Adamczykem, možná dorazí i režisér
Adam Kraus. Welcome drink zdarma je samozřej-
mostí. Žádné intelektuální debaty nečekejte, skvělý
pokec s fajn herci naopak ano. Pro studenty máme
navíc 50% slevu na vstupné. 

Kristýnu Leichtovou můžete znát jako Ivu Pa-
covskou ze seriálu Comeback, z Účastníků zájez-
du nebo ze seriálu Gympl s (r)učením omezeným.
Marek Adamczyk si zahrál v seriálu Vyprávěj nebo
ve filmech Lidice a Hany. Adam Kraus je sice vy-
studovaný herec a fanynky ho znají jako fešáka
z Ordinace v růžové zahradě, v současné době se
ale věnuje spíš režii a Ideální pár je jedním z jeho
prvních vlastních počinů. Tým doplňují dva mladí
producenti, Hanuš Jordan a Václav Blumentrit. 

Představení Ideální pár není zrovna klasickou
divadelní hrou, naopak by se dalo říct, že má
s vážným divadlem pramálo společného. Celý tým
tvoří mladí lidé s moderním pohledem na svět,
kteří nehodlají po představení vysedávat v divadle
u skleničky vína a diskutovat nad smyslem života.
Naopak si s vámi radši dají drink v nedalekém
Barnebaru.

Welcome drink zdarma 
a poloviãní vstupné
Barnebar bude po skončení představení Ideální
pár otevřený jen pro diváky, kteří se u vstupu pro-
kážou vstupenkou z divadla, na kterou pak navíc
dostanou uvítací drink zdarma. 

Vstupenky seženete na recepci Kulturního centra
Střelnice, ale koupit si je můžete i jednoduše přes
internet. Cena vstupného je v předprodeji 320 Kč,
na místě 360 Kč. Studenti s platným průkazem
mají lístky za polovinu, takže v předprodeji za 160 Kč,
na místě pak za 180 Kč. 

Lístky rozhodně nevyhazujte, jen s nimi se do-
stanete na exkluzivní afterparty v Barnebaru a vý-

měnou za ně pro vás bude připravený welcome
drink zdarma.

Hra o mlad˘ch, ktefií Ïijí v iluzi
dokonalého ‰tûstí
Divadelní představení Ideální pár slaví obrovské
úspěchy v Praze a na začátku dubna se poprvé
představí i mimo Prahu. TEĎ! Divadlo s ním za-
vítá do turnovského Městského divadla. Konver-
zační vztahovou komedii v režii Adama Krause
představí divákům herečka Kristýna Leichtová
a její kolega Marek Adamczyk.

Ideální pár je o životě mladých úspěšných lidí,
pro které je práce vším a názory jiných jsou jim
cennější než vlastní život. Svět lidí s bezchybným
životem ale není zdaleka tak dokonalý, jak by se
mohlo na první pohled zdát. „Je to zajímavá son-
da do života dvou lidí, kteří žijí v iluzi dokonalého
štěstí, ale pod povrchem je to všechno úplně ji-
nak,“ popisuje herečka Kristýna Leichtová. 

Vtipnûj‰í, lehãí, ménû pouãné
Autorkou původní předlohy je polská dramatička
Anna Burzynská, její text si ale mladí čeští tvůrci

upravili po svém. Je odlehčenější, vtipnější a méně
poučný. Každý si v něm ale může najít to své.
„Můžete tam přijít a od začátku do konce brečet,
protože se vás to bude přímo týkat a nepřijde vám
to vůbec vtipné. Pak ale může přijít někdo s větším
odstupem, který má tu situaci už za sebou, a bude
se celou dobu řehtat, je to hodně individuální,“ říká
Adam Kraus.

Ideální pár je prvním počinem produkce TEĎ!
Divadla, původní verze hry získala v Polsku mnoho
divadelních ocenění a dočkala se řady úspěšných
inscenací i v Německu. V Městském divadle v Tur-
nově bude k vidění poprvé mimo Prahu, a to už
7. dubna od 19.30 hodin. Vstupenky jsou k dostá-
ní na recepci Kulturního centra Střelnice nebo je
možné si je rezervovat či zakoupit přes internet.

úter˘ 7. dubna od 19.30 hodin
Ideální pár
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 320 Kã/studenti 160 Kã, 
na místû 360 Kã/studenti 180 Kã
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Obu‰ku! Z pytle ven!
Divadelní společnost Julie Jurištové přiveze kla-
sickou pohádku na motivy K. J. Erbena, tentokrát
v muzikálovém podání. 

Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bez-
pracném životě, bohatství a moci. Napravit všech-
ny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti.
Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka sná-
šejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená

dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade.
Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Pří-
běh je určen pro děti od 3 do 10 let. 

sobota 18. dubna od 10 hodin
Obu‰ku! Z pytle ven!
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo 
vstupné 50 Kã

Jednoaktovka, která se odehrává na toaletách
Jednoaktová úsměvná hra maďarské spisovatelky
Katalin Thuróczy v podání turnovského souboru
Společnost Bloumající Veřejnosti. Na festivalu
Modrý Kocour byla hra vybrána k účasti na celo-
státní přehlídce s postupem na Jiráskův Hronov.

Děj Klozetu se odehrává na opuštěných toaletách.
Již od počátku je jasné, že půjde o konflikt dvou
mužů žijících na okraji společnosti. Jeden z nich
vnikne uprostřed noci na toalety za účelem pře-
spání nevěda, že se jedná o bydliště druhého, který

se právě vrací. Začíná boj o matraci a rozvíjí se hodi-
nový duel, ve kterém si oba houmlesáci brání každý
„to své“. Rozvíjejí svůj vztah překvapivými zvraty
a přes počáteční nevraživost k sobě nacházejí cestu.

stfieda 22. dubna od 19.30 hodin
Klozet
volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 80 Kã, na místû 100 Kã

Plaãte, nebo se smûjte s Ïivotním kouãem
Švandovo divadlo přiveze do Turnova hru o pěti
ženách, které se sejdou u životního kouče. Chtějí
vědět, jak změnit dosavadní život, se kterým ne-
jsou spokojené. 

Lekce life coachingu otevře oči všem divákům,
a to nejenom ženám. Výbuchy smíchu, sebeuvě-
domění a drsná pravda, taková je inscenace Cry
Baby Cry. „Může nás ale vůbec někdo naučit, jak
žít a jak být šťastný? To je otázka. Náš divadelní
zrychlený kurz pod vedením kouče Jaroslava Šmída
nebo Michala Dlouhého se o to pokusí,“ uvádějí
svou hru sami tvůrci. Autorská inscenace herec-

kého kolektivu Švandova divadla pod režijním ve-
dením Martiny Krátké řeší aktuální problémy.
Téma inscenace navozuje současnou náladu ve
společnosti. Divák se může skvěle pobavit, ale po-
kud chce, může být sám vtáhnut do life coachingu
a leccos si uvědomit. 

ãtvrtek 30. dubna od 19.30 hodin
Cry Baby Cry
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã, na místû 280 Kã
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Zahradnické centrum DIKÉ Příšovice 
přijme pracovníka na pozici

prodavaãka – zahradnice

Bližší informace na telefonu 603 541449 
Ing. Pavel Halama

E-mail: obchod@dike-centrum.cz
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hudební pozvánky

Ochutnejte hudbu z Ïenského nitra
Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá
melancholický eros krajiny a v něm odkrývá hlasy,
které konejší.

Hudba Tara Fuki je naprosto svébytná, své kořeny
má ve společných improvizacích, které jsou po-
stupně hlouběji propracované. Je křehce dyna-
mická a výrazově nesmírné bohatá. Obohacená
o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek
vytváří originální krasohled ženského nitra. 

Jejich písně pro dvě dřevěná těla, protkaná
mazlivým zvukem polštiny, vytváří na první po-
slech křehké tóny, které se mávnutím smyčce do-

káží měnit v nebezpečnou past. Na své poslední
desce s názvem Winna se duo opět vrací ke svým
kořenům, k čistým křehkým písničkám bez hostů,
bez elektroniky. Jen dvě cella, dva krásné hlasy
a dvě dámy.

ãtvrtek 9. dubna od 20 hodin
Tara Fuki
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 140 Kã

Temná strana vystoupí na malé scénû
„Jsme už zkušení bigbítoví harcovníci, nicméně
máme neklidná srdce a pořád zkoušíme a hledáme
nové cesty,“ tvrdí o sobě kapela Dark Side. 

Skupina Dark Side vznikla v roce 2011 ve složení
Dušan (kytara), Jirka (basa), Simona (zpěv)
a sampler – to ostatní. 

Cílem bylo hrát netuctové věci, zejména pak ně-
co jako gothic po česku. 

Někdy v srpnu 2011 nastoupil do kapely další
kytarista Míra, čímž se zvuk celkově zhutnil. Dark

Side bude další kapelou, která se představí nejen
rockovým fanouškům na malé (domácí) scéně
v Restauraci Střelnice. 

pátek 17. dubna od 20 hodin
Dark Side
malá (domácí) scéna
Restaurace Stfielnice
vstupné dobrovolné

Varhany rozezní Markéta Schley Reindlová
Markéta Schley Reindlová je laureátkou mnoha
varhanních soutěží a její koncertní repertoár ob-
sahuje tradičně díla napříč staletími, od J. S. Ba-
cha po P. Ebena. To vše zazní na koncertě v Tur-
nově, který se uskuteční v chrámu Narození Panny
Marie. 

Varhanice Markéta Schley Reindlová studovala
na plzeňské konzervatoři klavír a varhany, pak na-
stoupila na AMU do varhanní třídy profesora Jana
Hory a aktivně se účastnila řady interpretačních

kurzů v Česku i v zahraničí. Žije v bavorském Bam-
bergu, kde působí jako sbormistryně a věnuje se
sólové i ansámblové koncertní činnosti. 

stfieda 8. dubna od 19.30 hodin
Markéta Schley Reindlová
Turnovsk˘ hudební veãer
Chrám Narození Panny Marie
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
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Napfiíã se vydá René Souãek 
V dubnovém pořadu Písničky napříč bude hostem
Ondřeje Halamy písničkář René Souček hrající
vlastní tvorbu na kytaru a poslední dobou i na
ukulele, které mu velmi učarovalo.

Jeho texty jsou jakoby ze života, jejich pointa baví
publikum ve veselé poloze, ale dokáže i výrazně
zasáhnout city v pomalých a dumavých písních.
René Souček je také pravidelným účastníkem fes-
tivalů, jako jsou Muzikantské žně ve Frýdku-

Místku nebo Colours of Ostrava. Reného velkým
fanouškem je mimo jiné i Jarek Nohavica. 

nedûle 19. dubna od 19 hodin
Napfiíã – René Souãek
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 80 Kã, na místû 100 Kã

Setkejte se s dechovkou Celest˘nkou
Taneční odpoledne s dechovkou se tentokrát ode-
hraje pod taktovkou liberecké Celestýnky. 

Ta se může pyšnit širokým repertoárem od klasické
dechovky přes lidovou hudbu až po swing a ope-
retu. Celestýnka je dechovka založená v roce 1966
v liberecké restauraci u Celestýna. Ve svých začát-
cích hrála tradiční českou dechovku na tanečních
večerech, bálech a plesech. Během let účinkování
se zde vystřídali aranžéři, kapelníci, zpěváci, muzi-

kanti a moderátoři známých jmen, kteří se natrva-
lo zapsali do Zlatého fondu české zábavné hudby. 

nedûle 26. dubna od 15 hodin
Celest˘nka
Setkání s dechovkou
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã, s permanentkou 30 Kã

Bratfii Ebenové – âas holin
Bratři Ebenové oslavili v roce 2014 třicet let od vy-
dání svého prvního alba Malé písně do tmy a zá-
roveň přišli se zbrusu novou deskou s názvem Čas
holin, kterou přijedou v rámci svého turné před-
stavit i do Turnova.

Nové album Čas holin je pátým řadovým albem
kapely, obsahuje 13 písní, jejichž autorem je po
hudební i textové stránce Marek Eben. Výjimku
tvoří zhudebnělá báseň Vítězslava Nezvala Sbo-
hem a šáteček. Koncert na turnovské Střelnici bu-
de z větší části postaven na repertoáru z nového
alba, během koncertu však dojde i na zásadní
skladby z předchozích let. Třicáté výročí vydání
prvního alba bylo totiž také impulzem k oprášení

několika skladeb z raného folkového období.
Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryš-

tofa a Davida – tvoří kapelu rytmika působící mi-
mo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka: Jiří Veselý
(basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, per-
kuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kyta-
ry). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající
jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

úter˘ 28. dubna od 20 hodin
Bratfii Ebenové – âas holin
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál 
vstupné v pfiedprodeji 340 Kã/290 Kã/240 Kã, 
na místû 370 Kã/320 Kã/270 Kã
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KCT informuje

Cestovatel Luboš Vránek nás provede slovem i ob-
razem současným Íránem s ohlédnutím do histo-
rie Persie. 

Kouzlo Orientu stále přitahuje silou tajemnosti
a z toho vyplývající zvědavosti. Přestože Írán není
zrovna zemí, do které se valí zástupy turistů, roz-
hodně stojí za vidění. 

Jeho starší název Persie provokuje fantazii a vy-
volává představy dlouhých karavan, hlučných ba-
zarů prosycených vůněmi exotiky, tajemných
chrámů s ještě tajemnějšími kněžími a měst s nád-
hernými paláci a zahradami, které obývají doby-

vatelé i moudří vládci. Při cestě napříč Persií,
kterou vás provede Luboš Vránek, se nechte pře-
kvapit přívětivými lidmi, pouštní krajinou, zemí
opěvovanou skvělými básníky a plnou pohádko-
vých mešit a paláců. 

Persie provokuje fantazii a zvûdavost

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

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

1. dubna – Techtle Mechtle a Screamers
(Travesti show) 260,–

3. dubna – Pohovka – Jiřina Bohdalová
(Talkshow) 200,–/140,–

7. dubna – Ideální pár (volné divadelní
představení) 320,–

8. dubna – Markéta Schley Reindlová
(Turnovský hudební večer) 100,–

9. dubna – Tara Fuki (koncert) 100,–

14. dubna – Írán – země Boha a slunce
(Cestovatelský klub) 70,–

19. dubna – Písničky napříč s Reném Součkem
(koncert) 80,–

22. dubna – Klozet (volné divadelní představení)
80,–

26. dubna – Celestýnka (Setkání s dechovkou)
50,–

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
(volné divadelní představení) 370,–

11. kvûtna – Žena za pultem 2: Pult osobnosti
(divadlo) – vyprodáno

26. kvûtna – Žlutý pes (koncert) 140,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:

pondělí 7.30–18.00 (od devíti do deseti hodin 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

Upozornění: V polovině března byl ukončen před-
prodej vstupenek na akce Kulturního centra Turnov
v informačním centru na náměstí Českého ráje.

Pfiedprodej vstupenek

úter˘ 14. dubna od 18 hodin
Írán – zemû Boha a slunce
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

Nedostáváte do schránky 
Hlasy a ohlasy Turnovska? 

Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra 
na Stfielnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,

v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stfielnici. 
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného, 

mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stfielnice, 
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese

romana.kefurtova@kcturnov.cz.
Bratfii Ebenové
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz

úter˘ 7. dubna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie 
– Od vûdy k mikrofonu 
a od mikrofonu ke knize
Autorský večer s významným botanikem a spiso-
vatelem RNDr. Václavem Větvičkou o krásách
přírody, knihách a životě vůbec. Doplněno autor-
ským čtením a prodejem knih; na závěr bude
uspořádána autogramiáda.

úter˘ 7. dubna od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 12. ročníku přehlídky v umění vyprá-
vět se koná na počest Jiřího Žáčka, Jana Wericha
a Jana Drdy. Přihlášeni jsou vypravěči ve věku od
6 do 18 let, zvláštní kategorii tvoří tzv. „rodinné
vyprávění“ rodin s dětmi.

ãtvrtek 9. dubna od 14 hodin, penzion ÎiÏkova
MÛj Ïivot se stromy
Beseda a autorské čtení pro seniory s PhDr. Marií
Hruškovou. Pořádano v rámci Klubu Aktivní senior.

ãtvrtek 16. dubna od 14 hodin, penzion ÎiÏkova
Jarní tvofiení pro radost
Tvořivá výtvarná dílna pro seniory v rámci Klubu
aktivní senior.

sobota 18. dubna, po celé âeské republice
Ukliìme âesko
Celostátní projekt Ukliďme Česko klade důraz na
ekologii a den 18. dubna se bude uklízet po celé
republice. Zapojte se i vy!

nedûle 19. dubna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Vãelky a bubáci z ruliãek, 
kolíãková a vafieãková dílna
Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi bude za-
měřena na výrobu z kolíčků a papírových ruliček.
Dílnu povedou lektorky Eva Šrajerová a Iva Da-
lerová.

pondûlí 20. dubna od 14 hodin, penzion V˘‰inka
stfieda 22. dubna od 14 hodin, DD Pohoda
Cestopisná pfiedná‰ka pro seniory
– Finsko
Zajímavosti ze života seniorů v této severské zemi
a přiblížení přírodních krás. Přednáší Ing. Jan
Maruška, bývalý velvyslanec České republiky
v Helsinkách.

úter˘ 21. dubna od 19 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie – Zdenûk Kalista:
âesk˘ historik a básník
Komponovaný pořad slova a hudby o významné
osobnosti u příležitosti 115. výročí narození.
Průvodní slovo PhDr. Květoslava Hnízdová, osob-
ní vzpomínky MUDr. Josef Černý, citace textů
Eva Kordová, Petr Pešek. Hudební doprovod
Jaroslava Petrásková a Martin Hybler.

stfieda 22. dubna
Den Zemû – úklid okolí ‰kol
a mûsta
Již tradičně se zapojí turnovské základní a střední
školy do úklidu města a okolí jejich škol.

pátek 24. dubna
V˘let na zámek Kuks
Celodenní výlet pro posluchače Virtuální univer-
zity třetího věku na historický zámek Kuks.

úter˘ 28. dubna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Pejsek
a koãiãka
V rámci cyklu Večerníček má narozeniny k 50. vý-
ročí vzniku oblíbeného televizního pořadu pro děti
se vydáme za příběhy oblíbené pohádkové dvojice
s loutkovým souborem Matičky. 

Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi zároveň
inspiruje k výtvarné soutěži pro děti na toto téma.

ãtvrtek 30. dubna
Odborná exkurze do PrÛhonic
Celodenní odborná exkurze do dendrologické za-
hrady v Průhonicích, odborný výklad Ing. Josef
Souček. Přihlášky a informace na odboru životní-
ho prostředí.

Výstavy

do 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 Encyklo-
pedii pro žáčky. 

do 15. kvûtna; Základní umûlecká ‰kola Turnov
Eva Mastníková dûtem
Výstava knižní ilustrace významné české ilustrá-
torky a malířky Evy Mastníkové.

Soutěž

Pfiíroda na Zemi
uzávûrka soutûÏe 31. prosince 2015
Bližší informace na www.knihovna.turnov.cz
nebo www.turnov.cz. Soutěž Příroda na Zemi má
uzávěrku 31. prosince.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

23. dubna od 16.30 hodin, Klenotnice, slavnostní zahájení
Poklad!!! Poklady a depoty 
od pravûku po souãasnost
„Poklad!!!“ Výkřik, který od nepaměti vzrušuje
dobrodruhy a snílky. Avšak nejen momentální po-
třebou, ale i společenským a technologickým roz-
vojem lidstva nebo dramatickými událostmi, se
v průběhu epoch a staletí může měnit obsah toho-
to slova. Výstava Poklad!!! chce proto ukázat, jak
si poklad (archeologové pro něj raději používají

výraz depot) představovali lidé od doby kamenné
po současnost, jak se měnila představa o tom, co
je cenné. 

Nejstaršími exponáty proto budou ukázky z jed-
noho z mála depotů neolitických kamenných ná-
strojů, následují měděné a bronzové zbraně
a ozdoby. Své místo však v expozici naleznou
i předměty ze železa, protože i ty bývaly coby dra-
hocenný poklad dočasně ukládány do země. Ale
protože jsme věrni koncepci muzejní Klenotnice
neboli trezoru, budou na výstavě převažovat výrobky
z drahých kovů. Od pravěkých smotků zlatého
drátu nebo keltských „duhovek“ po mince, šperky
a klenoty, které byly kdysi za dramatických okol-
ností ukryty a mnohem později náhodně objeveny. 

Specifickým druhem pokladu je poklad chrá-
mový, který se při kostelích a klášterech utvářel
dary bohatých donátorů. Představují jej kalichy,
monstrance, relikviáře a další vzácná preciosa za-
půjčená z litoměřického biskupství a kapituly.
Mezi nimi nepochybně zaujme také filigránový
kalich a kropenka s granáty a zazáří velký a cenný
briliant na zlaté barokní lunule (část monstrance).
V závěru připomenou nejmladší exponáty uložené
kolem poloviny 20. století doby a události teprve
nedávno minulé, okupaci, po ní odsun sudetských
Němců nebo únorový převrat a znárodňování,
vždy poznamenané nejistotou a obavami z bu-
doucnosti. V nich byl poklad alespoň jakousi na-
dějí na přežití a nový začátek a s odstupem let také
klíčem k pátrání po neznámém napínavém příbě-
hu. Výstava potrvá do 7. června.

od 2. dubna do 17. kvûtna, v˘stavní sál muzea
2+2 Roztoãilovi 
Obrazy, keramika, šperk, restaurování. Výstava
představí tvorbu dvou generací rodiny výtvarníků
z Malé Skály.

do 26. dubna, galerie muzea
ZaslouÏil˘ lékafi
Zakladatel Chráněné krajinné oblasti Český ráj,
sokol, fotograf, mineralog, sběratel, spisovatel –
Jiří Šolc. Výstava představuje průřez jeho dílem, na
které navazují aktivity turnovského muzea dodnes. 

úter˘ 7. dubna od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Za les
Libuše Pražáková - sochařka, malířka. Propojová-
ním médií hledá rovinu své tvorby, mezi obrazem
a objektem. Tvorbu vnímá jako cestu, jak najít
smysl a jak najít vnitřní klid. Poslední práce jsou
malby vycházející z krajiny, lesa, kde byla, kudy
šla. Výstava potrvá do 11. června. 

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí
kvûten–záfií 9.00–17.00 hodin
fiíjen–duben 9.00–16.00 hodin

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova

Velikonoce na Dlaskovû statku, sobota 4. dubna od 9 do 17 hodin
Pomlázka teãe okolo pece
Akce navazuje v cyklu výročních svátků na před-
chozí Masopust. Již tradiční je součástí tohoto
pořadu vystoupení folklórních souborů, ukázky
řemesel, program pro děti, dílna velikonočních
dekorací. 

Program:

10.30 hodin – Říkanky a písničky s Evou Kordovou

11.00–11.45 hodin – Loutkové divadlo Kozlík s po-
hádkou O pyšné čarodějnici

12.00 hodin – Folklórní soubor Nisanka, hudebně-
taneční vystoupení

12.30 hodin – Představení řemeslníků nominova-
ných na ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby LK

13.00 hodin – Vynášení Smrti do Jizery za dopro-
vodu písní a tanců FS Nisanka

13.45–14.30 hodin – Loutkové divadlo Kozlík s po-
hádkou Jak šel Kozlík do světa

14.30–15.30 hodin – Hudba u města Vídně – staro-
pražské písničky

15.45–16.15 hodin – Loutkové divadlo Kozlík s Vod-
nickou pohádkou 

16.15–17.00 hodin – Hudba u města Vídně – staro-
pražské písničky

9.00–17.00 hodin – Řemeslně-výtvarná dílna – vý-
roba velikonočních dekorací

Vstupné: 40,– / 20,– Kč
Součástí akce je Velikonoční jarmark a občerstvení.

DlaskÛv statek otevfien od 1. dubna dennû kromû pondûlí 
od 9 do 16 hodin.

Muzeum âeského ráje 
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Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov 
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com 
603 293 957

úter˘ 7. dubna od 17 do 18.30 hodin, budova Îluté ponorky
Turnov, kajuta ã. 21
Kurz 3D grafiky a video stfiihu
6 lekcí ve freeware programu Blender. (ukončení
12. 5. 2015). Do tajů video střihu a 3D grafiky vás
zasvětí Petr Hostaš (tel. 728 867 807). Kapacita
8 osob, vlastní notebook výhodou. Závazné rezer-
vace posílejte na e-mail biggpetr@gmail.com nej-
později do 3. 4. 2015. Cena 1 000 Kč.

sobota 11. dubna od 9 do 16 hodin, keramická dílna 
v Z· ÎiÏkova
Kurz keramiky s Danou
Kupkárovou
Téma bude volné, např. ochutnávka keramických
technik, vyrobte si svojí mísu.
Termín druhého setkání upřesníme až na 1. setká-
ní. Glazování (pravděpodobně 16. 5. od 9 do 15
hodin) Závazné rezervace posílejte na email dana-
kupkar@seznam.cz. Kapacita 12 osob. Cena za
oba dny: dospělí 800 Kč, děti do 18 let 500 Kč

(v ceně odborná pomoc, materiál a pomůcky, vy-
pálení a glazury). 

úter˘ 14. dubna od 14 do 18 hodin, v˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Vosková batika na papír a textil
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Na jarní vlnu
naskočíme s voskovou batikou, kterou si vyzkou-
šíme na papír i textil. Vítáni jsou nadšenci všeho
věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.

úter˘ 21. dubna od 16 do 18 hodin, sál Îluté ponorky v pfiízemí.
Jarní besídka irsk˘ch tancÛ
Taneční soutěž členů kroužků irských tanců.

úter˘ 28. dubna od 14 hodin, Základní umûlecká ‰kola Turnov
Turnovsk˘ kos 2015
16. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepší-
ho turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v pěti
kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež
do 15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí
by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje
postupující na KOSA. V případě, že ve škole no-
minační kolo neproběhne, je možné přihlásit se
do soutěže individuálně přímo v budově Žluté po-

norky. Propozice najdete na webových stránkách
www.zlutaponorka.turnov.cz.

ãtvrtek 30. dubna od 17 hodin
âarodûjnice na Lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čaro-
dějnic. Od 17 do 19 hodin soutěže a hry pro děti.
Po 19 hodině vyhlášení nejkrásnější malé čaroděj-
nice a po 20 hodině bude zapálen velký oheň.
Občerstvení tradičně v režii SDH.

Îlutá ponorka 

Fotoklub Safír
od soboty 4. dubna do nedûle 5. kvûtna
OkamÏiky z pfiírody oãima 
Jifiího ·Èastného
Jiří Šťastný zachycuje neopakovatelné děje,
které se běžnému pozorovateli nenaskytnou.
Velkou oblibu má v jeřábech popelavých, za
kterými podniká i delší výpravy na jejich jarní
a podzimní shromaždiště. 

„Teprve trpělivým pozorováním z úkrytu a vy-
čkáváním na ten správný záběr poznáme přírodu
v její plné kráse. Stačí se na chvíli ztišit, posedět
třeba na okraji lesa a za okamžik budeme součástí
přírodní scenérie.“ Výstava bude prodejní, foto-
grafie je možné objednávat již v průběhu výstavy
na telefonu 732 525 942, samotný prodej proběh-

ne až po jejím skončení. Fotografie jsou natištěné
na fotopapír s keramickou ochrannou vrstvou, za-
ručují barevnou stálost. 
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První specializované zařízení v Libereckém kraji
pro dospělé hendikepované s autismem se otevřelo
ve čtvrtek 12. března v Turnově. Komunitní centrum
Slunce všem vybudoval stejnojmenný turnovský
spolek, který je poskytovatelem sociální péče pro
dospělé osoby s těžkým mentálním postižením
a autismem. 

„Služby jsme začali poskytovat v pronajatých
prostorách od města Turnov a současně připravo-

vali stavbu samostatného domu, který splňuje po-
třeby našich hendikepovaných klientů. Dnes ten-
to dům otevíráme, splnil se nám zhruba desetiletý
sen,“ uvedla úvodem slavnostního zprovoznění
nového Komunitního centra Slunce všem statu-
tární zástupkyně spolku Marcela Kurfirstová. 

Otevření centra, které najdete u turnovského
nádraží mezi sportovní halou a základní a střední
školou, se zúčastnilo zhruba sedm desítek pozva-
ných hostů.

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

sobota 25. dubna
âesk˘ ráj dûtem
12. ročník akce u příležitosti zahájení turistické
sezóny v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi
Českého ráje“. Pro děti i dospělé bude připraveno
putování Hruboskalskem plné soutěžních úkolů
a otázek, při kterém se na cestě setkají s řadou po-
stav z pověstí Českého ráje. Jezdit bude tradičně
i parní vlak. Start: Sedmihorky, lázně 8.45–10.45,
cíl: Šťastná země Radvánovice.

Galerie u Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

do konce kvûtna
V˘stava Stromy – Eva Matylda
Jifiiãková
Eva Matylda Jiřičková je učitelkou výtvarné pří-
pravy a českého jazyka v SUPŠ a VOŠ Turnov. Asi
deset let fotografuje přírodu, a zvláště stromy, kte-
ré ji inspirují k psaní lyrických textů. 

Připravila deseti velkoplošných tisků na motivy
stromů z připravované básnické sbírky Stromy.
Eva Matylda Jiřičková má stromy moc ráda a její
výstava připomíná právě krásu „obyčejných“ stro-
mů kolem nás.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v dubnu: vÏdy v sobotu, v nedûli a ve svátek
9–17 hodin 

nedûle 5. dubna od 13 hodin
Audience s vévodou
Na zahájení turistické sezóny na hradě Valdštejn
je pro návštěvníky připravena od 13 do 16 hodin
audience s vévodou Albrechtem z Valdštejna a do-
polední prohlídky hradu s rytířem Šofem. Ve 14
hodin vystoupí Trubači z Valdštejna a v 16 hodin
se uskuteční vernisáž výstavy mandal Věry
Valáškové v prostorách kočárovny.
Více informací na webu.

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 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 gra-
nátu.

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.

od 1. dubna do 31. kvûtna 
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov
Podmalby na skle, prodejní 
v˘stava prací Janky Schmidtové
Podmalba na skle je jedna z těch krásných věcí,
kterými si naši předkové v malebných chaloup-
kách roztroušených v horách krátili čas. 

Právě ti mě inspirovali k mnoha nádherným ná-
mětům – pečení chleba, tlučení másla, paličková-
ní. Držím se ale i původních témat, a to biblických
námětů. Tím jsem ze Slovenska znovu přinesla do
Orlických hor lidové řemeslo, kterým se zde zabý-
vali skláři v hutích, a které zde již bylo téměř zapo-
menuto. 

Turnov má nové zafiízení pro hendikepované
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 13. dubna od 10 hodin
Návrat na trh práce po matefiské
dovolené
Beseda s Dis. Michaelou Uchytilovou: Sladění ro-
diny a zaměstnání. Jak postupovat při návratu do
zaměstnání po skončení mateřské či rodičovské
dovolené.

úter˘ 14. dubna od 10 hodin
MasáÏe dûtí 
Beseda s Ditou Šťastnou. Masáže dětí: prohlubují
vazbu mezi rodiči a dětmi. Navazují neverbální
komunikaci, zklidňují děti a učí je relaxovat, sou-
středit se, lépe usínat… Děti jsou odolnější vůči
nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí. 

pátek 17. dubna od 10 hodin
PomÛcky pro rozvoj 
psychomotorick˘ch dovedností 
Beseda s MUDr. Janou Kašákovou a Evou Pleslo-
vou. Psychomotorika jako zábavná výchova pohy-
bem. Seznámení s možnostmi rozvoje psychomo-
torických dovedností u dětí. Cena za akci 30 Kč.

sobota 18. dubna od 9 do 12 hodin
Setkání dvojãat
Setkání rodin dvojčat a vícerčat s Mgr. Martinou
Melíškovou. Setkání rodičů s dětmi, zpívání s ky-
tarou, výtvarná dílnička pro děti.

úter˘ 21. dubna od 16 hodin
Komunikace v rodinû
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou
Leitnerovou. Pokud si nerozumíme, nemůžeme
spolu vycházet. Komunikace v rodině, zásady
správné komunikace s dětmi, jak komunikovat
s partnerem před dětmi. Cena za akci 30 Kč.

stfieda 22. dubna od 10 hodin
Zdravé pfiebalování
Beseda s Mgr. Terezou Ševčíkovou. Zdravé přeba-
lování a přirozená dětská hygiena. Dozvíte se o vý-
hodách látkových plen; jak začít a co si připravit,
jaké existují typy. Co je to „Bezplenková“ metoda. 

ãtvrtek 23. dubna od 10 hodin
Zdrav˘ Ïivotní styl
Beseda s DiS. Pavlou Kalouskovou na téma: Zdravé
hubnutí, zdravá výživa. Naše zdraví záleží na tom,
jaký životní styl jsme zvolili. Cena za akci 30 Kč.

pátek 24. dubna od 10 hodin
Osobnost dítûte 
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Jak ji podpořit a rozvíjet. Jak ji nepoškodit.
Jaká je role vychovatele. Cena za akci 30 Kč.

úter˘ 28. dubna, 10 hodin
Vstup dítûte do matefiské ‰koly 
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Zdenou
Sokolovou. Přechod dítěte z rodiny do MŠ je prv-
ním krokem do dospělosti. Co by měly maminky
vědět, připravenost dítěte na vstup do MŠ, spolu-
práce rodiny a MŠ, spolupráce MŠ a ZŠ.

Centrum pro rodinu Náruã

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

nedûle 12. dubna od 14 do 18 hodin 
Workshop „V˘roba ‰perkÛ“
Výroba náušnic z korálků a dalších bižuterních
materiálů. Lektorka: Mgr. Markéta Kalistová.

úter˘ 14. dubna od 11 do 17.30 hodin 
Etika v sociální práci
Seminář akreditovaný MPSV. Lektorka: ThDr.
Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.

ãtvrtek 16. dubna od 9 do 15.30 hodin 
Jak umíme komunikovat?
Seminář akreditovaný MPSV, lektorka: Bc. Mar-
tina Škodová, DiS.

úter˘ 21. a ãtvrtek 23. dubna od 9 do 14 hodin 
VyuÏití mediaãních technik 
v sociální práci
Dvoudenní seminář akreditovaný MPSV, lektorka:
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Kytara v âeském ráji jiÏ 
po desáté!
Základní umělecká škola v Turnově zve na jubilej-
ní X. ročník festivalu Kytara v Ćeském ráji, který
proběhne ve čtvrtek 23. a v pátek 24. dubna v pro-
storách Muzea Českého ráje v Turnově a ZUŠ
v Turnově. Při příležitosti oslav již desátého roční-
ku přijal pozvání proslulý kytarista, pedagog
a profesor na Pražské konzervatoři Jiří Jirmal, kte-
rý zde oslaví své 90. narozeniny.

Festival zahájíme koncertem Jiřího Jirmala a po-
sluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka ve čtvrtek
23. dubna v 18.00 hodin. 

Festival bude probíhat také v prostorách ZUŠ
Turnov, kde se uskuteční přednáška věnována
Základům techniky hry na kytaru určená nejenom
pedagogům uměleckých škol, ale i všem zájem-
cům o hru na tento nástroj. Dále se nám zde také
představí mladý a nadějný stavitel mistrovských
kytar Petr Láska.

V pátek 24. dubna budou oslavy pokračovat
koncertem světoznámého kytarového virtuosa
a vítěze mnoha prestižních soutěží Aniella Desi-
deria, profesora na Hudební akademii v italské
Cosenze. 

Oba koncerty se uskuteãní v turnovském muzeu v galerii
u SasíkÛ od 18.00 hodin.
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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



duben 2015 | | 21

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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, Odbor správy majetku, Radek Dra‰nar, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Ma‰ov, Technické sluÏby Turnov s. r. o., Tûlov˘chovná jednota Turnov, Z· ÎiÏkova Turnov.

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

Od února letošního roku má Panochova nemocni-
ce Turnov nového provozního manažera. Stal se
jím, na základě výběrového řízení, Mgr. Otakar
Špetlík, který se ujal technické a provozní správy
nemocnice. Společně s členem představenstva
a lékařským náměstkem Krajské nemocnice Libe-
rec MUDr. Martinem Hrubým tak společně vytvo-
řili tým, jenž vede menší z nemocnic v rámci KNL. 

Jak vypadá hospodafiení nemocnice?
„Panochova nemocnice Turnov si vede velmi dob-
ře. Po fúzi od 1. 1. 2014 se díky mnoha synergic-
kým efektům, především v technické a obslužné
oblasti a vzájemné koordinaci zdravotní péče me-
zi libereckou a turnovskou nemocnicí, podařilo
vloni dosáhnout i v turnovské nemocnici ziskové-
ho hospodaření“, řekl generální ředitel a předseda

představenstva Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Zisk Panochovy
nemocnice Turnov dosáhl v roce 2014 3 milionů
korun. Liberce 26 milionů. Celkový zisk za rok
2014 je tedy ve výši 29 milionů korun. 

Výrazné zlepšení hospodaření se projevilo
i v koordinaci medicínských a ošetřovatelských
procesů. Zvýšil se i objem hospitalizovaných paci-
entů, jejichž počet se v roce 2014 zvýšil meziročně
o 7 %. Turnovská nemocnice je pacienty, nejenom
z České republiky ale i zahraničí, vyhledávána pro
bariatrické operace (zmenšení objemu žaludku),
kterých se v Turnově ročně provádí několik stovek. 

Podle Martina Hrubého situace v malých ne-
mocnicích ukazuje, jak důležitá je stabilita za-
městnanců. Lepší výsledky rovná se více peněz.
Pozitivní vliv fúze liberecké a turnovské nemocni-
ce pocítili také zaměstnanci, kteří na konci roku
2014 obdrželi plošné odměny. Zároveň s tím se
zvýšily i jejich mzdy. 

A co pfiestavby v turnovské nemocnici?
V minulém roce byl přesunut bufet a ve vstupních
prostorách vznikl nový. U návštěvníků nemocnice
velice oblíbený, s širokou nabídkou sortimentu.
V letošním roce se plánuje přestavět lékárnu. Ta
současná bude rozšířena o prodejnu zdravotnic-
kých potřeb. Současný provozovatel lékárny si ná-
klady na rekonstrukci uhradí sám. A až mu vyprší
smlouva, bude rozšířenou lékárnu od ledna 2017
provozovat přímo nemocnice. 

V Turnově také vznikne centrum pro nespecifi-
kované střevní záněty. To se přesune z Liberce do
Turnova a fungovat by mělo již od podzimu letoš-
ního roku. (Zdroj: TZ KNL)

Krajská nemocnice Liberec uspofiádala
v Turnovû tiskovou konferenci
Na čtvrtek 19. února 2015 byla uspořádána v prostoru turnovské nemocnice tisková konference, kde zazněly
informace o velmi dobrém fungování obou nemocnic, které se 1. ledna 2014 fúzí spojily v jednu. 
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Mûsto Turnov vyhla‰uje
zámûr prodeje nemovitostí

Restaurace ·etfiilovsko
a související nemovitosti tj. č. p. 904 (restaura-
ce), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých pozemků
o celkové výměře 2 084 m2 za minimální celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč s upřesněnými regulati-
vy nového Územního plánu a budoucím využitím
jako restaurace či kavárny.

Prodej pozemkÛ slouÏících na:
• výstavbu bytových domů – stanovené Územ-
ním plánem Turnov pro funkční „bydlení smíše-
né“ v lokalitě Hruštice – Károvsko za kupní cenu
1 000 Kč/m2 (p. p. č. 2915/32, 2915/55, 2915/54,
2915/33, 2915/33, 2915/49, k. ú. Turnov o celko-
vé výměře 2 967 m2)

• výstavbu rodinného domu na Malém Rohozci
za kupní cenu 1 000 Kč/m2 (p. p. č. 145/17, k. ú.
Malý Rohozec o celkové výměře 1 035 m2)

Podrobnější informace poskytne Růžena Jaro-
šová, odbor správy majetku, tel.: 481 366 317, 
e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz

Mûsto Turnov vyhla‰uje
pronájem ãásti nebytov˘ch
prostor 

• v objektu čp. 1931 v ul. Jana Palacha pro vy-
užití na kanceláře, rehabilitační zařízení, masáže
apod. Nabízená plocha k pronájmu je 113 m2, vy-
hlašovaná cena za pronájem je 808 Kč/m2/rok bez
DPH. 

Jedná se o čtyři místnosti v přízemí objektu.
Nebytový prostor má samostatné sociální zaříze-
ní. Možnost pronájmu od dubna 2015. 

Podrobnější informace poskytne Hana Hyková,
odbor správy majetku, tel. 481 366 315, e-mail:
h.hykova@mu.turnov.cz

Mûsto Turnov: Prodeje nemovitostí a pozemkÛ,
pronájem nebytov˘ch prostor 
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Turnov se pfiipojí k akci
Den Zemû

Den Země je den věnovaný Zemi, který se kaž-
doročně koná 22. dubna. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňu-
jící lidi na dopady ničení životního prostředí,
a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. 

První Den Země byl slaven v San Francisku.
Kampaň s tímto svátkem spojená, si kladla za cíl
přenést otázku ekologie do politických kruhů.
Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklo-
vat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie.
Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studen-
ty. OSN začala tento svátek slavit o rok později
(1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek svě-
ta a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

V letošním roce se Město Turnov připojuje k celo-
republikové akci „Ukliďme Česko“. Tímto chceme
oslovit občany z Turnova, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí. V sobotu 18. dubna 2015
proběhne úklid černých skládek v prostoru lesů na
Vesecku. Pokud máte zájem se k této akci připojit,
kontaktujte odbor životního prostředí na tel. čísle

481 366 160 (Ing. Sedláková) nebo prostřednic-
tvím e-mailu z.sedlakova@mu.turnov.cz, abychom
Vám sdělili podrobné informace o akci a zajistili
vše potřebné pro všechny účastníky.

V týdnu od 20. do 24. dubna se zapojí turnovské
základní i střední školy do každoročního úklidu.
Společnými silami se budeme snažit přírodu naše-
ho města i okolí vyčistit od odpadků. Tím se poku-
síme alespoň trochu přispět ke zlepšení stavu na-
šeho životního prostředí. Podrobný přehled akcí
sledujte na našich webových stránkách a facebooku.

odbor životního prostředí

Svoz nádob na bioodpad
v roce 2015

Svoz popelnic na bioodpad v roce 2015 zajiš-
ťují Technické služby Turnov, s. r. o. (telefon:
481 321 030) v následujících termínech:

16. a 30. dubna 2015
7., 14., 21. 28. května 2015
4., 11., 18., 25. června 2015
2., 9., 16., 23., 30. července 2015
6., 13., 20., 20., 27. srpna 2015
3., 10., 17., 24. září 2015
1., 8., 15., 22., 29. října 2015
12., 26. listopadu 2015

Z důvodu zásadní rekonstrukce je kompostárna
na Malém Rohozci uzavřena. Po dobu uzavření
kompostárny je možné odkládat bioodpad na
sběrný dvůr Vesecko v jeho provozních hodinách.
Podmínky pro odkládání odpadů zůstávají stejné.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně
a zahrad na sběrném dvoře Vesecko je pro občany
s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlast-
nící stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území města Turnova zdarma. 

Počasí se pomalu probouzí ze zimního spánku a li-
dé na Daliměřicích se mohou těšit na pravidelnou
otevírací dobu hřiště. 

Přes zimu bylo hřiště, z důvodu nepříznivého po-
časí, zavřené. „Umělý povrch i při lehké námraze
a sněhu klouže. Hrozila tak možnost nebezpečí
úrazů. Proto jsme nechali přes zimu hřiště zavře-
né,“ sdělil za provozovatele Filip Stárek. 

Při příznivém počasí bylo možné se domluvit
přímo se správcem areálu naproti v sokolovně.
Také doplnil, že od března Tělovýchovná jednota
Turnov, která je vlastníkem hřiště, plánuje pravi-
delný provoz. Mimo otevírací dobu je kdykoliv
možné domluvit se individuálně se správcem. 

Hřiště nabízí i řadu vybavení – branky na háze-
nou, florbal, hokejbal, in-line hokej, kůly a síť na
tenis. Veškeré vybavení lze zapůjčit u správce.

Běžná hodina hřiště stojí 150 korun, při dlouho-
dobé rezervaci o 20 korun méně, a při využití na
tenis 120 korun. Děti do 15 let budou mít vstupné
dobrovolné.

Otevírací doba hfii‰tû
pondûlí–pátek: 
kvûten–záfií 14.00–20.00 hodin
fiíjen, listopad, bfiezen, duben 14.00–18.00 hodin
v období prosinec – únor je hfii‰tû uzavfieno, v˘jimky v pfiípadû
pfiíznivého poãasí fie‰í správce areálu

sobota–nedûle: 
kvûten–záfií 8.00–20.00 hodin
fiíjen, listopad, bfiezen, duben 9.00–18.00 hodin

Vyhrazené hodiny pro děti jsou volně přístupné
dětem do 15 let za přítomnosti správce areálu
s dobrovolným vstupným, dospělí jen jako doprovod.

Objednávky: Jana Dlouhá – tel. 739 589 524, 
Josef Adam – tel. 604 109 976, 
dlouhodobé rezervace – 481 321 435, 
e-mail: tjturnov@tjturnov.cz

Jaro otevfie hfii‰tû na Dalimûfiicích
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Technické sluÏby novû 
na webu

Od 1. března 2015 spustily Technické služby
Turnov své nové webové stránky. 

Na adrese www.tsturnov.cz naleznete informace
o společnosti, o službách, které Technické služby

nabízí, kompletní ceník výlepu plakátů, sběrného
dvora, kontakty na jednotlivá střediska i mapu
areálu sběrného dvora a kompostárny. „Věřím, že
tímto způsobem občanům poskytneme aktuální
informace, které potřebují a vše jim zjednoduší-
me,“ doplnil jednatel Libor Preisler. 

Uzavírka mostu 
v Îelezném Brodû se 
dot˘ká i Turnova

Od poloviny března došlo k úplnému uzavření
mostu v Železném Brodě, vedoucí přes Jizeru.
Objízdná trasa pro nákladní automobily je ve-
dena i přes Turnov. 

Pro ostatní dopravu byl vytvořen provizorní
most přes řeku v blízkosti staveniště. Uzavírka

trvá od 12. března do 30. října 2015. Veškeré ob-
jízdné trasy jsou značeny. Tato uzavírka se citelně
dotkne i pravidelné autobusové dopravy. Provoz
bude probíhat obousměrně přes mostní provizo-
rium, řízen bude kyvadlově semafory. V Železném
Brodě budou upraveny zastávky autobusové do-
pravy následujícím způsobem – zastávka Železný
Brod „Poříčí“ bude po dobu uzavírky obousměrná
(pro linky 530, 950 a 960), v ulici Smetanovo záti-
ší vznikne (staro) nová dočasná zastávka Železný
Brod, „Smetanovo zátiší“ a zastávka Železný
Brod, „Malé nám.“ bude obsluhována pouze spo-
ji od Jirkova. Cestující směrem na Jirkov mohou
využít zmíněnou zastávku na Smetanově zátiší.
Konkrétní spojení lze vyhledat na www.idos.cz,
kde budou nahrané výlukové jízdní řády. 

Ing. Václav Gebouský, 
dopravní specialista KORID

Jako každý rok, tak i letos, se bude poslední dub-
nový den konat pálení čarodějnic na travnaté plo-
še za autobusovým nádražím. 

Akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Turnov.
Na této ploše mohou občané odkládat větve nebo
čistou dřevní hmotu, kterou lze spálit, za těchto
podmínek:
• Předem kontaktovat pana Smrkovského nebo

pana Hejnu ze Sboru dobrovolných hasičů
Turnov. SDH Turnov bude vydávat písemný sou-
hlas a je třeba ještě oznámit na Městskou policii,
kdy se bude materiál navážet (SPZ) – prostor je
monitorován kamerou. 

• Kontakty: pan Smrkovský 727 866 789, pan
Hejna 603 519 534

• termín pro začátek navážení je od 15. 3. 2015

V případě, že zde někdo odloží jiné odpady, lze
podle zákona o přestupcích, § 47 písm. i) uložit
pokutu do 50 000 Kč. „Přestupku se dopustí ten,
kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá od-
padky nebo odpady mimo vyhrazená místa.“

Celá akce bude 30. dubna probíhat již od 16.00
hodin. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou Turnov
zde budou připraveny soutěže pro děti a před za-
pálením ohně (cca v 19.00 hodin) proběhne vy-
hlášení Miss malá čarodějnice. Podrobnější infor-
mace najdete na internetových stránkách SDH
Turnov www.sdh-turnov.webnode.cz

MěÚ Turnov, odbor životního prostředí 
a Sbor dobrovolných hasičů Turnov

Pálení ãarodûjnic také probûhne
na dal‰ích místech ve mûstû:

• na Bukovině se celé akce ujme Sbor dobrovol-
ných hasičů Bukovina. Od 19.30 je na programu
lampionový průvod (v případě špatného počasí
se nekoná) a samotné zapálení vatry od 21.00
hodin. Občerstvení zajištěno.

• V Mašově se pálení čarodějnic zhostí místní
Sbor dobrovolných hasičů Mašov, který si při-
pravil od 18.00 hodin lampionový průvod v mas-
kách (sraz před kapličkou) a od 19.00 hodin za-
pálení vatry. Chybět nebude ani občerstvení,
soutěže pro děti, DJ Petr Dutý.

• V Pelešanech bude Sborem dobrovolných hasi-
čů Pelešany připraven od 18.00 hodin program
pro děti, od 19.00 hodin zapálení vatry. Ob-
čerstvení pro dospělé zajištěno.

• Na Malém Rohozci – Na Pískách Rohozecký
Okrašlovací Spolek připravil pálení čarodějnic
od 19.00 hodin. Podrobné informace o zajímavém
programu sledujte na www.rosos.webnode.cz.

âarodûjnice 2015
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Základní škola Žižkova se od Městské knihovny
Antonína Marka nachází „co by kamenem doho-
dil“. Vzdálenost však není tak zcela zásadní jako
se s někým sejít na stejné „vlnové délce“. 

Nabídka pořadů městské knihovny (hlavně díky
paní Evě Kordové), besed, dílen pro děti, literár-
ních posezení či připomenutí významu nejrůzněj-
ších kalendářních svátků je tak zajímavá a pestrá,
že si nelze nevybrat. A to vše pro prvňáčky zdar-
ma. Stali jsme se pravidelnými návštěvníky. 

Měli jsme možnost naslouchat vánočnímu pří-
běhu, zobrazenému v koledách (s Alešem Rössle-
rem) a připomenout si starodávné zvyky. Knihovna
však přišla za námi i do školy. Nejmenší děti den
před prvním vysvědčením byly pasovány králem
a královnou z říše pohádek a rytířkou Evou na čte-
náře. Byla to velká sláva! Než se prvňáčci rozkou-

kali po jarních prázdninách, čekalo je milé, duši
hladící „Zpíváme si s knížkou“. 

Pořady však využívají i starší děti, jako bylo na-
příklad duchařské čtení se spisovatelkou Petrou
Braunovou a povídání o tom, jak vzniká knížka.

Na další besedy, které teprve proběhnou, jsme si
už přispěchali s prosbou o „rezervé“… Kdo by ze
čtenářů – i těch začínajících – netoužil se setkat
s autorem Slabikáře a krásných básniček – Jiřím
Žáčkem! To je opravdová třešnička na knihovnic-
kém dortu. Noc s Andersenem však už není třeba
ani připomínat…

Věříme, že mnozí Žižkováci si díky Městské
knihovně A. Marka a hlavně díky paní Evě Kor-
dové našli a stále nacházejí cestičku ke kráse knih
a literatury vůbec. Kde paní Kordová bere tu svoji
nekonečnou energii, elán a obrovské nadšení? To
opravdu nevíme, ale za všechno, co dělá pro děti
i pro nás, jsme jí chtěli velmi, velmi poděkovat
a říct, jak hezky je nám v knihovně. Díky…

Vaše zvídavé děti a učitelé ze Žižkovky 
(a věříme, že nejen ze Žižkovky)

Souznûní ÎiÏkovky s mûstskou knihovnou

Radnice vyhovûla ãetn˘m
Ïádostem obãanÛ

Na základě požadavků občanů došlo začátkem
března ke zpevnění cestičky pro pěší u nákup-
ního centra Lidl. 

Cesta spojuje nákupní centrum u Lidlu s ulicí
Jana Zajíce. Do budoucna by tu měl vzniknout
chodník, avšak až po vyřešení majetkových záleži-
tostí se soukromými vlastníky. Vedení města se
rozhodlo udělat zde alespoň provizorní zpevnění

cesty. „Věřím, že tento krok občané ocení a ales-
poň trochu jim za pár korun zpříjemníme cestu
k nákupnímu centru,“ doplnil starosta města, kte-
rý vlastním krokem zkontroloval práci technic-
kých služeb. 

Vlajka pro Tibet vlála 
desátého bfiezna

Město Turnov se i v letošním roce přidalo k akci
Vlajka pro Tibet. O připojení ke kampani roz-
hodlo zastupitelstvo města v roce 2014, a to
s neomezeným časovým mandátem.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let minulého století v západní
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu a také jako připomínka
na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své ze-
mě roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc
o život. Dnes je tibetská vlajka také symbolem ne-
souhlasu s porušováním lidských práv i v jiných
zemích. Vlajky pro Tibet se v České republice po-
prvé vyvěšovaly v roce 1996, tehdy pouze ve čty-

řech městech. V loňském roce kampaň podpořilo
601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. O rok
dříve 467. „Stále je třeba připomínat, že demokra-
cie a dodržování lidských práv není v mnoha
dalších státech samozřejmostí. Je třeba tento fakt
akcentovat a tlakem v rovině politické a diploma-
tické pomáhat těm, kteří stále o tyto principy bo-
jují.“ sdělil starosta města Tomáš Hocke. 

Závûr zji‰Èovacího fiízení 
koncepce Národní plán 
povodí Labe

Městský úřad Turnov – odbor životního pro-
středí obdržel informaci o ukončení zjišťovací-
ho řízení. 

Ministerstvo životního prostředí zaslalo závěr
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání
povodňových rizik v povodí Labe“. 

Podrobné informace o koncepci naleznete zde:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce MZP200K.

Romana Košková, odbor životního prostředí



Dovolená na turnovsk˘ch 
matefisk˘ch ‰kolách 
v leto‰ním roce
Blíží se období, kdy mnozí plánují letní dovole-
nou. Ta se samozřejmě odvíjí i od prázdnin
v mateřských školách, které dítě navštěvuje. 

Přinášíme proto přehled jednotlivých mateř-
ských škol a jejich plán dovolených. Během let-
ních měsíců bude vždy minimálně jedna mateřská
škola otevřena, každá škola bude mít zavřeno
6 týdnů (vyznačeno zeleně). Mimo MŠ Zbo-
rovskou, kde bude po celou dobu prázdnin probí-
hat druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení.

Starosta mûsta zve 
na dubnové setkání 
s vefiejností

Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany. Tentokrát zavítá na
Malý Rohozec.

Setkání se uskuteční ve středu 15. dubna 2015,
od 18.00 hodin v místní knihovně na Malém Rohoz-
ci. Všichni, nejen obyvatelé této části města jsou
srdečně zváni. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které vás trá-
pí a dozvědět se novinky z radnice. 
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA

od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maš-
kova zahrada Turnov začala druhého prosince
roku 2014 předáním staveniště generálnímu do-
davateli, kterým je společenství firem SYNER +
BAK. Jak stavební práce pokračují první měsíce?

Koncem minulého roku začal generální dodavatel
přípravnými pracemi – vytyčením inženýrských
sítí a zabezpečením staveniště. Samotné stavební
práce se rozeběhly z kraje letošního roku. Začalo
se odkrýváním ornice v prostoru budoucího zim-
ního stadionu. Následně se provádělo vápnění ze-
miny, tak aby pláň pro budoucí kluziště splňovala
předepsanou únosnost. Po stabilizování plochy
zimního stadionu nastoupila subdodavatelská fir-
ma, aby vyvrtala 124 kusů sedmimetrových pilot.
Během vrtání pilot současně probíhaly práce na

základových pasech, zemnících páskách a sněžné
jámě. V současné době jsou již dávno piloty do-
končeny a finišuje i dokončení na základových pa-
sech a patkách zimního stadionu. 

V polovině února začaly práce na přípojkách vo-
dy a plynu pro celý rekreační areál. Je položeno
a zasypáno více jako 200 metrů přípojek. V březnu
také probíhala stavba dešťové kanalizace. 

V horizontu několika týdnu nastoupí firma, kte-
rá bude montovat prefabrikované sloupy. „Sa-
motná stavba již poroste směrem nahoru a začne
být vidět,“ doplnil Jiří Vocásek z odboru správy
majetku. Také dodal, že to však nejsou jen práce
na zimním stadionu, které se provádějí. Během
února došlo také k demolici poslední budovy bý-
valých jatek. Samotná demolice nebyla pro subdo-
davatelskou firmu vůbec jednoduchá. Vzhledem
k tomu, že se v těsné blízkosti nacházely plně
funkční přípojky plynu a vodovodní řad firmy
DIOPTRA. Demolice se však bez větších potíží
nakonec podařila. 

V˘stavba Ma‰kovky pokraãuje v dobrém duchu

Dovolená na M· v Turnovû v roce 2015



duben 2015 | | 27




