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Vážení čtenáři,
bylo šťastným řízením Osudu (protože na náhodu
já nevěřím), že se na gymnáziu mým třídním pro-
fesorem a zároveň učitelem českého jazyka a lite-
ratury (stejně jako společenských věd a francouz-
štiny) stal člověk, jehož dnes, z odstupu mnoha
let, mohu směle označit za toho, kdo měl na bu-
doucí směřování mého života ten největší vliv.
V těch jalových dobách, kdy jsem začínal sbírat
první drobky rozumu, to byl totiž právě on, kdo
mě inspiroval: kdo mě nutil přemýšlet o světě
v souvislostech, kdo mě nadchnul pro literaturu
a ukázal mi její krásu v tolika netušených odstí-
nech. (Ostatně kolik kantorů kdy bylo ochotno
chodit se svými studenty do zaplivané putyky šest
kilometrů za město a tam s nimi do noci a celé hos-
podě recitovat Máchu?) Zejména tedy díky němu
jsem se v těch dobách věnoval mimo jiné i poezii
a jejímu přednesu. A tedy díky němu jsem se v těch
dobách dostal na několik skvělých akcí, kde jsem
poznal zase jiné zajímavé lidi, z nichž někteří jsou

dodnes mými přáteli. Ty akce – soutěže, přehlídky
a semináře – se konaly na nejrůznějších místech
republiky, a byť je to už opravdu docela dávno, do-
dnes v sobě nosím velmi intenzivní vzpomínky na
ta místa a na chvíle tam prožité. Byly pro mě – stu-
denta v pokročilém stádiu puberty – v mnoha
ohledech zásadní a formující.

Proč to všechno vyprávím? Chci vám, kdo tuto
zkušenost nemáte, aspoň trošku naznačit, jak
skvělá, důležitá a výjimečná je postupová divadel-
ní přehlídka Modrý kocour. Ta se na konci února
již po jedenadvacáté odehraje v našem městě a já
vás na ni tímto srdečně zvu. Nejenže během krát-
ké doby uvidíte mnoho divadel, ale navíc okusíte
atmosféru chvíle, jež bude možná i za dvacet let
v živých vzpomínkách jejích aktérů. A ti se pak,
kdykoliv se v jejich blízkosti někdo zmíní o Tur-
novu, třeba jen tak lehce pousmějí a začnou vzpo-
mínat. Všem jim (a nám všem) to moc přeju. 

David Pešek

Intenzivní vzpomínky

úvodní slovo

Na Modrém kocourovi se pfiedstaví téÏ svûtovû oceÀovaná inscenace na motivy Havlovy Audience Antiwords.
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kulturní pfiehled
sobota 30. ledna

20.00 – KAVÁRNA KUS
Seven + CLOX!
Malá (domácí) scéna

úter˘ 2. února
18.00 – KINO SFÉRA
Kanada
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 3. února
19.30 – KINO SFÉRA
Room
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 4. února
10.00 – KINO SFÉRA
Zkáza krásou
Kino nejen pro seniory 50,–

19.45 – KINO SFÉRA
La Traviata
přímý přenos opery

300,–/studenti a senioři 250,–

pátek 5. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Do tfietice...
představení pro školy + veřejnost 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Joy
Dámská jízda 110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples gymnázia
– oktáva

22.00 – KINO SFÉRA
Halloween
Horror Night 100,–

sobota 6. února
14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna
animovaný/komedie 110,–

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

17.00 – KINO SFÉRA
Dánská dívka
drama/životopisný 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
13 hodin: Tajní vojáci
z Benghází
akční/drama 110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Beata Bocek
koncert

v předprodeji 60,–/na místě 100,–

nedûle 7. února
14.30 – KINO SFÉRA
Ledová sezóna
animovaný/komedie 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesátka
komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dánská dívka
drama/životopisný 110,–

úter˘ 9. února
19.00 – FOYER ST¤ELNICE
Jaroslav Rudi‰
O literatuře zdarma

stfieda 10. února
19.30 – KINO SFÉRA
Sedm stateãn˘ch
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
âenûk Pavlík 
– houslov˘ recitál
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120.–

ãtvrtek 11. února
10.00 – KINO SFÉRA
Zkáza krásou
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy 110,–

pátek 12. února
19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy 110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples TJ Turnov

sobota 13. února
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:

âiperná jízda
rodinný/komedie 125,–/100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Most ‰piónÛ
drama/thriller 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Do posledního dechu
drama/thriller 120,–

nedûle 14. února
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
rodinný/komedie 125,–/100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
Velk˘ rodinn˘ karneval
– MimoÀov

50,–/s maskou 30,–

17.00 – KINO SFÉRA
Do posledního dechu
drama/thriller 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Most ‰piónÛ
drama/thriller 100,–

úter˘ 16. února
18.00 – SOKOLOVNA
Setkání s biotronikou
přednáška Tomáše Pfeiffera

18.00 – KINO SFÉRA
Gruzie
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 17. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Radim Uzel a Josef Klíma
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ejzen‰tejn v Guanajuatu 
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–
Do kina mÛÏete je‰tû v únoru vyrazit 

na ãeskou novinku Padesátka.
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 18. února

10.00 – KINO SFÉRA
Muzikál aneb Cesty 
ke ‰tûstí
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zeptej se táty
abonentní divadelní představení +
veřejnost
v předprodeji 280,–/na místě 320,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zoolander 2
komedie 110,–

pátek 19. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O mlsné princeznû
a perníkové chaloupce
přestavení pro školy + veřejnost

dle místa sezení 40,–/30,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zoolander 2
komedie 110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples gymnázia
– 4. roãník

sobota 20. února
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Honza a zakletá víla
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Robinson Crusoe: 
Na ostrovû zvífiátek 3D
animovaný 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Decibely lásky
komedie/muzikál 130,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Janberi + Amnis
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

nedûle 21. února
14.30 – KINO SFÉRA
Robinson Crusoe: 
Na ostrovû zvífiátek 2D
animovaný 110,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
Broìanka
Setkání s dechovkou 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Decibely lásky
komedie/muzikál 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy 110,–

úter˘ 23. února
18.00 – KC ST¤ELNICE
Sportovec roku 2015
předávání cen

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Iluze
travesti show 220,–

stfieda 24. února
19.30 – KINO SFÉRA
PerleÈov˘ knoflík 
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 25. února
MùSTSKÉ DIVADLO
Modr˘ kocour
program na str. 9

10.00 – KINO SFÉRA
Muzikál aneb Cesty 
ke ‰tûstí
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání 
mûstského zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Bohové Egypta 2D
dobrodružný/fantasy, titulky 120,–

pátek 26. února
MùSTSKÉ DIVADLO, KC ST¤ELNICE
Modr˘ kocour
program na str. 9

19.30 – KINO SFÉRA
Bohové Egypta 3D
dobrodružný/fantasy, dabing 150,–

20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band

50,–

sobota 27. února
MùSTSKÉ DIVADLO, KC ST¤ELNICE
Modr˘ kocour
program na str. 9

14.30 – KINO SFÉRA
¤achanda
pohádka 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesátka
komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Brooklyn
drama/romantický 110,–

nedûle 28. února
MùSTSKÉ DIVADLO, KC ST¤ELNICE
Modr˘ kocour
program na str. 9

14.30 – KINO SFÉRA
¤achanda
pohádka 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Brooklyn
drama/romantický 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Padesátka
komedie 110,–

úter˘ 1. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Josef Fousek
koncert
v předprodeji 110,–/na místě 150,–Pfiedstavení pro ‰koly a vefiejnost bude tentokrát o mlsné princeznû. 
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Kino Sféra

st 3. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, IRL, 2015, 
118 min., titulky, 12+

Room

Filmová adaptace 
kniÏního bestselleru.

FK

so 6. 2. – 17.00 hodin / 110 Kã 
ne 7. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

drama/Ïivotopisn˘, GBR/DEU/USA,
2015, 119 min., titulky, 12+

Dánská 
dívka

Film inspirovan˘ neuvûfiiteln˘m 
Ïivotním osudem.

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

ãt 11. 2. – 10.00 hodin / 
50 Kã – Kino nejen pro seniory

dokumentární, âR, 2015, 
90 min.

Zkáza 
krásou

Dokument o hereãce Lídû Baarové,
její dar byl i prokletím. 

so 6. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

akãní/drama, USA, 2016,
144 min., titulky, 15+

13 hodin: Tajní
vojáci z Benghází

Rekonstrukce útoku na americkou
ambasádu v libyjském Benghází.

ãt 4. 2. – 19.45 hodin / 300 Kã /
250 Kã studenti a seniofii

opera, GBR, 2015, 
190 min., titulky

La Traviata

UÏijte si jednu z nejlep‰ích Verdiho 
oper v pfiímém pfienosu!

ne 7. 2. – 17.00 hodin / 110 Kã
so 27. 2. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 28. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie, âR, 2015, 
97 min., 12+

Padesátka

Co se stane na horách, 
zÛstane na horách.

pá 5. 2. – 19.30 hodin / 
110 Kã – Dámská jízda

komedie/drama, USA, 2015,
124 min., titulky, 12+

Joy

Zrada, závist a svût obchodu 
v pfiíbûhu jedné Ïivotní cesty.

st 10. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

western, USA, 1960, 
123 min., titulky, 12+

Sedm 
stateãn˘ch 

Digitálnû remasterovan˘ 
kultovní western.

pá 5. 2. – 22.00 hodin / 100 Kã
Horror Night

horor/thriller, USA, 1978,
101 min., titulky, 15+

Halloween

Kultovní CarpenterÛv horor 
v dokonalé kvalitû.

ãt 11. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã 
pá 12. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

so 20. 2. – 17.00 hodin/ 110 Kã
ne 21. 2. – 19.30 hodin/ 110 Kã

akãní/fantasy, USA, 2016, 104 min., titulky, 15+

Deadpool

Netradiãní komiksov˘ bourák ze stáje studia Marvel.

so 6. 2. – 14.30 hodin / 110 Kã
ne 7. 2. – 14.30 hodin / 110 Kã

animovan˘/komedie, USA/IND,
2016, 86 min., dabing

Ledová 
sezóna

Lední medvûd Norm se vydává 
ze severního pólu do New Yorku.

FK
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Kino Sféra

so 13. 2. – 14.30 hodin /
125 Kã/100 Kã

ne 14. 2. – 14.30 hodin /
125 Kã/100 Kã

rodinn˘/komedie, USA,
2016, 92 min., dabing

Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda

âiperné veverky nabité energií 
a ‰ílen˘mi nápady jsou zpût!

3D so 20. 2. – 14.30 hodin / 150 Kã
2D ne 21. 2. – 14.30 hodin / 110 Kã

animovan˘, FRA, 2015, 
90 min., dabing

Robinson Crusoe: 
Na ostrovû zvífiátek

Neobydlen˘ ostrov, Robinson 
a papou‰ek Úter˘.

so 13. 2. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 14. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã

drama/thriller, USA, 2015,
135 min., titulky, 12+

Most ‰pionÛ

Paranoia svûta po obou stranách 
Ïelezné opony.

so 20. 2. – 19.30 hodin / 130 Kã 
ne 21. 2. – 17.00 hodin / 130 Kã

komedie/muzikál, âR,
2016, 85 min.

Decibely 
lásky

Romantick˘ pfiíbûh s písniãkami
Michala Davida.

so 13. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 14. 2. – 17.00 hodin / 120 Kã

drama/thriller, USA, 2016,
118 min., dabing, 12+

Do posledního
dechu

Pozoruhodn˘ pfiíbûh nejodváÏnûj‰í plavby 
záchranného ãlunu v historii pobfieÏní stráÏe.

st 24. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární, CHL/FRA/ESP,
2015, 82 min., titulky

PerleÈov˘
knoflík

Zlomky vzpomínek, strhující 
scenérie z hlubin kosmu.

st 17. 2. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

romantick˘/komedie,
MEX/NLD/FIN/BEL/FRA,

2014, 105 min., titulky, 18+

Ejzen‰tejn
v Guanajuatu

Sovûtsk˘ reÏisér cestuje do Mexika.

2D tit. ãt 25. 2. – 19.30 hodin / 120 Kã
3D dab. pá 26. 2. – 19.30 hodin / 150 Kã

dobrodruÏn˘/fantasy, USA,
2016, 127 min.

Bohové
Egypta 

Starovûk˘ Egypt ãeká epick˘ 
souboj titánÛ.

ãt 18. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

ãt 25. 2. – 10.00 hodin / 50 Kã
Kino nejen pro seniory

muzikál, âR, 2016, 
85 min., 12+

Muzikál aneb
Cesty ke ‰tûstí

Tfiída praÏské konzervatofie zkou‰í
Starce na chmelu v novém.

so 27. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã 
ne 28. 2. – 17.00 hodin / 110 Kã

drama/romantick˘, GBR/IRL/CAN,
2015, 112 min., 12+

Brooklyn

Pfiíbûh mladé irské imigrantky, 
která se vydává do New Yorku.

ãt 18. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã 
pá 19. 2. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie, USA, 2016, 
100 min., titulky, 12+

Zoolander 2

Neuvûfiitelná koncentrace slavn˘ch
tváfií v jednom filmu.

so 27. 2. – 14.30 hodin / 120 Kã
ne 28. 2. – 14.30 hodin / 120 Kã

pohádka, âR, 2016, 
92 min.

¤achanda

Pohádka o rozmazlené princeznû
a dvou kamarádech.

FK

FK
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Mûstské divadlo

Na Pohovku pfiijede Radim Uzel
Hostem Josefa Klímy bude na únorové talk show
Pohovka sexuolog Radim Uzel, který je známý ja-
ko popularizátor sexuologie. 

Publikoval mnoho populárních článků v tisku a je
autorem několika publicistických relací v rozhlase
a televizi. Každoročně se účastní desítek předná-
šek a besed v oblasti sexuální výchovy. Radim
Uzel je také čestný předseda a člen vědecké rady
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální vý-
chovu a vysokoškolský pedagog.

Hudební doprovod večera plného příjemného po-
vídání na zajímavá témata zajistí jako tradičně
Pavel Půta a Andy Seidl. 

stfieda 17. února od 19 hodin
Radim Uzel
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii na OSV 140 Kã

V divadle uvidíte pfiíbûh o smrti a Ïivotû
Světová premiéra dramatizace posledního Bala-
bánova románu Zeptej se táty, ve kterém autor
píše o umírání a krásách života, ale ve skutečnosti
se vyrovnává s úmrtím vlastního otce.

„Smrt zpozorní naše životy. Ústřední událostí po-
sledního románu Jana Balabána je umírání a smrt
člověka, jeho vlastním vnitřním dějem je ovšem
náročné hledání života. Neboť ten se ve své hloub-
ce vždy musí teprve najít. Teprve znovu vynalézt.
Všichni jsme v jistém smyslu podobni postavám
z toho podivuhodného, přelévavého příběhu Jana
Balabána, plného rozhovorů a samomluv i tich.

Příběhu, ve kterém se hledá pravda a nachází
opravdovost. Všichni se v našem vezdejším ubý-
vání snažíme zjistit něco o podstatě skutečnosti,
nebo alespoň u něčeho podstatného chvíli být,“
píše Petr Hruška.

ãtvrtek 18. února od 19.30 hodin
Zeptej se táty
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

Honza a zakletá víla budou v divadle pro dûti
V pohádce Honza a zakletá víla ožívá neobyčejně
obyčejný příběh, ve kterém se setkává několik diva-
delních technik od klasické činohry přes zpěvohru,
pohybové divadlo a pantomimu až k černému di-
vadlu.

Výpravná malovaná scéna a kostýmy umocněné
luminiscenčním prostředím, srozumitelný příběh
a řada melodických písniček, to je už jen výčet
ověřených praktik tvorby Divadla Pohádka. Vez-

měte děti do divadla na opravdový zážitek z hrané
pohádky.  Hraje Divadlo Pohádka z Prahy v režii
Tomáše Krauchera a Andrey Waidingerové. 

sobota 20. února od 10 hodin
Honza a zakletá víla
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo 
50 Kã
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Modr˘ kocour bude mít doupû na Stfielnici
Nejlepší amatérská divadla nejen z libereckého
regionu se sjedou poslední únorový víkend do
Turnova, bude se tu totiž konat největší krajská
divadelní přehlídka v České republice. Hlavním
centrem festivalu Modrý kocour bude letos Střel-
nice a samozřejmě Městské divadlo.

V rámci festivalu se můžete těšit na drama, kome-
dii, pohádku i experimentální kousky. 

„Jako bonus nabízíme takzvanou Kocouří ins-
piraci – inscenaci Antiwords na motivy slavné
Havlovy Audience. Pražské profesionální divadlo
Spitfire Company získalo za toto představení
mnoho mezinárodních ocenění a vyvezlo ho
úspěšně do Evropy, Číny a USA. A teď exkluzivně
do Turnova na Modrého kocoura,“ zve ředitel fes-
tivalu Mario Kubaš. 

Lístky na představení budou k dostání vždy
před jejich začátkem přímo na místě za jednotné

vstupné 60 Kč, jen inscenace Antiwords bude ne-
patrně dražší, lístky na ni budou stát 100 Kč. 

„Dřív jsme poskytovali zejména prostory pro
samotná představení, letos máme poprvé možnost
nabídnout díky kavárně KUS kompletní servis.
Nejen že se tu budou stravovat účastníci festivalu,
ale nad dobrým pitím se tu budou po představení
konat i besedy divadelníků otevřené pro veřej-
nost,“ říká jednatel Kulturního centra Turnov
David Pešek. 

„Říkáte si – amatéři? Ano, amatéři, ne ochotníci.
Amatéři netvoří za peníze a věřte, že velmi často
hrají kvalitnější divadlo než leckteré profi soubo-
ry,“ doplňuje Mario Kubaš. 

Tak si přijďte trochu rozšířit obzory a možná ob-
jevit úplně nový svět plný energie a tvůrčího nad-
šení. 

Modr˘ kocour 2016 
PROGRAM

âtvrtek 25. 2. 

18.00 Stopa Liberec / Oslí vejce / studentské divadlo /
50 min. / Mûstské divadlo

20.00 NOPOë Nov˘ Bor / PfieÏívat nebo Ïít / komedie /
100 min. / Mûstské divadlo

22.00 rozbor inscenací / 
KC Stfielnice

Pátek 26. 2.

10.00 Ty-já-tr Praha / Veãer tfiíkrálov˘ / komedie /
vyprodáno / Mûstské divadlo

12.00 Ty-já-tr Praha / Veãer tfiíkrálov˘ / komedie /
vyprodáno / Mûstské divadlo

14.30 Antonín Puchmajer D. S. / Be Pozzy! / komedie /
80 min. / KC Stfielnice

16.30 Dipona LouÀovice / Pût dolarÛ za lásku / komedie /
90 min. / Mûstské divadlo

20.00 Slavnostní zahájení / 
Mûstské divadlo 

20.30 Oldstars Praha / Poslední oheÀ / drama / 60 min. /
Mûstské divadlo

22.00 Aniãka a letad˘lko / Sólo pro Bedfiicha /
Kocoufií inspirace: loutkové divadlo pro dospûlé / 45 min. /
KC Stfielnice

23.00 rozbor inscenací / 
KC Stfielnice

Sobota 27. 2.

10.00 âernobílé pastelky M. Boleslav / Za dvefimi /
studentské divadlo / 40 min. / KC Stfielnice

11.00 Divadlo Micky My‰ákové Jablonec n. N. /
Ple‰atá zpûvaãka / absurdní drama / 50 min. /
Mûstské divadlo

13.00 Broukovcovo Kamdivadlo â. Kamenice / 
Zahraj ty ejsíky / komedie / 60 min. / KC Stfielnice

14.00 rozbor inscenací / 
KC Stfielnice

16.00 Magdalena Rychnov u Jablonce n. N. / 
Nûkdy je tfieba poloÏit hvûzdu na stÛl / taneãní
divadlo / 20 min. / Mûstské divadlo

17.00 D.R.E.D. Náchodsko-Kladsko-PraÏsko
Dekalog/Balaba / experiment / 50 min. / 
KC Stfielnice

19.30 Spitfire Company / Antiwords / Kocoufií inspirace
na motivy Havlovy Audience. Profesionální divadlo
ovûnãené cenami, po USA, Evropû, âínû, doráÏí
i do Turnova. / 60 min. / Mûstské divadlo

21.00 Ojebad Praha / Restaurant na konci vesmíru /
experiment / 80 min. / KC Stfielnice

22.30 rozbor inscenací / 
KC Stfielnice

Nedûle 28.2.

9.30 Turnovské divadelní studio / Pohádka z lucerny /
pohádka / 60 min. / Mûstské divadlo

11.00 Walny teatr Warzsawa / Noe / loutkové divadlo
pro dospûlé / 60 min. / KC Stfielnice

12.30 Vichr z hor Jablonec n. N. / Letíme ti vstfiíc /
experiment / 45 min. / Mûstské divadlo

14.30 rozbor inscenací 
KC Stfielnice

15.00 Slavnostní zakonãení 
KC Stfielnice
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Beata Bocek potû‰í hudební fanou‰ky
V únoru vás zveme na vystoupení zajímavé česko-
polské písničkářky Beaty Bocek. Zpívá většinou
polsky, výjimečně i česky, francouzky či švédsky. Za
desku Ja tutaj mieszkam byla dokonce nominová-
na na cenu Anděl v kategorii world music. 

Teď vydala své čtvrté řadové album, které vibruje
pozitivní energií nových písní. 

„O Tobě je výpovědí mých příběhů zachycených
od roku 2012. Všechno v jedné skříni, kde leží i zá-
pisník emocí, lásky, smutku, slz, strachu, ale i na-

děje a víry, že vše, čím jsem si prošla a co mě trápi-
lo, mě posunulo dál,“ říká Beata Bocek. Písnič-
kářka vystoupí v příjemném prostředí kavárny
KUS na Střelnici.

sobota 6. února od 20 hodin
Beata Bocek
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné v pfiedprodeji 60 Kã, na místû 100 Kã

Na Stfielnici vystoupí kapela Seven s hostem
Kapela Seven hraje už od roku 1992 melodický
pop-rock ve složení: Filip Šubr (zpěv, kytara),
Tomáš Kargl (klávesy, zpěv), Petr Varga a Jan
Veselý (kytary a zpěv), Jožin Bursa (basa, zpěv),
Petr „Máca“ Macek (bicí).

Jejich hostem bude svérázná kapela CLOX!, která
o sobě píše: „Dva vesmírní bratři Čulibrk a Tym-
prdlejk, každý zrozen v jiné části galaxie, a přesto
propojeni svou posedlostí funkem, putovali časo-
prostorem a tu a tam hledali společně odpovědi na
prastará hudební mystéria. Ale až výjimečná kon-

stelace planet – Tymprdlejk se přestěhoval do středu
země a u Jupiteru přistoupili dva výrazní týpci
z mladší sekce – Rošťák Dennis a Majk Hammer-
funk – což byla nečekaně silná galaktická trans i fúze
dohromady, která odstartovala odpočítávání…“

sobota 30. ledna od 20 hodin
Seven + CLOX!
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS

Houslov˘ recitál âeÀka Pavlíka
Turnovský hudební večer obohatí v únoru houslo-
vý virtuóz střední generace Čeněk Pavlík. 

Jako sólista i člen souboru Guarneri Trio Prague
vystupoval téměř v šedesáti zemích světa, na více
než třech tisících koncertů. Kromě koncertní čin-
nosti příležitostně vyučuje na krátkodobých kur-
zech například ve Španělsku, Německu, Polsku, Ka-
nadě, Brazílii a samozřejmě i v České republice. 

Ve stylu hry Čeňka Pavlíka je nejvíce ceněn hlu-
boký prožitek, smysl pro detail a svěží projev. Za

doprovodný klavír usedne na Turnovském hudeb-
ním večeru vynikající sólový klavírista i komorní
hráč Miroslav Sekera. V programu zazní díla
Antonína Dvořáka a Camilla Saint Saense.

stfieda 10. února od 19.30 hodin
âenûk Pavlík – houslov˘ recitál
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
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Broìanka zahraje na Setkání s dechovkou
V únoru pokračujeme v oblíbených Setkání s de-
chovkou, tentokrát zahraje k poslechu i tanci de-
chovka z Železného Brodu v čele s kapelníkem
Rudou Müllerem.

Dechová hudba Broďanka vznikla ve 30. letech
minulého století. Jejím zakladatelem byl známý
a populární hudební skladatel a železnobrodský
rodák Jindřich Harapát. Jeho nejznámější sklad-
ba, pochod Travička zelená, se stále hraje.

Broďanka hraje v klasickém dvanáctičlenném
obsazení, ke kterému navíc patří dva zpěváci:

Helena Hlubučková a Milan Vunderer. Orchestr
má široký repertoár zaměřený hlavně na klasic-
kou českou lidovku. Hraje také moravské lidové
písně a svou nabídku obohacuje i o hudbu taneční.

nedûle 21. února od 15 hodin
Broìanka
Setkání s dechovkou
KC Stfielnice
vstupné 50 Kã

Kapely Janberi a Amnis v kavárnû KUS
Přijďte si poslechnout písničky liberecké skupiny
Janberi, která hraje fok-country a jako hosta si
přiveze gothic-folkovou skupinu Amnis z Mladé
Boleslavi. 

Kapela Janberi hraje folk trochu jinak, Jana
Pospíšilová s přáteli představí své písničky o živo-
tě a ze života. 

Amnis fungují od léta loňského roku jako kvar-
tet v nástrojovém složení kytary, flétna a viola,
perkuse a zpěv. Hrají především svou tvorbu, vět-

šina písní vypráví vlastní příběh. „Zastav se a pře-
mýšlej o věcech, které se ti zdají být samozřejmé.
Tak by se dalo shrnout naše poselství, říká kapela.“

sobota 20. února od 20 hodin
Janberi + Amnis
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Na zaãátku bfiezna vás pobaví Josef Fousek
Josef Fousek je svérázný básník, písničkář a hu-
morista. Do povědomí veřejnosti zapsal jako dlou-
holetý člen divadla Semafor a divadla Jiřího
Grossmanna, kde účinkoval až do roku 1998. 

Od té doby vystupuje v Česku i v zahraničí se svý-
mi recitály Nemám čas lhát a Bez náhubku a pra-
videlně ho slýcháme i na vlnách Českého rozhlasu
Praha v pořadu nedělní Dobré jitro. 

Josef Fousek prodělal infarkt přímo na jevišti,
přežil těžkou havárii, ale přesto ho nikdy neopus-

til humor a laskavost. Vystoupení tohoto jedineč-
ného umělce si můžete přijít užít už první březno-
vý den do Městského divadla. 

úter˘ 1. bfiezna od 19.30 hodin
Josef Fousek
koncert
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 110 Kã, na místû 150 Kã

Janberi
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Cestovatelsk˘ klub zve tentokrát do Gruzie
Kdo by se chtěl prostřednictvím Cestovatelského
klubu toulat po dálavách už na začátku února, je
srdečně zván na besedu o Kanadě s cestovatelem
Markem Šimíčkem, a to v úterý 2. února od 18 ho-
din do kina Sféra.

Na únorovém Cestovatelském klubu se můžete vy-
dat spolu s dobrodruhem Liborem Drahoňovským
do Gruzie. 

Gruzínci vyprávějí o své zemi zajímavou legendu.
Když prý Bůh rozděloval národům světa různé ze-
mě, opozdili se a už pro ně nezůstala ani píd z dě-
lení. Nakonec se Nejvyšší slitoval a daroval jim
kus ráje. Gruzie je vskutku nádherná. 

Jeji hory i nížiny, středověké kláštery a hrady,
a především pohostinnost místních obyvatel se
nezmazatelně vrývají do paměti. Metropole Tbilisi
si uchovává poklidnou atmosféru. Četné umělec-
ky hodnotné středověké kláštery zdobí hodnotné
fresky. Země je poseaá hrady a strážními věžemi,
zejména v horské oblasti Svaneti, jež patří spolu
s horou Kazbeg k atributům Gruzie.

Beseda pojednává o historii a pamětihodnos-
tech, specifikách jednotlivých regionů, včetně
překrásné hornaté oblasti Svaneti a v neposlední
řadě o životě místních obyvatel. 

Součastí je rovněž vyprávění o projevech po-
hostinnosti Gruzínců.

O literatufie s Jaroslavem Rudi‰em
Do pořadu O literatuře si přijede v únoru s Petrem
Vizinou a s vámi návštěvníky povídat spisovatel
Jaroslav Rudiš. 

Turnovský rodák Jaroslav Rudiš (který vyrostl
v Lomnici nad Popelkou) býval učitel, DJ, mana-
žer punkové skupiny, hotelový portýr a naposledy
novinář v deníku Právo. Od roku 2006 je spisova-
telem na volné noze. 

Je autorem románů Nebe pod Berlínem, Grand-
hotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách a Ná-
rodní třída. S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil
úspěšnou komiksovou trilogii Alois Nebel, podle
které vznikla divadelní hra a v roce 2011 také me-
zinárodně úspěšný film režiséra Tomáše Luňáka
oceněný Evropskou filmovou cenou. Je spoluau-

torem několika českých a německých rozhlaso-
vých a divadelních her i filmových scénářů. Za své
knihy získal Cenu Jiřího Ortena a čtenářskou cenu
Magnesia Litera. S Jaromírem 99 založil také sku-
pinu Kafka Band, se kterou vydali album Das
Schloss. Žije a pracuje mezi Českou republikou
a Německem, píše česky i německy. V únorovém
díle literárního pořadu Petra Viziny představí
svou aktuální tvorbu.

úter˘ 9. února od 19 hodin
Jaroslav Rudi‰
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

úter˘ 2. února od 18 hodin
Kanada
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

úter˘ 16. února od 18 hodin
Gruzie
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã
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Travesti show z fií‰e snÛ
Pokud rádi sníte, máte své a sdílíte cizí iluze, ale
dokážete se vyrovnat i s deziluzí, je představení
pražské travesti formace Hanky Panky pojmeno-
vané „Iluze“ právě pro vás. 

„Ukážeme vám, že ne vždy je realita taková, jaká
se na první pohled může zdát. Ostatně zdání kla-
me. Představíme vám svět ve všech možných po-
dobách, proměnách a transformacích a těm, kdo
rádi nosí růžové brýle, otevřeme oči (alespoň na
chvilku). Nechte se ovlivnit tou nejsilnější magií –

magií humoru a radosti, nechte si vykouzlit na
tvářích (zcela reálný) úsměv,“ říkají o představení
sami účinkující. 

úter˘ 23. února od 19 hodin
Iluze
travesti show
Mûstské divadlo
vstupné 220 Kã

Pfiímé pfienosy z Royal Opera House pokraãují
V letošní sezóně obohatily nabídku kina Sféra i přímé
přenosy operních představení z Royal Opera
House a v jejich promítání budeme pokračovat.

Diváci měli možnost v turnovském kině zhlédnout
už dvě špičková nastudování oper, v říjnu to byla
Figarova svatba a v prosinci odcházeli všichni
nadšeni z dvojopery Sedlák kavalír a Komedianti.
„Hned na začátku února budeme pokračovat asi
nejslavnější Verdiho operou La Traviata. Těšit se
můžete opět také na drobné  občerstvení a tu správ-
nou slavnostní atmosféru,“  zve dramaturg Adam
Švancar. 

Do konce sezóny budou ve Sféře k vidění ještě
opery Boris Godunov, Lucie z Lammermooru

a Werther. „Londýnský Royal Opera House je jed-
nou z nejproslulejších světových operních scén
a přímé přenosy jejich představení mají tak tech-
nicky dokonalou kvalitu, že je to pro diváky hlubo-
ký kulturní zážitek,“ říká Švancar. Všechny opery
jsou navíc opatřeny i českými titulky. 

ãtvrtek 4. února od 19.45 hodin
La Traviata
Ïiv˘ pfienos opery
kino Sféra
vstupné 300 Kã, studenti a seniofii 250 Kã

Dámská jízda s Joy
V únoru zve kino Sféra znovu na Dámskou jízdu,
tentokrát s filmem Joy, který vypráví hodně divoký
příběh jedné životní cesty.

Hlavní hrdinka jménem Joy v podání oscarové
Jennifer Lawrence se dokáže postupně postavit
všem překážkám a překonat mnoho různě velkých
průšvihů. 

Vezměte kamarádky a začněte svou parádní
Dámskou jízdu v kině Sféra. Čeká vás nejen film,

ale také malé občerstvení, dobré pití a hlavně
skvělá atmosféra. 

pátek 5. února od 19. 30 hodin
Joy
Dámská jízda
kino Sféra
vstupné 110 Kã
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Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

úter˘ 2. února 2016 – Kanada (Cestovatelský klub) 70,–

sobota 6. února 2016 – Beata Bocek: O Tobje 
(koncert) 60,–

stfieda 10. února 2016 – Čeněk Pavlík 
(Turnovský hudební večer) 100,–

úter˘ 16. února 2016 – Gruzie (Cestovatelský klub) 70,–

stfieda 17. února 2016 – Pohovka s Radimem Uzlem
a Josefem Klímou (talkshow) 200,–/seniorská
sleva na OSV 140,–

ãtvrtek 18. února 2016 – Zeptej se táty (abonentní
představení + veřejnost) 280,–

nedûle 21. února 2016 – Broďanka (Setkání s dechov-
kou) 50,–

úter˘ 23. února 2016 – Hanky Panky – Iluze (travesti
show) 220,–

úter˘ 1. bfiezna 2016 – Josef Fousek (koncert) 110,–

úter˘ 8. bfiezna 2016 – Napříč MDŽ (koncert) 

pátek–sobota 18.–19. bfiezna 2016 – Neform Jazz Fest
(festival) 200,– dvoudenní, 120,– jednodenní

pondûlí 21. bfiezna 2016 – Lháři (volné divadelní před-
stavení) 350,–

ãtvrtek 7. dubna 2016 – Deštivé dny (abonentní před-
stavení + veřejnost) 420,–

pondûlí 11. dubna 2016 – Jakub Smolík (koncert)
320,–/300,–

ãtvrtek 14. dubna 2016 – Vltava (koncert) 140,–

stfieda 20. dubna 2016 – Smolíkovi (abonentní před-
stavení + veřejnost) 420,–   

stfieda 27. dubna 2016 – Lenka Filipová (koncert)
320,–/290,–/270,– 

stfieda 4. kvûtna 2016 – Hvězdné manýry – Háta
(volné divadelní představení) 350,–

pátek 6. kvûtna 2016 – Michal Hrůza (koncert)
420,–/390,–/360,–

nedûle 15. kvûtna 2016 – Z prachu hvězd (abonentní
divadelní představení + veřejnost) 380,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–18.00 
úterý 7.30–16.00 

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–14.00
pátek 7.30–14.00

telefonní číslo: +420 481 322 083

Básniãky nejen pro 
AneÏku uÏ se prodávají
Knížka Básničky nejen pro Anežku je svého
druhu úplně první v Česku. Unikátní je v tom,
že je v ní přesně tolik básniček, kolik je jmen
v českém kalendáři, tedy na každé jméno připadá
jedna. Sbírku napsala Jaime Císařová a ilustro-
vala Jitka Řezníčková, dvě ženy z Turnovska,
které si splnily velký sen.

„Odmalička jsem psala básničky, pak jsem se
tomu dlouho nevěnovala, ale když se narodila dce-
ra Anežka, zkusila jsem jednu napsat pro ni. Pak
mě napadlo vzít si k ruce kalendář a začala jsem
zkoušet i jiná jména, až jsem dospěla k myšlence
udělat z toho celou knížku,“ vysvětluje autorka
Jaime Císařová. Zmínila se kolegyni z práce, která
je zase výtvarně nadaná a nadchla se pro ilustro-

vání. „Studovala jsem v Turnově Špéru, ale nikdy
jsem neměla možnost se tomu věnovat, proto mě
tahle možnost zaujala,“ dodává ilustrátorka Jitka

Řezníčková. Básničky nejen pro Anežku budou
rozdělené do dvou dílů. Ten první zahrnuje všech-
na jména napsaná v kalendáři od ledna do června
a druhý, který by měl být vydán do roka od první-
ho dílu, bude věnován zbývající části roku. Je to
knížka, která nemá v Česku obdoby. V prvním dílu je
186 básniček po osmi verších a 52 celostránko-
vých ilustrací.

Daly jsme si za cíl poslat zdarma naši knížku do
všech dětských domovů a dětských oddělení v ne-
mocnicích v ČR. Za každých 10 prodaných knížek
pošleme zdarma jeden výtisk právě těmto dětem.

Knížku si můžete objednat na stránkách
www.preqapko.cz, nebo e-mailem na info@
preqapko.cz.

Čtenářům Hlasů a Ohlasů Turnovska nabízíme
slevu 10 % z ceny, při zadání vzkazu u objednávky:
Hlasy a Ohlasy Turnovska.

Vltava
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

úter˘ 2. února od 10 hodin
Vliv masáÏe na organismus
Baňkování, jeho využití a vliv na organismus, čín-
ská energetická masáž, masáž v těhotenství.
Beseda s masérkou Vendulou Horákovou.

pátek 5. února od 10 hodin
Klíã k úspûchu
Klíč první: Sebevědomí – Jak zapůsobit a udělat
dobrý dojem. Beseda s Michaelou Uchytilovou.
První z trilogie setkání na téma Úspěch na trhu
práce a nejen na něm. 

pondûlí 8. pátek 12. února  
Jarní prázdniny – pravidelný program zrušen

úter˘ 16. února, od 16 hodin
Rodina na druh˘ pokus
Jaké je být nevlastním rodičem? Jak na vztah s ne-
vlastními dětmi? Beseda s psycholožkou Mgr.
Janou Leitnerovou.

stfieda 17. února od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní

Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775
964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 18. února od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.

pátek 19. února od 10 hodin
Pohádky pro rÛzn˘ vûk dûtí
Pohádky a jejich působení na děti vzhledem k je-
jich věku. Beseda s waldorfskou pedagožkou
Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.

ãtvrtek 25. února od 12.30 do 15 hodin
Vliv her a hraãek na rozvoj dûtí
v období raného dûtství
Konference představí hru a hračky z pohledu při-
rozených potřeb a vývoje dítěte i z hlediska trvale
udržitelného rozvoje. Pořádáno ve spolupráci se
Sítí mateřských center. Součástí konference ver-
nisáž putovní výstavy Víme, s čím si hrajeme?

ãtvrtek 25. února od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem/ADHD
Výměna a sdílení zkušeností, vzájemná podpora.
Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD… Ví-
tán je každý, koho tato problematika zajímá.

pátek 26. února od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoet-
zelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 314
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.

nedûle 28. února od 15 do 17 hodin
Dûtsk˘ karneval s Náruãí
Tradiční karnevalový rej pro nejmenší s živou
hudbou, spoustou písniček, tanečků, soutěží a do-
vádění. Vstup v maskách – i dospělí. Vstupné: dě-
ti 30 Kč / dospělí 50 Kč.

Centrum pro rodinu Náruã

Základní umûlecká 
‰kola Turnov
18. února od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Tentokrát se představí soutěžící školního kola
Soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR, v obo-
ru hry na dechové nástroje. Vstupné dobrovolné.  

23. února od 18 hodin, sál SUP· Turnov, Skálova ulice
Koncert ve ‰kole 
Alena Hübnerová - housle
36. díl našeho cyklu, v němž se představí Alena
Hübnerová – housle, bývalá vyučující na naší ško-
le. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.

25. února 2016 od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Tentokrát se
představí soutěžící školního kola Soutěže ZUŠ,
kterou vyhlašuje MŠMT ČR, v oboru hry na smyč-
cové nástroje a akordeony. Vstupné dobrovolné. 

Masopustní prÛvod
úter˘ 16. února, sídli‰tû u nádraÏí
ZŠ Skálova zve všechny zájemce do ulic Turnova II
na tradiční masopustní průvod. Akce, kterou při-
pravuje 1. stupeň ZŠ Skálova již pátým rokem, se
bude konat v úterý 16. února. Průvod bude pro-
cházet sídlištěm u nádraží, dále sídlištěm J. Pa-

točky a Daliměřicemi. V 9 hodin vystoupí maso-
pustní maškary u MŠ Alešova, v 9.30 u MŠ
Kosmonautů, v 10 hodin u MŠ Bezručova
a v 10.30 u MŠ Waldorfská. Přijďte s námi obno-
vovat zapomenuté tradice našich předků!
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

ãtvrtek 25. února od 16.30 hodin, Galerie muzea
Slavnostní zahájení v˘stavy
Ladislav a Valerian Karou‰kovi
Ladislav a Valerian Karouškovi, výběr z tvorby, je
název poslední výtvarné výstavy, která bude k vi-
dění v muzejní galerii „u Sasíků“. V dohledné do-
bě tam vznikne očekávaná expozice horolezectví
a výstavní činnost muzea se natrvalo přesune do
prostor ve 3. patře. 

Přestože se projekt společné výstavy bratrů,
malíře a sochaře, zrodil na poslední chvíli, ne-
mohli jsme se s galerií rozloučit lépe. Ladislav
i Valerian se narodili v Turnově, oba absolvovali
turnovskou šperkařskou školu a akademii v Praze,
oba se věnovali horolezectví, takže se do rodného
města a kraje nevraceli jen za uměleckou inspira-
cí, ale také za skalami a množstvím přátel mezi
horolezci i umělci. Patřili k výtvarné skupině
Makarská 57 (také další členové skupiny Josef
Jíra, Jiří Rada a Jiří Malý byli křtěni Jizerou) a vý-

razně se zapsali do dějin českého moderního umě-
ní. Bohužel Valerianova umělecká pouť trvala jen
krátce, zahynul v Peru jako člen horolezecké vý-
pravy na Huascarán v roce 1970. Přesto stačil vy-
tvořit řadu prací od komorních plastik a modelů
k exteriérovým realizacím, s nimiž jsme se mohli
seznámit při Valerianově samostatné výstavě
v Oblastní galerii v Liberci v loňském roce. Ladi-
slavova umělecká kariéra pokračovala až do konce
80. let minulého století a vedle malby se věnoval
i realizacím v architektuře. Ladislav i Valerian se
podíleli na tom, že se české výtvarné umění jejich
generace vypořádalo s pozůstatky ideologicky za-
barveného socialistického realismu. Přijali a po
svém rozpracovali abstraktní, od popisnosti opro-
štěnou tvorbu; Valerian výraznými technicistními
kompozicemi, Ladislav velmi volným a barevně
živým přepisem krajiny, ale i ženské figury. Výsta-
va potrvá do neděle 1. května 2016. 

ãtvrtek 4. února od 10 hodin, v˘stavní sál muzea
VernisáÏ: V˘tvarn˘ salon dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2015
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2015.
Výstavu zahájí dětský soubor Berušky z MŠ
Zborovská a výstava potrvá do neděle 6. března.

do nedûle 28. února, Kamenáfisk˘ dÛm
Horské boudy v západních
Krkono‰ích a Jizersk˘ch horách
Výstava zachycuje dějiny vybraných bud na české
i polské straně, život na nich, genezi jejich vývoje
od malých hospodářských stavení po horské hote-
ly. Na některých panelech jsou prezentovány do-
sud neznámé fotografie.
Výstava je společným projektem Státního oblast-
ního archivu v Litoměřicích a Archiwum Państ-
wowego we Wrocławiu.

do nedûle 14. února, galerie muzea
Kapr sumec ‰tika – historie
tradiãního chovu ryb a rybolovu
na Turnovsku

Výstava prodloužena!
Výstava Kapr sumec štika přiblíží návštěvníkům
výsledek výzkumu, který se zabýval tradičním
způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje
a Pojizeří. Návštěvníci výstavy budou mít mož-
nost se seznámit s pomůckami a náčiním, se kte-
rým pracovali rybáři v závěru 19. století, co všech-
no používali ve vesnickém prostředí pytláci i jak se
způsob rybolovu v rybničním rybářství vyvíjel od
pravěku po současnost. Výstava zároveň návštěv-
níkům představí rybu jako fenomén kulturního
dědictví – například rybu jako součást mytologie
a náboženství od pravěku do současnosti, rybu ja-
ko motiv pro výtvarné umění a řemeslo, rybu jako
součást postního jídelníčku, úpravu ryb v tradiční
lidové kuchyni i výrobky z rybích kostí a šupin. 
Otevírací doba Muzea Českého ráje v Turnově:
denně kromě pondělí 9–16 hodin

DlaskÛv statek v Dolánkách
u Turnova
Leden – březen objekt uzavřen

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

od pondûlí 1. února do ãtvrtka 31. bfiezna, 
Galerie U Zlatého beránka (v 1. patfie infocentra)
âesk˘ ráj namalovan˘ studenty
SUP· a VO· Turnov
Výstava obrazů, které vznikly během kurzů malby
v okolí Turnova. Krajinomalbě se studenti věnují
ve 2. ročníku, kdy jezdí na týdenní pobyt do příro-
dy, většinou do rekreační oblasti Srbsko u Bran-
žeže. Studenti malují temperami, akrylem a něk-
teří kreslí křídovými pastely. Malují nejen krajinu,
stromy, skály, rybníky, ale i architekturu. Většina
se snaží realisticky zachytit viděný obraz, ale kaž-
dý podle svých zkušeností, temperamentu a fanta-
zie promítá do malby svůj vnitřní svět. Vznikají tak
originální a mnohdy velmi zdařilé obrazy.

Prezentace na veletrhu Holiday World
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionál-
ního turistického informačního centra prezento-

vat na 25. ročníku mezinárodního veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World, který proběhne
18.–21. února v Praze. Tento veletrh je právem
vnímán jako nejvýznamnější akce svého druhu
nejen v České republice, ale i v regionu střední
Evropy. Návštěvnost veletrhu je přes 30 tisíc ná-
vštěvníků. 

Nabízíme provozovatelům ubytovacích zaříze-
ní či provozovatelům služeb v cestovním ruchu, že

na tento veletrh mohou přes RTIC poslat svoje
propagační materiály. Materiály je možné přinést
na RTIC do 13. února 2016.

Nové hrneãky
Regionální turistické informační centrum Turnov
nabízí svým návštěvníkům celou řadu upomínko-
vých předmětů. Nabídka je nově obohacena o čty-
ři druhy hrnečků s motivy Turnova, hradu Vald-
štejn, Českého ráje a Synagogy Turnov. Hrnečky
jsou k zakoupení v infocentru na náměstí Českého
ráje za 85 korun.

Turnovské památky a cestovní ruch

Akreditované semináře/workshopy 
pro pedagogy mateřských škol

15. února (10.00–16.30)
Letní dílna
Mgr. Tereza Nemeth, Mgr. Jana Válková Střílková

9. února a 25. února (10.00–14.00)
Grafomotorika pro pfied‰kolní dûti
Mgr. Stanislava Emmerlingová

22. února (10.30 – 15.30)
Práce s pedigem Jana Chocholoušová

2. bfiezna (10.00 – 15.00)
Práce s vlnou – pl‰tûní Jana Šilarová

Akreditované semináře 
pro pracovníky v sociální oblasti

3. února (9.00–15.30)
Etika v sociální práci
ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.

18. února (9.00–15.30)
Poskytování kvalitní paliativní
péãe v sociálních sluÏbách
Bc. Martina Janatková, DiS.

23. února (9.00 – 14.45)
Úvod do problematiky seniora
jako obûti 
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

1. bfiezna a 8. bfiezna (9.00 – 14.00)
VyuÏití mediaãních technik 
v sociální práci
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Pfiípravné kurzy pro Ïáky Z· 
(příprava k přijímacím zkouškám a studiu na SŠ)

Matematika pro uchazeče do primy
(od 15. 2. 2016, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Matematika pro uchazeče do 1. ročníku
(od 16. 2. 2016, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Český jazyk pro uchazeče do primy
(od 17. 2. 2016, Mgr. Iva Vávrová)
Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku
(od 18. 2. 2016, Mgr. Jana Hlaváčová)

Vzdûlávací centrum Turnov
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov

pondûlí 1. února od 8 hodin, Z· Ma‰ov
Pasování prvÀáãkÛ na Rytífie ãtenáfie
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Koná na zahájení projektu Knížka pro prvňáčka,
Už jsem čtenář. 

pondûlí 1. února–pátek 26. února, dûtské oddûlení knihovny 
Anketa o nejhezãí knihu SUK 2016
Pokračování  ankety mezi čtenáři dětského oddě-
lení knihovny, učiteli a další odbornou veřejností
potrvá v prvním kole do pondělí 16. března.

úter˘ 2. února od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Abigail Horáková 
Komponovaný pořad slova a hudby o turnovské
herečce, spisovatelce a recitátorce k jejímu 145.
výročí narození a 90. výročí úmrtí. Průvodní slovo
Mgr. Marek Fapšo, citace textů Eva Kordová, hu-
dební doprovod na flétnu Monika Szantó. 

ãtvrtek 4. února od 18 hodin, sálek knihovny 
Veãer písniãkáfiÛ âeského ráje 
Autorský večer s kytarou a písničkami. Vystoupí
Eva Matylda Jiřičková, Ondřej Halama, Karel
Jiroš, Martin Witkowski a Jiří Lode. 

pondûlí 8. února od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 24. února od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
S˘rie 2010
Cestopisná přednáška spojená s projekcí z arab-
ské země Sýrie, která je v současnosti ohniskem
války. Spojeno s největší uprchlickou krizí od 2. svě-
tové války. Přednášejí Petr Kvarda a Pavel Chlum. 

úter˘ 9. února od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny a dal‰í
kaÏdé úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ granátek
Pravidelná setkávání při nových knížkách, společ-
ném čtení, tvůrčím psaní, dramatizaci textu.

úter˘ 9. února od 19 hodin, kavárna KUS Stfielnice
O literatufie – Jaroslav Rudi‰ 
Nový cyklus ve spolupráci s KC Turnov, tentokrát
s velmi úspěšným spisovatelem s turnovskými ko-
řeny. 

ãtvrtek 11. února od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova 
Abigail Horáková 
Pořad o turnovské spisovatelce k jejímu 145. výro-
čí narození. Průvodní slovo Mgr. Marek Fapšo, ci-
tace textů Eva Kordová. 

pondûlí 15. února–pátek 19. února vÏdy od 8 hodin, turnovské
‰koly a dûtské oddûlení knihovny 
Zpíváme si s kníÏkou 
Pořady výchovy ke čtenářství pro prvňáčky zá-
kladních  škol Turnov. Pořady se konají v rámci
projektu Knížka pro prvňáčka, Už jsem čtenář. Na
malé čtenáře se těší Eva Kordová a Aleš Ressler.

úter˘ 16. února od 16 hodin, dûtské oddûlení 
Pohádkov˘ podveãer – Ostrov pohádek 
Oblíbené pohádkové podvečery jsou opět v nabíd-
ce našich akcí pro rodiny s dětmi. Nad pohádko-
vými knížkami se setkáme s divadlem jednoho
herce Korduly Liberec. 

úter˘ 16. února od 16 hodin, ICM knihovna v pfiízemí 
Pfiíbûhy 20. století – workshop 
Kdo by neměl rád vyprávění o starých časech.
Všichni si rádi poslechneme vzpomínky turnov-

ských obyvatel na 20. století. Staly se i vám neoby-
čejné zážitky, o něž stojí za to se podělit? Všemi
příběhy se necháme inspirovat k účasti v celostát-
ní soutěži Příběhy 20. století! 

stfieda 17. února, od 17.30 hodin, sálek knihovny
Klub zaãínajících autorÛ  
Další setkání klubu pro začínající básníky a proza-
iky. Přijďte načerpat inspiraci a diskutovat o psa-
ní. Organizuje knihovnice Pavlína Skálová. 

nedûle 21. února, od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna koÏená, ponoÏková 
a punãochová 
Oblíbená tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi, kde hlav-
ním materiálem je kůže. Děti si společně s rodiči
zkusí vyrobit různé kožené výrobky pod vedením
zkušeného mistra Ondřeje Hladíka. Dále si děti
vyrobí s lektorkou Evou Šrajerovou Pajduláčky
z ponožek a punčoch.

pondûlí 22. února, od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Viktorka a vesmírná dobrodruÏ-
ství: Co se schová do bubliny?
Spisovatelka Klára Smolíková uspořádá pro žáky
I. stupně základní školy zajímavý workshop, kde
žáci prozkoumají komiksový vesmír, natrénují zá-
kladní pravidla o fungování komiksu, ale také si
vyzkoušejí, jak vytvořit neobvyklé prostředí či na-
vrhnout mimozemšťana. 

pondûlí 22. února od 14 hodin, Základní ‰kola ÎiÏkova 
Komiksová ãtenáfiská dílna 
Odpolední seminář pro vyučující českého jazyka,
výtvarné a mediální výchovy na základních ško-
lách a další zájemce o tuto tematiku. Stručná his-
torie komiksu, komiksy pro dospělé i pro děti, uži-
tí komiksu v reklamě i vzdělávání. Seminář je po-
řádán ve spolupráci s OŠKS Městského úřadu
v Turnově.

úter˘ 23. února od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Zápisky sedláka Josefa Dlaska 
Poprvé v kompletní podobě vychází tiskem kniha

Mûstská knihovna Antonína Marka



únor 2016 | | 19

ohlasy

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

ãtvrtek 4. února od 10 hodin, v˘stavní sál Muzea âeského ráje
Turnov
VernisáÏ v˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2015 
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2015.
Srdečně zveme všechny děti, ale také pedagogy
výtvarných oborů. Výstavu zahájí naše malé
Berušky z MŠ Zborovská. 

pondûlí 8.–pátek 12. února (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor s Ponorkou
Denní program plný her, výletů a sportování.
Určeno pro děti od 7 do 14 let. 
Program denně vždy od 8 do 16 hodin. Přihlášky
přijímáme do 1. 2. 2016
(online www.zlutaponorka.turnov.cz nebo v kan-
celáři Žluté ponorky)
Cena 1 200 Kč (možnost i objednání jednotlivých
dnů à 250 Kč) Kapacita je omezena na 25 účastní-
ků. Kontakt: info.ponorka@gmail.com, 722 642
287. Vedoucí: T. Zakouřil, K. Kmínková, J. Kovář,
E. Veberová

nedûle 14. února od 15 hodin
Velk˘ rodinn˘ karneval – MimoÀov

Žlutá ponorka ve spolupráci s KC Turnov vás zvou
na karneval do země filmových žluťáků. Čekají
nás hry, zábava a soutěže pro maličké, větší i rodi-
če. Taneční rej potrvá do 17 hodin. Takže neváhej-
te a chystejte kostýmy! Vstupné 50 Kč, maska
30 Kč (bez ohledu na věk). Velký sál KC Střelnice
Turnov

úter˘ 23. února od 14 hodin, 
Zveme v‰echny zájemce do nového
krouÏku Videoanimace
Náplní kroužku budou základy filmové tvorby
a animace. Účastníci si projdou procesem tvorby
filmu od scénáře až po finální střih a úpravy videa.
Naučí se napsat scénář, nakreslit storyboard, pra-
covat s kamerou, editovat video v programu
VideoPad a vše si vyzkouší jak na hraném, tak na
animovaném filmu. Pravidelné schůzky budou

vždy v úterý od 14 do 15.30 hodin ve Žluté ponor-
ce, 2. patro, č. kajuty 21. Kroužek je určen pro dě-
ti a mládež od 12 let. Kapacita 7 osob, minimum
pro otevření kroužku 5 osob. Cena 1 000 Kč;
Lektorka: Alena Novotná; Kontakt: info@atelie-
rartmix.com, 720 241 914 
Přihlašování ON-LINE na webu Žluté ponorky.

úter˘ 23. února od 14 do 18 hodin
Karnevalové klobouky
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s ná-
mi vytvořit originální pokrývku hlavy na právě vr-
cholící karnevalové období. Materiál máme, ná-
pady spolu vymyslíme. Vítáni jsou nadšenci všeho
věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Výtvarná dílna
v přízemí Žluté ponorky

úter˘ 23. února od 18 hodin, velk˘ sál KC Stfielnice
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2015
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlepší-
ho sportovce roku v kategoriích: Nejlepší sporto-
vec, Družstvo mládeže, Družstvo dospělých,
Nejlepší trenér, Naděje do 14 let, Naděje do 18 let,
Sportovní akce. Tradiční součástí ankety je také
Zápis do zlaté knihy turnovského sportu. Nejen
porota vybírá nejlepší sportovce, tuto možnost
máte jako široká veřejnost i vy. Hlasujte pro své fa-
vority v kategorii „Cena veřejnosti“ na webových
stránkách www.turnovskovakci.cz.

Îlutá ponorka Turnov

rukopisných zápisků sedláka Josef Dlaska z Do-
lánek. Tento historický poklad přiblíží editorka to-
hoto uceleného vydání Mgr. Alžběta Kulíšková.
Hudební doprovod Petr Kostka.

VÝSTAVY:  
Krakono‰ a Krabat – legendární
hrdinové pohraniãí 
Výstava prací českých, německých a polských dě-
tí z výtvarné soutěže v rámci Euroregionu Nisa. 
Výstava potrvá do 29. února 2016 
Galerie Na schodech knihovny 

Ná‰ les 
Nejlepší práce dětí z mateřských škol Turnova
a okolí z výtvarné soutěže, kterou pořádal odbor
životního prostředí města Turnova na podzim ro-
ku 2015. Výstava potrvá do pondělí 29. února
2016 sálek knihovny 

NOVÉ KNIHY:
Alžběta Kulíšková – Zápisky sedláka Josefa
Dlaska
Jaroslav Kříž – Život na provázku aneb o loutká-
řích a loutkách

David Laňka – Dobrodružství Billa Madlafouska
[audiokniha]  

Haruki Murakami – Bezbarvý Cukuru Tazaki
a jeho léta putování 

Jo Nesbø – Krev na sněhu 

Iva Procházková – Vraždy v kruhu. Muž na dně
[audiokniha]

William P. Young – Chatrč, kde se tragédie stře-
tává s věčností [audiokniha] 
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Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2016

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 pfied-
chozím 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, Lesy âR, Radek Dra‰nar, Mûsto Turnov, Základní ‰kola Zborovská, Graphis.

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

Od 16.30 probíhal na pódiu, které poskytla darem
firma Dovostranss, kulturní program. Turnovská
kapela Snap Call roztančila svými skvělými písně-
mi na vlnách rock’n roll a blues všechny návštěv-
níky. Starosta města Tomáš Hocke spolu s místo-
starostkou Petrou Houškovou a moderátorkou
Evou Kordovou popřáli všem přítomným vše nej-
lepší do nového roku 2016, především hodně

zdraví, lásky a úspěchů. Během večera mohly děti
vyměnit své vánoční obrázky za sladkou odměnu.
Všechny výtvory ozdobily schodiště radnice.

Po 17.00 hodině byl při společném odpočítávání
odpálen ohňostroj, který i letos připravil Zdeněk
Pohl. Všichni přítomní nadšeně sledovali velkolepou
show. Ta by se však neobešla bez sponzorských darů
místních firem, které přispěly nemalými částkami.

Dûkujeme hlavním sponzorÛm
• BusLine, a. s.
• Final obaly
• Ontex CZ, s. r. o.
• Pivovar Svijany, a. s.
• Trevos, a. s.

A partnerÛm akce
• Autosklo Turnov
• Crytur, s. r. o.
• Grupo Antolin, s. r. o.
• Triáda, realitní kanceláře
• Vianor – Pneuservis Haloun
• Wassa, s. r. o.
• Zikuda, Vodohospodářské stavitelství

Dále děkujeme za technické zabezpečení akce
Technickým službám Turnov, s. r. o. a strážníkům
Městské policie Turnov za zajištění bezpečnosti.
Akci skvěle moderovala Eva Kordová a výborné
ozvučení zajistil Michal Novotný. Ze všech stran
se nám donesla chvála a radost z vydařené akce.
To nás moc potěšilo a děkujeme, že jste přišli na-
vodit tu správnou novoroční atmosféru!

Nov˘ rok zaãal ohÀostrojem 
První leden roku 2016 byl pro Turnov již po osmé ve znamení novoročního ohňostroje, který
se v podvečer konal v prostoru Na Lukách. Po minulém ročníku se mnozí obávali špatného 
počasí, ale letos vše vyšlo na jedničku.
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Městský úřad Turnov v posledních měsících za-
znamenal zvýšené stížnosti občanů na obtěžování
domácími zvířaty. Jde především o neutichající
štěkání psů v denních i nočních hodinách, znečiš-
ťování veřejného prostoru, volné pobíhání psů. Na
co všechno by majitelé zvířecích miláčků měli dbát,
aby se nerozhádali se sousedy, a všichni jsme se
cítili bezpečně?

ZvaÏte podmínky a prostorové
moÏnosti pfied nákupem
domácího mazlíãka!
Mnozí z vás jistě znají větu „Mami, já chci zvířát-
ko,“ Avšak pořídit zvíře není jednoduché, třeba ja-
ko koupit plastovou hračku. Proto by se měl výběr
zvířete dobře zvážit a naplánovat. Často se po
Vánocích setkáváme s opuštěnými zvířaty, které
jako „nechtěný dárek“ lidé odkládají k popelnicím
nebo do útulků. Zvíře musí odpovídat podmín-
kám v domácnosti, typu bydlení i věku nejmlad-
ších členů rodiny. 

Malé děti berou zvířata spíše pro zkoumání
okolního světa. Proto je vhodné zvolit na péči ne-
náročný druh, který dětem při celodenním tahání
neublíží – například morče, křečka, želvu, rybičky.
Malí školáci už bývají samostatní v krmení men-
ších druhů – kočky, ptactvo, drobní psi. Starší dě-
ti už se umí samostatně postarat o většinu domá-
cích zvířat, avšak stále za dohledu rodičů. 

Majitelé zvířat jsou také za čin svých zvířat zod-
povědní. Důležité je zvířatům dávat náhubek, vo-

dítko, uklízet po nich veřejné prostory, zvláště par-
ky! Za znečištění veřejného prostranství exkre-
menty může být udělena pokuta až do výše 5 000
korun. V případě drobného ublížení na zdraví
z nedbalosti (například pokud váš mazlíček něko-
ho pokouše) hrozí pokuta do výše 20 000 korun. 

Důležité při výběru zvířete je také lokalita, ve
které žijete – hustota zástavby, možnost venčení
i časové možnosti celé rodiny. Protože starost
o zvíře není týdenní záležitost. Zvlášť nevhodné je
pořizování velkých plemen psů do bytů. 

„Časté stížnosti zaznamenáváme i od sportovců
– běžců, cyklistů, kteří jsou atakováni volně pobí-
hajícími psy. Ke stížnostem dochází i u rodinných
domů, kdy majitelé své miláčky venčí pouze na své
zahradě a pes tak svým neutuchajícím štěkotem
znepříjemňuje život celé čtvrti. Touto cestou pro-
sím všechny obyvatele o vzájemnou ohleduplnost
a dobré zvážení všech okolností při pořizování do-
mácích mazlíčků,“ říká starosta města Tomáš
Hocke.

MnoÏí se obtûÏování obyvatel domácími zvífiaty

Od ledna je moÏné Ïádat
o znaãku na pfiání

Odbor dopravy ve Skálově ulici přijímá žádosti
o značky na přání, a to buď kombinaci čísel
a velkých písmen či pouze číselnou řadu. Pro
automobil platí 8 znaků, pro motocykl 7
a u mopedu jde o 5 znaků.

Žádost je možné vyřídit na odboru dopravy
v místě registrace vozidla. V případě přidělení na-
vrhovaného přání občan obdrží značku do 15 dnů.

Poplatek je 5 000 korun za jednu tabulku, v přípa-
dě osobního vozidla tedy zaplatíte 10 000 korun.
„Značky na přání je možné u nás po dobu tří mě-
síců i rezervovat,“ říká vedoucí dopravního odbo-
ru Pavel Vaňátko. Také doplnil, že značka je pře-
nositelná a může být při prodeji rezervována až na
dobu 3 měsíců a použita na další automobil či mo-
tocykl, který majitel vlastní. 

Zeptejte se âeské
obchodní inspekce

Bezplatnou poradnu České obchodní inspekce
najdete na Obecním živnostenském úřadu
v Turnově, Skálova ulice 72, 1. patro. A to
v těchto termínech:

3. 2. 2016, 2. 3. 2016, 6. 4. 2016, 4. 5. 2016,
1. 6. 2016, 13. 7. 2016, 3. 8. 2016, 7. 9. 2016,
5. 10. 2016, 2. 11. 2016, 7. 12. 2016. A to vždy od
10.00 do 15.00 hodin.

Starosta mûsta zve
obyvatele centra mûsta
na spoleãné setkání

To se uskuteční ve středu 17. února 2016 od
17.00 hodin v obřadní síni turnovské radnice.

Dozvíte se novinky z radnice, plánované inves-
tiční akce na letošní rok a vše další co vás zajímá.
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Odbor správy majetku informuje nájemníky měst-
ských, ale i ostatních bytů, že od začátku letošního
roku platí nařízení vlády č. 308/2015 o vymezení
pojmů běžná údržba a drobné opravy související
s užíváním bytu.

§ 2 Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čiště-
ní bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se
provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména
o malování, opravu omítek, tapetování a čištění
podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn
a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvo-
dům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování
zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné pro-
hlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm.
g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic
s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlá-
siče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údrž-
ba vodovodních baterií s elektronickým zaříze-
ním. 

§ 3 Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho
vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení sou-
částí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to
podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. 

§ 4 Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy po-
važují

a) Opravy jednotlivých vrchních částí podlah,
opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, 

b) Opravy jednotlivých částí dveří a oken a je-
jich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně
elektronického otevírání vstupních dveří bytů
a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasa-
hujících do vnitřního prostoru bytu, 

c) Opravy a výměny elektrických koncových za-
řízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů,

zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásu-
vek rozvodů datových sítí, signálů analogového
i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů
světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení
pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy
audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání
vchodových dveří do domu, opravy řídících jedno-
tek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního
vysavače, opravy elektronických systémů zabez-
pečení a automatických hlásičů pohybu, 

d) Výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu
s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) Opravy a výměny uzavíracích armatur na
rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro
byt, výměny sifonů a lapačů tuku, 

f) Opravy a certifikace bytových měřidel podle
zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování
nákladů na vytápění a opravy a certifikace byto-
vých vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů
požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů pros-
torové teploty u systémů vytápění umožňujících
individuální regulaci teploty, 

g) Opravy vodovodních výtoků, zápachových
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích bate-
rií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporá-
ků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyň-
ských linek, vestavěných a přistavěných skříní, 

h) Opravy kamen na pevná paliva, plyn a elekt-
řinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektři-
nu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíra-
cích a regulačních armatur a ovládacích termostatů
etážového topení; nepovažují se však za ně opravy
radiátorů a rozvodů ústředního topení, 

i) Výměny drobných součástí předmětů uvede-
ných v písmenech g) a h).

§ 5 Drobné opravy podle výše nákladů 
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují
další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jed-
notlivých předmětů nebo jejich součástí, které ne-
jsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opra-
vu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na
téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a ča-
sově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů
na související opravy. Náklady na dopravu a jiné
náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto
opravu nezapočítávají a hradí je nájemce. 

§ 6 Roční limit nákladů
1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy
uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rov-
nající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další
opravy v daném kalendářním roce se nepovažují
za drobné opravy. 
2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto
nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu
a všech prostorů, které nejsou s bytem užívány,
a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně ná-
jemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které ne-
jsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně
nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které
nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze jednou polovi-
nou. 

(Zdroj: 308/2015 Sb. Nařízení vlády ze dne 26. 10.
2015)

Od ledna platí novinky pro bûÏnou údrÏbu
a drobné opravy nájemních bytÛ
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Opravu bezmála tříkilometrové Valdštejnské lesní
cesty mezi částí města Pelešany a hradem Vald-
štejn dokončil koncem roku 2015 státní podnik
Lesy ČR. Do stavby investoval přes 7 milionů ko-
run. 

Cestu obvykle využívají svatebčané, kteří míří na
hrad Valdštejn, ale také cyklisté a chodci. Stavaři ji
uzavřeli 1. října 2015 a znovu zpřístupnili o dva
měsíce později. 

„Díky novému asfaltovému povrchu se nyní na
hrad dostanou i vozíčkáři. Cesta je také bezpeč-
nější, protože už turisty neohrožují poškozené ne-
bo hnilobou napadené stromy či suché větve,“ ře-
kl liberecký krajský ředitel podniku Lesy ČR
Ludvík Řičář. Stavaři obnovili také propustky, vy-
budovali prostor pro skladování dřeva a doplnily
se pískovcové dlažby. 

(Zdroj: Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesy ČR)

Lesní komunikace na hrad 
Vald‰tejn je opût otevfiena

• Podpora obnovy objektÛ
nacházejících se na území mûstské
památkové zóny mûsta Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–29. 2. 2016

• Podpora volnoãasov˘ch aktivit
pro dûti a mládeÏ a mimo‰kolních
aktivit 
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–12. 2. 2016 

• Podpora sportu ze sportovního
fondu mûsta Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2016–19. 2. 2016

Během měsíce února budou dotace dále vyhlašo-
vány v oblasti zahraniční spolupráce, obecně pro-
spěšné činnosti a v sociální oblasti. Všechny po-
třebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webových stránkách www.turnov.cz
– sekce „Dotace města“. 

Správcem programových dotací v oblasti sportu,
volného času dětí a mládeže a mimoškolních aktivit,
obnovy objektů v MPZ, kultury, zahraniční spolu-

práce a obecně prospěšné činnosti je odbor škol-
ství, kultury, sportu Městského úřadu Turnov.
Správcem programových dotací v sociální oblasti
je odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov.

Mûsto Turnov vyhla‰uje dotaãní programy

Vefiejná sbírka na pomoc
dvûma rodinám obûtí

Město Turnov zřídilo na základě usnesení za-
stupitelstva č. 400/2015 veřejnou sbírku na po-
moc dvěma rodinám obětí po zničujícím požáru,
který se uskutečnil 3. prosince 2015 ve firmě

Agba, v. o. s., Turnov, a to podle zákona č.
117/2001 Sb., O veřejných sbírkách.

Na tuto veřejnou sbírku, k níž je zřízen transpa-
rentní účet č. 90026-1263075359/0800 u České
spořitelny, a. s., můžete posílat finanční pomoc
rodinám obětí po zničujícím požáru. „Město
Turnov na tento účet připíše 50 000 korun,“ sděli-
la místostarostka Jana Svobodová. Také doplnila,

že finanční pomoc je možné posílat do 31. března
2016. 

Pokud chcete vyjádřit solidaritu firmě Agba
a podpořit firmu při její obnově, domluvte se
přímo s firmou. 

Finanční pomoc z veřejné sbírky nemůže být dle
zákona použita ve prospěch právnické osoby, kte-
rá je pojištěna.
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Ve čtvrtek 14. ledna 2016 se s vedením města a se
starosty okolních obcí setkala náměstkyně Mgr.
Jana Vildumetzová. Starosta Tomáš Hocke pozval
náměstkyni kvůli nedokončené reformě státní
správy a její komplikovanosti. 

Především v tom směru, že platí několik zákonů
o územním členění státu, a to v rámci území obce
s rozšířenou působností Turnov přináší nemalé
problémy. Diskuse se dále vedla nad zkvalitněním
veřejné správy. 

„Pro Ministerstvo vnitra je zásadní, aby výkon
veřejné správy byl co nejkvalitnější a pro občany

nejkomfortnější. Chtěli bychom, aby si občané
mohli vyřizovat věci tam, kde se zrovna zdržují
a neplatilo tak omezení v podobě místní přísluš-
nosti,“ sdělila v úvodu náměstkyně Vildumet-
zová.

Například v oblasti správních činností se loni
podařilo sjednotit pravidla platná pro občanské
průkazy a cestovní doklady. Občan si může o do-
klady požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozší-
řenou působností. Správní poplatek za pas do 30
dnů činí 600 korun, novinkou je možnost zažádat
o plnohodnotný zrychlený pas do 6 dnů za správní
poplatek 4 000 korun. 

Další novinkou v oblasti občanských průkazů je
také platnost dokladu pro občany nad 70 let na do-
bu 35 let. 

„Výhledově bychom chtěli sjednotit pravidla ta-
ké pro řidičské průkazy, které dnes spadají pod
Ministerstvo dopravy. Chtěli bychom občanům
nabídnout možnost upozornění cestou SMS či
e-mailu, že jim končí platnost dokladu či že jejich
nový doklad je připraven k vyzvednutí, ověřujeme
možnost zasílání dokladů poštou,“ doplnila Vildu-
metzová připravované kroky resortu. 

Diskuse se starosty se rozvedla i nad tématem
dostupnosti úřadů státní správy. Občané si totiž
v současnosti nemohou vyřizovat různé agendy na
jednom místě a veřejná správa je tak pro ně nepře-
hledná. Často totiž neví, na jaký konkrétní úřad
a kam se mají se svým problémem obrátit. Na-
příklad občané obce Sychrov musí na Živnosten-
ský úřad a Stavební úřad do Turnova, na Katastrální
úřad a Okresní správu sociálního zabezpečení do
Liberce a na Úřad práce do Českého Dubu. To by mo-
hla do budoucna zlepšit nová právní úprava územ-
ního členění státu. Po domluvě s vedením města,
náměstkyně ministra vnitra přislíbila, že Turnov
bude součástí pracovní skupiny pro případné ře-
šení problematiky administrativního členění stá-
tu, což vedení města velice vítá.

Na radnici zavítala námûstkynû ministra vnitra
pro fiízení sekce vefiejné správy



Letošní Vánoce byly pro Základní školu Zbo-
rovská obzvláště vydařené. Ptáte se proč? Slaví
dvojnásobný úspěch! 

Zaprvé: 
v září, v Týdnu evropské mobility, jsme se úspěšně
zúčastnili 2. ročníku dopravní hry „Oblékáme ha-
da Edu“, pořádané brněnským centrem dopravní-
ho výzkumu (kampaň probíhá pod záštitou
BESIPu). Hra je součástí evropské kampaně
Traffic Snake Game. Cílem hry je udržitelný způ-
sob života a využití cestou do školy, co nejvíce ta-
kových dopravních prostředků, které co nejvíce
šetří naše životní prostředí. Především chůze, ko-
lo, autobus či vlak. Do kampaně se ve školním ro-
ce 2015–2016 zaregistrovalo 12 škol z ČR. V rám-
ci hry probíhala soutěž „Vánoce pro Edu“. Tuto
soutěž jsme vyhráli a před Vánoci nás navštívil
plyšový had Eda.

Zadruhé:
především jsme po čtyřech letech obhájili meziná-
rodní titul „Ekoškola“. Ano, slyšíte dobře. Jsme

Ekoškolou! Jsme šťastni, máme nevýslovnou ra-
dost, že se nám daří chránit životní prostředí.  Po
přesídlení do nového školního objektu jsme přišli
o naši chloubu – školní zahradu s naučnou stez-
kou, jezírkem, keltským kalendářem a dalšími
přírodními prvky, přesto se nám podařilo titul ob-
hájit a získat ho již počtvrté. Poprvé v roce 2007,
následně v roce 2009, 2011 a nyní v roce 2015. Je
to pro nás velká čest a obrovský závazek do bu-

doucna! Velký dík patří především našim žákům,
kteří mají zájem o dění ve škole, zapojují se do čin-
ností školy s chutí a radostí. To je ta největší od-
měna pro nás.

V červnu si ve Valdštejnském paláci v Praze
slavnostně mezinárodní vlajku Ekoškoly a titul
„Ekoškola“ převezmeme. 

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a na-
vážeme kontakt s jinou ekoškolou. 

Informace naleznete na našich webových strán-
kách: www.zvsturnov.cz

Ing. Mgr. Dana Šulcová, 
ZŠ Zborovská
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ãtvrtek 28. února 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Upozorňujeme všechny majitele kotlů na pevná
paliva, ale i krbových kamen s výměníkem, o jme-
novitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včet-
ně, na novou povinnost, kterou jim ukládá zákon
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 

Nejpozději do 31. 12. 2016 je třeba zajistit první
kontrolu technického stavu a provozu spalovací-
ho zdroje servisním technikem. Tato kontrola se
musí následně provádět každé dva roky. Provádět
ji může pouze servisní technik, který je proškolen
výrobcem spalovacího zdroje a má od něho uděle-
no oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě
a kontrole technického stavu. Na vyžádání

Městského úřadu Turnov bude nutné tento doklad
o kontrole předložit. Za nesplnění této povinnosti
hrozí provozovateli spalovacího zdroje pokuta až
20 tisíc korun.

Dále pak od 1. 1. 2022 všechny tyto kotle budou
muset splňovat parametry třetí a vyšší emisní tří-
dy. Kotle první a druhé emisní třídy již není možno
od 1. 1. 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022
je nebude možno ani provozovat. Pokud provozo-
vatel uvedeného spalovacího zdroje tuto povin-
nost po uvedeném datu splňovat nebude, hrozí
mu pokuta až 50 tisíc korun.

Důvodem přísnějších požadavků jsou problémy
s kvalitou ovzduší v České republice z hlediska e-

misí prachu a polycyklických aromatických uhlo-
vodíků, které se do ovzduší dostávají především
právě ze spalování uhlí a dřeva v zastaralých kot-
lích. 

V Libereckém kraji proto mohou zájemci v le-
tošním roce získat na výměnu starého kotle na tuhá
paliva tzv. „kotlíkovou dotaci“. Zahájení příjmu
žádostí je plánováno na 25. 1. 2016 a výše finanč-
ní podpory může dosáhnout až 85 %. Bližší infor-
mace k podmínkám programu jsou zveřejněny
na webových stránkách Libereckého kraje na
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/
kotlikove-dotace.

Odbor životního prostředí

Kotle na pevná paliva musí v leto‰ním roce 
projít kontrolou

Sly‰te, sly‰te, v‰ichni!
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

Zveme Vás do klubovny Kulturního centra, 
Markova 311 v Turnově na akci

JARO S POSELSTVÍM GRÁLU
V  R Á M C I  K T E R É H O  B U D E  P R O B Í H AT:

25. 2. > přednáška psychoterapeuta P. Kalpakcise
> LIDSKÉ VZTAHY ANEB JAK VYŠŠÍ ZÁKONY OVLIVŇUJÍ NAŠE ŽIVOTY

> začátek v 18.00 hod.

10. 3. > 1. tematický večer – CO JE TO POSELSTVÍ GRÁLU, KDO JE
JEHO AUTOREM, CO JE TO HNUTÍ GRÁLU? – SEZNÁMENÍ S KNIHOU

VE SVĚTLE PRAVDY -POSELSTVÍM GRÁLU > začátek v 18.00 hod. 
Otevřené tematické večery slouží k výměně myšlenek 

k prvním přednáškám Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ 
od Abd-ru-shina. Konají se obvykle jednou za měsíc.

16. 3. > přednáška léčitele P. Březiny
> JE V ŽIVOTĚ SPRAVEDLNOST? > Začátek v 19.00 hod. 

AKCI POŘÁDÁ NADACE HNUTÍ GRÁLU, NOVÁČKOVA 26, BRNO

Nabízím k pronájmu 
v˘robní (skladové) 

prostory 
o celkové v˘mûfie  
400 m2 v Turnovû.

Cena dohodou, 
bliÏ‰í informace 

na tel. 603 542 061.
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JAROSLAV RUDI· 

Absolvent turnovského gymnázia, bývalý učitel, DJ, manažer punkové skupiny, hotelový 
portýr, novinář a od roku 2006 spisovatel na volné noze se vrací do rodného města. 
Jeho prvotina Nebe pod Berlínem získala Cenu Jiřího Ortena, byla oceněna jako 

Nejkrásnější kniha roku a následně přeložena do sedmi jazyků, vznikla podle ní divadelní
i rozhlasová adaptace. Alois Nebel se dočkal dokonce filmového zpracování. V únorovém díle

literárního pořadu Petra Viziny představí Jaroslav Rudiš svou aktuální tvorbu.

Vstup zdarma

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV a MùSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV uvádûjí

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

úter˘ 9. února 2016 – Kavárna KUS Stfielnice – 19.00 hodin

vedoucí kulturní redakce 

zpravodajství âeské televize
PETR VIZINAmoderuje


