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Jasnû a srozumitelnû
Vážení čtenáři,
jistě se vám to taky někdy stává: v hlavě nosíte
úplně jasnou a srozumitelnou myšlenku, kterou
chcete sdělit světu, ale jakmile začnete hledat slova, kterými byste ji vyjádřili, zjistíte, že taková
slova neexistují.
Začne vám to být divné a začnete se v tom „vrtat“, ale čím víc se zavrtáváte, tím složitější obraty
nacházíte. Nakonec to vzdáte, protože z jasné
a srozumitelné myšlenky se ve vaší hlavě stal nepochopitelný galimatyáš. Nicméně je vám to líto,
ta myšlenka si zaslouží být sdělena, a tak se k ní za
chvíli vrátíte a znova to promýšlíte, ale znova narážíte na limity svých vyjadřovacích schopností.
A tak to zkoušíte oklikou – začnete opisovat, chcete na to jít „od lesa“. Kdo ví, možná nakonec i k vysněnému cíli dojdete, ale ta cesta je nepřiměřeně
dlouhá a namáhavá a myšlenka opět ztrácí svůj jas
a srozumitelnost. Ale vy víte, že to sdělit musíte,
takže nakonec rezignujete na jakoukoliv jasnost
a srozumitelnost a uchýlíte se k prostému kon-

statování. A kdo ví, možná je to tak nakonec nejlepší…
Dovolte mi tedy, abych po tom všem, čím jsem
si prošel a co jsem právě výše popsal, jen prostě
konstatoval, že v polovině března se už potřetí
v prostorách KC Střelnice uskuteční jazzový festival Neform Jazz Fest a že se opravdu máme na co
těšit, protože během těch dvou večerů tu nebudou
k vidění (a především k slyšení) žádná ořezávátka,
ale skuteční mistři svého oboru. A tímto vás na
akci srdečně zvu, protože to bude stát za to.
V březnu končí plesová sezóna, ale rozhodně
nekončí sezóna taneční. Mám radost z toho, že
jsme se dohodli s Taneční a pohybovou školou
ILMA na spolupráci při pořádání tanečních kurzů
pro mládež a že ji Turnovanům můžeme po několika letech opět nabídnout v prostorách našeho
Kulturního centra Střelnice. Věřím, že je to další
dobrá zpráva o stavu kultury našeho města.
Zpráva jasná a srozumitelná.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
úter˘ 1. bﬁezna

sobota 5. bﬁezna

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky od pohádky
představení pro školy + veřejnost
dle místa sezení 40,–/30,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Josef Fousek
koncert

vyprodáno

stﬁeda 2. bﬁezna
19.30 – KINO SFÉRA
Rodinn˘ film
Filmový klub
100,–/80,– studenti a členové FK

ãtvrtek 3. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Gangster Ka
Kino nejen pro seniory

50,–

15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka
Festival mateřských škol
19.30 – KINO SFÉRA
Polednice
horor

14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
rodinný/komedie
115,–/děti do 15 let 90,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáﬁky Napﬁíã
hudební festival
v předprodeji 100,–/na místě 140,–

17.00 – KINO SFÉRA
Ave, Caesar!
komedie/drama
19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy

110,–

110,–

15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka
Festival mateřských škol

úter˘ 8. bﬁezna

19.30 – KINO SFÉRA
Ma Ma
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 10. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Gangster Ka: Afriãan
Kino nejen pro seniory
50,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Absolventsk˘ ples
hraje Big’O’Band
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
rodinný/komedie
115,–/děti do 15 let 90,–
17.00 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy

pátek 4. bﬁezna

110,–

stﬁeda 9. bﬁezna

nedûle 6. bﬁezna

140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Polednice
horor

8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

19.30 – KINO SFÉRA
Ave, Caesar!
komedie/drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Série Divergence: Aliance
dobrodružný/romantický
110,–

pátek 11. bﬁezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SUP·
19.30 – KINO SFÉRA
Série Divergence: Aliance
dobrodružný/romantický
110,–

140,–
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sobota 12. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis: Mûsto
zvíﬁat 3D
animovaný/dobrodružný
165,–/děti do 15 let 140,–
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pﬁi dechovce
Turnovanka
50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Rud˘ kapitán
krimi/thriller

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Decibely lásky
komedie/muzikál

100,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Erotick˘ ples

nedûle 13. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis: Mûsto
zvíﬁat 2D
animovaný/dobrodružný
130,–/děti do 15 let 105,–
17.00 – KINO SFÉRA
Decibely lásky
komedie/muzikál

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rud˘ kapitán
krimi/thriller

120,–

úter˘ 15. bﬁezna

20.00 – KAVÁRNA KUS
Adina Atlas
a Peprmintová Slunce
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné
20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
a hosté

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Blázinec
volné divadelní představení
v předprodeji 280,–/na místě 320,–

18.00 – KINO SFÉRA
Japonsko
Cestovatelský klub

70,–

stﬁeda 16. bﬁezna
Miroslav Táborsky vás pobaví ve hﬁe Blázinec.

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vanda Hybnerová
a Petr Vydra
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Mrzout
komedie
100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 17. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Dvojníci
komedie

50,–

110,–

pátek 18. bﬁezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam

nedûle 20. bﬁezna

stﬁeda 23. bﬁezna

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3 2D
animovaný/akční
125,–/děti do 15 let 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Série Divergence: Aliance
dobrodružný/romantický
110,–
19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool
akční/fantasy

110,–

pondûlí 21. bﬁezna

19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2016
hudební festival
v předprodeji
jednodenní 120,– a dvoudenní 200,–/
na místě jednodenní 160,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Lháﬁi
volné divadelní představení
v předprodeji 350,–/na místě 390,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dvojníci
komedie

20.15 – KINO SFÉRA
Boris Godunov
přímý přenos opery
300,–/senioři a studenti 250,–

110,–

sobota 19. bﬁezna
9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3 3D
animovaný/akční
140,–/děti do 15 let 120,–
17.00 – KINO SFÉRA
Dvojníci
komedie

úter˘ 22. bﬁezna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Markéta BaÀková
a Petr Vizina
O literatuře

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Eva a Bohuslav Lédlovi
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
SaulÛv syn
Filmový klub / drama
100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 24. bﬁezna

10.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
Kino nejen pro seniory

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 2D
akční/dobrodružný, titulky 110,–

pátek 25. bﬁezna

19.30 – KINO SFÉRA
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
akční/dobrodružný, dabing 130,–
22.00 – KINO SFÉRA
âarodûjnice
Horror Night

110,–

sobota 26. bﬁezna

zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis: Mûsto
zvíﬁat 3D

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pﬁi dechovce
Turnovanka
50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Trabantem do posledního
dechu
dokument/road movie
100,–
19.30 – KINO SFÉRA
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
akční/dobrodružný, dabing 130,–

nedûle 27. bﬁezna

14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis: Mûsto
zvíﬁat 2D
animovaný/dobrodružný
130,–/děti do 15 let 105,–
17.00 – KINO SFÉRA
âarodûjnice
horor

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Humr
romantický/sci-fi

120,–

úter˘ 29. bﬁezna

18.00 – KC ST¤ELNICE
Sluneãní ‰kola
Cestovatelský klub

70,–

stﬁeda 30. bﬁezna

19.30 – KINO SFÉRA
Grey City
Filmový klub / dokumentární
100,–/členové FK a studenti 80,–

110,–

ãtvrtek 31. bﬁezna

10.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
Kino nejen pro seniory

19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2016
hudební festival
v předprodeji
jednodenní 120,– a dvoudenní 200,–/
na místě jednodenní 160,–
19.30 – KINO SFÉRA
Trabantem do posledního
dechu
dokument/road movie
100,–

animovaný/dobrodružný
165,–/děti do 15 let 140,–

50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského zastupitelstva
Dal‰í pﬁím˘ pﬁenos z Royal Opera House se blíÏí.

19.30 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie
bﬁezen 2016
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Kino Sféra

FK
Alvin a Chipmunkové:
Ave, Caesar!
âiperná jízda

Rodinn˘ film

Gangster Ka

Polednice

Deadpool

Jak se vypoﬁádají dvû dospívající
dûti s neãekanou svobodou?

Pﬁíbûh motivovan˘ osudem
známého ãeského zloãince.

Nové zpracování klasického
literárního díla.

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

Natáãet hollywoodsk˘ film
musí b˘t o nervy.

Netradiãní komiksov˘ bourák
ze stáje studia Marvel.

drama, âR, 2015,
95 min., 12+

krimi/drama, âR, 2015,
100 min., 12+

horor, âR, 2016,
90 min., 12+

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

komedie/drama/muzikál,
USA, 2016, 106 min., titulky

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

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

ãt 3. 3. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 3. 3. – 19.30 / 140 Kã
pá 4. 3. – 19.30 / 140 Kã

so 5. 3. – 14.30 hodin /
115 Kã / 90 Kã dûti do 15 let
ne 6. 3. – 14.30 hodin /
115 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

so 5. 3. – 17.00 / 110 Kã
ne 6. 3. – 19.30 / 110 Kã

so 5. 3. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 6. 3. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 20. 3. – 19.30 hodin / 110 Kã

FK
Ma Ma

Gangster Ka: Série Divergence:
Aliance
Afriãan

Magdu potká mnoho tragédií,
ale nevzdává se.

Závûreãná ãást pﬁíbûhu motivované
osudem známého zloãince.

drama, SPA, 2015,
111 min., titulky

krimi/drama, âR, 2015,
100 min., 12+

st 9. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 10. 3. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
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Souboj mezi vÛdci jednotliv˘ch
frakcí vrcholí.

Zootropolis:
Rud˘ kapitán
Mûsto zvíﬁat
Jak to vypadá ve mûstû,
kde Ïijí jen zvíﬁata?

dobrodruÏn˘/romantick˘/sci-fi,
animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2016, 100 min., titulky USA, 2016, 109 min., dabing
tit. ãt 10. 3. – 19.30 / 110 Kã
dab. pá 11. 3. – 19.30 / 110 Kã
dab. ne 20. 3. – 17.00 / 110 Kã

3D so 12. 3. – 14.30 / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D ne 13. 3. – 14.30 / 130 Kã/ 105 Kã dûti do 15 let
3D so 26. 3. – 14.30 / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D ne 27. 3. – 14.30 / 130 Kã/ 105 Kã dûti do 15 let

Decibely
lásky

Nov˘ ãesk˘ film s Oldﬁichem
Kaiserem.

Romantick˘ pﬁíbûh s písniãkami
Michala Davida.

krimi/thriller, âR/SK/PL,
2016, 100 min.

komedie/muzikál, âR,
2016, 85 min.

so 12. 3. – 17.00 / 120 Kã
ne 13. 3. – 19.30 / 120 Kã

so 12. 3. –- 19.30 / 100 Kã
ne 13. 3.–- 17.00 / 100 Kã

Kino Sféra

FK
Mrzout

Dvojníci

Mrzout je muÏ z minulosti.
Ví, Ïe lépe uÏ bylo a nebude.

Kolotoã pﬁekvapiv˘ch komediálních
situací s O. Sokolem.

komedie, FIN, 2014,
113 min., 15+, titulky

komedie, âR, 2016,
103 min.

st 16. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 17. 3. – 19.30 / 110 Kã
pá 18. 3. – 19.30 / 110 Kã
so 19. 3. – 17.00 / 110 Kã

Lída
Baarová

Kung Fu
Panda 3

Trabantem do
posledního dechu

Boris
Godunov

Îivot slavné hereãky oãima F. Renãe.

Jedna z nejúspû‰nûj‰ích
animovan˘ch sérií se vrací.

Nové dobrodruÏství
Dana Pﬁibánû.

Pﬁím˘ pﬁenos z Royal
Opera House.

animovan˘/akãní, USA/CI,
2016, 94 min., dabing

dokument/road movie,
âR, 2014, 98 min.

opera, VB, 2016,
180 min., titulky

3D so 19. 3. – 14.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 20. 3. – 14.30 / 125 Kã/ 100 Kã dûti do 15 let
3D so 2. 4. – 14.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 3. 4. – 14.30 / 125 Kã/ 100 Kã dûti do 15 let

so 19. 3. – 19.30 / 100 Kã
so 26. 3. – 17.00 / 100 Kã

po 21. 3. – 20.15 / 300 Kã /
250 Kã studenti a senioﬁi

Ïivotopisn˘/drama, âR,
2016, 110 min., 12+
ãt 17. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 24. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 31. 3. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

FK

FK
SaulÛv syn

Batman vs.
Superman: Úsvit
spravedlnosti

âarodûjnice

Humr

Grey City

Teorie tygra

Na Oscara nominovan˘ pﬁíbûh
z Osvûtimi.

Dvû komiksové ikony koneãnû
v jednom filmu.

Dûsiv˘ horor o lesích, v nichÏ
pﬁeb˘vají ãarodûjnice.

Colin Farrell hledá
spﬁíznûnou du‰i.

O proslul˘ch tvÛrcích graffiti
ze Sao Paula.

Film s J. Barto‰kou o muÏi, kter˘ si
vzpomene, Ïe míval sny a vlastní vÛli.

drama, HU, 2015,
107 min., 15+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 151 min.

horor, USA/CAN, 2015,
90 min., titulky

romantick˘/sci-fi, IR/VB,
2015, 118 min., titulky

dokumentární, BRA/VB,
2013, 85 min., titulky

road movie/komedie, âR,
2016, 100 min.

st 23. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

2D tit. ãt 24. 3. – 19.30 / 110 Kã
3D dab. pá 25. 3. – 19.30 / 130 Kã
3D dab. so 26. 3. – 19.30 / 130 Kã

pá 25. 3. – 22.00 / 110 Kã
– Horror Night
ne 27. 3. – 17.00 / 110 Kã

ne 27. 3. – 19.30 / 120 Kã

st 30. 3. – 19.30 / 100 Kã / 80 Kã
ãlenové FK a studenti

ãt 31. 3. – 19.30 / 120 Kã
pá 1. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 3. 4. – 17.00 / 120 Kã
bﬁezen 2016
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Mûstské divadlo

Pﬁijìte na Blázinec Miroslava Táborského
Neuvěřitelných patnáct rolí zvládne populární herec
Miroslav Táborský vystřídat při představení Blázinec,
se kterým míří i do turnovského Městského divadla.
Groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni
z jednoho psychiatrického ústavu, je představením
jednoho, zato ale vynikajícího herce – Miroslava
Táborského. Podle režiséra Jaroslava Gillarda je
tohle téma neustále aktuální. „Hra je inspirována
mimo jiné motivy Edgara Allana Poea, sugestivní
scény strachu a hrůzy jsou protkány jeho typic-

kým humorem,“ uvedl režisér. Nečekané zvraty
a konflikty doprovázejí v Blázinci komické situace
jako z němého filmu, výstupy často připomenou
absurdní divadlo.

pátek 11. bﬁezna od 19.30 hodin
Blázinec
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

Vanda Hybnerová pﬁijede na Pohovku
Herečka Vanda Hybnerová je dcerou herce, mima
a divadelního pedagoga Borise Hybnera a bývalá
manželka herce Saši Rašilova. Sama vystudovala
fotografii a poté herectví na pražské DAMU.

v růžové zahradě, Pojišťovna štěstí nebo Ulice
a třeba z filmu Román pro muže. Povídání na turnovské Pohovce bude moderovat Petr Vydra a těšit se můžete i na tradiční hudební doprovod.

Vanda Hybnerová hrála sedm let v Divadle Labyrint a hostovala v celé řadě dalších pražských
divadel. Nyní ji můžeme vidět na prknech Divadla
Komedie, Dejvického divadla nebo v Národním
divadle. Je držitelkou ceny Thálie a Ceny Alfréda
Radoka. Známá je i z televizních seriálů Ordinace

stﬁeda 17. bﬁezna od 19 hodin
Vanda Hybnerová a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã/senioﬁi na OSV 140 Kã

Lháﬁi jsou komedií plnou skvûl˘ch hercÛ
Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech tvrdí,
že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
Jednoduše by se dali Lháři popsat jako britská černá komedie o citlivých policistech, které dělí od
vytoužených vánočních svátků jen poslední, ale
velmi choulostivý úkol. Pod vlivem vánoční atmosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zákona dočista zesměšní a znemožní.
Diváci se mohou těšit na zábavnou komedii,
která je ale zároveň bude držet v napětí. Producentka se prý může zaručit, že se všichni hodně za8|
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smějí, a to nejen díky skvělému Vaškovi Koptovi
v hlavní roli. „Toto představení mám moc ráda
a i my herci se často během představení odbouráme,
tak doufám, že diváci opět přijdou a užijí si s námi
krásný večer,“ říká jedna z hereček, Jana Šulcová.

pondûlí 21. bﬁezna od 19.30 hodin
Lháﬁi
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 350 Kã, na místû 390 Kã

Mûstské divadlo/hudební pozvánky

Bob a Bobek pﬁijedou za dûtmi do divadla
Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna, se vydávají na cestu kolem světa.
Kam je jejich létající klobouk zanese? Nechte se
překvapit. Jisté však je, že to bude putování dobrodružné. Jaké příhody je asi čekají na Divokém
Západě, za polárním kruhem či na Měsíci…?
Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém
představení plném písniček na motivy knih Pavla
Šruta a procestují ve svém létajícím klobouku celý

svět. Divadelní pohádku v režii Petra Mikesky pro
děti přiveze divadlo Anfas. Hrají Martina Venigerová, Veronika Bajerová a Petr Mikeska.

sobota 2. dubna od 10 hodin
Bob a Bobek
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Adina Atlas a Peprmintová Slunce
Na jednoznačně rockovou skupinu Adina Atlas
a Peprmintová Slunce se můžete těšit v rámci cyklu Malá (domácí) scéna.
Syrovost a silné melodie, to je přesně to, co tuto
neobvyklou dvojici zdobí. Frenetické bubnování
Kennyho Hammera neopakovatelným způsobem
doprovází písně kytaristy a zpěváka Pete Jarského.
Přesvědčit se o tom můžete v pátek 4. března od
20 hodin v kulturní kavárně KUS na jejich společ-

ném vystoupení s údernými The Hops Party. Ti
hrají jednoduchý, hlučný a úderný rock’n’roll pěkně postaru.

pátek 4. bﬁezna od 20 hodin
Adina Atlas a Peprmintová
Slunce
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Písniãkáﬁky Napﬁíã aneb MDÎ na Stﬁelnici
Už počtvrté se na začátku března na turnovské
Střelnici sejdou tři písničkářky napříč žánry, tentokrát by se dalo říct i napříč generacemi.
Tou první bude mladičká písničkářka a multiinstrumentalistka Anna Drábková, jablonecká rodačka, která vystupuje pod pseudonymem Anna D.
Druhou účinkující bude písničkářka AGU, muzikantka původem z Polska, která pomocí minimalistických smyček a něžného zpěvu vytváří psychedelicky snovou atmosféru. Její hudba je jemná a pokojná.
Trojici doplní legendární písničkářka Dagmar
Andrtová-Voňková, jejíž výjimečnost spočívá pře-

devším ve skvělé technice kytarové hry plné experimentů. Vydala sedm řadových alb, účinkuje i na
albech jiných písničkářů. Vystupovala téměř po
celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů.

úter˘ 8. bﬁezna od 19 hodin
Písniãkáﬁky Napﬁíã aneb
Muzikantky – Dámy – Îeny
hudební festival
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 140 Kã
bﬁezen 2016
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BlíÏí se Neform Jazz Fest 2016
I letos se mohou všichni jazzoví fanoušci těšit na
dvoudenní Neform Jazz Fest, jehož velkými hvězdami jsou tentokrát Ondřej Štveráček, Gene
Jackson a skupina Vertigo.
Místní scénu bude zastupovat Jazz H Factor, kapela založená v roce 1992 v Jablonci nad Nisou,
která má jazz už podle názvu v krvi. Chybět nesmí
ani Lédl Jazz Q, který vznikl někdy v roce 1996 jako „malá parta“ turnovského big bandu.
Z velkých hvězd se na pódiu objeví skupina Vertigo, která je jednou z nejoriginálnějších v Česku.
Vzešla z jazzu, ale postupem času se svými hudebními přesahy dopracovala ke zcela svébytnému
zvuku. Jeho součástí je kreativita a totální improvizace, ale též sofistikovaná kompozice zasahující
místy až do oblasti soudobé vážné hudby.
Vertigo, kapela dříve známá jako Vertigo Quintet a nyní zahrnující dříve hostující Dorotu Barovou již v řadách stálých členů (a tím pádem rozšířená na sextet), vydává vynikající čtvrté studiové
album s názvem Taj. To je logickým následovníkem předchozí desky Metamorphosis a zachycuje
členy kapely na nekončící cestě za novými tvůrčími postupy a impulzy a je naplněno leckdy překvapivou, stále však hluboce autentickou a pocitově založenou originální hudbou.

Jak již bylo zmíněno, velká pozornost Neform
Jazz Festu se soustředí také na saxofonového virtuóza a jednoho z nejvýznamnějších českých muzikantů posledního desetiletí Ondřeje Štveráčka,
který představí turnovskému publiku bubeníka
světové extratřídy Gena Jacksona. Ten už několik
let vystupuje na světových pódiích po boku legendárního pianisty Herbie Hancocka. Jazzoví hudebníci po celém světě již dávno rozpoznali míru
Jacksonova talentu i jeho expresivní schopnosti,
zkuste to i vy. Sám Ondřej Štveráček je nejvýraznějším tuzemským jazzovým saxofonistou své
generace, jehož deska What’s Outside byla nominována na cenu Anděl v kategorii Nejlepší jazzové
album. Talentovaný Štveráček je kmenovým
hráčem orchestru Gustava Broma a pravidelně
spolupracuje s výraznými hráči současné jazzové
scény.

pátek 18. a sobota 19. bﬁezna od 19 hodin
Neform Jazz Fest 2016
hudební festival
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã na jeden den,
200 Kã na oba dny, na místû 160 Kã na jednotlivé dny

Veãer Leo‰e Janáãka a Bohuslava MartinÛ
Domácí scéna bude na Turnovských hudebních
večerech zastoupena v březnu vynikajícím klavíristou a ředitelem ZUŠ v Turnově Bohuslavem
Lédlem a jeho manželkou, sopranistkou a rovněž
ředitelkou ZUŠ v Železném Brodě Evou Lédlovou,
kteří jsou turnovskému publiku známí z mnoha
vystoupení různých uskupení a žánrů.
Večer bude poctou českým hudebním géniům,
kteří jsou slavní a hraní více v zahraničí než ve své
vlasti. Určitě ale každý zná a oceňuje třeba Lístky
do památníku nebo Písničky na jednu a na dvě
10 |
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stránky, na něž se můžete těšit také v Turnovském hudebním večeru.

stﬁeda 23. bﬁezna od 19.30 hodin
Veãer Leo‰e Janáãka
a Bohuslava MartinÛ
– Eva a Bohuslav Lédlovi
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

KCT informuje

O literatuﬁe s Markétou BaÀkovou
V březnu bude hostem Petra Viziny v pořadu O literatuře Markéta Baňková, česká spisovatelka
a výtvarnice věnující se novým médiím.
Jádro její výtvarné práce tvoří internetové projekty,
které se řadí do žánru net art a jistě i na ně přijde
řeč. Hlavním tématem povídání ale zůstane její literární tvorba, která popularizuje vědu beletristickým způsobem. Za svou knižní prvotinu Straka
v říši entropie (2010), sbírku bajek pro dospělé
i děti inspirovanou fyzikálními zákony, kterou nejen napsala, ale také ilustrovala, získala autorka
Cenu Magnesia Litera za objev roku 2011. Její aktuální kniha Maličkost, opět s autorčinými kres-

v dnešní době mění pohled na nás samotné. Jsme
jen loutkou svých genů? Ovlivňují naši vůli paraziti? Je náklonnost k příbuzným pouhým narcismem? Odpovědi pomůže na besedě hledat i velmi
speciální host – MUDr. Marek Turnovec, genetik
a turnovský rodák.

bami, nese podtitul „romance z času genetiky“. Je
to novela z vědeckého, studentského a lékařského
prostředí a jedním z jejích témat je genetika, která

úter˘ 22. bﬁezna od 19 hodin
Markéta BaÀková
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Oãima studentÛ: Rudi‰ si publikum získal...
O literatuře je nový pořad této sezóny, na kterém se
jednou měsíčně potkávají spisovatelé a jejich fanoušci a celé to moderuje Petr Vizina. Zpráva
o Jaroslavu Rudišovi, který přijel jako host na
únorového posezení, se rozšířila velice rychle.
Kvůli nebývalému zájmu se akce dokonce musela
z kavárny KUS přesunout do foyer KC Střelnice.
Rudiš nejprve představil návštěvníkům svou tvorbu, při jejímž předčítání si z hlediště vysloužil
nadšené reakce a souhlasné přikyvování poslu-

chačů. Večer zakončil jako DJ v kavárně KUS, kde
se konala i autogramiáda.
Foyer Střelnice se pro tento večer proměnilo
v kulturní sál. Hosté popíjeli a nedočkavě čekali na
Jaroslava Rudiše, rodáka z Lomnice nad Popelkou, spisovatele na volné noze a hudebníka momentálně žijícího v Německu. „Vůbec nevím, co
od toho mám očekávat,“ svěřila se jedna z návštěvnic. (Celý článek stážistky Marie Drahoňovské si můžete přečíst na našich internetových
stránkách www.kcturnov.cz.)

V letním kinû vystoupí Lucie Vondráãková
Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková vyráží na
exkluzivní akustické turné s názvem Kousek štěstí
Tour 2016, společně s triem Vokobere vystoupí jen
na patnácti místech po Česku a jedním z nich bude i turnovské letní kino.
Po třech letech od posledního turné s Michalem
Davidem Hit Tour 2013, přichází Lucie Vondráčková s dalším hudebním projektem – tentokrát se

jedná o akustickou tour s triem Vokobere. Její název je odvozen od společného hitu obou interpretů „Kousek štěstí aneb Osudová“, vydaného na
posledním CD Lucie Vondráčkové Duety.
„Přišel čas na folkovější písničky jako Kdo tě má
rád, Láska na 100 let, Já to nejsem a další. Na prvním místě na tour je muzika a příjemná letní atmosféra. Přijďte,“ vzkázala Lucka svým fanouškům.
bﬁezen 2016

|

| 11
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V bﬁeznu se podíváme do Japonska a Himálají
Cestovatelský klub zve v březnu hned na dvě besedy. V první polovině měsíce se podíváme do Japonska a o čtrnáct dní později bude následovat
výprava do Himálají.

úter˘ 15. bﬁezna od 18 hodin
Japonsko
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, vstupné 70 Kã

Pozor! Smolíkovi se
posouvají a pﬁidávají
Vážení divadelní abonenti a diváci, ač nás to mrzí,
je nutné z organizačních důvodů na straně divadelníků přesunout představení „Smolíkovi a jejich
podivuhodné dobrodružsví“. Zároveň ale pro velký zájem na podzim jeden termín přibude.
Představení se přesouvá ze středy 20. dubna od
19.30 hodin na úterý 18. října od 20 hodin. Na nový
termín budou v platnosti již zakoupené vstupenky
včetně těch abonentních. Pokud se z jakéhokoli
důvodu rozhodnete náhradní termín nevyužít, je
možné vstupenky vrátit, nebo si nechat vrátit poměrnou část z abonentní vstupenky. Učinit tak
můžete na recepci Kulturního centra Střelnice.
Všem se velice omlouváme za komplikace.
Příjemnou zprávu máme pro ty, kteří měli o lístky na Smolíkovi zájem, ale kvůli omezené kapacitě se na ně nedostalo. Na 18. října od 17 hodin přidáváme ještě jeden termín a lístky si bude možné
zakoupit v recepci Kulturního centra Střelnice nebo přes internet, o spuštění předprodeje na toto
přidané představení vás budeme včas informovat.
12 |
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Poutní místa, chrámové zvonce, krásná příroda,
moderní velkoměsta. Země kontrastů. Takové je
Japonsko, jehož krásy nám představí turnovská
cestovatelka Helena Boháčová.
Jak vypadá škola vysoko v Himálajích a jak se
tam žije dobrovolníkům, o tom všem pak povypráví cestovatelka Blanka Nedvědická, učitelka a koordinátorka Sluneční školy v Kargyaku.
O Cestovatelský klub je stále velký zájem, doporučujeme si zajišťovat vstupenky s dostatečným předstihem, a to na recepci Střelnice nebo přes internet.

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
úter˘ 1. bﬁezna 2016 – Josef Fousek (koncert)
VYPRODÁNO
úter˘ 8. bﬁezna 2016 – Napříč MDŽ (koncert) 100,–
pátek 11. bﬁezna 2016 – Blázinec (volné divadelní
představení) 280,–
úter˘ 15. bﬁezna 2016 – Japonsko (Cestovatelský
klub) 70,–
Stﬁeda 16. bﬁezna 2016 – Vanda Hybnerová
a Petr Vydra (Pohovka)
200,–/seniorské vstupné na OSV 140,–
pátek–sobota 18.–19. bﬁezna 2016 – Neform Jazz Fest
(festival) 200,– dvoudenní,
120,– jednodenní
pondûlí 21. bﬁezna 2016 – Lháři (volné divadelní
představení) 350,–
stﬁeda 23. bﬁezna 2016 – Večer Leoše Janáčka
a Bohuslava Martinů – Lédlovi (Turnovský
hudební večer) 100,–
úter˘ 29. bﬁezna 2016 – Sluneční škola
(Cestovatelský klub) 70,–

úter˘ 29. bﬁezna od 18 hodin
Sluneãní ‰kola
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, vstupné 70 Kã

ãtvrtek 7. dubna 2016 – Deštivé dny (abonentní
představení) VYPRODÁNO
pondûlí 11. dubna 2016 – Jakub Smolík (koncert)
320,–/300,–
ãtvrtek 14. dubna 2016 – Vltava (koncert) 140,–
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) 380,–
pátek 17. ãervna 2016 – František Nedvěd s kapelou
(koncert) 250,–
pátek 26. srpna 2016 – Lucie Vondráčková
a Vokobere (koncert) 390,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý
7.30–16.00
(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek
7.30–14.00
telefonní číslo: +420 481 322 083

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do 1. kvûtna, Galerie muzea
V˘stava Ladislav a Valerian
Karou‰kovi
Ladislav a Valerian Karouškovi (výběr z tvorby),
je název poslední výtvarné výstavy, která je k vidění v muzejní galerii „u Sasíků“. V dohledné době
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, nemohli 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 inspirací, 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 výrazně se zapsali do dějin českého moderního
umění. Výstava potrvá do neděle 1. května 2016.
sobota 12. bﬁezna od 16 hodin, V˘stavní sál muzea
Scénické ozvûny
Výstava skupiny výtvarníků, kteří mají vztah
k scénickému výtvarnictví a k jeho spojení s příbuznými obory výtvarné tvorby. Scénická práce,
jejíž dokumentaci můžete vidět na celkovém
uspořádání současné expozice, je výrazem výtvarného doprovodu dramatických děl formou prostorového vyjádření.
Tak jako symbolem divadla zůstávají stále
antické masky dramatu, komedie a tragédie, svůj
původ si ponechávají i dva typy scénického uspořádání. Tyto typy scénického prostoru provázejí
celou historii divadla a rozdíl je jen v tom, jak se
k němu v jednotlivých časových údobích přistupuje a jak je řešen prostor jeviště.
Společná výstava výtvarníků, jejichž práce je
motivována dramatem, vydává svědectví, jakým
způsobem se může vyvíjet současná výtvarná scéna.

Čím dál víc profesionálů pracujících ve výtvarné
oblasti je ve své tvorbě přitahováno scénografií, ať
v malířském, grafickém či sochařském projevu,
například performancemi a výstavními instalacemi.
Naše společné setkání sbližuje profesionální výtvarníky různých generací. Spojuje vystavující
starší generace, mající zkušenosti více než čtyřicetileté praxe v oboru a scénických řešení, na nichž
se podíleli převážně v divadlech a televizi s účastníky mladší generace.
Vystavují i malíři a grafici, kteří se pohybují v divadelním prostředí a sochaři, kteří svojí prostorovou tvorbou vyjadřují vztah k dramatickému umění. Expozice je nazvána Scénické ozvěny, protože
na ní vystavují ti, jimž je scénografický přístup
blízký. Dává účastníkům možnost vzájemné konfrontace v dílech, jež značí profesní spojitost.
Výstava potrvá do 8. května

12.30 hodin

Vynášení Smrtky do Jizery za
doprovodu písní a tanců
FS Šafrán
13.30–14.00 hodin Soubor lidových písní a tanců
Čtyřlístek z Nového Strašecí,
hudebně-taneční vystoupení
14.30–15.30 hodin Loutkové divadlo Matýsek
s pohádkou Datlování
15.30–17.00 hodin Hudební vystoupení
9.00–17.00 hodin Řemeslně-výtvarná dílna –
výroba březových košťátek
Vstupné: 40/30 Kč
Součástí akce je Velikonoční jarmark a občerstvení.
DlaskÛv statek otevﬁen od 26. bﬁezna dennû kromû pondûlí,
9–16 hodin.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9–16 hodin

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
sobota 26. bﬁezna od 9 do 17 hodin
Pomlázka teãe okolo pece –
Velikonoce na Dlaskovû statku
Akce navazuje v cyklu výročních svátků na předchozí Masopust. Již tradiční součástí tohoto pořadu je vystoupení folklórních souborů, program
pro děti, dílna velikonočních dekorací.
Program:
10.30 hodin

Říkanky a písničky s Evou
Kordovou
11.00–11.45 hodin Loutkové divadlo Matýsek
s pohádkou O kominíku
Josífkovi
12.00 hodin
Folklórní soubor Šafrán,
hudebně-taneční vystoupení
bﬁezen 2016
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem
čtenářů a čtenářství. Ani letos tomu není jinak, od
1. března do 31. března proběhne celostátní propagační kampaň na podporu činnosti knihoven
a aktivit s nimi spojených.
Nové služby a aktivity knihovny:
Klub začínajících autorů, Lovci perel – celoroční
hra výchovy ke čtenářství v dětském oddělení
knihovny, Oddělení pro dospělé čtenáře bude nově nabízet dárkové poukazy na registraci čtenářů
do knihovny. Zároveň také koncem měsíce března
vyhlásíme výsledky zimní čtenářské výzvy Kniha
na dlouhé zimní večery a i fotosoutěže Informace
v ICM.
úter˘ 1. bﬁezna aÏ sobota 6. bﬁezna
T˘den ãtení aneb ãtení slu‰í
kaÏdému – 9. roãník
Týden intenzivního čtení Čteme ve školkách, školách, družinách, na úřadech, před divadelním
představením, před koncertem, čteme dětem, děti
nám dospělým. Čteme v knihovně na netradičních
místech. Hlavně čteme masivně a po celý týden!

úter˘ 1. bﬁezna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Îivot na provázku, aneb
o loutkáﬁích a loutkách
Nejen pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi, ale
i pro další zájemce z řad veřejnosti o loutkách,
loutkářích na Turnovsku. Setkání nad knihou
Jaroslava Kříže, která mapuje dějiny loutkářského
divadla v našem regionu. Svou tvorbu a loutky
představí loutkové soubory Čmukaři a Na židli.
pondûlí 7. bﬁezna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Ivona Bﬁezinová – autorská
literární beseda
Oblíbená a známá spisovatelka knih pro děti
a mládež zavítá opět do naší knihovny mezi své
čtenáře. Součástí besedy bude také autorské čtení
a autogramiáda.
úter˘ 8. bﬁezna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub – Turnovsk˘
Granátek
Společné čtení z nových knih, tvůrčí psaní a další
aktivity. Klub vede Eva Kordová. Čtenářský klub
se bude scházet každé další úterý v měsíci březnu.
ãtvrtek 10. bﬁezna od 14 hodin, klubovna penzionu v ÎiÏkovû ulici
S˘rie 2010
Cestopisná přednáška spojená s projekcí z arabské země Sýrie, která je v současnosti ohniskem
války, bombardování a utrpení lidí. Spojeno s největší uprchlickou krizí od 2. světové války. Přednáší cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum.
nedûle 13. bﬁezna od 10 hodin
Dílna pohádková – kost˘mová –
triãková
Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená na přípravu pohádkové Noci s Andersenem. Stejná trička nočních spáčů nebo kostýmů například Malé mořské
víly a dalších postav z pohádek H. Ch. Andersena.
Lektorky Eva Šrajerová, Iva Dalerová a Simona
Bakešová.

14 |

| bﬁezen

2016

stﬁeda 16. bﬁezna od 17.30 hodin, spoleãensk˘ sálek knihovny
Klub zaãínajících autorÛ
Březnové setkání klubu začínajících básníků
a prozaiků. Klub vede Pavlína Skálová.
ãtvrtek 17. bﬁezna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Tichá srdce
Literární autorský večer se spisovatelkou, reportérkou a publicistkou Alenou Ježkovou. Autorka
knihy Karel IV., Staré pověsti české a moravské,
Praha, babka měst, České nebe a další. Je také
autorkou dvoudílné publikace Tichá srdce, která
přibližuje historii českých a moravských klášterů
i život členů různých řeholních řádů. Doplněno
prodejem knih a autogramiádou.
úter˘ 8. bﬁezna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
pondûlí 21. bﬁezna od 14 hodin, penzion V˘‰inka
stﬁeda 23. bﬁezna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Zapomenut˘ Jan Skála
Vzdělávací pořad na počest 200. výročí narození
turnovského rodáka Jana Skály, zakladatele městského sirotčince.
Průvodní slovo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace textů Eva Kordová. Určeno pro obyvatele
penzionu Výšinka a další zájemce z řad veřejnosti.

ohlasy
ãtvrtek 24. bﬁezna od 14 hodin, klubovna penzionu
v ÎiÏkovû ulici
Tvoﬁivá jarní dílna
Oblíbená tvořivá jarní dílna zaměřená na jarní dekorace a velikonoční výzdobu. Perníčky, vajíčka,
jarní dekorace, doplněno povídáním o velikonočních tradicích a zvycích. Dílnu povedou lektorky
Lenka Zadražilová, Edita Nožičková, Simona Bakešová. Průvodní slovo o Velikonocích Eva Kordová. Pořádá se pro návštěvníky Klubu aktivní senior.
úter˘ 29. bﬁezna od 9 do 12 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Jak vzniká kniha a jak se dûlá
báseÀ

Hodiny výchovy čtenářství pro 4. a 5. ročníky základních škol s PhDr. Ondřejem Hníkem Ph.D.,
básníkem, spisovatelem, univerzitním profesorem
a didaktikem literatury.
úter˘ 29. bﬁezna od 18 hodin, spoleãensk˘ sálek knihovny
Autorsk˘ veãer Ondﬁeje Hníka
Večer multižánrového autorského čtení básníka,
spisovatele, učitele, univerzitního profesora a didaktika literatury Ondřeje Hníka. Vedle knížek
pro děti O Snížkovi a Malý pražský chodec píše
prózu pro dospělé z cyklu Poslední noc s M a jiné
povídky.
Příjemnou literární atmosféru dokreslí písničky
Evy Matyldy Jiřičkové a Jirky Lodeho.

Nové knihy:
Alain Corbin – Vesnice „kanibalů“
Carlo Ginzburg – Noční příběh
Eva Francová – Kuchařka ze Svatojánu
Jarmila Klímová, Michaela Fialová – PROČ
(a jak) psychosomatika funguje?
Ian McEwan – Myslete na děti
Iva Pekárková – Pečená zebra
Ondřej Srba, Michal Schwarz – Dějiny
Mongolska
David Suchet – Poirot a já

Îlutá ponorka Turnov
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
ãtvrtek 3. a pátek 4. bﬁezna od 15 hodin, Mûstské divadlo
Turnovská mateﬁinka
15. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí. Srdečně zveme všechny přátele
a příznivce turnovských předškoláků, aby přišli
své děti podpořit.
sobota 5. bﬁezna od 9.30 hodin, Sál v pﬁízemí Îluté ponorky
7. roãník turnaje Osadníci v âeském ráji
Srdečně zveme všechny malé i velké, začátečníky
a pokročilé na zápolení v oblíbené stolní hře.
Startovné: děti 10 Kč, dospělí 50 Kč.

úter˘ 15. bﬁezna od 8.30 hodin, Mûstské divadlo
Turnovsk˘ ‰tûk 2016
15. ročník oblastní postupové přehlídky dětských
divadelních, loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. Tradiční setkání mladých divadelníků proběhne opět v krásných prostorách
Městského divadla v Turnově. Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč.
pátek 18. bﬁezna od 20 do 22 hodin a sobota 19. a nedûle 20.
bﬁezna od 18 do 20 hodin, sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Víkendov˘ semináﬁ country
tance
Srdečně vás zveme na klasické country a řadové
tance známé ze starých westernů. Zvládne to každý začátečník s chutí tančit. Vhodné pro nadšence
od 10 do 100 let. Kurzovné 300 Kč/osoba. Seminář lektorsky vede Zuzka Hanušová.

pátek 1. dubna od 17.30 hodin
Noc s Andersenem
– spaní na hradû s Ponorkou
Po tradičním programu pro veřejnost se po svých
přesuneme na hrad Valdštejn, kde bude speciální
noční program. Akce pouze pro členy kroužků Žluté ponorky. Přihlásit se může dítě starší osmi let.
Přihlášku je nutné vyplnit a fyzicky odevzdat v kanceláři Ponorky co možná nejdříve (kapacita 20 osob,
kdo dřív přinese přihlášku, ten nocuje). NEJPOZDĚJI ale v pátek 25. března – pokud se do tohoto
termínu kapacita nenaplní, je možné přijmout přihlášku i od osoby, která kroužek/ kroužky nenavštěvuje. Uzávěrka přihlášek ve středu 30. března.
Sraz ve Žluté ponorce v přízemí v 17.30 hodin.

úter˘ 22. bﬁezna od 14 do 18 hodin
Velikonoce v ráji
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet netradiční malování vajíček a výrobu
velikonočních dekorací. Budeme tvořit z papíru
a přírodních materiálů. Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Výtvarná dílna
v přízemí Žluté ponorky
bﬁezen 2016
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Vzdûlávací centrum Turnov
od úter˘ 22. bﬁezna
Poãítaãe pro seniory – zaãáteãníky
Letní příměstské tábory pro děti
pondûlí 1. aÏ pátek 5. srpna
English Camp 2016
letní příměstský tábor plný angličtiny, her a hlavně zábavy
pondûlí 8. aÏ pátek 12. srpna
Cesta z mûsta
příměstský tábor pro tvořivé děti, které rády poznávají život našich prababiček a nebojí se v lese
pondûlí 15. aÏ pátek 19. srpna
Objev v sobû badatele
příměstský tábor pro nadané a zvídavé děti se srdcem vědce

Turnovské památky
a cestovní ruch
Regionální turistické informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov,
www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255-6
Galerie U Zlatého beránka (v 1. patře 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 přírody, většinou do rekreační oblasti Srbsko u Branžeže. Studenti malují temperami, akrylem a někteří kreslí křídovými pastely. Malují nejen krajinu,
stromy, skály a rybníky, ale i architekturu. Většina
se snaží realisticky zachytit viděný obraz, ale každý podle svých zkušeností, temperamentu a fantazie promítá do malby svůj vnitřní svět. Vznikají tak
originální a mnohdy velmi zdařilé obrazy. Studentské práce můžete vidět v galerii U Zlatého beránka do 31. března.
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Semináře/workshopy pro pedagogy
mateřských škol
stﬁeda 2. bﬁezna od 10 do 15 hodin
Práce s vlnou – pl‰tûní
(seminář akreditovaný MŠMT)
Jana Šilarová
ãtvrtek 10. bﬁezna od 9 do 15.30 hodin
Celostní pﬁístup k ﬁe‰ení lehk˘ch
mozkov˘ch dysfunkcí
aneb co víme
a nevíme o ADHD
(neakreditovaný seminář)
Mgr. Stanislava Emmerlingová
Akreditované kurzy/semináře
pro pracovníky v sociální oblasti
Nejhezãí kapesní kalendáﬁík je
opût z âeského ráje!
Kapesní kalendářík Český ráj, který vydala příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch, získal již podruhé první místo v celostátní
soutěži. Devatenáctý ročník soutěže „O nejhezčí
turistickou pohlednici České republiky“ se konal
ve dnech 14.–16. ledna 2016 v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2016. Součástí této
soutěže byla už potřetí také volba nejhezčího kapesního kalendáříku na rok 2016. Do finále soutěže
postoupilo 40 kalendáříků, ze kterých 47 odborných účastníků výstavy zvolilo jako nejhezčí právě
ten z Českého ráje s fotografií od Luďka Antoše.

úter˘ 1. a úter˘ 8. bﬁezna od 9 do 14 hodin
VyuÏití mediaãních technik
v sociální práci
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
od úter˘ 15. bﬁezna do ãtvrtka 17. kvûtna
Kvalifikaãní kurz pro pracovníky
v sociálních sluÏbách
(akreditovaný kvalifikační kurz)
stﬁeda 23. bﬁezna od 10 do 15 hodin
Psychohygiena v sociální práci
ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
úter˘ 5. dubna od 9 do 14 hodin
Úvod do problematiky domácího
násilí z pohledu sociální práce
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro veřejnost otevřen denně včetně pondělí, vždy od 10.00 do 14.00 (začátek poslední
prohlídky).
Prohlídková trasa A – obsahuje autentické zámecké interiéry s jejich obnovenou podobou
z druhé poloviny 19. století, kdy zámecký exteriér
i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z drahých kovů a kamenů, které České republice věnoval turnovský rodák, pan František Khynl.
sobota 19. a nedûle 20. bﬁezna od 9 do 16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Velikonoãní trhy
Trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Vystoupí kapela Pouličníci, žonglér Vojta
Vrtek a chystají se i loutková představení skupiny
Toy Maschine a divadlo Loutky bez hranic. V době
konání zve k příjemnému posezení i zámecká
oranžérie v parku. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
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Centrum pro rodinu Náruã
slušníky, přátele a širokou veřejnost. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 1. bﬁezna od 10 hodin
Pﬁipravme tûlo na léto
Nové trendy ve výživě, zásady stravování, různé
směry ve výživě (odlehčení od lepku, syrová strava). Beseda s nutriční terapeutkou Pavlou Kalouskovou.

ãtvrtek 17. bﬁezna od 9 hodin
Velikonoãní tvoﬁení
Pusťte jaro do domu a vyzdobte si ho. Tematické
tvoření maminek s dětmi pod vedením Lenky
Plívové. Cena za akci 50 Kč
ãtvrtek 17. bﬁezna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem /
ADHD
Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD.
Výměna, sdílení, vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.

úter˘ 8. bﬁezna od 14 do 16 hodin
Mít domov a rodinu –
„Samozﬁejmost nebo vzácnost?“
Co je pěstounská péče? Jak se stát pěstounem? Co
je to pěstounská péče na přechodnou dobu?
Nezávazné informační setkání. Bližší informace
na tel. čísle 702 384 074.
úter˘ 8. bﬁezna od 16 hodin
Dobrou noc! aneb O spánku
nejen u dûtí
Beseda s psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou.
Cena za akci 30 Kč.
stﬁeda 9. bﬁezna od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. čísle 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.
pátek 11. bﬁezna od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. Pouze na objednání
na tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.
Cena za akci 50 Kč
pátek 11. bﬁezna od 10 hodin
Klíã k úspûchu
Klíč druhý: Vizáž a první dojem na přijímacím pohovoru a nejen na něm. Beseda pod vedením stylistky, vizážistky a Michaely Uchytilové. Druhé
z trilogie setkání na téma Úspěch na trhu práce,
a nejen na něm.

pondûlí 14. bﬁezna aÏ pátek 18. bﬁezna
Bazar + sbírka pro dûtsk˘ domov
a kojeneck˘ ústav
Tradiční jarní bazárek v CPR Náruč spojený se
sbírkou oblečení, obuvi, hraček a dalšího vybavení pro děti i dospělé.
pondûlí 14. bﬁezna od 16 hodin
TuÏka je mÛj kamarád
Vývoj motoriky a grafomotoriky v předškolním
věku. Jak ho podpořit. Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Martinou Melíškovou. Cena za akci
30 Kč.
stﬁeda 16. bﬁezna od 19.30 hodin
Síla Ïeny – moudrost Ïeny – vÛnû
Ïeny
Jak posílit své ženství? Jak posílit svou intuici? Jak
vyzařovat svou podstatu? První z večerů JEN pro
ženy pod vedením Mgr. Martiny Peukerové. Cena
za akci 80 Kč.
ãtvrtek 17. bﬁezna od 18 hodin
Setkání celiakÛ v CPR Náruã
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-

pátek 18. bﬁezna od 10 hodin
Dûtská kresba
Proč ji nevystavujeme? Jak zraje ruka dítěte? Čím
je dobré kreslit a malovat? Beseda s waldorfskou
pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci
30 Kč
pondûlí 21. bﬁezna od 17 hodin
Bubny bubínky – pro dûti,
maminky i tatínky
Bubnování rodičů a dětí jako příjemný a zábavný
prostředek poznání hudby a relaxace zároveň.
Velmi pozitivní vliv na psychické zdraví dítěte.
Přihlášky na naruc.turnov@seznam.cz. Cena za
akci 50 Kč/osoba.
stﬁeda 23. bﬁezna od 10 hodin
Ústní hygiena u dûtí
Jak pečovat o zoubky nejmenších. Příprava na
první preventivní prohlídku u zubaře. Beseda
s dentální hygienistkou Šárkou Kolářovou.
pátek 31. bﬁezna od 8.30 hodin
Prevence koÏních onemocnûní
nohou
Osobní konzultace se specialistkou na pedikúru
a prevenci onemocnění nohou Darinou Dlouhou.
Na objednání v CPR Náruč.
bﬁezen 2016
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Turnovsk˘ drahokam
Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam vstupuje letos už do jednadvacátého ročníku. Časem se
mezi loutkáři stával Drahokam prestižnější až byl
povýšen na krajskou přehlídku s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. Přehlídku
hodnotí odborná i dětská porota a děti se mohou
zúčastnit také soutěže O pilného diváka, kde můžou
vyhrát marionetu kašpárka a další hodnotné ceny.

14.30 hodin
Papír, papír, papír
(kolektiv souboru, Překvapený štrůdl ZUŠ Chlumec n. C., od 3 let, 25 min.)
Nevhodná pohádka
(Saki Hlubůčková a kol. souboru Překvapený
štrůdl ZUŠ Chlumec n. C., od 5 let, 15 min.)

11.00 hodin
·ly ÏíÏaly po moﬁi
(K. Pavlistová, M. Horáková, J. Dvořáčková, Miss
Blechy Jaroměř, od 2 let, 8 min.)
Tﬁi prasátka a vlk
(M. Friml, J. Dvořáčková, Blechy Jaroměř, od
3 let, 20 min.)

pátek 18. bﬁezna

16.00 hodin
V jednom lese v jednom domku
(na lidové motivy R. Hancvencl – Vozichet Jablonec n. Nisou, od 8 let, 30 min.)

13.00 hodin
Tﬁi pohádky se zvíﬁátky
(J. Polehňa a kolektiv, Smolički Slovenija, od 4 let,
45 min.)

8.30 a 10.00 hodin
Tﬁi prasátka a vlk
(D. Salabová a kolektiv - Na Židli Turnov, od 3 let,
35 min.)

17.30 hodin
Pomluvy Dr. Watsona
(A. C. Doyl, T. Hájek, Bažantova loutkařská družina, od 10 let, 30 min.)

14.00 hodin
A pak se to stalo
(kolektiv Čmukaři Turnov, od 3 let, 30 min.)

sobota 19. bﬁezna

nedûle 20. bﬁezna

9.00 hodin
Slavnostní zahájení
(na lidové motivy kolektiv souboru Šíro Lázně
Bělohrad, od 3 let, 20 min.);
Proã ‰el smeták k holiãi
(Radka Grohová Lázně Bělohrad, od 3 let, 12 min.)

9.00 hodin
Pohádka z Lucerny
(A. Jirásek, P. Haken, Turnovské divadelní studio,
od 4 let, 60 min.)

Program:

11.00 hodin
Vánoãní pohlazení
(V. Motyčková, M. Bereckei, D. Martinovská,
Divadlo na kliku Liberec, od 5 let, 30 min.)

vstupné pátek: galerie 20 Kč, balkón 30 Kč, přízemí 40 Kč
vstupné sobota, neděle: děti 25 Kč, dospělí 30 Kč,
rodinná 100 Kč

13.00 hodin
Don ·ajn
(text lidových lotkářů, J. Polehňa, Stemil ZUŠ
Hradec Králové, od 8 let, 40 min.)

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
Vstup zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
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15.00 hodin
Copak ãápy asi trápí?
(M. Vaněk, Divadýlko Matýsek N. Bor, od 3 let, 50
min.),
Slavnostní zakonãení
(Předání cen dětské soutěže O pilného diváka,
Vyhlášení držitele putovní ceny Turnovský drahokam, Vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty)

Dětské vstupenky jsou při každém představení
slosovatelné o drobné ceny.
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.
Přijďte se podívat i na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro české zpěváky „ČESKÝ SLAVÍK“ .
od pondûlí 4. ledna do ãtvrtka 31. bﬁezna
Turnovsko v akvarelech

Libuše Šmejcová působila dlouhá léta v turnovském učňovském školství jako pedagog zlatnické
technologie, výtvarného kreslení a modelování.
V současné době žije v nedalekém Rovensku pod
Troskami, kde se věnuje svému koníčku – výtvarné činnosti. Její obrázky zachycují hlavně Český
ráj a Turnovsko.
Výstava jejích obrazů v Galerii Granát je zároveň prodejní.

ohlasy/inzerce
ZAzemí z. s.
nedûle 6. bﬁezna od 10 do 14 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Pohodová snídanû

ZAzemí letos podruhé pořádá Pohodovou snídani
na základě úspěšných Pohodových snídaní z minulého roku. Přijďte posedět do příjemné roubenky – Kamenářského domu, vychutnat si rozmanité dobroty, příjemné setkání s lidmi, kteří se zajímají o lokální potraviny a pěstitelství. Vítány jsou
také dobroty i z vaší dílny.

Sokolské ‰ibﬁinky
pátek 11. bﬁezna od 20 hodin, sokolovna Turnov
Tématem tradičního plesu v maskách je letos
Slunce, seno, šibřinky. Hraje kapela Prorock a těšit se můžete na míchané nápoje a bohaté občerstvení.
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.
Předprodej vstupenek v Centru pro rodinu Náruč
(budova sokolovny), telefon 775 964 314.
Zveme vás i na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 12. března od 14 hodin.

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836
511 01 Turnov

pﬁijme

smûnového mistra
Pﬁedpoklady:
střední odborné vzdělání nejlépe ve strojírenském oboru

Termín: ihned
Informace: 481 354 140, info@vyvaplast.cz

bﬁezen 2016
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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 – bﬁezen 2016
půjčit si večerní granátové šperky, ale i možnost
zakoupení čestné vstupenky, za kterou návštěvníci obdrželi krásné ceny. „Sponzorské dary nám
poskytli společnosti a podnikatelé ze širokého regionu Českého ráje. Díky jejich štědrosti se výtěžek vyšplhal na 18 000 korun, ke kterým se připočítá ještě 15 000 korun, jako finanční dar získaný
od turnovských firem,“ sdělila Monika Donátová,
která veškerou administrativu a ceny zajištovala.
Na základě výtěžku, bude poskytnut z rozpočtu
Města Turnova sponzorský dar ve výši 33 000 korun Základní škole Zborovská. Škola tento dar
použije na vybudování nové školní zahrady, kterou žáci ztratili při svém přestěhování.
Děkujeme všem partnerům akce a všem firmám
za poskytnuté věcné i finanční dary! Bude pro nás
potěšením spolupráce na příštím 8. ročníku v roce
2017.
Děkujeme všem sponzorům VII. městského
plesu za poskytnuté dary:
BUSLINE, a. s., BYLINY Z RÁJE, CAFÉ BAŤA,
CENTRUM BABYLON, a. s., CRYTUR, spol. s r. o.,

V˘tûÏek z mûstského plesu
pomÛÏe k nové zahradû
Poslední pátek v měsíci lednu patří neodmyslitelně městskému plesu. Dne 29. ledna 2016 se
konal již 7. ročník.
K tanci a poslechu hrál tradičně jedinečný Orchestr Ladislava Bareše, moderace se ujal pan
Martin Rejman. Ples byl zahájen tanečním vystoupením tanečního studia M Jičín – Petr a Jaroslava

Mertlíkovi. Nechybělo ani půlnoční překvapení,
které se z technických důvodů změnilo, ale i přesto vystoupení v podobě umělce a žongléra Atiho
stálo za zhlédnutí. K dispozici byla možnost za-

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
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, Karel ·írek, Libereck˘ kraj, Libor Preisler, Li‰kovi, Farmáﬁské trhy, Hospicová péãe sv. Zdislavy, Graphis.
bﬁezen 2016
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ČSOB pobočka TURNOV, DELIKATES, v. o. s.,
DŽEM Z ČESKÉHO RÁJE – JITKA ZAJÍCOVÁ,
FABIO PRODUKT spol. s r. o., GRANÁT, d. u. v.,
TURNOV, GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.,
JOHN CORMEN, s. r. o., KERAMIKA KVĚTINY
TÝNA, KOMERČNÍ SLÉVÁRNA TURNOV,
KOOPERATIVA pojišťovna, a. s., KOSMETICKÝ SALON BIOLINE, KULTURNÍ CENTRUM
TURNOV, s. r. o., MĚSTO TURNOV, MĚSTSKÁ
SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o., MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, s. r. o., MIDAS MODES,
s. r. o., MOŠTOVNA LAŽANY, s. r. o., ONTEX
CZ, s. r. o., PARSI, s. r. o., PARTNERS FINAN-

CIAL SERVICES, a. s., PEKÁRNA a CUKRÁRNA MIKULA, s. r. o., PESO KOŘENÍ – ČAJE, PIVOVAR ROHOZEC, a. s., PIVOVAR SVIJANY,
a. s., RYBÁŘSKÝ KRÁMEK U MLSNÉ ŠTIKY,
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ TOMÁŠ HUDEC,
SFS INTEC, s. r. o., STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV,
STUDIO ŠPERK, s. r. o., TECHNICKÉ SLUŽBY
TURNOV, s. r. o., TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
TURNOV, TRITON TURNOV, TURNOVSKÉ
PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, p. o., UNIPRESS, spol. s r.o., TURNOVSKÉ TISKÁRNY,
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s.,
ZAHRADNICTVÍ JAN HÁJEK

ManÏelé Li‰kovi oslavili
60 let spoleãného Ïivota

Dotaãní tituly

Prodej osobního automobilu

Město Turnov vyhlašuje program k předkládání žádostí o dotace v sociální oblasti
Odbor sociálních věcí přijímá žádosti o finanční
dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města.
První výzva k předkládání žádostí o finanční
prostředky je určena na podporu sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb. Druhá výzva k předkládání žádostí o dotaci je určena na podporu sociální oblasti. Žadatelé mohou své žádosti podávat v období od 3. 3. 2016 do 15. 3. 2016 do 12.00
hodin. Bližší informace je možné získat na internetových stránkách města, buď v sekci Dotace
města – sociální oblast, či na Úřední desce města.
Zde jsou obě výzvy vyvěšeny. Rádi bychom upozornili na zcela nové formuláře a k nim patřící přílohy. Přílohy jsou opět rozděleny podle dané oblasti.

Město Turnov vyhlašuje prodej osobního automobilu
Jde o referentský vůz značky Renault Thalia,
který vyřazujeme ze svého majetku.
Technická specifikace:
• rok výroby 2008
• najeto cca 90 tis. km
• benzin – objem motoru 1,2 – 55 kW
• červená barva
• tažné zařízení
• rozvody 2015
• STK do 8. 9. 2016
• zachovalý stav, pravidelně servisováno

V sobotu 23. ledna 2016 Eva a Ladislav Liškovi
z Turnova oslavili diamantovou svatbu.
Připomněli si tak slib, který si dali před 60 lety
na radnici v Turnově. Společně s manželkou vychovali tři děti, mají osm vnoučat, čtyři pravnuky
a jednu pravnučku. Žili a stále žijí pohodový život.
Mají rádi cestování, návštěvu divadel. V roce 2006
oslavili zlatou svatbu, letos diamantovou a již za
pět let se těší na oslavu kamenné a také platinové
(70 let manželství). „Přeji vám, abyste všechny
příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu
a spokojenosti, obklopeni láskou a péčí svých nejbližších, své velké rodiny. Užívejte každé chvilky
svých životů, jak při vašem oblíbeném cestování,
tak třeba při návštěvě divadla,“ popřál starosta
Tomáš Hocke. V upomínku byla manželům předána květina, dárkový balíček a pamětní list.

Město Turnov vyhlašuje dotační program na
podporu zahraniční spolupráce
Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 5. 3. 2016 do 15. 3. 2016 do 12.00 hodin.
Bližší informace je možné získat na internetových stránkách města, buď v sekci Dotace města –
zahraniční spolupráce, či na Úřední desce města,
kde je ode dne 4. 2. vyvěšena výzva k předkládání
žádostí. Rádi bychom upozornili na zcela nové
formuláře pro dotační oblasti. Správcem této dotační oblasti je odbor školství, kultury a sportu.
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Své nabídky podávejte do 31. 3. 2016 poštou na
adresu Město Turnov, OVV – Ing. Jan Zárybnický,
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. Obálku
označte „NEOTVÍRAT – PRODEJ VOZU“.
Vozidlo bude odprodáno za nejvyšší cenovou
nabídku. Případné dotazy směřujte na e-mail:
j.zarybnicky@mu.turnov.cz
Ing. Jan Zárybnický,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Oba prameny vody jsou pitné
Podle posledního rozboru, vyhotoveného 18. ledna 2016, vyplývá, že pramen Boží voda i pramen pod Valdštejnem jsou pitné!

Turnovské radniãní listy

Îáci prvních tﬁíd se stali
rytíﬁkou a rytíﬁem ﬁádu ãtenáﬁÛ
Prvňáčci turnovských základních škol byli v období od 26. ledna do 1. února 2016 královnou a králem pasováni do řádu čtenářů.
Děti napjatě očekávaly příchod královny Elišky,
krále Jana a rytířky Evy. Rytířka Eva si děti vyzkoušela, zda už opravdu vědí, co které písmenko
znamená a zda už umí číst. Děti zopakovaly slib,
který stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je
se slovy „pasuji tě na rytíře do řádu čtenářů“ pa-

soval. Děti v upomínku obdržely od královny pasovací glejt na své jméno, Řád rytíře čtenáře, záložku do slabikáře s desaterem pro čtenáře,
Leporelo Putování se skřítkem Knihovníčkem
a také přihlášku do knihovny, a dle zájmu, bezplatnou průkazku čtenáře na celý rok. „Letos bylo
z turnovských základních škol pasováno 205 prvňáčků,“ sdělila Eva Kordová. A dodala, že zájem
o akci je i ze spádových obcí, kde bude v nadcházejících měsících pasováno 66 prvňáčků.
Tato každoročně oblíbená akce se koná od roku
2002 a má děti přivést ke čtení již od útlého věku.
Je součástí celoročního projektu Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář, který pasováním odstartuje pro děti půl roku práce, pořady výchovy ke
čtenářství a setkání v knihovně nad knížkami.
Vrcholí na konci školního roku v červnu Slavností
abecedy a čtení v městském divadle. Tam je všem
prvňáčkům předána nová, jen pro ně napsaná
knížka.
Fotografie byly pořízeny při pasování v Základní
škole 28. října. Další jsou k vidění na facebooku.

Farmáﬁské trhy budou od bﬁezna zpátky!
Příchod jara bude v letošním roce doprovázen i pokračováním farmářských trhů, které se v minulém
roce úspěšně vrátily na náměstí Českého ráje a staly se velmi oblíbeným místem nákupů čerstvých
potravin a řemeslných výrobků pro obyvatele Turnova a okolí.
Trhy začnou na Bílou sobotu – 26. března 2016,
a budou probíhat až do konce října. A to vždy od
7.30 do 12.00 hodin.
Co na jarních trzích očekávat? „První jarní trhy
nabídnou sadbu, pomlázky a velikonoční dekorace, květiny, maso a uzeniny, ryby, mléčné výrobky,
různé druhy pečiva, koření, med, řemeslné výrobky a mnoho dalšího. Zelenina a ovoce sice ještě

nebude letošní, ale i tak Vám místní farmy přivezou svá skladovaná jablka, hrušky, kořenovou ze-

leninu, česnek, cibuli, kapustu, zelí, pórek anebo
třeba červenou řepu. Sortiment se s příchodem
teplého počasí bude rozšiřovat a obměňovat podle sezony,“ říká pořadatelka trhů, Ing. Pavlína
Honzů a dodává: „Nezapomínejte, že trhy mohou
být příležitostí i pro Vás. Můžete zde nabídnout
své výrobky, ovoce, zeleninu či květiny ze zahrádky. Stačí nás jen kontaktovat a domluvit se na
účasti.“
Více informací o trzích naleznete na webových
stránkách www.trhyfarmarske.cz a nebo pro aktuální dění se přidejte do facebookové skupiny
Pojizerské Farmářské Trhy. Těšíme se na Vás v sobotu, 26. března 2016 dopoledne na náměstí Českého ráje.
bﬁezen 2016
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Velitel turnovsk˘ch hasiãÛ byl ocenûn hejtmanem
Záslužné medaile IZS Libereckého kraje II. stupně převzal ve čtvrtek 21. ledna 2016 z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty velitel
Hasičů Města Turnova Martin Bartoníček, který
spolu se svými kolegy podával mimořádné výkony
při zásahu požáru Agby v prosinci roku 2015.

jako ocenění mé osoby, ale celé jednotky za vynikající a obětavou práci ve svém volném čase. Rád
bych poděkoval rodinám členů jednotky za jejich
trpělivost a snášení strachu a obav při zásazích.
Velké díky patří všem příznivcům a podporovatelům hasičů, bez kterých by to prostě nešlo,“ uvedl

„Požár v Turnově byl jednou z největších mimořádných událostí v Libereckém kraji posledních
mnoha měsíců. Bez nasazení členů jednotek dobrovolných hasičů by profesionálové zvládali požár
jen obtížně, především v případě dohašovacích
prací. Za jejich nasazení, i to, že se činnosti dobrovolných hasičů věnují ve svém volném čase, jim
chci poděkovat,“ řekl hejtman Martin Půta. Slova
uznání směřoval i k zástupcům měst a obcí Libereckého kraje, které dobrovolné hasiče podporují.
Oceněný Martin Bartoníček je velitelem JSDHO
Turnov a medaili obdržel za osobní podíl při likvidaci požáru objektu Agba v Turnově, kam přijel
spolu s kolegy jako první. „Medaili IZS nevnímám

Martin Bartoníček, který byl na místě tvůrcem
dopravních a útočných vedení. Jako velitel úseku
organizoval evakuaci požárem nezasažených výrobků z hořícího objektu. Svými výbornými organizačními a komunikačními dovednostmi významně přispěl k záchraně majetku značné hodnoty
a úspěšné likvidaci požáru.
Slovy chvály nešetřila ani místostarostka Turnova Petra Houšková. „Jsme hrdí na to, že máme
takové skvělé hasiče a myslím, že i turnovští obyvatelé. Moc nás potěšilo i překvapilo, že se lidé
v Turnově ve dnech zásahu zapojili a nosili nejen
hasičům, ale i strážníkům a dalším na místo požáru
nápoje, vařili jim guláše,“ popsala Petra Houšková.
Spolupráci všech složek při turnovské tragédii
vyzdvihl i ředitel Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje Vladimír Hadač, stejně tak
i členové Bezpečnostní rady Libereckého kraje.
Právě rada navrhla na ocenění Martina Bartoníčka a také Petra Prokopa z Malé Skály, který byl
také oceněn.
(Zdroj: TZ KÚLK)

Hospicová péãe sv. Zdislavy
Hospicová péče sv. Zdislavy provozuje služby od
roku 2009. Nabízí zdravotní sociální služby hospicové péče. Posláním je doprovázet těžce a nevyléčitelně nemocné klienty a jejich rodiny prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní
podpory.
Pracovníci organizace respektují jedinečnost člověka a dbají na to, aby byl zachován individuální
přístup. Přání a nároky klientů a jejich rodin jsou
pro ně na prvním místě. Vždy se snaží o to, aby byla
zachována kvalita života v co největší možné míře.
Co Hospicová péãe sv. Zdislavy
nabízí:
• Služby lůžkového hospice
• Služby terénního (domácího) hospice
• Rodinné pokoje v nemocnicích v České Lípě
a Turnově
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• Sociální odlehčovací služby
• Odborné sociální poradenství
• Program dobrovolnické služby
SluÏby provozované pro obãany
Turnovska:
• Lůžkový hospic sv. Zdislavy – k dispozici 28
jednolůžkových pokojů
• Terénní (domácí) hospicová péče v dojezdové
vzdálenosti 30 km od Liberce a Jablonce nad
Nisou
• Dva Rodinné pokoje na oddělení následné péče
v Panochově nemocnici
• Poradna Zdislava
Kontakt: 605 111 313, od 8.00 do 20.00 hodin,
7 dní v týdnu. Více informací na webových stránkách www.hospiczdislavy.cz
Tým Hospicové péče sv. Zdislavy
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Informace o fungování nového systému
pytlového sbûru v roce 2016
Od 1. 1. 2016 nastala změna v organizaci pytlového sběru tříděných odpadů. Pytle již nejsou sváženy od domů, ale jsou určena dvě sběrná místa,
kam mohou občané pytle s vytříděným odpadem
odvážet.
Jedná se o sběrný dvůr Vesecko a kontejner před
sídlem Technických služeb Turnov, s. r. o. Zatím
byly načteny pytle dovezené od 1. 1. 2016 do 26. 1.
2016 na SD Vesecko, nebo svezené z kontejneru
v Sobotecké ulici do 26. 1. 2016.
Celkem bylo zaznamenáno 1350 pytlů se štítky
s čárovými kódy.

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří
v tomto období třídili do pytlů jednotlivé druhy
odpadů
Tabulka č. 2
Poãet úãastníkÛ sbûru Plasty
Poãet úãastníkÛ sbûru Nápojov˘ karton
Poãet úãastníkÛ sbûru Papír
Poãet úãastníkÛ sbûru Smûsné kovy
Celkov˘ poãet úãastníkÛ sbûru

260
93
208
46
280

V tabulce č. 1 jsou uvedeny údaje o množství pytlů, hmotnosti vytříděných odpadů a slevě za část
ledna 2016.
Tabulka č. 1
Název
Poãet Hmotnost Cena za
Celkem
odpadu
pytlÛ
v kg kg (Kã)
(Kã)
Plasty
684 1 806,92
4,5 8 131,40 Kã
Nápojov˘ karton 117
239,86
4,5 1 079,37 Kã
Papír
498 3 493,56
1,5 5 240,34 Kã
Smûsné kovy
51
200,36
4,5
901,62 Kã
celkem
1 350 5 740,70
15 352,47 Kã

V nemocnici mÛÏe zaparkovat
o pár aut víc
V areálu turnovské nemocnice je možné zdarma využít nový prostor pro parkování.
Kvůli nedostatku parkovacích míst před budovou turnovské nemocnice se Město Turnov dohodlo s Krajskou nemocnicí Liberec o pronájmu
plochy uvnitř areálu.
Lidé tak mohou využít nového prostoru umístěného za záchrannou službou, který nabízí 47 parkovacích míst. Věříme, že se situace zlepší a občané budou spokojeni.

Podle informací Technických služeb Turnov, s. r. o.
probíhá pytlový sběr velmi dobře. Kontejner
v Sobotecké ulici se naplní přibližně za týden a za
stejnou dobu se naplní buňka na sběrném dvoře,
kde obsluha pytle skladuje. Celkem se jedná přibližně o 400–500 pytlů za týden.
Před sběrným dvorem bývají přes noc ve všední
dny pouze 2–3 pytle, přes víkend je zde asi do
10 ks pytlů.
Až na výjimky se občané chovají slušně a do
kontejneru a před SD dávají tříděné odpady v pytlích dle stanovených pravidel.
Celkem bylo k datu 26. 1. 2016 registrováno
1 147 občanů ke třídění. V druhé polovině roku
2015 se registrovalo do 9 nových třídičů měsíčně
(rozmezí bylo 4–9 nových účastníků za měsíc).
V lednu jsme zaznamenali nárůst – do 26. 1. 2016
se zaregistrovalo 20 nových účastníků do pytlového sběru.
Děkujeme všem, kteří se do třídění zapojují
a dodržují stanovená pravidla.
V případě nejasností se můžete obracet na odbor životního prostředí MěÚ Turnov (481 366 160,
ing. Sedláková, pí. Košková).
Děkujeme všem, že třídíte odpad.
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

parkovi‰tû s poplatkem
Benátky

centrum

parkovi‰tû s poplatkem

NEMOCNICE

vjezd

ZÁCHRANNÁ
SLUÎBA PP
parkovi‰tû zdarma
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Mûﬁení zjistilo kvalitu ovzdu‰í
Ve dnech 30. 11. 2015 až 1. 12. 2015 proběhlo
v blízkosti průmyslové zóny Vesecko, v lokalitě
Malého Rohozce, v pořadí již třetí měření kvality
ovzduší. Stejně jako v předchozích dvou letech bylo
měření provedeno mobilní měřící jednotkou
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
Výsledky tohoto měření jsou zhodnoceny v následující tabulce:
znečišťující látka – hodnocení namûﬁen˘ch koncentrací
oxid siřičitý
oxid dusičitý
oxidy dusíku

– leÏí hluboko pod imisními limity
– leÏí hluboko pod imisním limitem
– lze pﬁedpokládat, Ïe imisní limit bude
dodrÏen
oxid uhelnatý
– není pﬁedpoklad pﬁekroãení limitní
koncentrace
prach, susp. částice, frakce PM 10
– leÏí pod úrovní limitní koncentrace
s dobou prÛmûrování 24 hod.

– leÏí pod limitní koncentrací
– dosaÏeno hodnoty imisního limitu
s dobou prÛmûrování 1 rok
benzen
– lze pﬁedpokládat, Ïe limit bude
dodrÏen
těkavé organické látky (toluen, tetrachlorethylen, ethylbenzen, xyleny, styren)
– koncentrace leÏí hluboko (ﬁádovû)
pod referenãními koncentracemi

Nov˘ zpÛsob zadávání
zakázek na Mûstû Turnov

tabáze dodavatelů o identifikační a kontaktní údaje a bude k dispozici pro zadavatele při vypsání
další zakázky. Pro zadavatele se tímto postupem
vytváří seznam, z něhož vybírá potenciální dodavatele k oslovení s výzvou k předložení nabídky.
Město proto vyzývá všechny dodavatele, kteří
mají zájem se ucházet o veřejné zakázky u Města
Turnov nebo u jeho společností, aby se zaregistrovali a zvýšili tak pravděpodobnost, že budou osloveni v nových zakázkách. Postup pro registraci je
uveden přímo na webových stánkách pro registraci
https://zakazky.turnov.cz/registrace.html v uživatelské příručce a manuálu appletu pro elektronický
podpis. Zadavatel sám může provést předregistraci dodavatele při vypisování veřejné zakázky,
pak je na dodavateli, aby tuto předregistraci dokončil a vytvořil podmínky pro plnohodnotnou
komunikaci v systému E-ZAK.
Ing. Eva Krsková,
Město Turnov

Město Turnov zavedlo v únoru 2016 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek
E-ZAK od firmy QCM, s. r. o. E-ZAK představuje pokrokový nástroj, který navíc umožňuje
multiprofil, tzn. řízení veřejných zakázek též
pro příspěvkové a obchodní společnosti zřízené
městem.
Odkaz na veřejné zakázky na portále města
www.turnov.cz nalezne zájemce v horní liště nabídky. Uživatel v podnabídce Aktuální zakázky může zvolit buď aktuální profil zadavatele s aktuálními
zakázkami od 1. 2. 2016 https://zakazky.turnov.cz/
a nebo listuje v dobíhajících zakázkách vypsaných
před tímto datem.
Pro uchazeče a potenciální dodavatele je v novém systému vedení zakázek určena záložka
Registrovat dodavatele. Po registraci se doplní da26 |
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ozón
benzo(a)pyren

Na základě naměřených hodnot jednotlivých koncentrací znečišťujících látek lze tedy konstatovat,
že v době měření nebyla překročena žádná hodnota imisního limitu nebo referenční koncentrace
Státního zdravotního ústavu. Při interpretaci výsledků je ovšem důležité si uvědomit, že se jednalo
o krátkodobé měření, které je ovlivněné konkrétní
situací v době odběru vzorků a měření – topná sezóna. Z naměřených hodnot lze tedy usuzovat, že
imisní limity dle zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. budou i z pohledu celého roku s největší pravděpodobností dodrženy.
V porovnání s výsledky předchozích měření,
provedených ve stejné lokalitě v prosinci 2013
a listopadu 2014, jsou výsledky posledního provedeného měření prakticky srovnatelné a v naměřených hodnotách nejsou významné rozdíly.
Podrobný komentář provedeného měření včetně kompletních protokolů z měření je uveden na
webových stránkách města.
Odbor životního prostředí

Setkání s obãany probûhne
v lokalitû Kasárna,
Hru‰tice, Károvsko
Ve středu 9. března 2016 proběhne od 17.00
hodin v jídelně Základní školy Žižkova setkání
se starostou.
Přijďte podiskutovat o problémech, které vás
v této lokalitě trápí a dozvědět se aktuální informace o dění ve městě a chodu radnice.

ãtvrtek 31. bﬁezna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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