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miluje sport

S Marií DoleÏalovou na Pohovce
talkshow nav‰tíví mladá nadûjná hereãka > 9

První kost˘mová projekce pro dûti
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Inzerci v ãasopise

Kavárna a restaurace KUS

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

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

pﬁijme

servírku/ãí‰níka
na HPP
Nabízíme
stabilní zamûstnání
v pﬁíjemném nekuﬁáckém prostﬁedí,
dobré platové ohodnocení
a zamûstnanecké bonusy.
Nástup moÏn˘ ihned.
Dále nabízíme moÏnost dlouhodobé brigády
– minimální vûk 18 let.
Pi‰te na jana.klausova@kcturnov.cz.

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

Pﬁijmeme

truhláﬁe

do hlavního pracovního pomûru.
Nástup moÏn˘ ihned.
TRUHLÁ¤STVÍ ·PALEK
Miroslav DrahoÀovsk˘
Tázlerova 240
511 01 Turnov
Tel.: 736 769 010, 731 176 456

www.dvere-masiv-turnov.cz
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Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináﬁÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit.
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pﬁímo u budovy Kulturního centra Stﬁelnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten.
Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

úvodní slovo
z obsahu
Klíãe na nedûli
Divadelní spoleãnost Háta opût v Turnovû > 8
Program Modrého kocoura
v‰e, co potﬁebujete vûdût k leto‰nímu roãníku > 9–10
Na operu do divadla
operní koncert se Zdenou Kloubovou
ãi ZdeÀkem Vele > 11
Na Modrém kocourovi se opût pﬁedstaví také Walny-Teatr Warszawa.

To za nás nebejvalo
Vážení čtenáři,
slýchávali jsme to my, slýchávali to naši rodiče
a slýchávají to i naše děti – věčné lamentace nad
aktuálním stavem věcí a srdceryvné vzpomínání
na staré zlaté časy. Jak je ta dnešní mládež drzá
a neuctivá a že si dnešní děti už neumějí hrát tak,
jak jsme to uměli my. Nebo třeba že zimy už nejsou, co bejvaly. A tak dále.
Vzhledem k tomu, že mám tři děti a to nejstarší
z nich se už pomalu dostává do věku, v němž k případným rozkolům není až tak daleko, i mně občas
něco takového přijde na mysl: To za nás nebejvalo,
ty mobily a tablety a online informace a filmy na
netu ke stažení zadarmo. My jsme si pěkně listovali ve slovnících a encyklopediích, brousili po
knihovnických pultech a hltali filmy v kině. A na
ulici jsme všechny uctivě zdravili, protože tak nás
prostě vychovali rodiče.
A dokonce jsem se už přistihl i při vzpomínání
na to, jak za nás nebejvaly ty zimy na blátě, kdy se

nedalo bobovat a bruslit, a jak sníh byl pořád a my
pěkně po ladovsku trávili venku celé dny a domů
chodili, až když jsme byli zmrzlí a promoklí na
kost nebo nás zahnaly mámy…
Je to celé nesmysl, samozřejmě. Paměť je nesmírně selektivní, a tudíž milosrdná. Jasně, za nás
nebyly mobily a internet, ale snad právě proto byl
svět našeho dětství přehlednější. A dnešní mládež
není ani drzejší ani neuctivější než ta včerejší.
A s těmi zimami je to taky tak. Ostatně minimálně
ta letošní všechny podobné argumenty staví na
hlavu.
A jen mimochodem: Už dvaadvacet let je s turnovskými Modrý kocour, největší regionální přehlídka amatérského divadla. Dorazí i letos a na
konci února opět zahltí Turnov divadlem a divadelníky. Těším se na to minimálně stejně jako
dnešní mládež a milovníci zimních radovánek.

Maroko a Srí Lanka
v rámci Cestovatelského klubu zamíﬁíme v únoru
právû tam > 12
Michael Îantovsk˘
dal‰ím hostem poﬁadu O literatuﬁe bude b˘val˘
velvyslanec âeské republiky > 13
RTIC pﬁedstavuje
nová turistická razítka > 15
Hravá robotika
Vzdûlávací centrum Turnov pﬁedstavuje novinku > 17
Krasohledy s Jankou
Îlutá ponorka zve na v˘tvarnou dílnu > 17
Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21
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kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
David Bowie je…
dokumentární

stﬁeda 1. února
18.00 – KINO SFÉRA
Rozmanité tváﬁe
Maroka
Cestovatelský klub

90,–

úter˘ 7. února
150,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
2. reprezentaãní ples
ZU·
200,– / 150,–

ãtvrtek 2. února
10.00 – KINO SFÉRA
Anthropoid
Kino nejen pro seniory

zdarma
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zaãínáme konãit
abonentní divadelní představení
v předprodeji 420,–/na místě 460,–
19.30 – KINO SFÉRA
Miluji tû modﬁe
romantický/komedie

14.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cirkus Bude!
60,–

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

120,–

14.30 – KINO SFÉRA
Zpívej
animovaný
120,–/ 100,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný
19.30 – KINO SFÉRA
Kruhy
horor

100,–/ 80,–

stﬁeda 8. února
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ ‰edi
drama/romantický
60,–

nedûle 5. února
60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Toni Erdmann
Filmový klub

pátek 10. února

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Opera ad libitum
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

ãtvrtek 9. února

100,–

10.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
Kino nejen pro seniory

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140,–

60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples Gymnázia
Turnov
170,–/150,–

sobota 11. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Batman film 3D
animovaný
130,–
17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140,–
19.30 – KINO SFÉRA
ROH: Trubadúr
opera
300,–/250,– studenti a senioři

pátek 3. února
nedûle 12. února

19.30 – KINO SFÉRA
Miluji tû modﬁe
romantický/komedie

120,–

22.00 – KINO SFÉRA
Kruhy
Horror night

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Batman film
animovaný
120,–

120,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
Velk˘ rodinn˘ karneval
– DÏungle volá
30,–/50,–

sobota 4. února
14.30 – KINO SFÉRA
Zpívej 3D
animovaný
140,–/120,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Zakladatel
životopisný/drama

17.00 KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140,–
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100,–

Zavzpomínáme na legendárního Davida Bowieho.

110,–

kulturní pﬁehled
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

pondûlí 13. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Klíãe na nedûli
volné divadelní představení
v předprodeji 380,–/na místě 420,–

14.30 – KINO SFÉRA
Divoké vlny 2
animovaný/rodinný
17.00 – KINO SFÉRA
Zlato
drama/dobrodružný

úter˘ 14. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Marie DoleÏalová
Pohovka
200,–/senioři 140,–
19.30 – KINO SFÉRA
Tajupln˘ vlak
komedie/krimi
100 Kč/80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 15. února
19.00 – KAVÁRNA KUS
Michael Îantovsk˘
O literatuře
zdarma

100 Kč

úter˘ 21. února

pátek 24. února

19.30 – KINO SFÉRA
Agnus Dei
drama
100 Kč/
80 Kč studenti a členové FK

110 Kč

stﬁeda 22. února
18.00 – KINO SFÉRA
Srí Lanka
Cestovatelský klub

90,–

120 Kč

10.00 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
John Wick 2
akční/krimi

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
130 Kč

nedûle 26. února

ãtvrtek 23. února
100 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140 Kč

110 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Batman film
animovaný
120 Kč / 90 Kč diváci v kostýmu –
kostýmová projekce
17.00 – KINO SFÉRA
T2 Trainspotting
komedie/drama

nedûle 19. února
14.30 – KINO SFÉRA
Divoké vlny 2
animovaný/rodinný

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
130 Kč

sobota 25. února

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zlato
drama/dobrodružný

ãtvrtek 16. února

50,–

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Batman film
animovaný
120 Kč

10.00– KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka/rodinný
60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
John Wick 2
akční/krimi

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
T2 Trainspotting
komedie/drama

19.30 – KINO SFÉRA
Místo u moﬁe
drama

110 Kč

120 Kč

pátek 17. února
19.30 – KINO SFÉRA
T2 Trainspotting
komedie/drama

úter˘ 28. února
18.00 – KC ST¤ELNICE
Sportovec roku 2016
Vyhlášení ankkety

120 Kč

sobota 18. února
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kﬁi‰Èálové srdce

V rámci Cestovatelského klubu zamíﬁíme na Srí Lanku

19.30 – KINO SFÉRA
Richard Müller:
Nepoznan˘
dokumentární
100 Kč/80 Kč studenti a členové FK
únor 2017
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Kino Sféra

Anthropoid

Miluji tû
modﬁe

Kruhy

Zpívej

Andûl Pánû 2

David Bowie
je…

Filmové zpracování atentátu
na R. Heydricha

Sympatick˘ malíﬁ nachází
svÛj smysl Ïivota

Mraziv˘ pﬁíbûh tajemné
videokazety má pokraãování

Podnikav˘ koalí chlapík poﬁádá
talentovou pûveckou soutûÏ

Pokraãování oblíbené
vánoãní pohádky

Záznam veleúspû‰né v˘stavy
o svûtoznámém umûlci

historick˘/Ïivotopisn˘, VB/âR,
2016, 121 min., 12+, titulky

romantick˘/komedie, âR,
2017, 90 min.

horor, USA, 2017,
102 min., 12+, titulky

animovan˘, USA, 2016,
110 min., dabing

pohádka/rodinn˘, âR,
2016, 99 min.

drama, USA, 2016,
97 min., 12+, titulky,

ãt 2. 2. – 19.30 / 120 Kã
pá 3. 2. – 19.30 / 120 Kã

pá 3. 2. – 22.00 / 120 Kã
– Horror night
ne 5. 2. – 19.30 / 120 Kã

3D so 4. 2. – 14.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let
2D ne 5. 2. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

ãt 2. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

so 4. 2. – 17.00 / 100 Kã
ne 5. 2. – 17.00 / 100 Kã
ãt 9. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 16. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

so 4. 2. – 19.30 / 150 Kã

FK
Toni
Erdmann

Padesát
odstínÛ ‰edi

Padesát odstínÛ temnoty

LEGO® Batman film

Tragikomické alter ego jako zpÛsob
sblíÏení s vlastní dcerou

PﬁipomeÀme si první díl pﬁed
oãekávan˘m pokraãováním

Pokraãování milostného vztahu podle kniÏního bestselleru

Temn˘ hrdina v odlehãeném duchu animovaného Lego svûta

drama/romantick˘, USA, 2017, 117 min., 15+, titulky

animovan˘, USA, 2017, 100 min, dabing

drama/komedie, Nûm./Rak., drama/romantick˘, USA,
2016, 162 min., 12+, titulky 2015, 125 min., 15+, titulky
út 7. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK
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st 8. 2. – 19.30 / 60 Kã

ãt 9. 2. – 19.30 / 140 Kã
pá 10. 2. – 19.30 / 140 Kã
so 11. 2. – 17.00 / 140 Kã
ne 12. 2. – 19.30 / 140 Kã

so 18. 2. – 19.30 / 140 Kã
ne 19. 2. – 17.00 / 140 Kã
ãt 23. 2. – 19.30 / 130 Kã
pá 24. 2. – 19.30 / 130 Kã

3D so 11. 2. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 12. 2. – 14.30 / 120 Kã
2D so 25. 2. – 14.30 / 120 Kã / 90 Kã diváci v kost˘mu
– kost˘mová projekce (více na stranû 13)
2D ne 26. 2. – 14.30 / 120 Kã

Kino Sféra

FK
ROH:
Trubadúr

Zakladatel

Tajupln˘ vlak

T2 Trainspotting

Divoké
vlny 2

První leto‰ní záznam opery
z Royal Opera House

Îivotopisn˘ film o zrodu ﬁetûzce
McDonald’s

Nezávisl˘ povídkov˘ film
z dílny Jima Jarmusche

Kultovní klasika se doãkala pokraãování

Surfaﬁi ve fraku jsou zpût!

komedie/drama, VB, 2017, 109 min., 15+, titulky

animovan˘/rodinn˘, USA,
2016, 85 min., dabing

ãt 16. 2. – 19.30 / 12O Kã
pá 17. 2. – 19.30 / 120 Kã
so 25. 2. – 17.00 / 120 Kã

so 18. 2. – 14.30 / 100 Kã
ne 19. 2. – 14.30 / 100 Kã

opera, 2017,
170 min., titulky
so 11. 2. – 19.30 / 300 Kã /
250 Kã studenti a senioﬁi

Ïivotopisn˘/drama, USA, komedie/krimi, USA, 1989,
2016, 115 min., 12+, titulky
113 min., titulky
ne 12. 2. – 17.00 / 110 Kã

út 14. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

FK

FK

FK

Zlato

Agnus Dei

Bezva Ïenská
na krku

Matthew McConaughey ve
v˘pravném dramatu o hledání zlata

Polsk˘ benediktinsk˘ klá‰ter
ãelí nejtûÏ‰ím zkou‰kám

Komedie o souÏití uãitelky
a vesnického hrobníka

Keanu Reeves se vrací
jako zabiják John Wick

OceÀovan˘ film o boji
proti nepﬁízni osudu

Náhled do dramatického Ïivota
slavného interpreta

drama/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 121 min., 15+, titulky

drama, Fr./Pl., 2017,
100 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2016, 97 min.

akãní/krimi, USA, 2017,
100 min., 15+, titulky

drama, USA, 2017,
137 min., 12+, titulky

dokumentární, âR/SK,
2016, 125 min., titulky

so 18. 2. – 17.00 / 110 Kã
ne 19. 2. – 19.30 / 110 Kã

út 21. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 23. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

so 25. 2. – 19.30 / 120 Kã
ne 26. 2. – 17.00 / 120 Kã

ne 26. 2. – 19.30 / 110 Kã

út 28. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

John Wick 2 Místo u moﬁe

Richard Müller:
Nepoznan˘

únor 2017
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Mûstské divadlo

Zaãínáme konãit s Bárou Hrzánovou
a Radkem Holubem
První společnou inscenací Barbory Hrzánové a Radka
Holuba na jevišti Divadla Kalich je komedie uznávaného francouzského autora a komika Sébastiena
Thiéryho Začínáme končit, v režii Lídy Engelové.
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Barboru Hrzánovou, která
ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná
o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle
a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Ale možná je
za jejich manželským odcizením něco docela jiného… Francouzská komedie výstižně vypráví
o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času,
strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu.

ãtvrtek 2. února od 19.30 hodin
Zaãínáme konãit
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 420 Kã, na místû 460 Kã

Háta pﬁiváÏí komedii Klíãe na nedûli
V polovině února zveme všechny milovníky komedií do Městského divadla v Turnově, kam
opět zavítá oblíbená Divadelní společnost Háta.
Těšit se můžete na známé tváře: Janu Šulcovou,
Mahulenu Bočanovou, Zbyška Pantůčka či
Viktora Limra.
Klíče na neděli je komedie o tom, jak se dva manželské páry sejdou na jednom nepovedeném mejdanu. Vyjde najevo, že všichni čtyři nejsou příliš
spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské
soužití trpí stereotypem.
V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče
od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se
8|
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z této záměny roztočí kolotoč potíží. Vrší se trapasy a nedorozumění.
Hrdinové jsou fyzicky i duševně týráni, dostávají se do choulostivých situací, a tak brzy zatouží po
jediném: dostat se zase domů ke svému zákonitému partnerovi.

pondûlí 13. února od 19.30 hodin
Klíãe na nedûli
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã

Mûstské divadlo

Na Pohovce s Marií DoleÏalovou
V únoru do Městského divadla v Turnově zavítá
Marie Doležalová, mladá herečka z Karviné s velmi slibnou budoucností. Znát ji můžete ze sitcomu
Comeback nebo z předposlední řady televizní show
Když hvězdy tančí.

Letních shakespearovských slavnostech jste ji
mohli vidět jako Olivii ve Večeru tříkrálovém.
Mimo herectví píše blog Kafe a cigárko, který vypráví o životě herečky. Za tento počin získala ocenění Magnesia Litera za Blog 2015. Valentýnskou
Pohovku bude moderovat Petr Vydra, hudební doprovod obstará Ondřej Halama.

Marie Doležalová má dnes na kontě účinkování
hned v jedenácti seriálech. Nejznámější je jistě
Comeback, kde po boku Martina Dejdara a Tomáše Matonohy ztvárnila poněkud zakřiknutou
Sašu. Zahrála si v několika filmech: Pusinky,
Praho má lásko, Krásno, Osudové peníze, Definice lásky, Princezna a písař a dalších. V současné
době vystupuje v Divadle Na Fidlovačce a na

úter˘ 14. února od 19 hodin
Marie DoleÏalová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã, seniorská sleva na OSV 140 Kã

S dûtmi vyrazte na Kﬁi‰Èálové srdce
Cyklus dopoledních pohádek v Městském divadle
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! tentokrát
zve na pohádku, kde se utká dobro se zlem.

láska a dobro? Pohádku vhodnou pro děti od tří do
jedenácti let do turnovského divadla přiveze
CziDivadlo Praha.

Podstatou mnoha pohádek je věčný souboj mezi
dobrem a zlem, kdy dobro nakonec vítězí, a v tomto příběhu tomu není jinak.
Pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací,
převleků, písniček, bohatých kostýmů, scény a rekvizit, ale zároveň nutí k zamyšlení. Je bohatství
a moc zárukou štěstí? Jakou cenu má pro člověka

sobota 18. února od 10 hodin
Kﬁi‰Èálové srdce
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 50 Kã

Modr˘ kocour spokojenû vrní a nestaãí
uspokojovat zájem divadelníkÛ
Už po dvaadvacáté se sjedou stovky divadelníků do
Turnova na největší krajskou divadelní přehlídku
v České republice Modrý kocour.
Dvacet šest představení se během šesti dnů představí na pódiu Městského divadla v Turnově
a v Kulturním centru Střelnice, které se promění

opět ve festivalové centrum. Právě tam si mohou
Turnovští zakoupit v předprodeji výhodnou permanentku.
„Dostáli jsme slibu, že Modrého kocoura zvětšíme a uděláme z něho velký divadelní svátek republikového významu. Poptávka stále přesahuje
kapacitu festivalu, což nás těší. Na Kocoura se

hlásí divadla i z Prahy a Středočeského kraje.
Máme velkou radost, jaké renomé festival má,“ říká ředitel festivalu Mario Kubaš.
Modrý kocour tento rok navíc přichází s novinkou:
uspořádá divadelní dílny pro více než padesátku
mladých umělců. „Vsadili jsme na lektory, kteří
v Turnově strávili velkou část svého života – na filúnor 2017
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Mûstské divadlo
mového režiséra Michala Samira a předního českého lightdesignéra Martina Špetlíka. Turnov je
zkrátka semeniště talentovaných lidí!“, dodává
Mario Kubaš.
Kocour láká i na profi představení Nomád, které je autobiografickou výpovědí syrského uprchlíka, který v představení sám vystupuje. „Během
festivalu byly vloni Městské divadlo i Střelnice
plné úžasné tvůrčí energie. Moc se na ni zase po
roce těším,“ říká jednatel KC Turnov David Pešek.
Jako vždy nebudou chybět ani divadla pro děti

Modr˘ kocour 2017
program

Stﬁeda 22. 2.

Mario Kuba‰

16.00 – DS Tyl Slaná
...a za Tracym tygr / 70 min. / KC Střelnice

14.30 – OLDstars Praha
Jméno / 50 min. / KC Střelnice

17.30 – rozborov˘ semináﬁ / KC Střelnice

16.00 – Nejhodnûj‰í medvídci Praha
Poincarého domněnka / 80 min. / Městské divadlo

19.30 – Rádobydivadlo Klap˘
Rozmarné léto (Hronovská inspirace)
120 min. / Městské divadlo

20.00 – slavnostní zahájení / Městské divadlo

âtvrtek 23. 2.

21.30 – Walny-Teatr Warszawa
Dziadek (Děda) / 60 min. / KC Střelnice

16.00 – Bezejména Liberec
Leni / 25 min. / Městské divadlo
17.00 – [:TADAM:] Liberec
Záblesk / 30 min. / KC Střelnice
18.30 – Stopa Liberec
Churchill byl zvíře / 50 min. / Městské divadlo
20.00 – HawaDrama Pardubice
Život a doba Firrivachtyvachty / 30 min. / KC
Střelnice
20.30 – Turnovské divadelní studio
Ponožky / 40 min. / KC Střelnice
21.15 – rozborov˘ semináﬁ / KC Střelnice

Pátek 24. 2.

a pestrá škála inscenací těch nejlepších amatérských divadelníků.
Modrý kocour minulý rok zaznamenal rekordní
návštěvnost. A proč že miluje sport, jak tvrdí na titulní straně HOT? „Chceme veřejnosti ukázat, že
řada umělců jsou sportovně založení lidé. Chceme
rozbít ten stereotyp, že umění a sport jsou dva oddělené světy. A kdo ví, třeba o tom přesvědčíme
i turnovské sportovce, kteří přijdou okusit, co se
skrývá v kožichu tohoto nabitého festivalu,“ vysvětluje Mario Kubaš.

20.35 – Dûvãátko a sleãny Jaromûﬁ
Ušubraná / 25 min. / Městské divadlo

Sobota 25. 2.
9.30 – DS Tyl âelákovice
O princezně Majolence / 40 min. / Městské divadlo
10.30 – Budilova divadelní ‰kola Praha
RozPUKni se SNE / RozPUKni se a SNI
30 min. / KC Střelnice – zrušeno
11.30 – D.R.E.D. Náchodsko Kladsko PraÏsko
Parasomnie / 50 min. / Městské divadlo
13.30 – rozborov˘ semináﬁ / KC Střelnice

17.30 – Budilova divadelní ‰kola Praha
Teta Julie / 20 min. / KC Střelnice
19.30 – Kartel Praha
Nomad (Kocouří inspirace) / 60 min. / Městské
divadlo
21.00 – Divadlo Ojebad Praha
Zmrdcard / 40 min. / KC Střelnice
22.00 – rozborov˘ semináﬁ / KC Střelnice

Nedûle 26. 2.
10.00 – Jana Kubánková
dětská dílna / 50 min. / zrcadlový sál KC Střelnice
11.00 – Kámo‰ drámo‰ Turnov
To-je-on / 30 min. / KC Střelnice
12.00 – Kladina Kladno
Bivak / 60 min. / Městské divadlo

8.30 – Divad˘lko Mrak HavlíãkÛv Brod
Trojlístek pohádek / 50 min. / Městské divadlo

14.00 – Rendez Vous Turnov
Poslední vlak / 40 min. / KC Střelnice

10.00 – Divad˘lko Mrak HavlíãkÛv Brod
Trojlístek pohádek / 50 min. / Městské divadlo

14.45 – rozborov˘ semináﬁ / KC Střelnice

13.00 – OLDstars Praha
#Google generace / 75 min. / KC Střelnice
15.30 – TPS Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N.
Milióny v jednoho člověka... / 20 min. / Městské
divadlo
10 |
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16.00 – slavnostní zakonãení / KC Střelnice
Změna programu vyhrazena.
Aktuální verze na webu festivalu
www.festival-modry-kocour.cz
https://www.facebook.com/ModryKocour

hudební pozvánky

Opera ad libitum
Operní koncert Opera ad libitum je sestaven přímo pro turnovské diváky a vystoupí na něm čtyři
pěvecké osobnosti. Mezi nimi například i Zdena
Kloubová či Luděk Vele.

Zdena Kloubová

Zdena Kloubová patří k předním českým pěvkyním. Nastudovala více než dvě desítky stěžejních
rolí koloraturního a lyricko-koloraturního oboru.
Široký repertoár si vybudovala také v oboru písní,
kantát a oratorií. Pravidelně hostuje na zahraničních pódiích a spolupracuje s významnými dirigenty a hudebními tělesy.
Luděk Vele absolvoval pražskou konzervatoř
u Jaroslava Horáčka a v posledním roce studia přijal angažmá v liberecké opeře. Od roku 1983 je
sólistou opery Národního divadla, kde svůj repertoár obohatil téměř o všechny významné úlohy basového oboru, které mu zdejší dramaturgie mohla
poskytnout.
Lucie Vagenknechtová je turnovská rodačka
a absolventka Konzervatoře Pardubice. Nyní studuje obor zpěv u Romana Janála na Akademii múzických umění v Praze. Aktuálně vystupuje v libereckém Divadle F. X. Šaldy v opeře W. A. Mozarta
Kouzelná flétna a v Divadle J. K. Tyla v Plzni
v opeře Leoše Janáčka Zápisník zmizelého.
Basista Josef Kovačič je absolventem Pražské
konzervatoře, studuje operní zpěv na HAMU
u Martina Bárty, vystudoval ale i hudební vědu na
Univerzitě Karlově v Praze. V loňském roce debutoval v roli Hermanna (Hoffmanovy povídky) na
prestižním festivalu v Bregenzu.

Ludûk Vele

stﬁeda 8. února od 19.30 hodin
Opera ad libitum
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
placená inzerce

Duo Jamaha se vrací na Stﬁelnici
Dobrá zpráva pro milovníky TV Šlágr. Duo
Jamaha, nejúspěšnější kapela a hvězda TV Šlágr,
přijede opět do turnovského Kulturního centra
Střelnice. Po loňském úspěšném koncertu se opět
těší na své fanoušky v Turnově.

také na telefonním čísle 733 668 128, rezervaci
vstupenek nelze provádět pět dní před konáním
akce. Vstupenky můžete zakoupit ještě na místě,
přímo v den konání akce.

Slovenské hudební Duo Jamaha zahraje nejen
svoje největší hity, ale přidá také nové písně. Jejich
vystoupení je připraveno na úterý 28. března 2017
od 18 hodin.
Vstupenky zakoupíte v pokladně Kulturního
centra Střelnice Turnov. Rezervovat si je můžete

úter˘ 28. bﬁezna od 18.00 hodin
Duo Jamaha
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné dle místa sezení 320 / 290 / 220 / 180 Kã
únor 2017
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KCT informuje

První ãtvrtek v mûsíci = dal‰í Kavárensk˘ kvíz
Také si u televizních soutěží říkáte, že je to jednoduché a že byste určitě vyhráli? Tak fajn, pojďte si
to zkusit naživo!
V kavárně KUS na Střelnici se každý první čtvrtek
v měsíci koná Kavárenský kvíz. Jedná se o zábavnou vědomostní soutěž, v níž dvou- až čtyřčlenné
týmy v pěti kolech odpovídají celkem na padesát
pět otázek. Je to legrace a zároveň adrenalin. První
tři týmy získávají odměnu ve formě slevy na konzumaci a ten úplně nejlepší tým pak navíc ještě
vstupenky na některé z našich pořadů včetně volňásků do kina Sféra. Přijďte si zahrát a pobavit se!
Těšíme se na vás 2. února od 19 hodin v KUSu.

Rozmanité tváﬁe Maroka
Maroko nejsou jen plážové resorty. Naopak. Nechte se fascinovat rozmanitými proměnami přírody
od moře přes pouště, vysočinu, rokle, průsmyky
i vysoké hory Atlasu. Udivující jsou také „duhové“
vodopády i putování oslími stezkami a srázy k vrcholu nejvyšší hory – Toubkalu.
Dopřejte si courání v písečných dunách i po tržištích
s mnoha vůněmi koření, koberci a hlavně nádherně
barevnou keramikou, které určitě zaujme každého

návštěvníka, a je jen dobře dát si pozor na nepřeberné množství záludností místních obchodníčků.
Právě tak vám Maroko představí Luboš Vránek.

stﬁeda 1. února od 18 hodin
Rozmanité tváﬁe Maroka
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Srí Lanka s Radkou Tkáãikovou
Ostrov Srí Lanka je označován za smaragd v Indickém oceánu.
Tentokráte se vydáme na čajové plantáže, poznáme život lidí na břehu oceánu a seznámíme se
s historií prastarých královských měst a nejstarších buddhistických památek na světě. Uvidíme
divoké slony i krokodýly, nahlédneme do života
rybářů a jejich těžké řehole rybolovu a vyprávění
s dataprojekcí dokreslí všudypřítomná nádherná
12 |
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příroda. Dozvíme se nejenom obecně známá fakta,
ale zajímavosti a perličky, které za svých několik
návštěv posbírala průvodkyně Radka Tkáčiková.

stﬁeda 22. února od 18 hodin
Srí Lanka
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

KCT informuje

O literatuﬁe s Michaelem Îantovsk˘m
Bývalý velvyslanec České republiky ve Spojeném
království, v Izraeli a Spojených státech amerických Michael Žantovský vystudoval psychologii na
Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu
a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném
ústavu psychiatrickém v Praze.
V osmdesátých letech působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy,
poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem
agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle
Woodyho Allena.
V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluv-

Padesát odstínÛ
temnoty vchází
do kin
„Už žádná pravidla, už žádná tajemství.“ Pod
tímto sloganem vstupuje do kin jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku Padesát odstínů temnoty.
Kino Sféra nabízí v únoru celkem osm možností ke zhlédnutí tohoto filmu. Den před premiérou,
tedy ve středu 8. února, si navíc budete moci na
velkém plátně připomenout první díl této série

V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu
ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost.
V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu
zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

čím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem
a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta.

Padesát odstínů šedi, který bude promítán pouze
za 60 korun.

Kino Sféra poﬁádá
kost˘movou projekci
animovaného
Batmana
V sobotu 25. února od 14.30 hodin se v kině
Sféra uskuteční kostýmová projekce animovaného filmu LEGO Batman Film. Projekce je určena především dětem, film ale zaujme širokou
cílovou skupinu a zváni jsou proto všichni filmoví fanoušci.
Diváci v kostýmu budou mít snížené vstupné,
za lístek zaplatí pouze 90 korun, a všichni diváci
se navíc před začátkem filmového představení
mohou těšit na losování o krásné ceny. Téma
kostýmů není pouze Batman, ale všichni komiksoví superhrdinové, rádi tedy v kině uvítáme třeba
Spidermana, Supermana a další strážce spravedlnosti.
Pokud nevíte, jak si kostýmy vytvořit, Městská
knihovna Antonína Marka pro vás chystá ve středu

stﬁeda 15. února od 19 hodin
Michael Îantovsk˘
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

22. února „komiksovou kostymérnu“ (viz str. 18),
kde si kromě klasických superhrdinů budete moci
vytvořit i kostýmy japonského Naruta a dalších –
i takové kostýmy ve Sféře rádi uvidíme.
„Ačkoliv kostýmové premiéry mají v našem kině dlouholetou tradici, tentokrát se jedná o úplně
první kostýmovou projekci animovaného filmu
speciálně pro děti. Na podobných projekcích vždy
vládne příjemná atmosféra a dobrá nálada.
Věříme, že podobně tomu bude i v případě LEGO
Batmana,“ komentuje projekci dramaturg kina
Sféra Pavel Krupař. Film bude promítán s českým
dabingem ve 2D.

únor 2017
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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:

stﬁeda 19. dubna 2017 – Vagantes – Madrigalová
komedie (Turnovský hudební večer) 100,–
stﬁeda 26. dubna 2017 – Pavel Svoboda: Kyrgyzstán
a Tádžikistán, Střední Asie (Cestovatelský klub)
90,–

stﬁeda 1. února 2017 – Luboš Vránek: Rozmanité
tváře Maroka (Cestovatelský klub) 90,–

stﬁeda 3. kvûtna 2017 – Kalabis Quintet (Turnovský
hudební večer) 100,–

ãtvrtek 2. února 2017 – Začínáme končit (abonentní
divadelní představení) 420,–

pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra (abonentní
divadelní představení) 380,–

stﬁeda 8. února 2017 – Opera ad libitum (Turnovský
hudební večer) 100,–
pondûlí 13. února 2017 – Klíče (volné divadelní
představení ) 380,–
úter˘ 14. února 2017 – Marie Doležalová (Pohovka)
200, –/ senioři 140,– na OSV
sobota 18. února 2017 – Křišťálové srdce (Mámo,
táto, pojďte se mnou do divadla!) 50,–
stﬁeda 22. února 2017 – Radka Tkáčiková: Srí
Lanka (Cestovatelský klub) 90, –
úter˘ 14. bﬁezna 2017 – Bláznivý Petříček (volné
divadelní představení) 500,–
stﬁeda 15. bﬁezna 2017 – Libor Drahoňovský:
Srdečnou Albánií (Cestovatelský klub) 90,–

âekání na Godota

pátek–sobota 17.–18. bﬁezna 2017 – NEFORM JAZZ
FEST (jazzový festival) 120,– (jednodenní) /
200,– (dvoudenní)
stﬁeda 22. bﬁezna 2017 – Irvin Venyš – Moving
Clarinet (Turnovský hudební večer) 100,–
pátek 24. bﬁezna 2017 – Čekání na Godota
(abonentní divadelní představení) 350,–
úter˘ 28. bﬁezna 2017 – Duo Jamaha (koncert)
320,–/ 290,–/220,–/180,–
stﬁeda 29. bﬁezna 2017 – Jiří Kalát: Izrael
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 29. bﬁezna 2017 – Válka Roseových
(abonentní představení) 380,–

stﬁeda 10. kvûtna 2017 – Kateřina Havlíková: Urbex
– krása zániku (Cestovatelský klub) 90,–
nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny (volné
divadelní představení) 350,–
nedûle 4. ãervna 2017 – Festival na Jizeře –
Poslední ze žhavých milenců (divadelní
představení) 370,–
stﬁeda 23. srpna 2017 – Festival na Jizeře – Vše
o mužích (divadelní představení) 350,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30 –16.00
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –16.00
pátek 7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

nedûle 2. dubna 2017 – Tavesti show Screamers
a Techle Mechtle (v předprodeji od 15. února)
280,–
sobota 8. dubna 2017 – Misantrop (abonentní
divadelní představení) 350,–
stﬁeda 12. dubna 2017 – Marek Císař: Thajsko
(Cestovatelský klub) 90,–
Srdeãnou Albánií pohledem Libora DrahoÀovského
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ãtvrtek 13. dubna 2017 – Věra Špinarová (koncert)
440,–/390,–/350,–

Koãiãí hra

KCT informuje / ohlasy

Pﬁehled plesové sezóny na Stﬁelnici
sobota 4. února od 20 hodin

pátek 10. bﬁezna od 19.30 hodin

2. REPREZENTAâNÍ PLES ZU·
TURNOV

MATURITNÍ PLES
SUP· A VO·

Hlavní host večera bude zpěvačka Dasha,
vstupné 200 Kč (k zakoupení na recepci KC)

Hraje RETRO FIVE, vstupné 160 Kč
(k zakoupení a rezervaci na tel. – 776 637 706)

pátek 10. února od 20 hodin

sobota 11. bﬁezna od 20 hodin

MATURITNÍ PLES
8.A GYMNÁZIA TURNOV

ABSOLVENTSK¯ PLES
GYMNÁZIA TURNOV

Hraje Big’O’Band Liberec, vstupné 170/150 Kč
(k zakoupení v kanceláři na gymnáziu u paní
Mrkáčkové)

Hraje Big’o’Band Liberec,
vstupné od 170 Kč
na www.GyTuPles.cz

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. patﬁe infocentra)
Mikrosvût
Výstava představuje výtvarné práce a keramiku
žáků Základní školy 28. října Turnov. Výstavu můžete zhlédnout do konce února.
Prezentace na veletrhu Holiday
World a Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra prezentovat
na 26. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Holiday World, který proběhne 16.–19. 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 návštěvníků.
Dalším veletrhem cestovního ruchu, kterého se
infocentrum zúčastní, bude pak Euroregion Tour
2017. 17. ročník tohoto veletrhu se uskuteční 17.
– 18. března 2017 v Jablonci nad Nisou.

Nabízíme provozovatelům ubytovacích zařízení či
provozovatelům služeb v cestovním ruchu, že na
tyto veletrhy mohou přes RTIC poslat svoje propagační materiály. Materiály je možné doručit na
RTIC do 10. února 2017.

Hrad Vald‰tejn

Nová turistická razítka
V současné době jsou turistická razítka velmi oblíbená a žádaná. Abychom udělali turistům a sběratelům razítek radost, rozhodli jsme se vyrobit
zbrusu novou kolekci. Zatím se jedná o sedm nových razítek s motivy radnice a turnovských kostelů. Přijďte si pro otisky razítek na památku do turistického deníku či na pohlednici.

Pﬁelom roku na vyzdobeném
hradû Vald‰tejnû a co nás ãeká
Každoročně se v prosincových svátečních dnech
a počátkem roku stává hrad Valdštejn místem setkávání a kultury.
Letos byly připravené vánoční akce obohaceny
i o výstavu Aehrenthalské Vánoce, při které měli
možnost návštěvníci nahlédnout do běžně nepřístupné místnosti. Akce pořádané od 10. 12. 2016
do 7. 1. 2017 navštívilo skoro tisíc lidí. Od čtvrté
adventní neděle až do posledního koncertu byl také hrad po setmění slavnostně osvětlen. Nyní je
hrad „zazimován“ a jeho brána se pro Vás otevře
až v dubnu.
Na letošní rok pro Vás připravujeme plno zajímavých akcí a jedinečnou výstavu kostýmů z Fundusu Barrandov: Za pohádkou na Valdštejn. V letošním roce (na jaře a na podzim) bude v areálu
hradu, ale i v jeho předhradí probíhat čilý stavební ruch.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás v sezóně
2017.

V˘zva – hledáme prÛvodce
Regionální turistické informační centrum v současné době zpracovává databázi průvodců pro
Turnovsko a Český ráj. Informace o průvodcovských službách následně poskytuje zájemcům,
kteří tyto služby potřebují a vyhledávají. Pokud
jste průvodce a máte zájem s námi spolupracovat,
prosíme, abyste nás kontaktovali a my Vás mohli
zařadit do databáze. Tato služba je ze strany RTIC
poskytována zdarma. Budeme od Vás potřebovat
kontakt a další informace, jako například v jakých
jazycích průvodcovskou službu provádíte, jaká je
Vaše časová flexibilita atd.

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v únoru: hrad je uzavﬁen.

únor 2017
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Výstavy:
19. ledna–26. února, Galerie muzea
Jan âervinka
– Historie ãeskoslovenského
expediãního horolezectví
z fotoarchivu Jana âervinky
Výstava Jana Červinky s názvem Okamžiky z historie československého expedičního horolezectví
představí poválečný vývoj československého expedičního horolezectví na životním příběhu Jana
Červinky.
Fotografie a materiály z archivu Jana Červinky
nabízí jedinečný pohled na pozapomenutou historii horolezeckých expedic se vším, co k tomu patří. Návštěvníkům bude představen způsob tréninku v 50. a 60. letech minulého století, tehdejší ekonomická situace a přípravy na expedici i průběh
samotných expedic z pohledu člověka žijícího za
železnou oponou. V neposlední řadě stojí za upozornění, že autorem velké části obrazového materiálu je sám autor výstavy, ale třeba i známý fotograf hor Vilém Heckel.
9. února–2. dubna, V˘stavní sál muzea
Zmatené peníze
Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve
financích států zapojených do první světové války
a o tématech na tehdejších platidlech – historii,
pověstech, komiksech, humoru a různých kuriozitách. Při výběru exponátů byl kladen zvýšený
důraz na poutavost a zábavnost, aby dokázaly zaujmout i návštěvníky bez zvláštní záliby v numizmatice.Výstava je zajímavá nejen jako připomínka stoletého výročí první světové války, ale také
stálou aktuálností témat.
Akce:
kaÏdá stﬁeda v mûsíci od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Cyklus mineralogicko-cestopisn˘ch
pﬁedná‰ek: Putování za minerály
Přednášky se budou týkat cest do jiných zemí, jejichž primárním účelem byla návštěva mineralo16 |
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gických lokalit, sběr a nákup minerálů. Určitě si
v nich najde své i prostý cestovatel, protože na
mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů. Vstupné 20 Kč.
stﬁeda 1. února od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Za nerostn˘m bohatstvím Sibiﬁe
Jan Bubal a Marta Havlíčková,
Muzeum Českého ráje v Turnově
Rusko je rozlehlá země, a museli jsme urazit více
než 7 000 km, abychom dorazili do cíle, kterým
bylo jezero Bajkal. Zde jsme se pokoušeli vydobýt
a přivézt do Čech část nerostného bohatství, kterým je tato oblast Sibiře proslulá.
stﬁeda 8. února od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Norsko – zemû nejen s pestrou
geologií
Lukáš Zahradníček, Národní muzeum v Praze
Krásná příroda vymodelovaná ledovcem s odlehlými sídly přináší cestovateli nesčetná dobrodružství. Ale nejen živá příroda je v této zemi fascinující; stejně tak si přijdou na své i milovníci neživé
přírody. V rámci přednášky posluchač navštíví
Oslo a jeho přilehlé okolí, vydá se za polární kruh
a pozná exotické horniny a minerály.
stﬁeda 15. února od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Namíbie – ráj mineralogÛ
„prospektorÛ“
Luboš Vrtiška a Radana Malíková,
Národní muzeum v Praze
Mineralogicko-cestopisná přednáška pro všechny
zájemce živé i neživé přírody a cestování, prezentující zážitky z expedice pracovníků Mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
po Namibii, kteří v roce 2015 navštívili jak klasická mineralogická naleziště a byli tak přítomni objevům nových lokalit minerálů a ložisek nerostných surovin.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Únor – zavﬁeno
Sobota 11. února 2017
Masopust na Dlaskovû statku
Masopust patřil do přechodného období mezi zimou a jarem. Začínal po svátku Tří králů a každý
rok byl různě dlouhý, od jednoho do dvou měsíců.
Trval do Popeleční středy, která zahajuje čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivé i datum
Popeleční středy – letos připadá na 1. března.
Svátek masopustu je doložený již ve 13. století.
Přípravou na masopust byl Tučný čtvrtek před
masopustní nedělí, spojený s hodováním. Konzumace vepřového s knedlíkem a zelím měla lidem
zajistit sílu a zdraví v následujícím období. Následující dny byly spojeny s tancovačkami a lidovými
zábavami, které končily průvodem maškar o masopustním úterý.
Program:
11.00–13.00 Folklórní soubor Furiant Malá Bûlá – vstupy písní
a tancÛ
13.00–14.00 Îádost Laufra o pﬁevzetí vlády nad vesnici, pﬁedání klíãÛ starostou mûsta Turnov,
Tancování s maskami, soutûÏ o nejlep‰ího taneãníka a taneãnici,
masopustní hra Souboj Masopustu s PÛstem (âmukaﬁi Turnov)
13.30–15.00 Masopust s Divadlem Kvelb
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Vzdûlávací centrum Turnov
Pﬁípravné kurzy pro Ïáky Z·
(příprava k přijímacím zkouškám a studiu na SŠ)

• Tajemný svět dějů
• Programování je hra 2

Matematika pro uchazeče do primy (od 7. února, 14.30 hodin, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Matematika pro uchazeče do 1. ročníku (od 8.
února, 15.15 hodin, Mgr. Marcela Hyšmanová)
Český jazyk pro uchazeče do primy (od 8. února,
14.30 hodin, Mgr. Iva Vávrová)
Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku (od 9.
února, 15.15 hodin, Mgr. Jana Hlaváčová)

Hravá robotika (NOVINKA)
• Exkluzivní program pro technicky zaměřené žáky II. stupně ZŠ
• Týmová stavba a programování robotů ze známé
stavebnice LEGO
• 2x měsíčně 90 minut, celkem 7 setkání, startujeme již na začátku března
• cena 1 400 Kč

Programy pro rozvoj nadání
ÏákÛ Z·
Od února 2017 možnost přistoupit do následujících workshopů:
• Fyzika kolem nás 2 (4.– 6. třída ZŠ)
• Logico
• Poznáváme svoji minulost a píšeme pro radost
• Tajemný svět látek
• Programování je hra 1
• Fyzika za školou (6.–9. třída ZŠ)
• Tvůrčí psaní

Îlutá ponorka Turnov

www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
pátek 3.–nedûle 5. února
âesko-polsk˘ v˘tvarn˘ projekt –
Svût rukama nemluvnûte
Třetí setkání v rámci projektu podpořeného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA přivede do Turnova pedagogy a lektory výtvarných aktivit z Čech
a Polska. Součástí setkání bude také výměna zkušeností v oblasti volnočasových aktivit v obou zemích.
nedûle 12. února od 15 hodin, velk˘ sál KC Stﬁelnice
Velk˘ rodinn˘ karneval – DÏungle
volá
Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním Centrum
Turnov, s. r. o. vás zve na karneval do divoké
džungle. Čekají nás hry, zábava a soutěže pro ma-

ličké, větší i rodiče. Taneční rej potrvá do 17 hodin. Neváhejte a chystejte kostýmy! Vstupné
50 Kč, maska 30 Kč (bez ohledu na věk).
úter˘ 14. února od 14 do 18 hodin, pﬁízemí Îluté ponorky
Krasohledy s Jankou
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi vyrobit krasohled. Pro sebe nebo jako dárek
z lásky. Krasohled má na konci skleněnku a při pohledu skrz něj se do nádherných obrazců promění
svět kolem nás. K dispozici bude veškerý potřebný
materiál, krásné papíry, příjemná atmosféra a jasné instrukce. Zvládne to každý, malý i velký. Cena
dílny 150 Kč/osoba.
pondûlí 20.–pátek 24. února (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pﬁímûstsk˘ tábor
s Ponorkou
Sportovně zaměřený program bude podle počasí

Psychologové a speciální
pedagogové nejen na turnovsk˘ch
základních ‰kolách
Od 1. září 2016 začali na 18 základních školách
Libereckého kraje působit psychologové a speciální pedagogové. Pomáhají dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami se začleněním do vyučování a individuálně s nimi pracují i po vyučování.
Pomáhají jim s přípravou a poskytují jim odborné
konzultace. Tohle všechno je možné díky projektu
„Individuálně, ale společně a jinak“, jehož autorem
a realizátorem je Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s.
Projekt pomáhá nejen žákům, ale také jejich rodičům a učitelům, kteří se mohou na odborníky obracet přímo ve školách a bezplatně využívat jejich
pomoc. Metodická pomoc je určena i vedení škol
a výchovným poradcům, kteří mohou absolvovat
kvalitní semináře ke společnému vzdělávání. Projekt MŠMT bude probíhat až do konce června 2018.
Více informací získáte na www.vctu.cz/inkluze
a u výchovných poradců ZŠ. U nich si můžete domluvit konzultaci s některým ze zapojených odborníků, pokud ji Vy nebo Vaše dítě potřebujete.
doplňován hravě výtvarnými aktivitami. Určeno
pro děti od 6 do 14 let. Program denně vždy od 8
do 16 hodin.
Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2017 (online na
www.zlutaponorka.turnov.cz nebo v kanceláři
Žluté ponorky). Cena 1 400 Kč (možno i objednání jednotlivých dnů á 300 Kč). Kontakt:
info.ponorka@gmail.com, 722 642 287, Vedoucí:
T. Zakouřil, J. Kovář, M. Kořínková, M. Brodská.
Úter˘ 28. února od 18 hodin, Velk˘ sál KC Stﬁelnice
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2016
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího
sportovce roku v kategoriích: Nejlepší sportovec,
Družstvo mládeže, Družstvo dospělých, Nejlepší trenér, Naděje do 14 let, Naděje do 18 let,
Sportovní akce. Hlasujte pro své favority v kategorii „Cena veřejnosti“ na www.turnovskovakci.cz.
únor 2017
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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
stﬁeda 1. února od 9 hodin, Základní ‰kola Pﬁepeﬁe
ãtvrtek 2. února od 9 hodin, Základní ‰kola Koberovy
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami.
Koná se v rámci projektu Knížka pro prvňáčka Už
jsem čtenář.
pátek 3. února od 12 hodin, M· 28. ﬁíjna
pátek 10. února od 13 hodin. M· Zborovská Turnov
Babiãka a dûdeãek do ‰kolky
Čtení s babičkou a dědečkem před spaním přímo
v mateřské škole. Nový projekt výchovy ke čtenářství naší knihovny ve spolupráci s o. p. s. Celé Česko čte dětem.
pátek 3. února od 17 hodin, sálek knihovny ICM
Koncert v knihovnû
Koncert turnovské písničkářky Marie Špačkové
a uvedení jejího nového CD Písničky Českého ráje.
pondûlí 6. února od 16 hodin, knihovní poboãka v budovû ‰koly
v Ale‰ovû ulici
Pohádkov˘ podveãer – Z pohádky
do pohádky
První pohádkový podvečer v části Turnova II pro
rodiče s dětmi. Vystoupí LS Čmukaři s pohádkami
a Eva Kordová.
stﬁeda 8. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Vyhlá‰ení soutûÏe Lovci perel
Celoroční soutěž čtenářů dětského oddělení knihovny bude uzavřena slavnostním vyhlášením
nejlepších účastníků.
ãtvrtek 9. února od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova
Krasodivení
Autorský pořad písničkářky, básnířky a fotografky
Evy Matyldy Jiřičkové pro všechny zájemce z řad
veřejnosti a návštěvníky Klubu aktivní senior.
Proběhne též uvedené její nové knihy Stromy.
18 |
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nedûle 12. února od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna koÏená, panenková
a návrháﬁská
Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Tentokrát si pod odborným vedením zkušeného mistra
Ondřeje Hladíka vyrobí děti kožený výrobek.
pondûlí 13. února od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 15. února od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Cestování Pobaltím
Zážitky ze svých cest z Petrohradu až do Vilniusu
všem zájemcům slovem i obrazem přiblíží PhDr.
Květoslava Hnízdová. Pořad se koná v rámci projektu Aktivně ve stáří pro obyvatele penzionu
a další zájemce z řad veřejnosti.
úter˘ 14. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Pohádky
do post˘lky
Oblíbený pohádkový podvečer je věnován pohádkám, které děti rády slyší před spaním. Vystoupení LS Na židli doplní scénickým čtením děti ze
čtenářského klubu Turnovský Granátek. Při tomto pohádkovém podvečeru bude vyhlášena II etapa výtvarné soutěže Malujeme s krtečkem.
úter˘ 14. února od 17 hodin, poboãka knihovny Mal˘ Rohozec
Autorsk˘ veãer Evy Matyldy
Jiﬁiãkové
Uvedení nové knihy Stromy turnovské písničkářky, básnířky a fotografky.

stﬁeda 15. února, od 15 do 18 hodin, sálek knihovny ICM
Komiksová kostymérna
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu kostýmů komiksových postav, speciálně Naruta, superhrdinů
a samozřejmě Batmana. Jestli víte, co je to shuriken nebo kunai, je pro vás toto setkání jako dělané. Nevíte-li, přijďte také a zkuste si něco nového.
Tvoření je zdarma. Na naší dílnu naváže 25. února
kino Sféra kostýmovým promítáním nového animovaného filmu LEGO Batman, kde můžete své
kostýmy využít.
stﬁeda 15. února od 8.30 hodin, ‰kolní knihovna Z· ÎiÏkova
ãtvrtek 16. února od 8.30 hodin, poboãka knihovny
na Z· Skálova Turnov II.
pátek 17. února od 8.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Za pravûk˘mi záhadami
Hodiny výchovy ke čtenářství formou motivační
hry. Knihy o pravěku z produkce nakladatelství
Thovt představí šéfredaktorka Radana Sedláčková. Určeno pro žáky 3. a 4. ročníků základní školy.
Klub zaãínajících autorÛ
Únorové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. Přijďte načerpat inspiraci, diskutovat
o psaní. Klub vede knihovnice Pavlína Skálová.
pondûlí 27. února od 17 hodin, poboãka knihovny na Z· Skálova
Turnov II.
Bali, ostrov záÏitkÛ
Cestopisná přednáška doplněná videoprojekcí.
Podíváme se s cestovatelem Janem Sejkorou na
indonéský ostrov Bali.
úter˘ 28. února od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Autorsk˘ veãer
Martina Hyblera
Autorský večer turnovského hudebního skladatele,
klavíristy, sbormistra PS Carmina a držitele Ceny
obce za rok 2016.
Nové knihy
Richard Corben – Duchové mrtvých
Clive Cussler – Hodina nula
Tomáš Grombíř – Jedničky a nuly
Katie March – Moje všechno
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz,
naruc.turnov@seznam.cz

20.–24. února
JARNÍ PRÁZDNINY
– PRAVIDELNÝ PROGRAM ZRUŠEN

stﬁeda 1. února, od 10 hodin
Raãte si pﬁisednout aneb
Aby klouby nebolely…
Teoreticky i prakticky zaměřená beseda s fyzioterapeutkou Jarmilou Svobodovou na téma nápravy nejčastějších zlozvyků, se kterými se setkáváme při sezení.

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové stránky www.naruc.cz.
Nabídka kurzÛ od února 2017:
MIMICVIČENÍ – pro děti 4–18 měsíců a 18
měs.–3 roky. Kurz plný říkanek a her zaměřený na
rozvoj pohybových dovedností dětí. Každé pondělí a středu od 9 a 10 hodin.

stﬁeda 8. února, od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. M. Peukerovou. Objednání na tel. 777 419
499 nebo v kanceláři CPR Náruč.
pátek 10. února, od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Z. Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312 nebo
v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
nedûle 12. února, od 15 hodin, v prostorách velké tûlocviãny
Sokolovny.
Karneval pro na‰e nejmen‰í
Tradiční karnevalový rej v maskách pro rodiče
s dětmi s živou hudbou, spoustou tanečků a plněním zábavných úkolů.
pondûlí 13. února, od 10 hodin
Návrat na trh práce po rodiãovské
dovolené
Co všechno byste měli vědět, končí-li Vám rodičovská dovolená a plánujete-li se vrátit do zaměstnání. Beseda s V. Jetelovou, odbornou pracovnicí
Úřadu práce v Semilech.
úter˘ 14. a 28. února, od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život.
Psychoterapeutka K. K. Jedzoková. Cena 100 Kč.
Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz.

ZPÍVÁNKY – pro děti cca 2–3 roky. Kurz plný říkadel, tanečků, pohybových her a písniček zaměřený nejen na rozvoj řeči. Každé úterý od 9 a 10
hodin.
stﬁeda 15. února, od 19.30 hodin
OkamÏik zrození – dar, cesta
k sebepoznání nebo noãní mÛra?
Večer pro ženy na téma porod a vše, co s ním souvisí. Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz.
Cena za akci 80 Kč.
ãtvrtek 16. února, od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost.
ãtvrtek 16. února, od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem /
ADHD
Pravidelné setkávání, vzájemná podpora a sdílení.
Vítán je každý koho tato problematika zajímá.
pátek 17. února, od 10 hodin
Dítû a jídlo
Stravování je něco víc než jen ukájení hladu. Jak
dítě naučit jíst pestře, dobře trávit. Jaké podmínky
k jídlu děti potřebují. Beseda s waldorfskou pedagožkou H. Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.

JÓGA PRO DĚTI – pro děti 4–6 let. Kurz stimulující ke zdravému pohybu hravou cestou za použití tvořivosti a bohaté fantazie. Každé úterý od 16
hodin.
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – pro děti od 3 let. Kurz zaměřený na rozvoj tvořivosti, jemné motoriky formou činnosti v rámci různých výtvarných technik.
Každá středa od 16 hodin.
TANEČKY – od 2. února opět otevíráme oblíbený
kurz pro děti 4–6 let zaměřený na pohybový rozvoj, rozvoj rytmického cítění dětí a výuku základů
tanců hravou formou. Každý čtvrtek od 16 hodin.
Kurzy cviãení pro dospûlé:
POWERJÓGA – pondělí od 18.00
MINDFULNESS – úterý od 17.30 jednou za
14 dní, viz aktuální program
PILATES – středa od 17.30
HATHA JÓGA – čtvrtek od 10.00
RANNÍ JÓGA – pátek od 8.30
únor 2017
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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
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Turnov vyhla‰uje zimní
fotografickou soutûÏ
Turnov se v letošním roce ocitl pod bílou sněhovou pokrývkou. Zasněžené město tak vybízí k vytvoření zajímavé fotografie.

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení zimní atmosféry města. Soutěž
je otevřená pro každého příležitostného fotografa,
fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou kategoriích.
Fotografovat můžete krajinu, osoby či zvířata při
zimních radovánkách, zkrátka vše co souvisí se
zimním Turnovem. Kreativitě se meze nekladou.
Kategorie soutěže:
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí

Pravidla soutěže:
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do
soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze
v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně
autorský a bude označen názvem.
• Snímek musí být pořízen na území města
Turnova.
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s tématem „Zimní Turnov“, nebudou

u nich uvedeny požadované údaje nebo fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním
nebo jinak pohoršujícím popiskem.
• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení,
věk (rok narození) a adresu.
• Termín uzavření soutěže je 10. února 2017.
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace města Turnova, a to
ke všem známý způsobům užití. Licence k užití
fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ
– ZIMA.
• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.
Své snímky se zimní tematikou zasílejte nejpozději do 10. února 2017 na e-mailovou adresu
a.supikova@mu.turnov.cz.
Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary.
Fotografie budou také zveřejněny na webových
a Facebookových stránkách města a dalších médiích.

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, OSM, Z· Skálova, Z· 28. ﬁíjna, MKAMT, Radek Dra‰nar.
únor 2017

|

| 21

Turnovské radniãní listy

Rok 2017 byl odstartován ohÀostrojem
První lednový den roku 2017 byl v Turnově již tradičně pořádán novoroční ohňostroj.
Začátek roku připadl na neděli, která byla rozzářena již devátým ročníkem ohňostroje pořádaného
městem Turnov v prostoru centrálního parkoviště
Na Lukách. Počasí je pro podívanou ohňostroje
zásadní a všichni máme v živé paměti dva roky
starý ohňostroj schovaný za mlhavými mračny.
Přes letošní vánoční svátky jsme se obávali inverzního počasí, avšak nový rok začal s jasnou oblohou.
S jasným nebem přišlo i mrazivé počasí, které
neodradilo velké množství obyvatel Turnova
a okolí. Začátek akce byl v 16.30 hodin a pro zahřátí se všichni rozpohybovali v rytmu kapely
Waldovy Matušky. Hudební vystoupení se uskutečnilo na pódiu, které i letos poskytla darem firma Dovosstrans. Starosta města Tomáš Hocke

Setkání se starostou
odstartuje v Turnovû II.
Starosta města Tomáš Hocke zve občany lokality
Turnova II. a Přepeřské na pravidelné setkání.
Setkání proběhne ve středu 15. února 2017 od
17.00 hodin v jídelně na prvním stupni základní
školy Skálova v Alešově ulici. Hlavními tématy
setkání bude velký projekt Nádražní ulice a občanská vybavenost Turnova II. Přijďte podiskuto-

Se sedmnáctou hodinou byl po společném odpočítávání odpálen ohňostroj, který i v letošním
roce připravoval Zdeněk Pohl. Všichni přítomní
nadšeně sledovali velkolepou show, která by se
neobešla bez sponzorských darů místních firem,
které přispěly nemalými částkami.

společně s moderátorkou Evou Kordovou popřáli
všem přítomným vše nejlepší do nového roku 2017.
Malí návštěvníci také měli možnost vyměnit své
výtvarné dílko s vánoční tematikou za sladkou odměnu. Všechny výkresy s vyobrazením Ježíškovy
nadílky či zimních radovánek můžete vidět na turnovské radnici, kde jsou již vystaveny.
vat o problémech, které Vás trápí a ovlivnit dění ve
vašem okolí.

VyuÏijte poradnu âOI
v Turnovû
Pracovníci České obchodní inspekce i v roce
2017 nabízí bezplatnou poradnu pro obyvatele
Turnova a spádových obcí.
Poradna funguje v sídle obecního živnostenského úřadu sídlícího ve Skálově ulici čp. 72 v prvním
poschodí. Poradna bude k dispozici pravidelně každou první středu v měsíci od 10.00 do 15.00 hodin.
Termíny poradny: 1. února, 1. března, 5. dubna,
3. května, 7. června, 12. července, 2. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2017.

Mostek pﬁes Stebenku
je uzavﬁen
Odbor správy majetku Městského úřadu
Turnov informuje o uzavření mostu Na Házce
mechanickou zábranou.
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Děkujeme sponzorům a partnerům akce:
BusLine, a. s., Ontex CZ, s. r. o., Pivovar Svijany,
a. s., Final obaly, Trevos, a. s., Crytur, s. r. o.,
Grupo Antolin, s r. o., Kontakt s. r. o., Šroubárna
Turnov a. s., Zikuda, Vodohospodářské stavitelství, Granát Turnov, Prima Kámen plus, s. r. o.,
Triáda, realitní kanceláře, Vianor – Pneuservis
Haloun, Autosklo Turnov.
Dále děkujeme Městské policii Turnov i Policii
ČR za zajištění bezpečnosti a Technickým službám Turnov za technické zabezpečení akce.
Most přes Stebenku je dlouhodobě určen pro
přesun výhradně pěších osob. Kontrola technického stavu mostku potvrdila, že je most bezpečný
pro užívání pouze pro chodce a nikoli pro dopravní prostředky. Někteří řidiči však opakovaně nerespektují dopravní značení zákaz vjezdu, což se potvrdilo i během kontrolní prohlídky mostu. Pro
dodržování místních pravidel a zabezpečení bezpečnosti pro pěší byly k mostu umístěny mechanické zábrany v podobě betonových květníků.
Děkujeme za pochopení.
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Noãní Ïivot v Turnovû
Regulace nočního klidu je na úrovni zákona,
avšak stanovuje možnost zkrácení doby nočního
klidu prostřednictvím výjimky, kterou obce přijmou v textu obecně závazné vyhlášky.
Noční klid může být narušován požádáním společenských akcí, oslav či jiných veřejných i neveřejných aktivit. Novelizace zákona určuje, že omezení nočního klidu je možné pouze přijetím obecně
závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva města. Z toho důvodu byla v říjnu 2016 přijata vyhláška o nočním klidu, která upravuje prozatím dva
výjimečné případy, kdy je možné zkrátit dobu nočního klidu. Kulturní a společenský život je jednou
ze základních hodnot společenství občanů, a z toho důvodu město Turnov nechce aktivity pořada-

Mûsto Turnov vyhla‰uje
dotaãní programy
Správcem programových dotací je odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.
• Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2017 do 14. 2. 2017
• Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov
– žádosti se podávají od 19. 1. 2017 do 27. 2. 2017
• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
a mimoškolních aktivit
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017
• Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017
• Podpora obecně prospěšné činnosti
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017 do 5. 4. 2017
Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnov:
www.turnov.cz – sekce „Dotace města“ a dále na

telů po 22. hodině zcela tišit. Dle ústavního práva
ostatních občanů na klidný pokojný život se proto
dostatečně určitě a předvídatelně určí dny, které
úřední desce Města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (vedoucí odboru školství, kultury, sportu), m.markova@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

V˘zva k údrÏbû zelenû
zasahující do profilu
chodníkÛ a komunikací
S vydatným sněžením je zde i doba, kdy je nutné provádět intenzivně zimní údržbu komunikací a chodníků.
Průjezd mechanismů, které zimní údržbu zajišťují, je na mnoha místech ztížen nejen odstavenými vozidly, ale také větvemi stromů a keřů rostoucích v jejich blízkosti. Řada majitelů nemovitostí
sousedících s místními komunikacemi včetně
chodníků má vysazeny stromy a keře v těsné blízkosti plotů. Dochází k prorůstání a přerůstání větví až do prostoru chodníků či komunikací. Porost
zasahující do profilu komunikace a chodníků znemožňuje výhled řidičům, ale i samotnou mechanickou zimní údržbu. V některých případech ne-

naruší noční klid. Je nutné je vymezit konkrétním
datem (například 1. 1. 2017) nebo datovatelným
obdobím, kterým jsou například velikonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017. Všechny akce
musí být nahlášeny s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné na zasedání zastupitelstva přijmout výjimku.
V současné době připravuje město Turnov obecně závaznou vyhlášku s výčtem aktivit, které mohou noční klid narušit. Prosíme proto všechny
obyvatele a pořadatele společenských a dalších
akcí, aby své termíny posílali vedoucímu správního odboru panu Hovorkovi elektronickou poštou
na adresu z.hovorka@mu.turnov.cz do pátku 31.
března 2017. Formulář naleznete na webových
stránkách města Turnova.
jsou stroje schopny uklidit komunikace a chodníky z důvodu skloněných větví, které znemožňují
průjezd. Menší větve techniku samotnou nebo jejich výstražná a signalizační zařízení poškozují.
Z hlediska bezpečnosti chodců a řidičů, ale
i obsluhy technických služeb Vás žádáme o odstranění větví stromů a keřů, které zasahují ze
soukromých pozemků do místních a účelových
komunikací a chodníků, případně zastiňující dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení.
Prosíme také majitele, aby tuto údržbu na svých
pozemcích provedli v době vegetačního klidu
v termínu do 28. února 2017.
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Projekt Babiãka a dûdeãek do ‰kolky
Nový projekt výchovy ke čtenářství, který doplňuje
aktivity Klubu Matýsek a je realizován ve školním
roce 2016/2017 pod záštitou a ve spolupráci
s o.p.s. Celé Česko čte dětem a Zdravé město
Turnov a MA21.
Pilotně se jako první zapojily mateřská škola 28.
října Turnov a MŠ Zborovská Turnov.
Tento projekt spojuje tři generace – děti, rodiče
a seniory. Byl vymyšlen, aby umožnil setkávání
nejmladší a nejstarší generace a posílil mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot.
Pravidelnými činnostmi v rámci projektu se zavede tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin
a pomůže dětem ve čtenářské a jazykové gramotnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém
prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají
a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize,
jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Dûti jsou v pÛlce
‰kolního roku
Žákům a studentům na základních, středních
a základních uměleckých školách končí první
polovina školního roku 2016/2017.

Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností. Pohádková babička nebo dědeček
přijdou v dopoledních hodinách do konkrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku v časovém rozmezí 5–10 minut.
Poté si bude s dětmi vyprávět, může si také malovat nebo se podílet na dalších společných činnosPololetní vysvědčení se rozdává již ve čtvrtek
2. února 2017 a hned v pátek 3. února všechny čekají jednodenní pololetní prázdniny.
Významným volnem pro děti a mládež školou
povinnou jsou jarní prázdniny v délce jednoho
týdne, které letos připadají na 20. až 26. února
2017.

tech. Na závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem krátkou pohádku natištěnou na A5,
kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku.
Ten pak přinesou domů a rodiče dostanou za domácí úkol tuto pohádku dětem přečíst. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či
prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další
den pak přijde opět babička či dědeček do školky
a zeptá se dětí, o čem ta „domácí“ pohádka byla.
Za odměnu dostávají děti nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé
koláže.
Na konci projektu, tzn. Na konci školního roku,
pak dětem zůstane jakási pohádková knížka ve
formě sešitu, kde budou mít spoustu krátkých pohádek i s autorskými obrázky či nálepkami. Ke
knize se děti mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení.
k povinné školní docházce. Zápisy tak budou probíhat od 1. do 30. dubna 2017. Slavnostní zápis je
připraven na 4. dubna 2017 na všech základních
školách v Turnově.

Zápisy budoucích
prvÀáãkÛ
Zápisy dětí do základních škol jsme byli do loňského roku zvyklí provádět v lednu až v únoru
kalendářního roku.
S rokem 2017 přišla změna vyplývající z novely
školského zákona, kdy dojde k posunu zápisů

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
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MÛj projekt pro Turnov 2017
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje
města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či
projektu v rámci Zdravého města Turnova
a MA21.

Do 1. března 2017 je možné podat zpracovaný návrh projektu na předepsaném formuláři. Je nezbytné splnit podmínky ve schválené metodice.
K žádosti je nutné přiložit seznam 30 podporovatelů a rozpočet projektu.
Kontaktní osoba pro podávání žádostí je místostarostka Mgr. Petra Houšková, e-mail: p.houskova@mu.turnov.cz, telefon: 730 815 711.

Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na
participativní projekty investičního charakteru
200 000 Kč.
Charakter projektu s názvem Můj projekt pro
Turnov a jeho kritéria:
• Investiční projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
• Realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
• Na pozemku, v budově ve vlastnictví města

Jak vypadá celý proces:
• Respektující finanční limit
• Realizovatelný do 10 měsíců
• Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům,
územnímu plánu, strategickému plánu, ani dalším rozvojovým koncepcím města
• Projekt přispěje občanům města

Další potřebné informace včetně metodiky
a formulářů naleznete na webových stránkách
www.turnov.cz v sekce Zdravé město Turnov
a MA21 pod záložkou Participativní rozpočet.

V Náruãi se diskutovalo s místostarostkou
Ve středu 18. ledna se uskutečnila další beseda
v rámci Zdravého města a MA21 s místostarostkou Petrou Houškovou v Centru pro rodinu Náruč. Cílem setkání bylo představit rozsáhlá témata prorodinné politiky, sociálních služeb a školství.
V úvodu setkání přítomné místostarostka přivítala a seznámila je s plánovanými aktivitami nejen
investiční povahy. Na ZŠ Žižkova se do konce ledna
dokončily šatny pro žáky. Jedním z dlouhodobých
záměrů je rekonstrukce hygienického zázemí na
ZŠ Skálova, kde se děti dočkají nových toalet,
a postupná výměna oken. Již je schválena studie
rekonstrukce a přístavby mašovské školy, pro kterou se bude v letošním roce připravovat projektová dokumentace a samotné zahájení realizace
stavby se plánuje na rok 2018. Kromě plánů byly
také zmíněny již hotové projekty, kterým je například dokončená rekonstrukce ZŠ Skálova v Alešově ulici, kterou čeká jen poslední úprava na zahradě.

Dalším bodem besedy byly plochy na hraní pro
děti. Místostarostka představila plánované investice v parku u letního kina, kde by během letošního roku mělo vyrůst nové hřiště pro starší děti.
Hřiště s lanovými prvky a zabudovanými trampolínami je první etapou postupné rekonstrukce
prostoru městského parku. Plánovaná je další
úprava herních prvků v lokalitě nádraží, kde se
zcela odstraní hřiště „hrad“ a bude nahrazeno novou herní plochou u základní školy.
V herně centra se sešly maminky se svými malými
ratolestmi, aby diskutovaly s místostarostkou na
témata blízká vzdělávacím institucím. Na základě
změny vyplývající z novely školského zákona došlo
k posunu zápisů dětí k povinné školní docházce.
Do loňského roku probíhaly zápisy dětí od ledna
do února, v letošním roce budou zápisy probíhat
od 1. do 30. dubna. Zápis dětí do mateřských škol
připadně na 10. května 2017. Zastupitelstvo města
také schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou
stanovilo školské obvody mateřských škol. Vznikly

dva spádové obvody (pro území města Turnova
a pro území a ulice Mašova, Pelešan a Kadeřavce).
Závěr besedy věnovala místostarostka Houšková tématu připravované změny v občanské vybavenosti na Turnově II. Zájemce o toto téma pozvala na setkání se starostou Tomášem Hocke,
které proběhne 15. února v jídelně ZŠ Skálova
v Alešově ulici. Další vyjádření svého názoru
a ovlivnění tamní situace bude možné prostřednictvím připravované ankety. Podrobné informace z besedy naleznete na webu města Turnova.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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Zasílání údajÛ k placení danû z nemovit˘ch
vûcí se zjednodu‰uje
Finanční správa ČR informuje poplatníky daně
z nemovitých věcí o nové službě, a to zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa
České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít
nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu
na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze
zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf.
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na
dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března

zdaňovacího období. Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně
jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby,
než poplatník ukončí nebo zruší toto zasílání prostřednictvím několika možností.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.financnisprava.cz v sekci Daň z nemovitých
věcí.

Na Turnovsku byla
stanovena cena vody

Turnov je v kategorii C
Zdrav˘ch mûst

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady
sdružení VHS Turnov 20. prosince 2016, a to
jako výstup z opakovaného projednávání.
Úpravy jsou stanoveny pro města Turnov,
Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice,
Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami
a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice,
Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě
Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Turnov – Zdravé město a místní
Agenda 21.
Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme
do Zdravého města. Aktivity, které se v Turnově
dějí, jsou však standardizované sítí Zdravých
měst a programem místní Agenda 21, která
zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do
praxe.
Díky účasti a spolupráci veřejnosti a také organizací v Turnově Vás s radostí informujeme, že
město Turnov postoupilo do vyšší kategorie hodnocených měst.
Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte a pomáháte formovat naše město.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schváleno
1,89 % u vodného a o 4,69 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je
3,24 %.
2. Celková cena (m3) pro rok 2017
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,96
Kč a stočné na hodnotu 44,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 91,57 Kč.
Meziroční nárůst celkové ceny představuje
2,87 Kč, a to z 88,70 Kč v roce 2016.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 105,30 Kč,
z toho je vodné 54 Kč a stočné 51,30 Kč.
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3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním
řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. Finální návrh ceny
byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje
sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti
Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny
vodného a stočného pro rok 2017 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele,
organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov
Další zdůvodnění úprav cen a další informace o činnostech VHS můžete nalézt na webových stránkách www.vhsturnov.cz nebo na webových stránkách města Turnova.

ãtvrtek 16. února 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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KULTURNÍ CENTRUM TURNOV a

MùSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV uvádûjí

O LITERATU¤E

MICHAEL ÎANTOVSK¯
stﬁeda 15. února 2017 – kavárna KUS Stﬁelnice – 19.00 hodin

moder u

je

IZINA
PETR Vcí kulturní redakce

Bývalý velvyslanec ČR v osmdesátých letech působil jako nezávislý překladatel, publicista
a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu.
Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters.
Napsal knihu o životě a díle Woodyho Allena, v roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf
román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém
předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL.

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