H L A S Y

A

OH LASY

TURNOV S K A
bﬁezen 2017

zdarma

Do kina
Sféra míﬁí
Jan Masaryk

Nejen o literatuﬁe s Ivou Procházkovou
autorkou zfilmovaného románu VraÏdy v kruhu > 12

Zveme na 4. roãník NeformJazzFestu
vystoupí Jiﬁí Stivín, Ondﬁej Ruml a dal‰í > 13

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21

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

Kavárna a restaurace KUS
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.
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Cestování a sny
Vážení čtenáři,
četl jsem nedávno pozoruhodný esej od Petra
Horkého, režiséra, moderátora a filmového producenta. A také cestovatele, dobrodruha a polárníka. Ten článek se jmenuje Plnit si sny je pitomost a jeho autor v něm popisuje, jak kdysi tvrdil,
že je třeba mít odvahu splnit si své sny. Dnes, když
je mu 44 let, od tohoto tvrzení dává ruce pryč a na
základě životních zkušeností nahlas říká, že sbírat
další a další splněné sny je nesmysl, který vede leda
tak ke vzniku závislosti. Coby cestovatel samozřejmě
onu touhu po splnění snů popisuje na základě potřeby cestovat, a zamýšlí se tudíž nad tím, proč se
vydáváme do světa. A dochází k závěru, že řada cestovatelů nevyráží na cesty proto, aby se dostali
někam, ale aby se dostali odněkud. Cesta je podle
něj pro řadu cestovatelů zkrátka formou útěku.
Jeden můj kamarád, kterého jsem před mnoha
lety poznal při svých toulkách po Polsku, tuhle
touhu taky měl. I tu odvahu v sobě našel, a tak bě-

hem mnoha let strávených téměř výhradně na
cestách postupně procestoval řadu zemí celého
světa. Dnes se pokouší usadit, oženil se a zplodil
syna. Dokonce i „regulérní“ práci si našel. Jenže
v ní nevydržel. Kolem svého domu chodil nervózní jak tygr v kleci. A tak jsem teď o Vánocích dostal
SMS a v ní pozdrav z marockých hranic. Že prý je
tam jen na pár týdnů. I se ženou a synkem.
Přemýšlím, co ho tam žene. Cestuje někam nebo
odněkud? Moc mu přeju, aby platilo to první.
A aby se mohl vždycky těšit domů.
Ostatně i Petr Horký ve svém článku dochází
k podobnému závěru: „Cestování je jeden ze způsobů, jak líp chápat, co jsem zač. Jen ale do té míry, dokud své cestování neproměním v útěk.“
Mimochodem, v březnu vás zveme do Cestovatelského klubu hned třikrát. Uvidíte v něm řadu
krásných koutů světa, a kdo ví, co ještě. Tak šťastnou cestu a ještě šťastnější návrat.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 2. bﬁezna

pondûlí 6. bﬁezna

10.00 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
Kino nejen pro seniory
60,–
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

pátek 10. bﬁezna

18.00 – KINO SFÉRA
Z kanclu kolem svûta
mimořádný Cestovatelský klub
v předprodeji 50,– / na místě 70,–

úter˘ 7. bﬁezna
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Logan: Wolverine
akční/dobrodružný

130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Já, Daniel Blake
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

stﬁeda 8. bﬁezna

pátek 3. bﬁezna
19.30 – KINO SFÉRA
Logan: Wolverine
akční/dobrodružný
20.00 – KAVÁRNA KUS
Ovãie Kiahne
Malá (domácí) scéna

130,–

dobrovolné

sobota 4. bﬁezna
8.30 – FOYER KC
Burza sbûratelÛ

19.00 – KAVÁRNA KUS
Iva Procházková
O literatuře

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Tﬁi pﬁadleny
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
50,–
14.30 – KINO SFÉRA
Balerína
rodinný/animovaný
110,–

zdarma

19.30 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáﬁky napﬁíã Ïánry,
aneb Muzikantky - Dámy – Îeny
v předprodeji 100,– / na místě 140,–
10.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
Kino nejen pro seniory 60,–
19.30 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický

nedûle 12. bﬁezna
130,–

130,–

14.30 – KINO SFÉRA
Pes ro(c)ku
animovaný/rodinný

110,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Maturitní Ples SUP· a VO·
160,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kong: Ostrov lebek 3D
akční/dobrodružný
130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický

19.30 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický

130,–

sobota 11. bﬁezna

ãtvrtek 9. bﬁezna
zdarma

17.00 – KINO SFÉRA
Logan: Wolverine
akční/dobrodružný

14.30 – KINO SFÉRA
Pes ro(c)ku
animovaný/rodinný

úter˘ 14. bﬁezna
110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Kong: Ostrov lebek 3D
akční/dobrodružný
130,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
Absolventsk˘ ples
Gymnázia Turnov

130,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Blázniv˘ Petﬁíãek
volné divadelní představení
v předprodeji 500,– / na místě 540,–
19.30 – KINO SFÉRA
Poslední král FK
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

stﬁeda 15. bﬁezna
18.00 – KINO SFÉRA
Srdeãnou Albánií
Cestovatelský klub

170,–

90,–

ãtvrtek 16. bﬁezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ ‰tûk
přehlídka
děti zdarma, dospělí 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Bába z ledu
komedie/drama

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
I dva jsou rodina
komedie/drama

10.00 – KINO SFÉRA
V‰echno nebo nic
Kino nejen pro seniory 60,–

110,–

18.30 – KINO SFÉRA
ROLLING STONES OLÉ!
OLÉ! OLÉ!
dokumentární/hudební
150,–

nedûle 5. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Balerína
rodinný/animovaný

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
I dva jsou rodina
komedie/drama

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zahájení Turnovského
drahokamu
přehlídka

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Bába z ledu
komedie/drama

120,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2017
jazzový festival
v předprodeji 120,– jeden den /
200,– dva dny, na místě 160,–
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pátek 17. bﬁezna

V bﬁeznu si nenechte ujít záznam klasické hry v podání baletní ‰piãky Royal Opera House.

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe 3D
rodinný/fantasy
150,– / 130,– děti do 15 let

sobota 18. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Balerína
rodinný/animovaný

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kong: Ostrov lebek
akční/dobrodružný
110,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2017
jazzový festival
v předprodeji 120,– jeden den /
200,– dva dny, na místě 160,–
19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera
festival krátkých filmů

110,–

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe
rodinný/fantasy
130,– / 110,– děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
Muzzikanti
romantický/hudební

ãtvrtek 23. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
V‰echno nebo nic
Kino nejen pro seniory 60,–
15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka 2017
festival
19.30 – KINO SFÉRA
Îivot
sci-fi/thriller

120,–

pátek 24. bﬁezna

nedûle 19. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Balerína
rodinný/animovaný

stﬁeda 22. bﬁezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Irvin Veny‰ – Moving
Clarinet
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,– / na místě 120,–

18.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
zahajovací koncert přehlídky
dětských pěveckých sborů
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
âekání na Godota
abonentní divadelní představení
v předprodeji 350,– / na místě 380,–

19.30 – KINO SFÉRA
Îivot
sci-fi/thriller

nedûle 26. bﬁezna
120,–

22.00 – KINO SFÉRA
Skryté zlo
horor
120,– Horror night

17.00 – KINO SFÉRA
Muzzikanti
romantický/hudební

120,–

10.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
přehlídka dětských sborů
dobrovolné

19.30 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický

130,–

14.30 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe 3D
rodinný/fantasy
150,– / 130,– děti do 15 let

18.00 – KC ST¤ELNICE
Duo Jamaha
koncert
dle místa sezení 320,– /
290,– / 220,– / 180,–

17.00 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický

19.30 – KINO SFÉRA
The Beatles: Eight Days
a Week – The Touring Years
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

sobota 25. bﬁezna

130,–

19.30 – KINO SFÉRA
ROH ·ípková RÛÏenka
balet
250,– / 200,– senioři a děti do 18 let
20.00 – KAVÁRNA KUS
HitFakers
Malá (domácí) scéna

dobrovolné

úter˘ 28. bﬁezna

stﬁeda 29. bﬁezna
18.00 – KINO SFÉRA
Izrael
Cestovatelský klub

90,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Válka Roseov˘ch
abonentní divadelní představení
v předprodeji 380,– / na místě 420,–

ãtvrtek 30. bﬁezna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KdyÏ jde kÛzle otevﬁít
představení pro školy
50,–

120,–

10.00 – KINO SFÉRA
Bába z ledu
Kino nejen pro seniory

úter˘ 21. bﬁezna
15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka 2017
festival

60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ghost in the Shell
akční/drama

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
David Prachaﬁ
Pohovka
200,– /seniorská sleva na OSV 140,–
19.30 – KINO SFÉRA
MuÏ jménem Ove
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

14.30 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe
rodinný/fantasy 130,– / 110,– děti do 15 let

120,–

pátek 31. bﬁezna
17.00 – KINO SFÉRA
Volání netvora: Pﬁíbûh Ïivota
fantasy/drama
110,–
Na leto‰ním neformálním jazzovém festivalu vystoupí i Jiﬁí Stivín.

19.30 – KINO SFÉRA
Ghost in the Shell 3D
akční/drama
150,–
bﬁezen 2017
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Kino Sféra

FK
Bezva Ïenská
na krku

Logan:
Wolverine

Balerína

Bába z ledu

I dva jsou
rodina

Já, Daniel
Blake

âeská komedie o souÏití
uãitelky a hrobníka

Hugh Jackman pravdûpodobnû
naposledy ve své nejslavnûj‰í roli

Útûk mladé taneãnice
za sv˘m snem

Ovdovûlá Hana dostává
nov˘ Ïivotní impuls

Omar Sy musí zaãít vychovávat
dceru, o které nemûl ani tu‰ení

Vítûzn˘ snímek z Cannes o boji
s likvidující byrokracií

komedie/drama, Fr./VB,
2016, 118 min., titulky

drama, VB/Fr./Bel., 2016,
101 min., 12+, titulky

so 4. 3. – 19.30 / 110 Kã
ne 5. 3. – 17.00 / 110 Kã

út 7. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/romantick˘, âR,
2016, 97 min.
ãt 2. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

akãní/dobrodruÏn˘, USA, rodinn˘/animovan˘, Fr./Kan., komedie/drama, âR, 2017,
2017, 131 min., 15+, titulky
2016, 89 min., dabing
106 min., 12+
ãt 2. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 3. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 10. 3. – 17.00 / 130 Kã

so 4. 3. – 14.30 / 110 Kã
ne 5. 3. – 14.30 / 110 Kã
so 18. 3. – 14.30 / 110 Kã
ne 19. 3. – 14.30 / 110 Kã

so 4. 3. – 17.00 / 120 Kã
ne 5. 3. – 19.30 / 120 Kã
ãt 30. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

FK
Andûl Pánû
2

Masaryk

Pes ro(c)ku

Veleúspû‰né pokraãování
oblíbené vánoãní pohádky

Karel Roden ve skvûle hodnoceném
filmu o Janu Masarykovi

Mlad˘ pes Bodi se místo hlídání
oveãek chce stát muzikantem

pohádka, âR,
2016, 99 min.

drama/historick˘, âR,
2017, 106 min., 12+
ãt 9. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 10. 3. – 19.30 / 130 Kã
ne 12. 3. – 19.30 / 130 Kã
so 25. 3. – 17.00 / 130 Kã
ne 26. 3. – 19.30 / 130 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2016, 80 min., dabing

ãt 9. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
6|
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so 11. 3. – 14.30 / 110 Kã
ne 12. 3. – 14.30 / 110 Kã

Padesát
Kong:
Poslední král
odstínÛ temnoty Ostrov lebek
Pokraãování milostného pﬁíbûhu
podle kniÏního bestselleru

Mohutn˘ tvor opût na scénû!

Historické drama
ze stﬁedovûkého Norska

drama/romantick˘, USA,
akãní/dobrodruÏn˘, USA, akãní/historick˘, Nor., 2016,
2017, 117 min., 15+, titulky 2017, 118 min., 12+, titulky
100 min., 12+, titulky
so 11. 3. – 17.00 / 120 Kã

3D so 11. 3. – 19.30 / 130 Kã
3D ne 12. 3. – 17.00 / 130 Kã
2D so 18. 3. – 17.00 / 110 Kã

út 14. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

Kino Sféra

FK
V‰echno
nebo nic

ROLLING STONES
OLÉ! OLÉ! OLÉ!

Kráska
a zvíﬁe

Expediãní
kamera

Romantická komedie o dvou
nerozluãn˘ch kamarádkách

Unikátní dokument + záznam
koncertu slavné rockové kapely

Emma Watson v novém úchvatném
zpracování klasického pﬁíbûhu

Tradiãní festival krátk˘ch filmÛ
o extrémních sportech

rodinn˘/fantasy, USA.,
2017, 123 min.

dokumentární, 2017,
180 min.

romantick˘/hudební, âR,
2017, 109 min., 12+

drama/komedie, ·véd.,
2015, 116 min., 12+, titulky

3D dab. pá 17. 3. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã
2D tit. ne 19. 3. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã
3D dab. so 25. 3. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã
2D dab. ne 26. 3. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã

so 18. 3. – 19.30 / 110 Kã

ne 19. 3. – 19.30 / 120 Kã
ne 26. 3. – 17.00 / 120 Kã

út 21. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/romantick˘,
dokumentární/hudební, VB,
âR/SK, 2017, 107 min., 12+ 2016, 210 min., titulky
ãt 16. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 23. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 16. 3. – 18.30 / 150 Kã

FK
ROH: ·ípková The Beatles: Eight
Days a Week –
RÛÏenka
The Touring Years

Muzzikanti

MuÏ jménem
Ove

âesk˘ film pln˘ písniãek od folklórních Sousedská pákistánská rodina zmûní
koﬁenÛ aÏ po rockovou souãasnost
Ïivot tvrdohlavému bruãounovi

FK
Ghost
in the Shell

Volání netvora:
Pﬁíbûh Ïivota

Îivot

Skryté zlo

Na Marsu je objeven Ïivot.
MÛÏe b˘t hrozbou?

„Nemysli na to. Neﬁíkej to.“

Baletní pﬁedstavení z lond˘nského
Royal Opera House

Dokumentární náhled do pﬁíbûhu
kapely, která zmûnila svût

sci-fi/thriller, USA, 2017,
100 min., 12+, titulky

horor, USA, 2017, 96 min.,
15+, titulky

balet, VB, 2017,
180 min., titulky

dokumentární, VB/USA,
2016, 102 min., titulky

akãní/drama, USA, 2017,
100 min., 12+, titulky

fantasy/drama, USA/·p.,
2016, 108 min., 12+, titulky

ãt 23. 3. – 19.30 / 120 Kã
pá 24. 3. – 19.30 / 120 Kã

pá 24. 3. – 22.00 / 120 Kã
– Horror night
so 1. 4. – 17.00 / 120 Kã

so 25. 3. – 19.30 / 250 Kã /
200 Kã senioﬁi a dûti do 18 let

út 28. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D ãt 30. 3. – 19.30 / 120 Kã
3D pá 31. 3. – 19.30 / 150 Kã

pá 31. 3. – 17.00 / 110 Kã
ne 2. 4. – 19.30 / 110 Kã

Japonská kultovní inspirace Matrixu
Dvanáctilet˘ chlapec uniká do
poprvé zazáﬁí na filmovém plátnû fantastického svûta netvorÛ a pohádek
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Mûstské divadlo

Tﬁi pﬁadleny pro dûti
Sobotní dopoledne v Městském divadle bude tentokrát patřit pohádkovému muzikálu na motivy klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena.

zenou. Jedna taková pěkná panenka žila s matkou
v prosté chalupě a králi se moc zalíbila. Jenže král
netušil, že je hrozně líná.…

Kromě malované scény, výpravných kostýmů
a srozumitelného příběhu s vtipnými dialogy se
nejen děti mohou těšit na melodickou hudbu
a písničky z autorské dílny Jana V. Kováříka.
V jednom království hledal král nevěstu, pracovitou, pilnou, takovou, která by si uměla se vším
poradit. A prý si klidně vezme i obyčejnou, neuro-

sobota 4. bﬁezna od 10 hodin
Tﬁi pﬁadleny
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 50 Kã

Gangsterská pohádka s Tatianou Vilhelmovou
Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk zavítají do
Městského divadla v Turnově s příběhem lásky
mladého muže znuděného všedností a krásné teroristky, inspirovaného slavným filmem legendy
francouzské kinematografie Jean-Luc Godarda.

couzského filmu z roku 1965, ve kterém hlavní role
ztvárnili Jean-Paul Belmondo a Anna Karina. Divadelní představení, pro které složil hudbu Roman
Holý, mělo premiéru vpražské La Fabrice vroce 2010.

úter˘ 14. bﬁezna od 19.30 hodin
Blázniv˘ Petﬁíãek
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
v pﬁedprodeji 500 Kã, na místû 540 Kã

Děj se odehrává na útěku před policií, rodinami,
ale také před životem. Výprava představení je koncipovaná jako starý filmový ateliér, kterému dominuje automobil s využitím zadních projekcí, které
byly pořízeny v Maroku a mají nádech retra. Inscenace vychází ze zmíněného stejnojmenného fran-

Na pohovce s Davidem Prachaﬁem
V březnu se v talkshow Pohovka setkáme s Davidem Prachařem, českým hercem a dabérem,
synem herce Ilji Prachaře a také otcem herce, zpěváka a moderátora Jakuba Prachaře. Večerem
provede Petr Vydra.
V roce 1982 vystudoval, dnes pětinásobný otec,
herectví na pražské DAMU a poté dostal angažmá
v divadle S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod
Palmovkou). Postupně hrál v divadle E. F. Buriana, v Činoherním klubu, divadle Komedie a roku 2002 se stal členem činohry Národního divadla.
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V roce 1994 byl poprvé oceněn cenou Alfréda
Radoka za roli Hamleta. V roce 2001 poté za roli
Fausta. V roce 2000 získal cenu Františka Filipovského za dabing filmu Život je krásný.

Foto Petr Novák, Wikipedie

úter˘ 21. bﬁezna od 19 hodin
David Prachaﬁ
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200, seniorská sleva na OSV 140 Kã

Mûstské divadlo

BeckettÛv Godot na prknech turnovského divadla
Díky své hře Čekání na Godota se stal Samuel
Beckett jedním z hlavních představitelů absurdního divadla. Dva klaunové, Vladimír a Estragon,
žonglují s věčnými otázkami lidské existence. Má
naše konání smysl, nebo je veškerá snaha marná?
Činí nás svobodná vůle svobodnými, nebo spoutanými? Název hry Čekání na Godota si v poslední
době rádi berou do úst i politikové. Myslíte si, že
hru četli? Buďte vzdělanější než oni a přijďte se na
Godota podívat.

Obsazení Norberta Lichého a Dušana Urbana je
základním stavebním kamenem dramaturgickorežijní koncepce. Využití jejich hereckých kvalit
a schopnosti umně pracovat se svými profesními
a životními zkušenostmi se pro inscenování absurdního dramatu, jako je Čekání na Godota nabízí, a o to víc se tato volba stává vhodnou, je-li záměrem z hlavních dramatických postav učinit
klauny.
Čekání na Godota kdysi nabourávalo již do
značné míry otřesený řád a bylo vykládáno jako
tragické, existenciální či absurdní drama. Dnes,
kdy je společenský řád v troskách, člověk zůstal
sám, neví si rady a jakékoli vážné usilování je pokládáno za marnost, se nabízí radikálnější výklad.
Ten dokonale vystihl Štěpán Pácl, který hru pojal jako tragikomickou klauniádu, kde se nad čtveřicí v divadelní aréně můžeme usmívat a jejími
kousky se dobře bavit. Zároveň však musíme připustit, že nevíme o lepší perspektivě, než mají oni.
V Divadle Petra Bezruče se podařilo vytvořit možná nejjiskrnější a nejzábavnější inscenaci Godota,
jaká u nás kdy vznikla.

pátek 24. bﬁezna od 19.30 hodin
âekání na Godota
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
v pﬁedprodeji 350 Kã, na místû 380 Kã

Drama, které pobaví: Válka Roseov˘ch
Diváci se dočkají představení přesunutého dramatu a zároveň mrazivé komedie, kterou do turnovského divadla přiveze Divadlo A. Dvořáka
Příbram. V hlavních rolích se představí Michal
Dlouhý a Kateřina Lojdová.
Barbara a Jonathan Roseovi jsou dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém
domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám, a chce se
rozvést… Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden
z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si
likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata,
připravují ty nejdrsnější naschvály, neustoupí ani

o píď. Předlohou inscenace je americký román
slavného Warrena Adlera. Podle něj také Danny
DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film
s Kathleen Turnerovou a Michaelem Douglasem
v hlavních rolích. Divadelní podobu vytvořil režisér Ondřej Sokol, divákům známý také jako filmový i televizní herec.

stﬁeda 29. bﬁezna od 19.30 hodin
Válka Roseov˘ch
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã
bﬁezen 2017
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hudební pozvánky

Ovãie Kiahne na domácí scénû
Kapela Ovčie Kiahne vznikla na podzim roku
2006 náhodným spojením muzikantů z Kacanov
a okolí. Hudební styl aggrornr byl jednoznačně
dán hudebním cítěním muzikantů a okolním venkovským životem. Jako hosté vystoupí skupiny SCREAM OF THE LAMBS – HC / Česká Lípa
a LRU / Liberec.
V roce 2007 a 2008 kapela zahrála bezmála čtyřicet úspěšných koncertů na hudebních festivalech,
v klubech a charitativních akcích. V lednu 2008
nahrála své první demo nazvané První humáč.
Song Metal z tohoto dema se umístil na třetím

místě v hitparádě Rádia Beat, Naděje Beatu.
V lednu 2009 byl natočen druhý demáč, Second
humus. V únoru 2010 potom bylo ve studiu Propast natočeno CD Hvězdná pěchota. Nejaktuálnější album je z loňského roku a nese název Haló,
tady je Luciper!

Foto Filip Vin‰

pátek 3. bﬁezna od 20 hodin
Ovãie Kiahne
kulturní kavárna KUS
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

Muzikantky – Dámy – Îeny na Stﬁelnici letos
jiÏ po páté
Jedinečná a příjemná akce se tradičně koná na
MDŽ, tedy 8. března. Letos se vám představí písničkářka s akordeonem Saša Niklíčková, zpěvačka, skladatelka a pianistka Barbora Mochowá
a jazzové standardy nestandardně vám s kapelou
Moody Cat Band zahraje a zazpívá úžasná Ester
Kočičková.
Ester Kočičková je česká zpěvačka, šansoniérka,
herečka, textařka a moderátorka. Její obsese textovat a do češtiny přetextovávat je jejím přízniv-

Ester Koãiãková – foto archiv HN – Jan Schejbal
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cům známá. Takže je asi nepřekvapilo, že v novém
projektu Jazzové standardy nestandardně tvoří
české ekvivalenty k původním textům těch nejkrásnějších, nejhranějších a nejvlezlejších jazzových písní, které kdy vznikly. Spojení známých
písní a originálních Esteřiných textů oslovuje širší
publikum, zdaleka nejen to jazzové. Pro tento projekt se obklopila trojicí skvělých mladých muzikantů, Petr Zatloukal (kytara), Přemysl Matějovic
(baskytara) a Petr Kamiš (bicí), které si Ester důvěrně pojmenovala jako Moody Cat Band.
Barbora Mochowa je zpěvačka, skladatelka
a pianistka. Svým moderním písničkářstvím přináší na naši scénu neobvyklé pojetí popu, intimního, naléhavého i magického. V roce 2014 debutovala singlem Rise and Shine a v roce 2016 vydala
první sólové album Waiting for the White Raven.
Alexandra Niklíčková vystupuje se svou autorskou tvorbou při doprovodu harmoniky od roku
2007. Jako amatérská divadelnice začala spolupracovat s divadelní skupinou Venkoncem na jejich
projektu Kabaret Nuzné Nusle, pro který složila
původní hudbu. Je finalistkou soutěže amatér-

ských písničkářů v pražském divadle Semafor
Česko hledá písničku, úspěchy slavila také na
Portě či hudební soutěži Notování.

stﬁeda 8. bﬁezna od 19.30 hodin
Muzikantky – Dámy – Îeny
Písniãkáﬁky napﬁíã Ïánry
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 140 Kã

hudební pozvánky

Klarinetov˘ mág Irvin Veny‰
Na březnový Turnovský hudební večer zavítá na prkna Městského divadla Irvin Venyš, který je právem
řazen k nejvýraznějším klarinetistům mladé generace. Je držitelem mnoha ocenění ze světových soutěží:
Pražské jaro, Pacem in Terris Bayreuth a dalších.

v Paříži v prestižní třídě Michela Arrignona.
Vystupoval na pódiích celé řady zemí: Japonsko,
Německo, Francie atd. Klavírní doprovod obstará
Martin Kasík.

stﬁeda 22. bﬁezna od 19.30 hodin
Moving Clarinet
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Absolvoval Konzervatoř Brno ve třídě B. Winklera. Na HAMU v Praze absolvoval ve třídě Jiřího
Hlaváče a Vlastimila Mareše, nyní zde působí jako
pedagog. Své vzdělání doplnil roční stáží na
Conservatoir Supérieur de Musique et de Danse

âesko-albán‰tí HitFakers
V KUSu vystoupí česko-albánská funky kapela
HitFakers, jejíž vznik je datován do roku 2005.
Právě v létě toho roku se členové skupiny Andre,
Tom a Hynek vydali na dovolenou do Albánie
a právě tam vzali do rukou shodou šťastných i nešťastných náhod hudební nástroje.
Příběh o tom, jak vzniklo uskupení HitFakers, je
natolik poutavý, že je ideální pozvánkou na jejich
koncert. Jak již zaznělo v úvodu, trojice mladých
cestovatelů se vydala do Albánie, kde ihned před
letištní halou narazili na Eusebia, muže, po kterém chtěli pouze, aby je odvezl do města. Jenže

si rád a pořád prozpěvoval a po večerech se měnil
v barového zpěváka, který zpíval na podklad vycházejícího ze staré Tesly. Pak se ale přetrhla páska,
a tak česká část dnešních HitFakers vzala do rukou
kytary, které původně sloužily jako dekorace na
stěnách... Jako host vystoupí kapela The Cooks.

tento rodilý Albánec strávil několik let v Čechách,
a tak se dali do řeči. Na jeho doporučení se ubytovali v hotelu, kde pracoval jeho bratr Alfonso, který

sobota 25. bﬁezna od 20 hodin
HitFakers
Malá (domácí) scéna
Kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
placená inzerce

Duo Jamaha podruhé v Turnovû
Dobrá zpráva pro milovníky TV Šlágr. Duo
Jamaha, nejúspěšnější kapela a hvězda této televize, přijede do turnovského kulturního centra
Střelnice.

ně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní
remixy. Sami Kotvanovci říkají: „Přijedeme zahrát všude tam, kde chtějí hudbu a zábavu.“

Slovenské hudební Duo Jamaha působí na scéně
ve složeníotec Alfonz a syn Marian Kotvanovci.
Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový,
pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé
zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneční pís-

úter˘ 28. bﬁezna od 18 hodin
Duo Jamaha
KC Stﬁelnice
vstupné dle místa sezení 320 / 290 / 220 / 180 Kã
bﬁezen 2017
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KCT informuje

Opût zveme na Kavárensk˘ kvíz
Také si u televizních soutěží říkáte, že je to jednoduché a že byste určitě vyhráli? Přijďte si to vyzkoušet živě! O Kavárenský kvíz je velký zájem,
proto radíme své týmy raději hlásit s předstihem.

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. března od 19 hodin v KUS.

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

ãtvrtek 2. bﬁezna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

O literatuﬁe s Ivou Procházkovou
Iva Procházková se narodila roku 1953 v Olomouci, dětství prožila v Praze. Po maturitě na gymnáziu nemohla z politických důvodů dále studovat
a prošla řadou zaměstnání, mimo jiné se živila
jako kuchařka a uklizečka.
V roce 1983 emigrovala se svým manželem, režisérem Ivanem Pokorným, a dětmi do Rakouska.
Tam a posléze v Německu strávila jedenáct exilových let. Psala divadelní hry a knihy. V roce 1995
se vrátila do České republiky. Žije v Praze a po
krátkém působení v České televizi pracuje dnes jako spisovatelka a scénáristka na volné noze.
Iva Procházková je autorkou řady oceňovaných
knih zejména pro děti a mládež. Za knihy Myši

Luchs. Její příběhy pro děti a mládež jsou charakteristické svým hravým, harmonizujícím vyprávěním, které spojuje fantazijní prvky s reálným světem dětských hrdinů. Vedle literatury pro děti
a mládež se věnuje též beletrii pro dospělé a psaní
scénářů. Její román Vraždy v kruhu byl zfilmován
do podoby dvanáctidílného krimi seriálu, který
v roce 2015 uvedla Česká televize.

patří do nebe a Nazí získala v letech 2006 a 2010
cenu Magnesia Litera, v roce 2012 pak za knihu
Uzly a pomeranče německou prestižní cenu

stﬁeda 8. bﬁezna od 19 hodin
Iva Procházková
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Skupina Screamers oslaví 20. narozeniny
Skupiny Screamers a Techtle Mechtle se na počátku dubna představí v narozeninovém pořadu s názvem 20 LET S VÁMI.
Slečny Dolores, Paula, Saša, Lili, Halina (a Láďa) připravily další nezapomenutelný program, protože
dvacet let, to je přece ten nejkrásnější věk v životě
12 |
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každého člověka. Otevírá se nám svět nových
možností, zkušeností, radostí. Všichni máte možnost stát se součástí velkého narozeninového turné.
Zavzpomínáme na nejzábavnější a vámi nejoblíbenější scénky a písničky, které jste mohli vidět za
celou dobu působení skupiny Screamers, a samozřejmě se můžete těšit i na spoustu nového.

nedûle 2. dubna od 19 hodin
20 LET S VÁMI
Travesti Show
Mûstské divadlo Turnov
Vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 300 Kã

KCT informuje

Jiﬁí Stivín a Ondﬁej Ruml na Neform Jazz Festu
Také letos bude v polovině března patřit KC Střelnice jazzu. Neformální jazzový festival, který se zde
v obnovené premiéře představí již počtvrté, letos pro
milovníky jazzu přichystal skutečné lahůdky.
V pátek večer se zde jako hlavní hvězda večera
představí zpěvák Ondřej Ruml za doprovodu Matej
Benko Quintetu. Ti všichni společně v roce 2014
nahráli vysoce ceněné album Ondřej Ruml zpívá
Ježka, Voskovce a Wericha, na němž dali písničkám z kategorie „rodinné stříbro“ novější zvuk,
zachovali ale jazzový ráz, kterým je Ježkova tvorba
pověstná. Na jejich pátečním vystoupení dojde zajisté i na písně z tohoto alba. Před nimi vystoupí
známí turnovští (nejen) jazzmani Josef Uchytil
a Jindřich Bada se svým Duo Bigbandem a hosty.
Všichni pravověrní jazzoví fanoušci si jistě nenechají ujít ani sobotní program, na němž se
v hlavním čase představí jeden z nejvýznamnějších českých jazzových hudebníků, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín. V programu za-

Karel Roden jako
Jan Masaryk
Do kin přichází nový český film Masaryk, který
se odehrává v rozmezí let 1937 až 1939. Životopisné drama pojednává především o Janu
Masarykovi, ale také o Mnichovské dohodě. V
kině Sféra pro vás snímek, který se již nyní těší
vysokému hodnocení, promítneme v březnu
čtyřikrát.
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale
nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě. Masaryk hledá únik před svým jménem,
před odpovědností i před sebou samým v hýřivém

zní převážně jeho vlastní skladby, ale dojde i na
jazzové úpravy lidových písní, jazzové standardy,
free jazz a další neočekávané kombinace. Jeho vystoupení bude předcházet koncert skvělého domácího Lédl Jazz Q.
pátek 17. bﬁezna 2017
19.00 hodin – Duo Bigband & hosté
20.30 hodin – Ondﬁej Ruml & Matej
Benko Quintet
sobota 18. bﬁezna 2017
19.00 hodin – Lédl Jazz Q
20.30 hodin – Jazz Kvartet Jiﬁího Stivína

Ondﬁej Ruml

životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém
sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se
najednou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí kamsi do Ameriky. Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh
okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruk-

pátek 17. a sobota 18. bﬁezna od 19 hodin
Neformální jazzov˘ festival 2017
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã/jeden den;
200 Kã/dva dny; na místû 160 Kã/jeden den

tivního muže a jeho marného boje o budoucnost
vlastní země.
Nenechte si ujít film, který získal čtrnáct nominací na Českého lva.

27. sokolské ‰ibﬁinky
TJ Sokol Turnov Vás srdečně zve na 27. sokolské šibřinky, které se budou konat v pátek
10. března od 20 hodin.
Tématem večera bude mafie. K tanci a poslechu
zahraje kapela Levou rukou. Těšit se můžete na
míchané nápoje, domácí koláče, chlebíčky, hermelíny a utopence.
Předprodej vstupenek v Centru pro rodinu Náruč (budova sokolovny), telefon 775 964 314
Místo konání: Sokolovna Turnov, Skálova 540
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.
Zveme Vás i na dětský karneval, který se bude
konat v sobotu 11. března od 14 hodin.
bﬁezen 2017
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Cestovatelsk˘ klub

Z kanclu kolem svûta
Mimořádný Cestovatelský klub představí partičku
kamarádů, která se nemohla smířit s představou
každodenního sezení na kancelářské židli, a tak se
rozhodla vydat na cestu kolem světa.
Účastníci chtěli vykročit z každodenních stereotypů, které udává společnost. Motivem cesty pro ně
bylo uskutečnit si sen a procestovat daleké země
Oceánie a Latinské Ameriky, na které zpravidla
běžná dovolená nestačí. V práci proto dali výpověď a vyrazili do světa. Cesta nakonec trvala dva
roky. Chtěli ukázat mladým lidem, že nemusí být

po škole už jen zavření v kanceláři. Cestovatel Karel
Štěpánek Během dvouleté cesty navštívil s přáteli
pětadvacet zemí a celkem jich už navštívil více než
padesát. Více informací o cestovatelském projektu naleznete na www.travel4ver.cz.

pondûlí 6. bﬁezna od 18 hodin
Z kanclu kolem svûta
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné v pﬁedprodeji 50 Kã, na místû 70 Kã

Srdeãnou Albánií s Liborem DrahoÀovsk˘m
V březnu mimo jiné zavítáme do Albánie, oficiálně
nazývané Albánská republika, středomořského státu
v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově.
Během přednášky poznáme mnohé zajímavé přírodní, kulturní i historické reálie, spatříme překrásné horské scenerie, navštívíme nejen historická města Berati a Gjirokaster, ale také spoustu
dalších nepříliš známých zajímavých míst, pokocháme se jezery Ochrid a Prespa, nahlédneme do
starobylých malebných kostelíků, procestujeme
také zbylé části malebného mořského pobřeží,

které bohužel v posledních letech muselo ustoupit
nemilosrdné stavební expanzi hotelů. Rovněž nás
budou provázet četné příhody z cest a nejednou se
zastavíme v domácnostech pohostinných a srdečných místních obyvatel.

stﬁeda 15. bﬁezna od 18 hodin
Srdeãnou Albánií
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Izrael pﬁedstaví Jiﬁí Kalát
Dvanáct měsíců nabytých tenzí, konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající situace, hluboké
cesty do tradic a historie země, jež je považována
za jednu z nejkonfliktnějších zón této planety.
„Můj mozek předpokládal, že je připraven na to,
co mělo přijít. Nebyl, a tak to vlastně začalo. Rána
za ranou a překvapení za překvapením mě provázely po celou dobu mého putování i žití ve Svaté
zemi. Byl to Izrael (no a vlastně také trochu Pales14 |
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tina, ale o tom je jiné povídání), který mě uchvátil
se všemi jeho klady i zápory, hříšnostmi a svátostmi,“ říká cestovatel.

stﬁeda 29. bﬁezna od 18 hodin
Izrael
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

KCT informuje

Jiﬁí Durdík vystavuje okna do du‰e
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu
Jiřího Durdíka Okno do duše, která bude slavnostně zahájena ve foyer KC Střelnice ve středu
1. března v 17 hodin a potrvá do 3. května. Výstava oslavuje životní jubileum autora 65 let.

čátku své fotografické tvorby. Různé tvary, výzdoba, odrazy, barvy a geometrické obrazce dávají kolemjdoucím možnost bez vstupu do objektu odhadovat umělecké i duševní založení majitele nebo
nájemce nemovitosti a dovolují si představovat
skryté architektonické prvky i zařízení interiéru.
I když představy a realita výzdoby oken a dveří
a skutečného života se může diametrálně lišit,
přesto si autor myslí, že okna a dveře jsou skutečně prvními „okny do duše“, s kterými se můžeme
v navštívených samotách, obcích, městech a zemích
setkat a nechat se svými představami inspirovat
a jejich poetikou nechat umělecky ovlivňovat.

Jiří Durdík, narozen 1952, se věnuje fotografování osmnáct let. Je členem Svazu českých fotografů
a České federace fotografického umění. S většími
či menšími úspěchy se zúčastnil soutěží doma
i v zahraničí a za účinkování v těchto soutěžích obdržel čestné tituly. Dveře a okna fotografuje od za-

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
sobota 4. bﬁezna 2017 – Tři přadleny (Mámo, táto,
pojďte se mnou do divadla!) 50,–
pondûlí 6. bﬁezna 2017 – Z kanclu kolem světa
(mimořádný cestovatelský klub) 50,–
stﬁeda 8. bﬁezna 2017 – Písničkářky napříč aneb
Muzikantky – Dámy – Ženy (koncert) 100,–
úter˘ 14. bﬁezna 2017 – Bláznivý Petříček (divadelní
představení volné) 500,–

pátek 24. bﬁezna 2017 – Čekání na Godota
(abonentní představení) 350,–

stﬁeda 26. dubna 2017 – Pavel Svoboda: Kyrgyzstán
a Tádžikistán – Střední Asie (Cestov. klub) 90,–

úter˘ 28. bﬁezna 2017 – Duo Jamaha (koncert)
320,– / 290,– / 220,– / 180,–

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

stﬁeda 29. bﬁezna 2017 – Jiří Kalát: Izrael
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 29. bﬁezna 2017 – Válka Roseových
(náhradní abonentní představení) 380,–
nedûle 2. dubna 2017 – Travesti Show, Screamers
a Techtle Mechtle 280,–

stﬁeda 15. bﬁezna 2017 – Libor Drahoňovský:
Srdečnou Albánií (Cestovatelský klub) 90,–

sobota 8. dubna 2017 – Misantrop (abonentní
představení) 350,–

pátek–sobota 17.–18. bﬁezna 2017 – NEFORM JAZZ
FEST (jazzový festival) 120,– (jednodenní) /
200,– (dvoudenní)

stﬁeda 12. dubna 2017 – Marek Císař: Thajsko
(Cestovatelský klub) 90,–

úter˘ 21. bﬁezna 2017 – David Prachař (Pohovka)
200,–/140 OSV
stﬁeda 22. bﬁezna 2017 – Irvin Venyš – Moving
Clarinet (Turnovský hudební večer) 100,–

ãtvrtek 13. dubna 2017 – Věra Špinarová (koncert)
440,– / 390,– / 350,–
stﬁeda 19. dubna 2017 – Vagantes
– Madrigalová komedie
(Turnovský hudební večer) 100,–

pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra (abonentní
představení) 380,–
stﬁeda 10. kvûtna 2017 – Kateřina Havlíková: Urbex
– krása zániku (Cestovatelský klub) 90,–
nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny (divadelní
představení volné) 350,–
nedûle 4. ãervna 2017 – Festival na Jizeře
– Poslední ze žhavých milenců 370,–
stﬁeda 23. srpna 2017 – Festival na Jizeře
– Vše o mužích 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)
bﬁezen 2017
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Výstavy a akce
19. ledna–26. bﬁezna (prodlouÏená v˘stava), Galerie muzea
Jan âervinka
– Historie ãeskoslovenského
expediãního horolezectví
z fotoarchivu Jana âervinky
Výstava zachycuje poválečný vývoj československého expedičního horolezectví na životním příběhu Jana Červinky.
9. února–2. dubna, V˘stavní sál muzea
Zmatené peníze
Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve
financích států zapojených do první světové války
(nouzovky, kolkování, hyperinflace, poukázky ze
zajateckých táborů apod.) a o tématech na tehdejších platidlech: historii, pověstech, komiksech,
humoru a různých kuriozitách.

15. bﬁezna–13. dubna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
âesko-polsk˘ dûtsk˘ v˘tvarn˘
salon Jawor-Turnov
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejzajímavější dílka dětí z Turnova a polského Jaworu,
které vznikly v průběhu roku 2016. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 15. března v 10 hodin.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû
pondûlí 9–16 hodin.

DlaskÛv statek v Dolánkách
Otevﬁen od 1. bﬁezna 2017
Stálá expozice „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“
Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016, ve
kterém si Dlaskův statek v Dolánkách připomíná
300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky
novou stálou expozici s názvem „Já Josef Dlask –

2. února–12. bﬁezna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Masopustní rej
Výstava o tradicích Masopustu a masopustních
maskách. Po vánoční výstavě věnované tradici výroby perličkových vánočních ozdob z Poniklé se
v únorové výstavě budeme opět věnovat jedné
krásné rukodělné tradici: výrobě papírových masopustních masek, která se ve své původní podobě
zachovala v Zákupech. Tradici masopustních obchůzek se snažíme udržovat každoročním pořádáním masopustu na Dlaskově statku.

Turnovské památky
a cestovní ruch
Regionální turistické informaãní centrum, nám. âeského ráje 26, Turnov,
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6
Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patře infocentra)
Poãítaãová grafika studentÛ SUP·
a VO· Turnov
Výstava představuje studentské projekty, které
16 |
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návrat hospodáře“. Návštěvníky uvede do doby,
kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil
všední i sváteční dny ve své usedlosti.
DlaskÛv statek otevﬁen dennû kromû pondûlí od 9 do 16 hodin.

Máme nápad! Zapojíte se?
Dokážeme společnými silami uplést šálu dlouhou
tak, že ozdobí jako girlanda Skálovu ulici a spojí
Muzeum Českého ráje v Turnově s náměstím?
Celý tento projekt by mohl zviditelnit naše město
a upoutat turisty. Je to mnoho metrů, ale společně
bychom mohli tento nápad zrealizovat.
Za své libovolným vzorem upletené šály široké
od 15–20 cm donesené do Kamenářského domu
(areál muzea) dostanete volnou vstupenku na výstavu Na vlně vlny konané od 15. června do 10. září.
Jednotlivé různobarevné kusy od června do srpna
postupně sešijeme a zavěsíme. Pokud vás pletení
baví a do společného díla se chcete přidat, jenže
nemáte doma vlnu, můžete si materiál na pletení
vyzvednout v Kamenářském domě. Budeme také
rádi, když donesete nepotřebnou vlnu, a zbytky
přízí, které vám doma třeba překáží.
Později se naše práce neztratí, vlněnou šálu
použijeme na zimní výzdobu města, můžeme například šálou obalit kašnu na náměstí nebo pódium o vánočních trzích. Těším se na vás!
Jana Válková Střílková, kurátorka výstavy
Na vlně vlny, tel. 775 578 220

vznikly během výuky v předmětech informačně
technologického základu a počítačové grafiky pod
vedením zkušených pedagogů Mgr. Františka Kocourka a Mgr. Lukáše Kočvary. Rozvoj výtvarných
schopnosti žáků s využitím moderních digitálních
technologií (počítač, skener, digitální fotoaparát)
je ve 21. století nutností. Vernisáž se uskuteční ve
středu 1. března od 16 hodin.
Chystáme se na sezónu
Letošní zimní čas se díky množství bílého a třpytivého sněhu stal rájem pro fotografy. Většina bran,
vrat a dveří památek byla po většinu zimy zavřená

a vládla zde královna Zima. Její čas se však chýlí
ke konci. Prvního dubna se otevře většina památek s novinkami a zajímavým programem pro návštěvníky na tuto sezónu. Na Valdštejně se pro vás
například chystá výstava kostýmů z pohádek natáčených na Valdštejně a v okolí pod názvem „Za
pohádkou na Valdštejn“. (www.hrad-valdstejn.cz)
Synagoga Turnov
má pro vás přichystaný cyklus koncertů židovské
hudby, který zahajují tři krásné dámy ze souboru
Musica Dolce Vita (harfa, flétna, zpěv) s programem
„Písně beze slov“. (www.synagoga-turnov.cz)

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
Bﬁezen – Mûsíc ãtenáﬁÛ
Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem
čtenářů a čtenářství, proto vyhlašujeme kampaň
Staň se turnovským čtenářem! Všechny nové registrace jsou po celý měsíc zdarma! Máme pro Vás
mnoho novinek, ale tou nejzásadnější je nově
vzniklý Čtenářský klub. Navštivte nás a dozvíte se
více.
stﬁeda 1. bﬁezna, kino Sféra od 10 hodin
Na kﬁídlech mot˘la
S herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou také autorkou napínavého příběhu dvou malých
holčiček Andrejky a Janinky se děti vydají do tajuplného prostředí pohádkového světa plného.
Zahájíme tak netradičně nejen akci Týden čtení,
ale také Březen – Měsíc čtenářů.
úter˘ 7. bﬁezna, ãítárna na oddûlení pro dospûlé od 18 hodin
âtenáﬁsk˘ klub
Všechny milovníky čtení a knih zveme na první
Čtenářský klub. První téma: Moje oblíbená kniha.
Přijďte představit knihu svého srdce a nechte si od
ostatních doporučit něco jiného. Klub je určen
všem dospělým, studentům i seniorům.
pondûlí 6. bﬁezna, poboãka knihovny pro dûti v budovû ‰koly
Ale‰ova ulice Turnov II, od 16 hodin
Pohádkov˘ podveãer – Pohádky
o pejskovi a koãiãce
Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi na téma
oblíbené pohádky Josefa Čapka. Hraje LS Na židli, pohádky čte Eva Kordová.
pátek 10. bﬁezna od 13 hodin. M· Zborovská Turnov
Babiãka a dûdeãek do ‰kolky
Čtení s babičkou a dědečkem přímo v mateřské
škole. Nový projekt výchovy ke čtenářství naší
knihovny ve spolupráci s o. p. s. Celé Česko čte
dětem.

nedûle 12. bﬁezna, dûtské oddûlení knihovny od 10 hodin
Dílna kost˘mová, krepová
a âtyﬁlístková
Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená na přípravu pohádkové Noci s Andersenem. Stejná trička nočních spáčů, nebo kostýmů z pohádek, hlavně postaviček legendárního Čtyřlístku. Lektorky dílny
Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Iva Dalerová.
pondûlí 13. bﬁezna, dûtské oddûlení knihovny od 9 hodin
Jak se O stalo králem
Autorská beseda se spisovatelem a novinářem
Markem Kerlesem je určena pro děti prvních tříd.
Příběh o písmenkách a co se může stát, když se
zamění. Akce se koná ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt.
úter˘ 14. bﬁezna, sálek ICM knihovny od 15 hodin
Rappeﬁi
Čtenářsko-hudební odpoledne pro milovníky rapu završené vystoupením mladých regionálních
rapperů.
ãtvrtek 16. bﬁezna, penzion ÎiÏkova Klub aktivní senior od 14 hodin
pondûlí 20. bﬁezna, klubovna penzionu V˘‰inka od 14 hodin
stﬁeda 22. bﬁezna, klubovna DD Pohoda od 14 hodin
Zajímavé archeologické nálezy
v âeském ráji
Netradiční archeologické nálezy v jeskynní oblasti Českého ráje přiblíží zájemcům archeolog muzea v Turnově PhDr. Jan Prostředník. Pro návštěvníky penzionů a další zájemce z řad veřejnosti.

úter˘ 21. bﬁezna, DÛm Na Sboﬁe od 18 hodin
Vﬁeteno osudu (aneb Tajná
zpovûì Karla Jaromíra Erbena)
Literárně hudební pořad s autorem knihy
Otomarem Dvořákem a nakladatelem, hudebníkem a spisovatelem Josefem Pepsonem Snětivým.
Vedle osudů Karla Jaromíra Erbena v knize
Vřeteno osudu oba autoři představí také své nové,
společné dílo, knihu Skrytá krása Čech aneb Tipy
na cesty za opomíjenými skvosty.
stﬁeda 22. bﬁezna, ãítárna na oddûlení pro dospûlé od 18 hodin
Klub zaãínajících autorÛ
Klub je určen všem začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům. Přijďte představit svá nová
díla a diskutovat o psaní a literatuře. Klub vede
knihovnice Pavlína Skálová.
ãtvrtek 23. bﬁezna, sálek ICM knihovny od 17 hodin
Z kanclu kolem svûta
Cestopisná přednáška s promítáním turnovských
a libereckých cestovatelů. Určeno všem, kteří se
zajímají o cestování po světě.
pondûlí 27. bﬁezna, budova Z· v Ale‰ovû ulici Turnov II od 17 hodin
Krasodivení
Autorský pořad písničkářky, básnířky a fotografky
Evy Matyldy Jiřičkové a uvedení nové knihy poezie Stromy.
pátek 31. bﬁezna–sobota 1. dubna od 18 hodin do 9 hodin
Noc s Andersenem 2017
Začínáme v 17.30 u knihovny, odtud průvod vyrazí směrem na náměstí, kde nás bude čekat opravdu bohatý kulturní program! Dorazíte taky?
Nové knihy
Pavel Fritz – Archa zrůd
František Kotleta – Spad
Andrej Líbal – Pražský Casanova
Eric Powell – Goon. Zvrhlé choutky
Jesper Stein – Fízl
Petr Šámal – Záchranáři
Patrick Taylor – Doktore, to se teda povedlo!
bﬁezen 2017
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Centrum pro rodinu Náruã
si připravit s Mgr. Alenou Malinovou. Pravidelné
setkávání, vzájemná podpora a sdílení. Vítán je
každý, koho tato problematika zajímá. Cena za
akci 30 Kč.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, e-mail: naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 7. bﬁezna od 10 hodin
Setkání s logopedem
Setkání s Mgr. Helenou Vackovou na téma vývoj
řeči, poruchy vývoje a vady řeči a jejich náprava
s možností individuálních konzultací.
stﬁeda 8. 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. 775
964 312 nebo v kanceláři CPR Náruč.
ãtvrtek 9. bﬁezna od 13–15 hodin
Mít domov a rodinu
– samozﬁejmost nebo vzácnost
Nezávazné informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči. Více informací na tel.: 734 307 520
13.–17. bﬁezna
Jarní bazárek a sbírka obleãení
Již tradiční bazárek oblečení, obuvi a potřeb pro
děti a dospělé. Sbírka dětského oblečení a potřeb
pro dětský domov a kojenecký ústav.
úter˘ 14. a 28. bﬁezna od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život
s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou. Cena

Îlutá ponorka Turnov

www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
úter˘ 7. bﬁezna od 14 do 17 hodin,
V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
Divoãiny s grafikou
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet kouzlo grafických barev formou netradičních grafických technik, jako je malba různými
pomůckami, monotyp a další. Kreativní tvorba
pro každého, kdo má chuť užít si barev a tvoření.
Počítejte s tím, že se trochu umažete. Vítáni jsou
nadšenci všeho věku. Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.
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pátek 17. bﬁezna od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
100 Kč. Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz. Více
na www.mindfullife.cz
stﬁeda 15. bﬁezna od 19.30
Tvoﬁivá a naplnûná Ïena
Jak najít, přijmout a vytvořit svou osobní vizi prostřednictvím své ženské intuice? Jak se propojit
s tvořivými silami svého ženství a prožívat v životě hojnost a bezpodmínečnou lásku? Jak si vzpomenout na své sny a tajná přání v bezpečném
ženském kruhu? Večer pro ženy s Mgr. Martinou Peukerovou. Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz.
ãtvrtek 16. bﬁezna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost.
ãtvrtek 16. bﬁezna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem/ADHD
Tentokrát na téma Nástup do nové školy – co a jak
stﬁeda 15. bﬁezna od 10 hodin,
Kamenáﬁsk˘ dÛm Muzea âeského ráje Turnov
VernisáÏ V˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor-Turnov 2016
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2016.
Srdečně zveme všechny děti, ale také pedagogy
výtvarných oborů. Výstavu zahájí malé Berušky
z MŠ Zborovská.
ãtvrtek 16. bﬁezna od 8.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Turnovsk˘ ‰tûk 2017
16. ročník oblastní postupové přehlídky dětských

pátek 17. bﬁezna od 10 hodin
Dûtsk˘ vzdor
Období vzdoru má různé podoby, ale je zdravé,
když jím dítě projde. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.
pondûlí 20. bﬁezna od 10–12 hodin
VZP – novinky pro klienty
v roce 2017
Beseda se zástupkyněmi z Všeobecné zdravotní
pojišťovny Danielou Plívovou a Leonou Saskovou.
úter˘ 28. bﬁezna od 10 hodin
Jak nauãit potomka hospodaﬁit?
Kdy dítě seznámit s financemi? Jak zacházet
s prasátkem, kapesným, dětským kontem, stavebním spořením, pojištěním nebo investicí u dětí?
Na nejen tyto otázky odpoví finanční poradce
RNDr. Josef Uchytil.
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.
úter˘ 21. a ãtvrtek 23. bﬁezna od 15 hodin,
Mûstské divadlo Turnov
Turnovská mateﬁinka
16. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí. Srdečně zveme všechny přátele
a příznivce turnovských předškoláků, aby přišli
své děti podpořit.

ohlasy / reklama
Drahokam pln˘ pohádek
Těšte se na loutkářskou přehlídku Turnovský drahokam, která vznikla v roce 1983 jako neformální
setkání loutkářů.
Za různých podmínek proběhlo do roku 1987 pět
ročníků. Pak následovala dlouhá osmiletá pauza.
Obnovený šestý ročník (1996) vznikl „na koleně“
a bez jakýchkoliv dotací, celý v režii LS Na židli.
Přehlídka se uskutečnila v sálu Chráněné krajinné
oblasti Český ráj. Následující ročníky se uskutečnily vždy v divadle.
Letos to bude již sedmadvacátý ročník. Což nasvědčuje tomu, že se divákům, souborům i porotě
na turnovské přehlídce líbí. Turnovský drahokam
se pomalu stává prestižní přehlídkou Libereckého
kraje a Českého ráje. Přehlídka se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky,
Libereckého kraje a Města Turnov. Postupem let
byl mezi loutkáři o účast na přehlídce, ač nesou-

těžní, velký zájem. S novým státoprávním uspořádáním a vznikem nových krajů a po dohodě s Artamou-Nipos Praha a Impulsem Hradec Králové byl
Drahokam povýšen na krajskou přehlídku s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim.
Přehlídku hodnotí odborná a dětská porota,
která uděluje putovní Cenu dětského diváka Turnovský drahokam pohádce, která se dětem líbila
nejvíce. Pro děti jsme opět připravili slosovatelné
vstupenky a soutěž O pilného diváka, kde soutěží
o marionetu Kašpárka a další hodnotné ceny.
Program 27. Turnovského drahokamu
Mûstské divadlo Turnov 17. – 19. bﬁezna
Pátek 17. bﬁezna
8.30 a 10.00 – Za každým rohem jeskyňka – Čmukaři Turnov
Sobota 18. bﬁezna
9.00 – Slavnostní zahájení, Povídání o pejskovi
a kočičce – Blechy Jaroměř

11.00 – Jak Rózička štěstí našla – Maminy Jaroměř
13.00 – Co se stalo u jezera Piplpopl – Za dveřmi
ZUŠ Chlumec n.C.
14.30 – Zvezdica zaspanka – Hvězdička zaspalka
– Smolički Slovenija
16.00 – Robinson – Vozichet Jablonec n.N.
16.45 – Beseda o historii českého loutkového divadla – Nina Malíková Praha
Nedûle 19. bﬁezna
9.30 – Doktoři a velryba – přípravka Vozichet
Jablonec nad Nisou
11.00 – O slepičce kropenaté – Na židli Turnov
13.00 – O zakletém hadovi – Spojáček Liberec
14.30 – Tajemství staré skříně – Divadýlko Matýsek Rynoltice;
slavnostní zakončení, předání cen dětské
soutěže O pilného diváka, vyhlášení držitele
putovní ceny Turnovský drahokam, vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty.
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NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

▼▼▼

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.

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Triáda realitní kanceláﬁe s. r. o.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz
www.triada-reality.cz

Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ,
pozemkÛ, rekreaãních a komerãních objektÛ…
Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû
právního a daÀového servisu.
Pro bytové domy zaji‰Èujeme správu nemovitostí, vedení
úãetnictví pro spoleãenství vlastníkÛ jednotek.
Dále zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti
pro dûdická, rozvodová ﬁízení.
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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

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ NA POZICI

makléﬁ s nemovitostmi
pro oblast Turnovska, Jablonecka,
Liberecka a Mladoboleslavska na HPP
(nebo spolupracovníka na ÎL – nutné vlastní auto).
PoÏadujeme: min. S·, v˘borné komunikaãní schopnosti,
samostatnost, flexibilitu, ¤P sk. B.
Nabízíme: motivující platové ohodnocení, zajímavou práci,
moÏnost pracovního rÛstu.
Nabídky se strukturovan˘m Ïivotopisem zasílejte, prosím,
na adresu:
turnov@triada-reality.cz

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bﬁezen 2017
Přímo v parku se také konají tradiční městské
slavnosti, které během jednoho květnového víkendu v roce 2016 navštívilo více jak 13 tisíc návštěvníků. Kromě hojně navštěvované slavnosti bude
v městském parku zvýšený pohyb obsluhy pro
stavbu v Muzeu Českého ráje. Zde by měla pomalu vznikat nová expozice horolezectví Českého ráje. Z toho důvodu se zastupitelstvo města spolu
s vedením města dohodlo, že stavební práce na
novém dětském hřišti začnou až po konání tradičních Staročeských řemeslnických trhů. Plánovaný
termín dokončení hřiště je tak posunut z původně
avizované první poloviny roku na září 2017.

Hﬁi‰tû v Turnovû opût oÏijí
Město Turnov se v tomto roce zaměří na zlepšení stavu s dětskými hřišti nejen na jednom místě.
Kromě dlouhodobě představovaného plánu s novým hřištěm pro větší děti v parku u letního kina se také
nového hřiště dočkají děti v Turnově II a oživení zažije hřiště v Metelkových sadech.

Nové dûtské hﬁi‰tû v parku
u letního kina
Městský park díky své poloze ležící v centru historického města vybízí nejen místní obyvatele k relaxaci a setkávání obyvatel všech generací. Současný stav některých částí však neodpovídá potřebám návštěvníků a místo relaxace a zábavy se místu raději vyhnou. V letošním roce se však začne
s první etapou rekonstrukce celého parku, která
počítá s úpravou nevzhledného kousku parku se

Metelkovy sady
Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v roce 2007, kdy město žádalo o grant vyhlášený Nadací Proměny. Od té doby bylo zpracováno několik variant projektů na úpravu Metelkových sadů.
Z původní studie také vychází průběžná obnova
zeleně, která v parku probíhá od roku 2010.
Nadějně vypadala studie v roce 2014, která rozdělovala park do několika sekcí. Část obsahující dět-

starým pískovištěm a betonovými prolézacími
prvky. Místo toho vznikne nové hřiště pro děti od
6 let, které počítá s rozdělením plochy na různé
hrací sekce. Návrh hřiště vychází z aktuálních
trendů, který byl opakovaně projednáván. Hřiště
bude obsahovat lanové prvky, velkou houpačku
a také atraktivní zabudované trampolíny. První
stavební práce v parku se však zaměří také na přístupové cesty k hřišti. Počítá se se zbudováním
zcela nové cesty, která povede od Husovy ulice.

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, Helena Va‰ková, Dan Razák, OSM, Karel ·írek, OÎP, Z· ÎiÏkova, SdruÏení âesk˘ ráj.
bﬁezen 2017

|

| 21

Turnovské radniãní listy
ské hřiště bylo navrženo s rozdělením pro menší
i větší děti. Počítá se zde s obnovou stávajících
ploch, drobných stavebních zásahů a instalací nových herních prvků a mobiliáře. Dětské hřiště bylo také konzultováno s učitelkami v mateřských
školách. V rámci aktualizace studie byly části obnovy Metelkových sadů podrobně a opětovně projednávány, hlavně komplikovaný vstupní prostor
parku. Po zapracování připomínek byl projekt
značně zjednodušen až do výsledného návrhu.
Z důvodu potřeby financí v jiných projektech se
nepodařilo zařadit obnovu Metelkových sadů do
investic v roce 2016. Náprava však přichází s rokem 2017, kdy díky šetrnému hospodaření s financemi v roce 2016 se podařilo vyčlenit další
prostředky ve výši 6 mil. korun na investiční projekt, kterým je právě obnova Metelkových sadů
a dětského hřiště.

Byly vyhlá‰eny dotace
v sociální oblasti
Městský úřad Turnov, 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. Dotace je určena k financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb
v souladu se zákony, Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje, Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2017, Strategickým plánem města
Turnova a jsou zařazeny v Základní síti sociálních
služeb Libereckého kraje pro rok 2017. Celkový
objem finančních prostředků vyčleněných pro tuto výzvu je ve výši 1 000 000 Kč.
Druhá výzva k předkládání žádostí o dotaci je
určena na podporu sociální oblasti. Prostředky
v předpokládaném objemu 500 000 Kč budou poskytnuty na aktivity pro tyto oblasti:
• Rodiny s dětmi
• Osoby se zdravotním postižením a senioři
• Protidrogová prevence
• Sociální a zdravotní preventivní programy
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Hﬁi‰tû v Turnovû II.
Od začátku roku 2017 se město Turnov snaží také
zaměřit svou pozornost na občanskou vybavenost
Turnova II. Názor na současný stav a případné
preference obyvatel Turnova II. zjišťuje také anZájemci mohou své žádosti podávat v období
od 3. března 2017. Ukončené přijímání žádostí
je 17. března v 12.00 hodin. Bližší informace je
možné získat na internetových stránkách města
Turnova v sekci Dotace města – sociální oblast či
na Úřední desce města nebo přímo na odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov.

Odbor ‰kolství, kultury
a sportu pﬁijímá
Ïádosti o dotace
Správcem programových dotací je odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.
• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
a mimoškolních aktivit
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017
• Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017
• Podpora obecně prospěšné činnosti
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017
Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnov:
www.turnov.cz – sekce „Dotace města“ a dále na
úřední desce Města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci.

ketní šetření dostupné na webových stránkách
města Turnova. Kromě ankety do Turnova II. přijel diskutovat s občany starosta města Tomáš
Hocke. Z demografického hlediska v této části
města žije zhruba 40 % obyvatel a na sídlišti
u nádraží je dosluhující dětské hřiště zvané Hrad.
Umístění hřiště se ukázalo jako nešťastné, protože svou odlehlostí přitahuje i jiné než dětské návštěvníky. Z okolí pak dlouhodobě slýcháme stížnosti na nevyhovující stav. V letošním roce byly
vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 milionu
korun na nápravu této skutečnosti. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva města bude stávající
dětské hřiště Hrad nahrazeno novým, které bude
přemístěno do veřejného prostoru v blízkosti základní školy v Alešově ulici. Pro starší děti, dorost
i dospělé se dále v letošním roce plánuje větší
údržba pro obnovení škvárového atletického oválu.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (vedoucí odboru školství, kultury, sportu), m.markova@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

Libereck˘ kraj
vyhla‰uje dotace na
obnovu a dokumentaci
památek
Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje v roce 2017 dva dotační programy.
První vyhlášená dotace se zaměřuje na záchranu a obnovu památek v Libereckém kraji. Účelem
programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek. Restaurování kulturních památek nebo také jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi.
Druhý dotační program se zaměřuje na průzkum a dokumentaci nemovitých kulturních památek na území Libereckého kraje.
Žádosti o dotace jsou přijímána na Krajském
úřadě Libereckého kraje od 6. do 31. března 2017.
Pro bližší informace se můžete obracet na Ing.
Terezu Štochlovou, tel.: 485 226 594, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz.

Turnovské radniãní listy

Obãané roztanãili parket na mûstském plese
Pátek 27. ledna 2017 patřil neodmyslitelně společenské události plné tance, hudby a zábavy.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce
za věcné i finanční dary.

Jednalo se již o osmý ročník městského plesu.
K tanci i poslechu hrál jedinečný Orchestr Ladislava Bareše z Liberce. K zahájení plesu také
patří předtančení, kterého se v letošním roce ujal
baletní soubor Základní umělecké školy v Turnově. Tanečníky na parketě vystřídaly modelky,
které přítomným předvedly módní přehlídku s kolekcí originálních šperků s českými granáty, které
zapůjčilo družstvo umělecké výroby Granát Turnov. S jedenáctou hodinou bylo také připraveno
unikátní překvapení v podobě vystoupení všestranného zpěváka Ondřeje Rumla, kterého si
mnozí pamatují také z talentové soutěže X-Faktor.
Na osmém ročníku nechyběla ani tombola, která je na městském plese unikátní. Každá zakoupená poukázka je výherní a navíc z této částky je
podpořena vybraná aktivita. V letošním roce byl
vybrán záměr podpořit aktivní život seniorů.
Dlouhodobým cílem je vybudovat relaxačně rehabilitační místa s možností aktivního pohybu nejen
pro seniory. Jedná se o speciálně upravené lavičky,
které udělají z venkovního posezení sportovní ak-

Sponzoﬁi a partneﬁi akce:
Granát Turnov d. u. v. / Werso s. r. o. / Krejãovsk˘ ateliér Styl Iva/
Baart s. r. o. / Centrum Babylon Liberec a. s. / Fotoateliér Jan Stanûk a Stanûk sport, Turnov / Juta a. s. / BusLine a. s. / Crytur s. r. o.
/ Grupo Antolin Turnov s. r. o. / John Cormen s. r. o. / Kulturní centrum
Turnov s. r. o. / Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov / Pivovar
Svijany a. s. / Triton Turnov s. r. o. / Tûlov˘chovná jednota Turnov /
Pivovar Rohozec a. s. / Turnovské památky a cestovní ruch / Barvy
Turnov s. r. o. / Nûmeãek Office s. r. o. / Muzeum âeského ráje v Turnovû / Partners Financial Services a. s. / Lékárna pod radnicí s. r. o.
/ Mûstská sportovní Turnov s. r. o. / Ontex s. r. o. / BodySport –
Tomá‰ Brych / DÛm pﬁírody âeského ráje / Sportinline – Pavel Hlubuãek / Ivana Kelterborn – masáÏe, manikúra, pedikúra / Unipress
s. r. o. / Hostinec ÁbelÛv ml˘n / Jan Kakos – Marmelády a DÏemy
/ Klára Fi‰erová / Fabio produkt s. r. o. / Hana KníÏková Koucká –
kosmetick˘ salon / Midas Modes s. r. o. / S˘rov˘ krámek & vína /
Zlatnictví u MacounÛ / Rybáﬁsk˘ krámek U Mlsné ‰tiky / Truhláﬁství
RAKY / Bylinky z Ráje – Lída Vondrová / Vesna a. s. / Zahradnictví
Hájek / Mo‰tovna LaÏany / Vzdûlávací centrum Turnov o. p. s. /
Kvûtiny T˘na / Ing. Henry Kyncl – Komerãní slévárna ‰edé a tvárné
litiny a. s. / Mûstská teplárenská Turnov s. r. o. / SFS intec s. r. o.
/ ·roubárna Turnov a. s. / ZIKUDA – vodohospodáﬁské stavby s. r. o.

tivitu, která přispěje k zlepšení zdravotního stavu.
Venkovní fitness prvky samozřejmě může využít
kdokoli bez omezení včetně osob se zdravotním
postižením. Díky výtěžku z plesu se uskuteční první nákup venkovních cvičebních prvků a jejich následná instalace do blízkosti domova s pečovatelskou službou.
O půlnoci bylo navíc připraveno slosování vstupenek, kde jedenáct šťastlivců získalo krásné hodnotné ceny. Příkladem může být dárkový set šperků
s českými granáty, let horkovzdušným balonem,
poukaz na ubytování ve Wellness hotelu Babylon
v Liberci nebo běžecké lyže.

Turnov pﬁipravuje
prodej stavebních
pozemkÛ

Starosta se setká
s obyvateli v centru
mûsta

Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov informuje o dalším prodeji stavebních pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko.
V současné době je připraveno 9 pozemků
k prodeji pro zástavbu rodinnými domy. Nabízené
pozemky jsou v souladu s platným územním plánem a jejich prodej bude realizován ve dvou etapách. První etapa se uskuteční v dubnu 2017, kde
je nabízeno pět pozemků. Druhá fáze prodeje proběhne v červnu roku 2017 a bude se jednat o zbývající čtyři pozemky blíže k ulici Nad Farářstvím.
Pozemky se budou prodávat formou výběrového řízení. Základní kupní cena pozemků je stano-

Starosta města Tomáš Hocke zve občany na setkání v centru města.
Setkání proběhne ve středu 15. března 2017 od
17.00 hodin ve svatební síni na turnovské radnici.
Hlavními tématy setkání bude revitalizace hřišť
v Turnově a úpravy v parcích.
Starosta také představí projekt nového úřadu ve
Skálově ulici a nebude chybět ani zhodnocení roku 2016.
Přijďte podiskutovat o problémech, které vás
v centrum města nejvíce trápí. Svým aktivním přístupem můžete ovlivnit dění ve vašem okolí.

vena ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách města
Turnova nebo přímo na Městském úřadě Turnov.
Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.: 481
366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.
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Fotografická soutûÏ Zimní Turnov má své vítûze
Město Turnov vyhlásilo veřejnou fotografickou
soutěž, kterou byla zachycena jedinečná atmosféra zimního města.
Soutěž byla otevřena pro všechny nadšené fotografy od amatérů až po profesionály. Zájemci se
do soutěže hlásili zasláním svého snímku po dobu
čtyř týdnů. Do uzávěrky soutěže nám přišlo neuvěřitelných 54 snímků ve dvou kategoriích. Přes původní očekávání se více zapojila dospělá kategorie,
ve které soutěžilo 43 autorů. Hned v pondělí 13. února se sešla čtyřčlenná odborná porota složená
z turnovských fotografů, která hodnotila a nakonec vybrala vítěze soutěže. V obou kategoriích porota vybrala tři vítězné fotografie a jeden snímek
zařadila na místo s čestným uznáním.
V kategorii dětí a mládeže do 18 let porota vybírala z 11 snímků a na místě s čestným uznáním se
umístil Matyáš Marek se fotografií Náměstí Českého ráje. Na třetím místě se umístila fotografie
č. 5 Michala Nesvadby s názvem Turnov za plotem. Na druhém místě se umístil povedený snímek č. 10 Veroniky Macháčkové. Vítězným snímkem se stala fotografie s číslem 4 Dana Razáka,
který jej nazval Panorama zimního Turnova.
Dospělá kategorie byla hojně zastoupena a porota tak musela postupovat ve více kolech, aby ob-

jevila jasného vítěze. Řada snímků odbornou porotu však zaujala natolik, že je vybraly do finále
hodnocení.
Z užšího výběru složeného zhruba z desítky fotografií vzešli i vítězové této kategorie. Čestného
uznání se dočkal snímek s názvem Zima a hvězda
naděje od autora Jiřího Staňka, který fotografii
pořídil ve Vazoveckém údolí. Na třetí příčce se umístil snímek s číslem 20 od Martina Čapka s názvem Návrat z bobování u sportovní haly u nádraží. Druhé místo obsadila Anna Chaloupecká s fotografií s názvem Turnovská pohádka, kde ukázala
zimní Turnov se vzpomínkou na vánoční atmosféru. Absolutním vítězem kategorie se stala Helena

Vašková se soutěžním snímkem číslo 10, která vyfotila zasněžený pomník U Tří svatých na Vrchhůře.
Kromě poroty mohla svého vítěze určit i veřejnost. Všechny soutěžní snímky byly zveřejněny na
Facebookovém profilu města Turnova, kde mohli
občané do konce února vybírat snímek, který je
nejvíce zaujme. Fotografie s nejvyšším počtem „To
se mi líbí“ získala Cenu sympatie veřejnosti.
Vítězové soutěže byli na začátku března pozváni
na turnovskou radnici, kde jim byly slavnostně
předány věcné dary.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
soutěžícím děkujeme.

Vyhla‰ujeme v˘tvarnou
soutûÏ pro dûti z M·

telnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo na odbor životního prostředí (kancelář č. 110).

Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
z mateřských škol.
Soutěž s názvem Les kolem nás je určena dětem
z místních i okolních mateřských škol. Výtvarná
díla je možné doručit do 30. června 2017 na poda-

Výtvarné práce opatřete na zadní straně:
• názvem mateřské školy
• jménem a příjmením
• věkem autora

tvarné práce budou ohodnoceny odbornou komisí
a všechny vystaveny 30. září 2017 na hradu Valdštejn. Na Svatohubertské slavnosti bude moci
i veřejnost ohodnotit nejlepší výkresy. Zde budou
také výsledky soutěže vyhlášeny a nejlepší práce
budou odměněny. Výtvarná soutěž se koná v rámci projektu Zdravého města Turnova a MA21.
Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail: j.cihak@mu.turnov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921.

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně 15 nejlepších prací z jedné mateřské školy. Vý-

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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PrvÀáãci byli pasováni na ãtenáﬁe
Na turnovských základních školách prožívali prvňáčci v měsíci lednu a únoru slavnostní chvíle
s knihou i živými pohádkovými postavami.
V rámci projektu výchovy ke čtenářství Knížka
pro prvňáčka – Už jsem čtenář proběhlo pasování
dětí do řádu rytířů čtenářů. Tato akce se konala
v tomto školním roce již podeváté a to nejen pro
školy v Turnově, ale dle zájmu i pro základní školy
ze spádové oblasti Turnovska. Celkem bylo přijato
mezi rytíře takzvané malé rady řádu čtenářů 282
prvňáčků. Na pasování jsme navázali hodinami
výchovy ke čtenářství „Zpíváme si s knížkou“,
které ještě pokračují. Zájem ze spádové oblasti je
i v tomto roce větší než jsme předpokládali.
V březnu uskutečníme další hodiny a dílny čtení, které budou probíhat přímo v knihovně nebo
ve škole. Uvedeme společně s nakladatelstvím

Thovt a spisovatelem Markem Kerlesem knížku
Jak se O stalo králem a další akce. Zapojíme prvňáčky také do projektu Rok spisovatelky Petry
Braunové u příležitosti jejích 50. narozenin. Do
konce školního roku nás čeká ještě spousta aktivit

a věříme, že pomohou naplnit cíle projektu:
Přivést děti od počátku školní docházky do knihovny. Vytvořit u nich návyk na pravidelnou četbu,
rozšířit jejich dovednost v získávání informací.
Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá
dětem dobře zvládat všechny vyučovací předměty
a vytváří základ pro pozdější úspěšné další studium.
Tradiční ukončení projektu je Slavnost abecedy
a čtení, která se uskuteční 13. června 2017 od
10.00 hodin v městském divadle. Zde bude dětem
předána knížka pro prvňáčka od spisovatele
Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.
Ráda bych poděkovala tradiční pasovací družině, králi a královně za velkou pomoc. Role krále se
vždy ujme Ing. Jan Zárybnický a role královny Ing.
Eliška Gruberová.
Eva Kordová

Pomalu oÏívá tradice setkávání v Turnovû II.
Společně s prvním pořadem pro děti v lokalitě
Turnova II. přinášíme i krátké ohlédnutí za panem profesorem Jaromírem Horáčkem.
Řadu legendárních Barevných střed, které patřily
k nejlepším kulturním pořadům v době hluboké
totality, jsem jako mladá nastupující pracovnice
turnovské knihovny a bývalá členka divadélka
Kompas tvořila společně s jejich zakladatelem
profesorem Jaromírem Horáčkem. Pan profesor
stál za vším kulturním děním, kterým žila tato část
města Turnova tzv. za druhým břehem Jizery. Tato
lokalita měla své specifikum, kulturní zázemí blízké lidem této části. Jaromír Horáček žil ve Sportovní ulici a dokázal jako místní občan aktivně zapojit nejen lidi, kteří tam bydleli a přáli si dát něco
navíc, ale také přizvat ke spolupráci další organizace a jednotlivce. Dokázal, že Turnov II. žil naplno
a kulturně. Na Barevné středy jezdila řada zajímavých osobností a návštěvnost byla vždy úžasná.
Klubovna sportovní haly byla jednou měsíčně

plná do posledního místečka. Barevné středy měly své návštěvníky i po roce 1989. Ale pan profesor
zestárl a změnily se podmínky. Barevné středy se
pomalu začaly měnit i za účasti pana profesora
v pořady klubového charakteru a konaly se v knihovně, v divadle „za oponou“, později jsme navázali Večery Na Sboře.
Dlouhodobě se mluví o občanské vybavenosti
v Turnově II., ale stále se nedařilo najít to nejlepší
a nejvhodnější řešení. V současné době probíhají
další diskuze, ankety a hledají se nové přístupy.
Chybí odpovídající zázemí, ale někde se začít musí. V nově upravené budově základní školy
v Alešově ulici je místo v prostorách knihovny pro
děti a družiny, kde po dvaceti pěti letech ožívá
Turnov II. kulturou. V pondělí 6. února praskaly
tyto prostory doslova ve švech. Přes osmdesát dětí společně s rodiči se potěšilo pohádkou v podání
LS Čmukaři na pohádkovém podvečeru. Maminky si velmi pochvalovaly, že to mají kousek od svého bydliště, ale přijeli i další účastníci až z Ohra-

zenic a Přepeř. S napětím jsem očekávala, jaký
bude zájem. Podle této zkušenosti se bude odvíjet
další nabídka.
Programy pro rodiny s dětmi budou střídat klubová setkání pro dospělé. První cestopisně laděný
pořad Bali ostrov zážitků se konal v pondělí 27. února. Pokud se tato kulturní setkávání budou líbit
a najdou své návštěvníky a příznivce, tak je to
vlastně první počin k občanské vybavenosti v této
části Turnova. Ta však spočívá hlavně v zájmu se
setkávat a prožívat pěkné chvíle společně.
Eva Kordová

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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ÎiÏkovka vyzkou‰ela nov˘ formát kurzu
Po mnoha letech pobytů zvolila ZŠ Žižkova novou
formu lyžařského kurzu v podobě denních výjezdů.
Využili jsme toho, že do lyžařských areálů to máme, co by kamenem dohodil.
Před kurzem se více než padesát sedmáků rozdělilo
na lyžaře a snowboardisty a na začátečníky a pokročilé. Pro začátečníky jsme zvolili skiareál ve Struhách. Nebyli zde ohrožováni jinými uživateli sjezdovky a nemuseli čekat fronty na vlek. Lyžaři
i snowboardisté v bezpečném prostředí získávali
první zkušenosti a nacházeli sebedůvěru. Výuka byla individualizována dle potřeb každého žáka. Ze
svých pokroků měli upřímnou radost a těšili se na
třetí den do Pasek nad Jizerou. Pokročilí se ve svých
dovednostech na lyžích a na snowboardu zdokona-

V pﬁedjaﬁí se budou
kácet v Turnovû dﬁeviny
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí tímto informuje občany o kácení dřevin, které proběhne na pozemcích ve vlastnictví města
Turnova v době vegetačního klidu.
Doba vegetačního klidu je do 31. března 2017.
Kácet se budou dřeviny v těchto lokalitách:
• Mariánský hřbitov
• ul. Přepeřská
• ul. Skálova
• park u letního kina
• sídliště u nádraží, ul. Studentská
• hřbitov Pelešany
Jedná se o dřeviny, na které bylo vydáno pravomocné rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Důvodem ke kácení je zhoršený
zdravotní stav a vitalita stromů, nízká provozní
bezpečnost daná přítomností defektů větvení, infikací kmene a větví, výskytem dutin, narušením
kořenového systému. U některých dřevin je dalším z důvodů kolize se stavbami, příp. opravami
stávajících staveb.
Za pokácené dřeviny byla Městu Turnov uložena náhradní výsadba.
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lovali na větších sjezdovkách. Žáci v několika kategoriích předvedli, že kurz pro ně byl velikým přínosem. Na konci týdne nám všem bylo jasné, že držet
se starých stereotypů je sice pohodlné, ale často neprospívá věci. Kurz formou denních výjezdů dovoluje operativně posunovat termíny dle momentálŽádáme občany, aby v době prací dbali zvýšené
opatrnosti a pokynů realizačních firem a nevstupovali na dočasně uzavřená místa.
Hana Malá, odbor životního prostředí

Zkontrolujte si platnost
ﬁidiãského prÛkazu
Odbor dopravy Městského úřadu Turnov žádá
obyvatele o kontrolu platnosti řidičských průkazů.
Dle informací Ministerstva dopravy vyprší letos
v České republice více než 800 tisíc řidičských
průkazů. V Turnově se má vyměnit přes dva tisíce
řidičských průkazů, kterým vyprší platnost letos,
a další, které jsou již prošlé. Někteří řidiči termín
ukončení platnosti průkazu nekontrolují, a tak
mnohdy jezdí s propadlým průkazem. Za takové
chování hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc korun.
Množství prošlých průkazů je důsledkem povinné výměny růžových skládacích řidičáků, který
probíhal před 10 lety. Největší počet řidičských
průkazů vyprší během března, října a listopadu.
Řidiči by měli platnost svého řidičského oprávně-

ních sněhových a povětrnostních podmínek a vyjet
v nejvhodnější okamžik. Skýtá možnost vybrat si
skiareál s obtížností odpovídající aktuální zdatnosti
žáků. Mnohé rodiče určitě potěšila i cena letošního
kurzu. Díky tomu, že děti každý den přicházely z pohodlí domova odpočinuté a plné síly, nemuseli jsme
letos řešit obvyklé zdravotní problémy, děti byly na
svahu spokojenější, všechny se naučily lyžovat a za
celý týden jsme neměli jediný úraz.
Letošní rebelský kurz nám tedy dal jasnou odpověď na otázku, zda se vracet ke kurzům dob minulých, nebo přijmout nové, dynamické, pro děti
atraktivní a pro rodiče cenově příznivé řešení.
Více informací o lyžařském kurzu naleznete na
webových stránkách města Turnova nebo ZŠ Turnov.
Učitelé tělesné výchovy ZŠ Turnov
ní pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu.
O výměnu můžete požádat již tři měsíce před
skončením platnosti průkazu a je zcela bezplatná.
Vydání nového řidičského průkazu trvá tři týdny.
Lze požádat také o vydání ve zrychlené lhůtě do
deseti dnů, zde však řidiči zaplatí správní poplatek
ve výši 500 korun.
Pro výměnu stačí přijít na odbor dopravy
Městského úřadu Turnov do Skálovy ulice čp. 72.
Výměna se probíhá v přízemí budovy každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hodin. V úředních
dnech, pondělí a středa, navíc od 13.00 do 17.00
hodin. K vydání nového řidičského průkazu s sebou přineste také platný průkaz totožnosti, jednu
průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz.

ãtvrtek 30. bﬁezna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

HLEDÁTE PERSPEKTIVU
A ROZVOJ PROFESNÍCH ZNALOSTÍ?

ONTEX CZ, s. r. o., TURNOV, výrobce hygienických potřeb se dále rozšiřuje a na nové projekty

přijme

ELEKTROTECHNIKY
Požadujeme: SOU – SŠ elektro; platná vyhláška 50/78 Sb. §6; znalost principů, součinností a vazeb
elektrických a strojních částí výrobních linek; znalost řídících systémů Siemens – ST1+2 PRO výhodou;
flexibilita a proaktivní přístup k řešení problémů, práce ve 12. hodinových směnách

TECHNIKA BOZP a PO
Požadujeme: SŠ – VŠ; anglický jazyk na velmi dobré úrovni; znalost vyhlášky 246/2001 a další
příslušné legislativy podmínkou; odborná způsobilost v oblasti BOZP/PO dle zákona č. 309/2006 Sb.
a zákona č. 133/1985 Sb. výhodou; technické znalosti; práce na PC – MS PowerPoint, MS Excel;
předchozí zkušenosti z výrobní společnosti – výhodou; systematičnost, analytické myšlení;
flexibilita a proaktivní přístup k řešení problémů
Nabízíme:

13. a 14. plat (2 průměrné mzdy navíc), 26 dní dovolené, měsíční bonus, stravenky,
dotované teplé stravování, hrazené jazykové kurzy a řada dalších benefitů
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767,
své životopisy zasílejte na: jana.pecinova@ontexglobal.com

bﬁezen 2017
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