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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

▼
▼

▼

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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Vážení čtenáři,
přestože ve Struhách ještě pořád leží trocha

sněhu, my už vyhlížíme léto. Ne, nezbláznili jsme
se. Zkrátka nastal čas, abychom všem našim let-
ním aktivitám začali dávat jasné kontury, protože
ačkoliv je Kulturní centrum Turnov v provozu celý
rok, ani v létě neodpočívá. 

Řada z vás se už ptá na termín letošního Filmo-
vého víkendu. Tak vězte, že ten se uskuteční druhý
víkend v srpnu. Chystáme opět šest skvělých fil-
mů, doprovodný program v srdci Českého ráje ne-
jen pro přespolní, losování o zajímavé ceny a ob-
čerstvení. A pokud všechno dobře dopadne, bude
vás letos akcí provázet velmi netradiční moderá-
tor! Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat
na webu www.filmovyvikend.cz, těšte se!

Ještě než ale dojde na Filmový víkend, proběhne
před Střelnicí další ročník festivalu Funkin’ Tur-
nov. Jeho hlavní hvězdou bude letos zpěvačka
Debbi, držitelka ceny Anděl za nejlepší skladbu
roku 2011! Pište si: akce se chystá na 30. června. 

Až se léto nachýlí, znovu se potkáme před Střel-
nicí na festivalu hudební alternativy Básníci ticha,

který si za pět let své existence vydobyl své jisté
místo na zdaleka nejen regionální festivalové scé-
ně. Letos se akce uskuteční v sobotu 2. září a před-
staví se na ní domácí skupina Zabeat a dále exklu-
zivní sestava hostů: Vltava, OTK, Mucha, Květy
a Půlnoc. 

Samozřejmostí letního programu KC Turnov
budou i letos páteční koncerty a divadla před
Střelnicí a sobotní poslechové večery tamtéž.
A pochopitelně budeme dětem (nejen) základní
školou povinným promítat na konci školního roku
v letním kině opět film za dobré vysvědčení. 

Mimochodem, v letním kině se i letos uskuteční
minimálně čtyři nefilmové akce! Dvě divadelní
představení jsou již v předprodeji, koncerty ve fi-
nální fázi domlouvání. Nechte se překvapit, jaké
hvězdy k nám letos zavítají!
Úplně na závěr letní sezóny pak opět oslavíme
svátek turnovské kultury na akci s názvem
Kulturnov. Ta se uskuteční 23. září, a jestli bude
jen z poloviny tak povedená jako loni, rozhodně je
na co se těšit.

Tak prozatím pěkné jaro! David Pešek

Léto na dohled

úvodní slovo

Pfied Stfielnicí bude v létû zase Ïivo. Foto Pavel Charousek
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kulturní pfiehled
sobota 1. dubna

14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové:
Zapomenutá vesnice 3D
animovaný/rodinný

150,–/130,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Skryté zlo
horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rande naslepo
komedie 120,–

nedûle 2. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové:
Zapomenutá vesnice
animovaný/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Rande naslepo
komedie 120,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
20 let s vámi
travesti show
v předprodeji 280,–/na místě 300,–

19.30 – KINO SFÉRA
Volání netvora: Pfiíbûh Ïivota
fantasy/drama 110,–

úter˘ 4. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Punk is not dead FK
Filmový klub

100,–/80,– studenti a členové FK

stfieda 5. dubna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Ladislav ·er˘
O literatuře zdarma

ãtvrtek 6. dubna
10.00, 12.00 – KINO SFÉRA
Bába z ledu
Kino nejen pro seniory 60,–

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Power Rangers: 
StráÏci vesmíru
akční/dobrodružný 120,–

pátek 7. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Power Rangers: 
StráÏci vesmíru
akční/dobrodružný 120,–

sobota 8. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
Ozzy
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kráska a zvífie
rodinný/fantasy

120,–/100,– děti do 15 let

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Misantrop
Abonentní divadelní + veřejnost
v předprodeji 350,–/na místě 380,–

19.30 – KINO SFÉRA
Popírání holocaustu
drama/životopisný 120,–

nedûle 9. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
Ozzy
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Popírání holocaustu
drama/životopisný 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický 120,–

úter˘ 11. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Paterson FK
Filmový klub

100,–/80,– studenti a členové FK

stfieda 12. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Thajsko
Cestovatelský klub 90,–

ãtvrtek 13. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
I dva jsou rodina
Kino nejen pro seniory 60,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Vûra ·pinarová
koncert ZRUŠENO

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 8
akční 130,–

pátek 14. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 8
akční 130,–

21.00 – KAVÁRNA KUS
Soumrak
Malá (domácí scéna) dobrovolné

sobota 15. dubna
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice 3D
animovaný/rodinný

150,–/130,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
ROH: Madama Butterfly
opera

250,–/200,– senioři a děti do 18 let

nedûle 16. dubna
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice
animovaný/rodinný

130,–/110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 8
akční 130,–

Na prknech turnovského divadla bude k vidûní Misantrop s Evou Josefíkovou.
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kulturní pfiehled
19.30 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie 120,–

úter˘ 18. dubna 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Stanislav Zindulka
Pohovka 200,– /senioři 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ozvûny MFF ZOOM
2017 FK
Filmový klub

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 19. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
Kino nejen pro seniory 60,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Madrigalová komedie
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

ãtvrtek 20. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Ztracené mûsto Z
dobrodružný 120,–

pátek 21. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Ztracené mûsto Z
dobrodružný 120,–

sobota 22. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âarodûjná pohádka
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf 3D
animovaný

150,– / 130,– děti do 15 let –
Premiéra pro dětské šéfy

17.00 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie 120,–

nedûle 23. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Rychle a zbûsile 8
akční 130,–

pondûlí 24. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Strakaté bajky
Představení pro školy a veřejnost 50,–

úter˘ 25. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Na‰e poslední tango FK
dokumentární

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 26. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Kyrgystán
Cestovatelský klub 90,–

ãtvrtek 27. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
I dva jsou rodina
Kino nejen pro seniory 60,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Patfiíme k sobû 2017
Festival pěveckých a tanečních 
souborů ústavů sociální péče 
pro děti a mládež 

dospělí 50,– / děti 30,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: 
Rodinn˘ pfiítel
drama 120,–

pátek 28. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Noãní smûna
thriller 120,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Bigbítek
Malá (domácí) scéna

dobrovolné

sobota 29. dubna
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice 3D
animovaný/rodinný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
LoupeÏ ve velkém stylu
krimi/komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: 
Rodinn˘ pfiítel
drama 120,–

nedûle 30. dubna
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice
animovaný/rodinný

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: 
Rodinn˘ pfiítel
drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
La La Land
romantický/muzikál 

110,–

úter˘ 2. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Komuna
Filmový klub

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 3. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kalabis Quintet
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,– / na místě 120,–·moulové se v novém filmu vydávají na velké a nebezpeãné dobrodruÏství.
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Kino Sféra

ãt 6. 4. – 10.00, 12.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR, 2017,
106 min., 12+

Bába z ledu

Ovdovûlá Hana dostává
nov˘ Ïivotní impuls

út 4. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Mak., 2011,
100 min., 15+, titulky

Punk
is not dead

Zpûvák Mirsa obnovuje dávno
zaniklou punkovou kapelu

3D so 1. 4. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã
2D ne 2. 4. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã
3D so 15. 4. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã
2D ne 16. 4. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã

3D so 29. 4. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 30. 4. – 14.30 / 110 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2017, 88 min., dabing

·moulové:
Zapomenutá

vesnice
·moulové jsou zpátky!

so 1. 4. – 17.00 / 120 Kã

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

Skryté zlo

„Nemysli na to. Nefiíkej to.“

ãt 6. 4. – 19.30 / 120 Kã
pá 7. 4. – 19.30 / 120 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 123 min., dabing

Power Rangers:
StráÏci vesmíru

Z pûti teenagerÛ se fiízením osudu
stává nová generace StráÏcÛ vesmírÛ

so 8. 4. – 14.30 / 100 Kã
ne 9. 4. – 14.30 / 100 Kã

animovan˘, ·p., 2016,
90 min., dabing

Ozzy

Podafií se psíkovi Ozzymu dostat
zpátky na svobodu?

so 8. 4. – 17.00 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

rodinn˘/fantasy, USA.,
2017, 123 min., titulky

Kráska
a zvífie

Emma Watson v novém úchvatném
zpracování klasického pfiíbûhu

so 8. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 9. 4. – 17.00 / 120 Kã

drama/Ïivotopisn˘, VB,
2017, 110 min., 12+, titulky

Popírání
holocaustu

Soudní dokazování holocaustu
podle skuteãn˘ch událostí

ne 9. 4. – 19.30 / 120 Kã
so 22. 4. – 17.00 / 120 Kã

drama/historick˘, âR,
2017, 106 min., 12+

Masaryk

Karel Roden v oceÀovaném filmu
o Janu Masarykovi

út 11. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

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

Paterson

Nejnovûj‰í film Jima Jarmusche
s A. Driverem v hlavní roli

FK

FK

so 1. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 2. 4. – 17.00 / 120 Kã

komedie, Nûm., 2017, 
111 min., dabing

Rande
naslepo

Ztráta zraku nezabrání 
plnûní Ïivotních snÛ

ne 2. 4. – 19.30 / 110 Kã

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

Volání netvora:
Pfiíbûh Ïivota

Dvanáctilet˘ chlapec uniká do
fantastického svûta netvorÛ a pohádek
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Kino Sféra

ãt 27. 4. – 19.30 / 120 Kã
so 29. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 30. 4. – 17.00 / 120 Kã

drama, âR, 2017, 115 min.

Zahradnictví:
Rodinn˘ pfiítel

První díl leto‰ní trilogie Jana
Hfiebejka pfiedcházející Pelí‰kÛm

pá 28. 4. – 19.30 / 120 Kã

thriller, ·v˘c./VB, 2016,
70-90 min., 12+, titulky

Noãní smûna

První interaktivní film, o jehoÏ
dûji rozhodují diváci v sále!

ãt 13. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory 
ãt 27. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, Fr./VB,
2016, 118 min., 12+, titulky

I dva jsou
rodina

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

ãt 13. 4. – 19.30 / 130 Kã
pá 14. 4. – 19.30 / 130 Kã
ne 16. 4. – 17.00 / 130 Kã
ne 23. 4. – 19.30 / 130 Kã

akãní, USA, 2017,
136 min., 12+, titulky

Rychle
a zbûsile 8

Rychlá auta opût na scénû
v oãekávaném pokraãování akãní série

út 25. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, Arg./Nûm.,
2015, 85 min., titulky

Na‰e poslední
tango

PÛl století tancující pár vypráví
svÛj Ïivotní pfiíbûh

3D so 22. 4. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

– Premiéra pro dûtské ‰éfy
2D ne 23. 4. – 14.30 / 130 Kã /

110 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2017,
97 min., dabing

Mimi ‰éf

Malé batole v obleku jako vÛdce
tajné dûtské organizace

FKFK

so 29. 4. – 17.00 / 110 Kã

krimi/komedie, USA, 2017,
93 min., 12+, titulky

LoupeÏ ve
velkém stylu

M. Freeman, M. Caine a A. Arkin
plánují vykrást banku

so 15. 4. – 17.00 / 120 Kã
ne 16. 4. – 19.30 / 120 Kã
so 22. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 23. 4. – 17.00 / 120 Kã

komedie, âR, 2017, 83 min.

·punti
na vodû

Tfii tátové vyrazí se sv˘mi dûtmi
na vodu vstfiíc dobrodruÏstvím

ãt 20. 4. – 19.30 / 120 Kã
pá 21. 4. – 19.30 / 120 Kã

dobrodruÏn˘, USA, 2016,
141 min., titulky

Ztracené
mûsto Z

Pátrání v amazonské dÏungli
po bájné ztracené civilizaci

út 18. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

krátkometráÏní, 2017

Ozvûny MFF
ZOOM 2017

V˘bûr krátk˘ch filmÛ leto‰ního
roãníku festivalu

so 15. 4. – 19.30 / 250 Kã /
200 Kã seniofii a dûti do 18 let

opera, VB, 2017,
160 min., titulky

ROH: Madama
Butterfly

Sezóna operních pfienosÛ z Royal
Opera House pokraãuje

ne 30. 4. – 19.30 / 110 Kã

romantick˘/muzikál, USA,
2017, 127 min., 12+, titulky

La La Land

Opakování oceÀovaného
muzikálového románu

FK

FK
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Mûstské divadlo

Misantrop ·vandova divadla
„Kdo není sebevrah, ten se přizpůsobí.“ Tak zní

podtitul abonentního divadelního představení,
které do Turnova přiveze pražské Švandovo di-
vadlo, z hereckého obsazení se můžete těšit na Evu
Josefíkovou či Filipa Čapka.

Molièrův Misantrop je zaníceným idealistou se
vším všudy. Plamenná síla jeho ega mnohé osloví,
jiné odrazuje, jak tomu bývá u rebelů. Silný mrav-
ní apel a filozofující pasáže titul odlišují od jiných
autorových dramat. Misantrop přináší také téma
lásky a závislostí, realizujících se v intimních i ve-
řejných předpokojích salonního života, kterým
Alcest sice pohrdá, ale vášnivě rád s ním soupeří.
Scénickou dekoraci (Jozef Ciller) tvoří postupně

odstraňované a ne zcela stabilní estetické zástěny.
Jako symbol toho, že zdi, které mezi sebou staví-
me a mezi nimiž se jako v labyrintu hledáme, mo-
hou být vratké. Navíc ryzí cit nepotřebuje hru na
schovávanou. V představení hraje důležitou roli
i sedací nábytek. Alcest s sebou nosí své sveřepé
já, ikonickou černou thonetku.

sobota 8. dubna od 19.30 hodin
Misantrop
abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 350 Kã / na místû 380 Kã

Na pohovce se Stanislavem Zindulkou 
Na dubnovou pohovku, kterou bude moderovat
Zuzana Maléřová, zavítá mistr herec Stanislav
Zindulka. O hudební doprovod se postará Ondřej
Halama. 

Spisovatelka Zuzana Maléřová má za sebou nejen
pěknou řádku knih oceňovaných kritikou i čtenáři
(nejnovější nese název Kdy se dotknout dospělos-
ti), ale i vlastní divadelní projekty (v pražském
Divadle Viola či v Národním divadle) a dlouhole-
tou spolupráci s Českým rozhlasem (v současnos-
ti ji můžete slýchat například v Nočním Mikrofóru
či v nedělních Dobrých ránech s Dvojkou). Pro
Českou televizi natočila mimo jiné třináct doku-
mentů v rámci cyklu Neobyčejné životy, z nichž
jeden byl věnován právě Stanislavu Zindulkovi,
kterého si pozvala jako hosta.

Stanislav Zindulka, nositel Ceny Thálie za celo-
životní mistrovství, patří k bardům českého divadla.
Rodák z Jilemnice se do svého kraje dětství ne-
smírně rád vrací a vrátí se k němu i ve vzpomín-
kách při návštěvě našeho divadla. Znovu ožijí jeho
maminky (ačkoliv měl jen jednu, vzpomíná na tři,
víc se dovíte až v divadle), tatínek, bratři, znovu

nasedne do vlaku, který ho odvážel z Jilemnice za
jeho touhou po divadle, která započala v Praze na
DAMU. 

V každém z dalších putování za divadlem dostal
od života ještě něco navíc. V Hradci Králové
poznal svou ženu a narodili se jim synové, v Brně
zažil velkou divadelní éru a vychoval nespočet stu-
dentů, které učil na konzervatoři, ale i společen-

sky složité časy, které měly vliv i na jeho neradost-
né životní období. Ve zralém věku se odhodlal ode-
jít z jistoty brněnského zázemí, kde byl uznávanou
divadelní osobností a žil obklopen nejen význam-
nými divadelníky, ale i malíři či básníky v čele
s Janem Skácelem a Oldřichem Mikuláškem, do
nejistoty hlavního města. Začínal vlastně zase od
začátku a splnil se mu sen, stal se členem Čino-
herního klubu, začal hostovat i na dalších scé-
nách, například v Ungeltu či v Divadle v Řeznické,
a potkala ho nová velká přátelství např. s Vlasti-
milem Brodským či v posledních letech s Blankou
Bohdanovou. K rodinným přátelům patří i hosti-
telka večera, Zuzana Maléřová, takže se můžeme
těšit na důvěrné, úsměvné i dojemné setkání, jak
už to v dobrých rodinách bývá.

úter˘ 18. dubna od 19 hodin
Stanislav Zindulka
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã, seniorská sleva na OSV 140 Kã
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âarodûjná pohádka
Divadýlko Mrak přiveze dětem do turnovského di-
vadla pohádku, která je napsána na motivy příbě-
hů patřících ke klenotům českých pohádek.

Zelinářce Mařce práce moc nevoní, ale peníze po-
čítá ráda, kouká, kde ušetřit, a těší se na výdělek,
který získá prodejem svého zelí. Její sousedka
Baruška pěstuje bylinky a právě s ní se Mařka čas-
to dostává do sporu pro starý, vykotlaný strom.
Jejich konflikty vyvrcholí, když se do zahrad na-
stěhuje zajíc Ušáček, který řadí zelí ke svým nej-

oblíbenějším pochoutkám, a to pravé dobrodruž-
ství začne ve chvíli, kdy Mařka porazí starý strom
a do příběhu vkročí Král havranů.

sobota 22. dubna od 10 hodin
âarodûjná pohádka
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 50 Kã

Koncert Vûry ·pinarové se neuskuteãní
* 22. prosince 1951 † 26. března 2017

Očekávaný koncert stálice české hudební scény,
který byl plánován na 13. dubna, je bohužel zrušen.
Na konci března proběhla médii zpráva o vážných
zdravotních komplikacích, které tuto popovou
hvězdu upoutaly na lůžko. O několik dní později
česká hudební scéna o Věru Špinarovou přišla. 

Oficiální tisková zpráva původně uvedla, že z dů-
vodu náhlého srdečního kolapsu zpěvačky Věry
Špinarové se ruší všechny koncerty do konce roku
2017. V Turnově měla Věra vystupovat za dopro-
vodu kapely Adama Pavlíka, který je jejím mana-
žerem a především synem. Právě on sdělil 27.
března světu, že jeho maminka i přes špičkovou
práci odborníků pražského Motola svůj boj o život
prohrála. Bylo jí 65 let. 

Na hudební scéně působila zpěvačka s jedineč-
ně chraplavým hlasem od roku 1967 v kapelách
Flamingo či Majestic, později přešla na sólovou
dráhu a darovala naší hudební scéně nejeden
nezapomenutelný hit. Poslední rozloučení s ne-
zapomenutelnou Věrou Špinarovou proběhne
v Ostravě.

Zakoupené vstupenky je možné vrátit na recepci KC.
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Madrigalová komedie souboru Vagantes
Turnovský hudební večer bude hostit soubor Va-
gantes, jehož vznik se datuje do 80. let, působící
jako vokální ansámbl pražských studentů. 

Od počátku se soubor zaměřil na autentickou in-
terpretaci staré hudby, především hudby vrcholné
renesance a časného baroka. Nyní má soubor de-
sítku zpěváků. Převážná část členů souboru účin-
kuje i v dalších seskupeních nebo ve studiových
projektech s tímto zaměřením. Pokud provedení
díla vyžaduje obsazení nástrojových partů, zvou
Vagantes ke spolupráci stylově poučené instru-

mentalisty. Dnes pravidelně koncertují v Praze
a příležitostně i v dalších městech republiky, ab-
solvovali také mnoho koncertních zájezdů do za-
hraničí. Soubor natočil několik nahrávek pro Čes-
ký rozhlas a vydává řadu tematických CD.

stfieda 19. dubna od 19.30 hodin
Madrigalová komedie
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã / na místû 120 Kã

Soumrak band
Přijďte si do kulturní kavárny KUS užít „bigbeat
jako prase“ jilemnického Soumraku.

Kapela Od soumraku do úsvitu band byla založe-
na dvěma současnými členy v roce 2003. Postu-
pem času přibývalo koncertů a původní název ka-
pely byl z praktických důvodů (aby se lépe vešel na
plakáty) zkrácen na Soumrak band. V roce 2007
spatřilo světlo světa první CD s názvem Když do
hrobu, tak s muzikou! Tento počin měl u fanoušků
až nečekaný úspěch a kapele se začalo dařit. V ro-
ce 2009 tak vyšlo další autorské CD s názvem

Když nohama, tak na zemi! Následoval podobný
sled událostí jako po vydání prvního alba. Po per-
sonálních změnách vyšlo v roce 2012 třetí řadové
album s názvem Když se daří, tak se daří!

pátek 14. dubna od 21 hodin
Soumrak
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Bigbítek
Přední revival českého bigbeatu z Rovenska pod
Troskami, zejména Krausberry, Vítkova kvarteta,
Vladimíra Mišíka, Krucipüsku a dalších. 

Bigbítek slibuje pecky, které se nehrají na každé
akci. Vše začalo v roce 1998, kdy uskupení čítalo
čtveřici členů (Jarda Dvořák, Jarda Špína, Filip
Valkoun a Roman Vaněk). Po téměř sedmiletém
působení nastala pauza a personální změny. Od
dubna roku 2014 byla činnost kapely obnovena

pro příležitostné hraní a obohacena o zpěv Katky
Matysové.

pátek 28. dubna od 20 hodin
Bigbítek
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
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O literatufie s Ladislavem ·er˘m
Ladislav Šerý (1958) vystudoval češtinu a fran-
couzštinu na Filosofické fakultě UK v Praze, dlou-
há léta topil ve smíchovských činžácích, poté před-
nášel moderní francouzskou literaturu, přitom
překládal Artauda, Bataille, Daumala, Queneaua,
Camuse a jiné. 

Vydal pět opusů: První knížka o tom, že řád je cha-
os a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě
a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že
moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je je-
nom jako a že ještě nenastala ta pravá dekoloniza-
ce a že i to umění je jeden velkej mýtus (1997),
Laserová romance (2005), Laserová romance 2
(2008), Laserová romance 3 (2009) a Nikdy ne-

bylo líp (2016). Za tuto pozoruhodnou variaci na
slavnou undergroundovou knihu Jana Pelce A bu-
de hůř…, která je bezohlednou analýzou pozdní
doby polistopadové, na níž se už nedíváme očima
lidí na okraji společnosti, nýbrž dětí revoluce,
dnes již stárnoucích pražských intelektuálů, je ak-
tuálně nominován na cenu Magnesia Litera.

stfieda 5. dubna od 19 hodin
Ladislav ·er˘
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarmaFoto Zuzana Lazarová

V dubnu cestujeme po Asii
První dubnová cesta, v rámci Cestovatelského klu-
bu, bude s Markem Císařem, který nám představí
Thajsko. Druhá výprava, tentokrát do středu
Asie, bude s Pavlem Svobodou, ten povypráví o ex-
pedici pro nejnáročnější dobrodruhy.

Thajsko
Místo, které láká nádhernými přírodními scené-
riemi, tajuplnými chrámy, exotickou kuchyní

a v neposlední řadě přátelskými lidmi i slony. A ač-
koli je na jednu stranu plná cestovatelů všeho dru-
hu z různých koutů světa, dají se zde stále nalézat
nádherná a opuštěná místa, která uspokojí i ty,
kteří vyhledávají spíše starý tradiční nádech země.
Ten už na mnoha místech turistický boom již zni-
čil. 

Kyrgyzstán 
Kyrgyzstán je zemí divokých koní a vysokých hor.
Vydáme se ke krásnému jezeru Ala Kol v centrál-
ním Ťan-Šanu či pustou krajinou k ledovci
Inylček. Tradiční pohostinnost zdejšího kraje po-
cítíme u jezera Song Kul, kde nás místní pastevci
rádi pozvou na kumys či čerstvou smetanu. Druhá

část cesty nás zavede do starověkého města Oš
s obřím orientálním bazarem.

stfieda 12. dubna od 18 hodin
Thajsko
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 26. dubna od 18 hodin
Kyrgyzstán
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã
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Kavárensk˘ kvíz posedmé!
Také si u televizních soutěží říkáte, že je to jedno-
duché a že byste určitě vyhráli? Přijďte si to vy-
zkoušet naživo! 

V kavárně KUS na Střelnici se každý první čtvrtek
v měsíci koná Kavárenský kvíz. Jedná se o zábav-
nou vědomostní soutěž, v níž dvou- až čtyřčlenné
týmy v pěti kolech odpovídají celkem na padesát

pět otázek z různých okruhů (dějepis, zeměpis, li-
teratura, ale i filmy). Soutěžního večera se pravi-
delně účastní asi pět týmů, zatím nejúspěšnějším
měsícem zůstává únor, kdy dorazilo týmů celkem
jedenáct. „Je to opravdu zábava, která má velký
úspěch, a obvykle po skončení kvízu ještě sedíme
a klábosíme,“ chválí si akci hlavní koordinátorka
Daniela Weissová. 

ãtvrtek 6. dubna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

Kino Sféra pofiádá
dal‰í speciální 
projekci pro dûti

Po úspěšné kostýmové projekci LEGO Bat-
mana zveme děti v sobotu 22. dubna do kina na
další událost, kterou je „Premiéra pro dětské
šéfy“ nového animovaného filmu Mimi šéf. 

Film vypráví o malém dítěti, které nosí oblek
a stojí v čele tajné dětské organizace. A právě po
jeho vzoru čeká na děti, které dorazí ve „formál-
nějším“ oblečení, losování o krásné ceny před za-
čátkem filmu a na malé „šéfovské“ občerstvení.

Formálnější oblečení zdaleka neznamená jen
oblek. Rádi v kině uvidíme i mladé diváky v košili
nebo svetříku a mladé slečny v šatech nebo sukni.
Film bude pro malé šéfy promítán ve 3D.

Filmov˘ víkend 2017 
zná své datum!
Také v tomto roce bude turnovské letní kino dě-
jištěm letního filmového festivalu s názvem
Filmový víkend 2017. Akce se uskuteční od 11.
do 13. srpna.

I tentokrát se návštěvníci mohou těšit na výběr
šesti divácky atraktivních aktuálních filmových
hitů rozdělených do dvou nocí. 

Kromě samotných filmů čeká na účastníky akce
také bohatý doprovodný program. Veškeré dopl-
ňující informace postupně naleznete na webových
stránkách www.filmovyvikend.cz.

Foto Pavel Charousek

Foto Pavel Charousek
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Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

nedûle 2. dubna 2017 – Screamers a Techtle
Mechtle – 20 let s Vámi (travesti show) 280,–

sobota 8. dubna 2017 – Misantrop (Abonentní před-
stavení + veřejnost) 350,–

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

sobota 15. dubna 2017– ROH: Madama Butterfly
(opera) 250,– / 200,– senioři a děti do 18 let

úter˘ 18. dubna 2017 – Stanislav Zindulka
(Pohovka) 200,– / senioři na OSV 140,–

stfieda 19. dubna 2017 – Madrigalová komedie
(Turnovský hudební večer) 100,–

sobota 22. dubna 2017 – Čarodějná pohádka
(Mámo, táto pojďte se mnou do divadla!) 50,–

stfieda 26. dubna 2017 – Kyrgyzstán (Cestovatelský
klub) 90,–

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

pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra (Abonentní
představení + veřejnost) 380,–

stfieda 10. kvûtna 2017 – Urbex – krása zániku
(Cestovatelský klub) 90,–

ãtvrtek 18. kvûtna 2017 – Ivan Hlas trio (koncert) 170,–

nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny (volné
divadelní představení) 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)

Îlutá ponorka Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com, tel.: 603 293 957

stfieda 5. dubna od 18.30 do 22 hodin
Velikonoãní vûncování
Tvořivá dílna pro dospělé. Uděláme si společně
velikonoční dekorace z čerstvého proutí, skořápek
a dalších přírodních i alternativních materiálů.
Kapacita 10 osob, rezervace místa nutná na mailu
ladicka@email.cz. Cena 150 Kč. Máte-li tavnou
pistoli nebo zajímavý doplňkový materiál, bude se
hodit. Výtvarná dílna v přízemí Žluté ponorky

úter˘ 11. dubna od 14 do 18 hodin
Velikonoce v Ponorce
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Na velikonoč-
ní notu naskočíme s tradičním i netradičním zdo-
bením kraslic a zkusíme si ušít ošatku ze sena pro
naše krásné kraslice. Vítáni jsou nadšenci všeho
věku. Vyfouklá, ale i vařená vajíčka se vám budou
hodit. Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. Výtvarná dílna
v přízemí Žluté ponorky

úter˘ 25. dubna od 16 do 18 hodin
Jarní besídka irsk˘ch tancÛ 
– Feis Ponorka 2017
V tanečním sále Žluté ponorky proběhne již V.
ročník sólové soutěže členů kroužku irských tan-
ců. Sál v přízemí Žluté ponorky

úter˘ 25. dubna od 14 hodin
Turnovsk˘ kos 2017
18. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepší-
ho turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v pěti
kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež
do 15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí
by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje
postupující na Kosa. V případě, že ve škole nomi-
nační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do
soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky.
Propozice na webu www.zlutaponorka.turnov.cz.
Základní umělecká škola Turnov, náměstí České-
ho ráje

nedûle 30. dubna od 17 hodin
âarodûjnice na Lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čaro-
dějnic. Od 17 do 19 hodin soutěže a hry pro děti.
Po 19 hodině vyhlášení nejkrásnější malé čaroděj-
nice a po 20 hodině bude zapálen velký oheň.
Občerstvení tradičně v režii SDH.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Výstavy a akce 

21. dubna–24. záfií, Kamenáfisk˘ dÛm
VernisáÏ v˘stavy v pátek 21. dubna od 17 hodin
Ovce, moje ovce
V pátek 21. dubna začíná výstava s názvem Ovce,
moje ovce, která, jak si jistě každý z tohoto titulu
dovodí, bude věnovaná chovu ovcí a jejich hospo-
dářskému využití. Kromě historie chovu ovcí v Če-
chách tu bude představeno nejrůznější zužitková-
ní všeho, co naši předkové z tohoto užitečného
tvora mohli získat. Návštěvník se tak bude moci
dozvědět, jak a do jaké míry se ovčí mléko zpraco-
vávalo na sýr, tvaroh i máslo, co pro naše hospo-
dářství znamenala úprava a zpracování vlny.
Výstava připomene nejen samotné ovce, ale i lidi,
kteří byli s jejich chovem bezprostředně spjatí.
Stejně tak bude představeno téma ovcí a pastevec-
tví v symbolickém myšlení lidí.

Přednáška

25. dubna od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Hospodáfisk˘ v˘voj venkova
a mûst v âechách do poãátku
industrializace 
Přednáška seznámí s okolnostmi a vlivy, které při-
spívaly ke změnám našich vesnic, poddanských
i královských měst od raného středověku přes pře-

měny pohusitské doby a třicetileté války až do do-
by, než české aglomerace začaly ovlivňovat mo-
dernizační procesy, které vytvořily průmyslovou
společnost – tedy přibližně do poloviny 18. století.
Vstupné 25 Kč.

13. dubna–28. kvûtna, V˘stavní sál
VernisáÏ v˘stavy ve ãtvrtek 13. dubna od 16.30 hodin
Zkamenûliny – archiv Ïivota
Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková a Mgr.
Tomáš Lehotský, Ph.D. nabízejí návštěvníkům vý-
stavy ucelené informace o rozmanitosti životních
forem v různých obdobích geologické historie
Země. K tomu slouží 14 instruktivních výstavních
panelů. Zajímavého kontrastu dosáhli autoři
výstavy kombinací panelů moderních, populárně
zaměřených a klasických školních výukových
tabulí. 

V úvodu výstavy je na příkladech objasněn
vznik zkamenělin jako naprosto výjimečného pří-
rodního jevu. Návštěvníka výstavy jistě zaujme
efektní kolekce trilobitů z klasické oblasti českých
prvohor, dále pěkné zkameněliny amonitů, ryb
a ukázky prvohorní flóry. Součástí výstavy je i ilu-
ze pravěkého moře. Závěr výstavy patří zástup-
cům nejmladších čtvrtohorních savců a improvi-
zované kvarterní jeskyni dominuje úplná lebka
jeskynního medvěda.

15. bfiezna–13. dubna, Kamenáfisk˘ dÛm
VernisáÏ v˘stavy probûhne ve stfiedu 15. bfiezna v 10 hodin
âesko-polsk˘ dûtsk˘ v˘tvarn˘ salón
Jawor–Turnov 
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejzají-
mavější dílka dětí z Turnova a polského Jaworu,
které vznikly v průběhu roku 2016. Výstavu zahá-
jí veselým zpěvem Berušky z MŠ Zborovská. 

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin 

DlaskÛv statek v Dolánkách
sobota 15. dubna 
Velikonoce – Pa‰ijov˘ t˘den –
Pa‰ijové nitû
Velikonoce – svátky obnovy života v období pře-
chodu zimy v jarní období. Vrcholí ve Svatém týd-
nu, kterému říkáme Pašijový nebo Velký. Začíná
Květnou nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem,
Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem ve-
likonočním a Červeným pondělkem, který je spo-
jen s pomlázkou. Téměř zapomenutým zvykem
spojeným s Pašijovým týdnem je předení pašijo-
vých nití. Tento dříve velmi rozšířený zvyk, zejména
v oblastech, kde bylo tkalcovství jedním z význam-
ných zdrojů obživy, se praktikoval od Škaredé
středy, kdy oficiálně končívaly zimní přástky do
Velkého pátku. Než přadleny uklidily kolovraty do
komor, každá si upředla kousek pašijové nitě.
Použitím pašijových nití na šatech či plachtě se
přenášela ochranná moc na člověka i hospodář-
ství. V období válek vetkávaly ženy vojákům tyto
nitky do košil, aby se jim vyhnuly nebezpečné stře-
ly. Pokud se chcete i vy s tímto téměř zapomenu-
tým obyčejem seznámit, zajděte v sobotu 15. dub-
na na Dlaskův statek v Dolánkách, kde je pro vás
kromě předení pašijových nití nachystán další za-
jímavý program. Chybět nebude ani tradiční ře-
meslný jarmark a občerstvení. 

DlaskÛv statek otevfien dennû 
kromû pondûlí od 9.00 do 16.00 hodin
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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

Planeta Zemû – Pfiíroda na Zemi 
Duben je měsícem projektu environmentální eko-
logické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi.
Pořádá se ve spolupráci s Městem Turnov, Odbo-
rem životního prostředí.

úter˘ 4. dubna od 9 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 14. ročníku přehlídky v umění vyprá-
vět. Nejlepší vypravěči postupují do regionálního
a oblastního kola. 

úter˘ 4. dubna od 18 hodin, 
ãítárna knihovny v oddûlení dospûl˘ch 
âtenáfisk˘ klub – detektivky 
Setkání čtenářů nad oblíbenými knihami na dané
téma, tentokrát se zaměříme na detektivní žánr.
Jaroslav Kříž bude mluvit o historii tohoto žánru.

úter˘ 4. dubna od 19 hodin, DÛm Na Sbofie
ãtvrtek 6. dubna od 14 hodin, penzion ÎiÏkova Klub aktivní senior 
stfieda 19. dubna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Josef DrahoÀovsk˘ 
Pořad o významném českém sochaři, glyptiku
a profesoru UMPRUM Praha k jeho 140. výročí
narození. 

stfieda 5. dubna od 9 do 11, aÏ 17 hodin, sálek ICM 
Student Agency – studijní pobyty
v zahraniãí 
ICM ve spolupráci se Student Agency připravilo
pro studenty a mládež blok přednášek o jazyko-
vých a pracovních pobytech v zahraničí. 

úter˘ 11. dubna od 19 hodin, DÛm Na Sbofie 
MÛj Ïivot s mikrofonem 
– redaktor Robert Tamchyna
Autorský večer s novinářem a moderátorem Čes-
kého rozhlasu Robertem Tamchynou, držitelem
ceny Ferdinanda Peroutky a ceny Prix Bohemia.

ãtvrtek 13. dubna od 14 hodin, penzion ÎiÏkova, 
Klub aktivní senior
Velikonoãní tvofiivá dílna 
Tradiční velikonoční dílna pro seniory v rámci
Klubu aktivní senior zaměřená na velikonoční vý-
robky a dekorace s jarními motivy. 

stfieda 19. dubna od 18 hodin, 
ãítárna knihovny v oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ 
Dubnové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. 

ãtvrtek 20. dubna, od 14 hodin, penzion ÎiÏkova, 
Klub aktivní senior
Jak peãovat o nohy a ruce 
Setkání s pedikérkou, která poradí a prakticky uká-
že, jak pečovat o nehty, nohy i ruce v každém věku. 

nedûle 23. dubna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna proutûná – ãarodûjnická 
Dílna zaměřená na výrobu z proutí, a čarodějnic-
ké klobouky na svátek čarodějnic. 

pondûlí 24. dubna od 18 hodin, 
základní ‰koly v Ale‰ovû ulici Turnov II.
Island – ostrov panenské pfiírody
Další cestopisná přednáška známé cestovatelské
dvojice Pavla Chluma a Petra Kvardy. 

ãtvrtek 27. dubna od 14 do 17 hodin, sálek ICM
Speciální (S)tvofiitelna 
– recyklaãní dílna
Poněvadž máme měsíc planety Země, připravili
jsme speciální dílnu na téma recyklace a papír.
Lektorky jsou Bára Havlátová a Pavlína Skálová.

pátek 28. dubna od 15.30 hodin, sálek ICM 
Arménie a Gruzie na vlastní pûst
Dva mladíci z Mladé Boleslavi se rozhodli, že
o prázdninách prozkoumají krásy Arménie
a Gruzie. 

Nové knihy
Jan Bauer – Až bude smrt mou paní
Barbara Cartland – Mizera
Helen Ellis – Americká hospodyňka
Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby (audio-
kniha)
Paula Hawkins – Dívka ve vlaku (audiokniha)
Stephen King – Konec hlídky
Vlastimil Vondruška – Znamení rožmberské
růže (audiokniha)

Prof. Josef DrahoÀovsk˘
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Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, 
e-mail: info@vctu.cz

Pfiímûstské letní tábory s hravû
vzdûlávacím programem

Od začátku března zahajujeme příjem přihlášek
na letní příměstské tábory plné nejen her a zábavy,
ale i trochu poznání a netradičních aktivit.

• pro děti ve věku 7–13 let
• denně od 9 do 16 hodin (nástup od 7.30 hodin,

vyzvednutí dětí do 17 hodin)
• kvalitní strava – 2 svačiny + oběd
• kombinace pohybových a tvůrčích aktivit s bo-

hatým edukativním programem
• profesionální lektoři
• sleva za včasné přihlášení (do 30. dubna 2017)

English Camp 2017
• 7.–11. 8. 2017
• tábor plný angličtiny

Cesta z mûsta
• 14.–18. 8. 2017
• tábor pro všechny, kteří chtějí poodhalit kouzlo

starých řemesel a život našich předků

V˘let do vesmíru
• 21.–25. 8. 2017
• tábor s vesmírnou tematikou

Více o táborech a podrobný program naleznete na
www.vctu.cz.

Otvíráme dvefie do svûta vûdy
Projekt byl realizován pracovníky Vzdělávacího
centra Turnov od března do prosince 2016 v rám-
ci aktivit T-Centra. Jeho cílem bylo seznámit žáky
s vědeckými pracovišti a perspektivními technic-
kými obory. Partnery projektu byly Technická uni-

verzita v Liberci, pracoviště Akademie věd České
republiky – středisko TOPTEC v Turnově,
a iQLandia Liberec.

Projekt probíhal formou workshopů a tří víken-
dových setkání. Celkem se ho zúčastnilo 14 stu-
dentů středních škol a 17 žáků základních škol
z Libereckého kraje, především z Turnova. Stu-
denti SŠ pracovali ve workshopech na téma
Světlo – fenomén současnosti a Multimédia. Žáci
ZŠ se seznamovali s nanotechnologiemi, kyberne-
tikou, robotikou a vesmírem. Po úvodním sezná-
mení s odborným problémem řešili studenti a žáci
pod vedením odborného lektora různé problémy.

A co se naučili? Poznali vědecké pracoviště
a ujasnili si, co všechno obnáší vědecký výzkum
a jak rozsáhlé a důkladné poznatky jsou k němu
potřeba. 

Projekt završil poslední etapu práce s nadanými
žáky v rámci T-Centra, která je orientována na po-
moc při jejich profesní orientaci. Pokud opět zís-
káme dotační podporu MŠMT, díky které se mohl
projekt uskutečnit, máme připraveno pro rok
2017 další pokračování. Děkujeme všem zúčast-
něným institucím a firmám za jejich podporu
a odborným lektorům za trpělivost a vynaloženou
práci navíc.

Více k projektu na www.vctu.cz/t-centrum

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti ve výkladu odborného průvodce o těžbě
a zpracování granátu. Ukázky broušení českého
granátu a zlatnických technik vysazování zasazo-
vání granátů. Přijďte se podívat i na jeden z nej-
větších granátů o průměru 7,5 mm a vážícího
0,7 g. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro
zpěváky „ČESKÝ SLAVÍK“.

Výstava:

duben–kvûten 2017
Kostely a kaple âeského ráje
výstava akvarelů Jirky Lodeho

Jirka Lode 
Narodil se v roce 1981 v Liberci, v Turnově trvale
žije od roku 2010. Vystudoval Nábytkářskou prů-
myslovou školu, později SUPŠ Turnov. Od dětství
se zajímal o výtvarnou tvorbu. 

V průběhu posledních několika let příležitostně
publikoval různé kresby, malby a fotografie.
V posledních letech se stále více věnuje kresbě
a akvarelu, díky čemuž vznikla také série Kostely
a kaple Českého ráje.
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patře infocentra)

V˘stava poãítaãové grafiky 
studentÛ SUP· a VO· Turnov
Výstava představuje studentské projekty, které
vznikly během výuky v předmětech informačně
technologického základu a počítačové grafiky pod
vedením zkušených pedagogů Mgr. Františka
Kocourka a Mgr. Lukáše Kočvary. Rozvoj výtvar-
ných schopnosti žáků s využitím moderních digi-
tálních technologií je ve 21. století nutností. Žáci
se seznamují se základy designu, počítačové grafi-
ky, typografie a 3D modelování. Tato výstava při-
bližuje turnovské veřejnosti nové výtvarné mož-
nosti studentů Šperkařské školy. Výstavu můžete
zhlédnout do konce měsíce dubna 2017. 

29. dubna
âesk˘ ráj dûtem
14. ročník akce na zahájení turistické sezóny
v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi Českého

ráje“ tentokrát v Turnově! Pro děti i dospělé bude
připraveno putování na Turnovsku plné soutěž-
ních úkolů a otázek, při kterém se na cestě setkají
s řadou postav z pověstí Českého ráje. Připraveno
je i divadelní představení na návsi v Přepeřích. 

start: Sportovně rekreační areál Maškova za-
hrada Turnov 8.15–11.00

cíl: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada
Turnov

Program:
od 12.00 Kulturně sportovní program včetně na-
fukovacích atrakcí (areál bude otevřen od 11.00)
14.00 Příchod krále Granáta s královnou

a družinou
14.30 Losování o zajímavé ceny z účastníků

pochodu

Trasa pochodu povede po turisticky značených
cestách, většina cesty je vhodná pro kočárky, část
je po místních komunikacích. Provoz bude koor-
dinovat Městská policie Turnov, za což jí předem
děkujeme.

Kde zaparkovat: parkoviště u SRA Maškova za-
hrada, centrální parkoviště u autobusového nád-
raží, parkoviště U Raka

Vezměte si s sebou tužku na zapisování správ-
ných odpovědí!

Záštitu převzal a finančně akci podpořil Libe-
recký kraj.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v dubnu: soboty, nedûle, svátky 10.00–17.00
(poslední prohlídka v 16.30)

Vzhledem k plánované úpravě plochy předhradí
nejsou na duben zařazeny žádné akce, prvním
jarním programem bude tedy až:

1. kvûtna od 14 hodin
Máj
Melodram na báseň Karla Hynka Máchy v nastu-
dování hudebního skladatele, režiséra, dramatur-
ga a pedagoga Zdeňka Zahradníka. Pro Valdštejn
již tradiční představení, přesto však jinak: na nové
hudební nahrávce zazní Stamicovo kvarteto
doplněné o harfu Ivany Pokorné a klavír v podání
autora. 

Hrají: Nikola Bartošová (Jarmila), Marek Pav-
líček (básník), Vojtěch Hrabák (Vilém), Kristina
Kubová (zpěv, sen Jarmily). Hudebně-poetické
obohacení a zpříjemnění prvomájového dne.
Vstupné: 80 Kč.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov
www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

stfieda 5. dubna od 10 hodin
Bfií‰ko na bfií‰ko – no‰ení dûtí
Proč je dobré nosit miminka od narození? Beseda
s Mgr. Martinou Peukerovou. 

úter˘ 11. dubna od 13 hodin
Waldorfská pedagogika
Principy a zásady waldorfské pedagogiky a jejich
uplatňování nejen ve škole. Seminář se zkušenou
waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.
Cena 30 Kč.

úter˘ 11. dubna od 17:30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život
s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou. Cena 100 Kč.
Přihlášení nutné na naruc.turnov@seznam.cz.
Více na www.mindfullife.cz.

stfieda 19. dubna 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.

stfieda 19. dubna od 19.30 hodin
Îenské archetypy
Večer pro ženy s Mgr. Martinou Peukerovou. 
Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz.

ãtvrtek 20. dubna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost.

ãtvrtek 20. dubna od 18 hodin
KdyÏ zvífie pomáhá – setkání 
rodiãÛ dûtí s autismem / ADHD
Beseda s Bc. Andreou Tvrdou ze společnosti
ELVAhepl, z.s, na téma Zvíře v sociálních služ-
bách, možnosti využití zooterapie, canisterapie
a další. Přednáška pro rodiče dětí s PAS a specific-
kými potřebami a všechny, koho tato problemati-
ka zajímá. Kapacita omezena, nutná rezervace na
naruc.turnov@seznam.cz. Cena za akci 50 Kč.

pátek 21. dubna 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.

pátek 21. dubna, 9–12 hodin 
Jarní rodinné focení 
s fotografkou Ivou Masopustovou
Na akci je nutné se objednat. 

pátek 21. dubna od 10 hodin 
Dítû a barvy
Děti je vnímají jinak než dospělí. Beseda s wal-
dorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za
akci 30 Kč.

úter˘ 25. dubna od 16 hodin 
Hledám práci
Beseda s poradkyní pro trh práce Michaelou
Uchytilovou. Cena za akci 30 Kč.

úter˘ 25. dubna od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život
s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou. Cena 100 Kč.
Přihlášení nutné na naruc.turnov@seznam.cz.
Více na www.mindfullife.cz.

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové
stránky www.naruc.cz.
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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

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

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
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Pak neváhejte a kontaktujte nás! Mezinárodní výrobce hygienických potřeb v Turnově nabízí tyto pozice: 

■ KONSTRUKTÉR-STUDENT
Požadujeme: absolvovaný min. 1 semestr technického kreslení, znalost AutoCAD či jiného 2D konstrukčního SW, 
znalost CREO výhodou, 1–2 pracovní dny v týdnu, možnost souvislé práce o prázdninách 

■ OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ STROJŮ – včetně jednoduchých oprav a údržby 
Požadujeme: technické myšlení, chuť učit se novým věcem, schopnost spolupráce v týmu

■ ELEKTROTECHNIK – SOU-SŠ elektro, platná vyhláška 50/78 Sb.§6
■ BALIČ – s možností zapracování na kontrolu kvality či obsluhu strojů
■ BALIČ-STUDENT na letní výpomoc – pro střídání letních dovolených 
■ MANIPULANT SKLADU – obsluha VZV

Požadavek: práce v nepřetržitém provozu (kombinace osmi a dvanáctihodinových směn) 

Prostor k profesnímu růstu a osobní perspektivu najde každý zájemce s chutí pracovat a učit se novým věcem. 
I uchazeči s praxí a vzděláním z jiných oborů mají u nás možnost získat další zkušenosti, např. strojní praxi.

Nabízíme: stabilitu a jistotu zaměstnání, celotýdenní dopravu ze Semil a Železného Brodu, 
dovolenou navíc, 13. a 14. mzdu, závodní stravování, stravenky a řadu dalších benefitů

CHCETE VĚDĚT VÍCE? 
Přijďte se k nám informovat osobně nebo volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767, případně pište 

nebo zasílejte životopisy na: katerina.rulcova@ontexglobal.com nebo jana.pecinova@ontexglobal.com. 

ONTEX CZ s. r. o., Vesecko 491, TURNOV

HLEDÁTE STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 
S MOŽNOSTÍ DALŠÍHO ROZVOJE?
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 2017

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. 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, AC Turnov, M. Halama, TST, OSM, OÎP, K. Doubravová, P. Charousek.

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

Na konci roku 2016 byl vyhlášen nový způsob za-
pojování veřejnosti do rozhodování o čerpání
zdrojů města prostřednictvím participativního
rozpočtu. Místostarostka Petra Houšková byla
kontaktní osobou, která konzultovala s iniciativ-
ními občany jejich projekty. Konzultováno bylo
celkově devět projektů, avšak některé nápady již

byly zařazeny mezi projekty města Turnova reali-
zované v letošním roce. 

Příkladem může být úprava Metelkových sadů
nebo bezbariérová plošina vedoucí vedle schodiš-
tě spojující sídliště U Nádraží s veřejnou plochu
v blízkosti základní školy v Alešově ulici. Sběr ná-
mětů od občanů města byl ukončen s prvním břez-

nem 2017. Z devíti konzultovaných motivů bylo
finálně přijato pět projektů pro vybudování či zve-
lebení veřejně přístupného místa pro obyvatele
Turnova. Všechny přijaté projekty byly formálně
zkontrolovány a drobné nedostatky byly předkla-
datelům vráceny na rychlé opravení. Náměty
prošly také veřejným představením na jednání ko-
mise Zdravého města a MA21, které se sešlo
v pondělí 3. dubna. 

Dovolíme si Vám zde v krátkosti představit pět
přijatých projektů pro Turnov 2017. Turnovská
mládež představila projekt na třídění obalů tetra-
pak, jejichž záměrem je upozornit na významný
nedostatek ve správě třídění odpadů v Turnově
a jeho okrajových částech. Cílem projektu Parla-
mentu mládeže města Turnova je vybudování do-
statečné sítě oranžových kontejnerů určených
k třídění kartonových obalů od nápojů. 

Další projekt představoval venkovní hřiště pro
všechny generace v klidové zóně v Dolánkách
u Turnova. Jednalo by se o umístění pěti posilova-
cích strojů a jedné modulární sestavy street work-
out na kondiční, protahovací a posilovací cvičení.
Cílem projektu je doplnit prostor v Dolánkách
u dětského hřiště i o prostor pro mládež, dospělé
i sportovce. 

I další projekt počítal s venkovní posilovnou pro
veřejnost, avšak s umístěním na atletickém stadionu
v Turnově. AC Turnov, které bylo předkladatelem
tohoto projektu, přistoupilo ke spolufinancování
cvičební sestavy pro bezplatné posilování u sta-
dionu. Prostřednictvím preferovaných prvků
(bradla, šikmá stolice, šikmá vzpěra, přímé ručko-
vadlo, hrazdy) by měla venkovní posilovna dopl-
nit stávající formy cvičení. 

Kter˘ z projektÛ navrÏen˘
obãany se letos uskuteãní? 
Město Turnov poprvé v rámci Zdravého města a MA21 připravilo participativní rozpočet na projekty 
od obyvatel města. Vyčleněná částka je ve výši 200 000 Kč. 
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Participativního rozpočtu také využil projekt na

doplnění herních prvků na dětském hřišti v ulici
Dělnická na Daliměřicích. Cílem projektu je zvýšit
kapacitu a využitelnost dětského hřiště, aby jej
mohla využívat i místní mateřská škola. K součas-
nému hřišti by dle projektu mělo být doplněno pět
herních prvků a jeden odpadkový koš. 

Poslední projekt představil discgolfové hřiště
v Dolánkách u Turnova. Cílem projektu je motiva-
ce široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného
času v přírodě, čímž by se oživil prostor bývalého
koupaliště v Dolánkách. Dle předkladatele by se
discgolfovým hřištěm vytvořila nová sportovní

atraktivita cestovního ruchu, protože obliba této
aktivity každoročně stoupá. Tento projekt jako je-
diný nesplnil zadání vyčleněnou částkou, a tak byl
vrácen k přepracování do maximální předkládané
výše 200 000 Kč. V případě neopravení rozpočto-
vé částky bude vyloučen z hlasování veřejnosti. 

Projekt, který Vás nejvíce zaujme, můžete pod-
pořit prostřednictvím hlasování na webových
stránkách města Turnova. Zde jsou také uvedeny
všechny podrobnosti projektů včetně grafického
znázornění. 

Občané Turnova mohou hlasovat celý měsíc až
do 30. dubna 2017.

Turnov prodává 
stavební pozemky
v lokalitû 
Hru‰tice-Károvsko
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov informuje o dalším prodeji stavebních po-
zemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. 

V současné době je připraveno 9 pozemků k pro-
deji pro zástavbu rodinnými domy. Nabízené pozem-
ky jsou v souladu s platným územním plánem a je-

jich prodej bude realizován ve dvou etapách. První
etapa prodeje se uskuteční 19. dubna 2017, kde je
nabízeno pět pozemků. Druhá fáze prodeje pro-
běhne v červnu roku 2017 a bude se jednat o zbý-
vající čtyři pozemky blíže k ulici Nad Farářstvím. 

Pozemky se budou prodávat formou výběrového
řízení. Základní kupní cena pozemků je stanovena
ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné infor-
mace 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.

V sobotu 8. dubna se na náměstí Českého Ráje do
Turnova vrací oblíbené farmářské trhy, které bu-
dou probíhat každou sobotu dopoledne. 

Stejně jako v minulých letech nabídnou pestrou
škálu produktů polabských a pojizerských farmá-
řů, výrobců a řemeslníků. Opět si budete moci
zpestřit svůj jídelníček o kvalitní české výpěstky
a výrobky. Mezi ně patří sezónní ovoce a zelenina
od různých druhů brambor, salátů, lilků, dýní po
český česnek, rajčata, papriky, okurky a další.
Každý týden Vám řezník přiveze výrobky z české-
ho masa, mléčná farma mléko a mléčné výrobky,
pekaři výborný kváskový chléb a další křupavé pe-
čivo a jako v minulých letech zde nakoupíte slad-

kovodní i mořské ryby. V dubnu bude na trhu vel-
ký výběr sadby a s nástupem teplejšího počasí

opět trhy rozkvetou barevnými tulipány, zavoní
narciskami a sortiment se během roku podle sezo-
ny bude postupně obměňovat. 

Na farmářských trzích můžete nejen dobře na-
koupit, ale i prodat. Přijďte nabídnout a prodat své
výrobky nebo přebytky ze zahrádek a okrasných
záhonů. Ať už jsou to sněženky, co Vám náhle přes
noc vykvetly, nebo třešně, které sami nedokážete
spotřebovat. Pokud máte zájem na trhu prodávat,
kontaktujte organizátory na telefonním čísle 602
100 470 nebo e-mailu trhyfarmarske@gmail.com.

Aktuální informace o trzích jsou na www.trhy-
farmarske.cz a pro informace o aktuálním sorti-
mentu trhu sledujte Facebook profil Pojizerské
Farmářské Trhy.

Sezona farmáfisk˘ch trhÛ v Turnovû je zpût
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Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov informuje o svozu bioodpadu v roce 2017.

Svoz biopopelnic bude probíhat obdobně jako
v předchozích letech. V dubnu a listopadu probíhá

svoz jednou za 14 dní. V období od května až do
října jsou biopopelnice sváženy jednou týdně.
Svozovými dny jsou středa a čtvrtek. 

Stfiedeãní termíny

5. 4. 19. 4.
3. 5. 10. 5. 17. 5. 24. 5. 31. 5.
7. 6. 14. 6. 21. 6. 28. 6.
5. 7. 12. 7. 19. 7. 26. 7.
2. 8. 9. 8. 16. 8. 23. 8. 30. 8.
6. 9. 13. 9. 20. 9. 27. 9.

Středeční svoz v těchto částech města:
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC

âtvrteãní termíny

6. 4. 20. 4.
4. 5. 11. 5. 18. 5. 25. 5.
1. 6. 8. 6. 15. 6. 22. 6. 29. 6.
6. 7. 13. 7. 20. 7. 27. 7.
3. 8. 10. 8. 17. 8. 24. 8. 31. 8.
7. 9. 14. 9. 21. 9. 28. 9.
5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10.
2. 11. 16. 11.

Čtvrteční svoz v těchto částech města: 
CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA,
U KASÁREN, HRUŠTICE, KÁROVSKO, 
DURYCHOV, VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ,
NUDVOJOVICE

Svoz bioodpadu v Turnovû pro rok 2017

Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o probíhajících pracích na hradě
Valdštejn. 

Oblíbený výletní cíl obyvatel Turnova i turistický
cíl města je v současné době v obležení stavební
techniky. Od března zde začali práce na úpravě
části předhradí, kde byl dlouhodobě neutišený
stav. Úpravy zajišťuje jičínská společnost ESCO.
Uprostřed vznikne příjemný zelený ostrůvek s no-
vou cestou, která dá pevný řád povolenému par-
kování. Kromě terénních úprav budou v předhra-

dí umístěny lavice se stoly a stojan pro cyklisty.
Práce před Valdštejnem by měly být ukončeny do
konce dubna 2017.

Na hradě Valdštejn probíhá od roku 2016 opra-
va střechy na kapli svatého Jana Nepomuckého.
Po zazimování prací se úpravy opět rozeběhly
a dokončení střechy by mělo být do konce května
2017. Práce na hradní kapli však zcela neskončí,
protože v letošním roce bude probíhat také oprava
fasády, která by se měla uskutečnit na podzim le-
tošního roku. V té době se také plánují první opra-
vy přístupového mostu. 

Na hradû Vald‰tejn probíhají úpravy

Sídli‰tû U NádraÏí ãeká
dal‰í ãást regenerace
Město Turnov provádí postupně regeneraci pa-
nelového sídliště v lokalitě Turnov II. Sídliště
U Nádraží projde již pátou etapou prací. 

Práce na regeneraci sídliště U Nádraží probíha-
jí postupně od roku 2009. Sídliště již prošlo čtyřmi
etapami, které přinesly zlepšení vzhledu částí síd-
liště a zvýšení komfortu pro bydlení. Revitalizace

celého sídliště je rozvržena do celkově sedmi pláno-
vaných etap. Celkové investice vložené do dosa-
vadních čtyř etap činily již více jak 21 milionů korun. 

V prosinci 2016 podalo město Turnov žádost
o dotaci na financování páté stavební etapy
u Ministerstva pro místní rozvoj. Do uzávěrky po-
dání projektů se přihlásilo celkem 68 žadatelů
o dotace v celkové hodnotě 251 milionů korun.
Z dotací bude podpořeno 23 akcí v celkovém obje-
mu 88,1 milionů korun. Město Turnov je mezi

podpořenými žadateli a v tomto roce zrealizuje
pátou etapu regenerace panelového sídliště, která
bude probíhat v severozápadní části Studentské
ulice. V rámci prací se také upraví schodiště spo-
jující sídliště s prostorem u základní školy a budo-
vy TSC. Schody budou opraveny a doplněny
o podpůrná madla. Pro bezbariérový přístup pro
vozíčkáře a maminky s kočárky bude nově zbudo-
vána samostatná najížděcí rampa v přiměřeném
sklonu.
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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.

Duben je měsícem projektu environmentální ekolo-
gické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi. 

Tento projekt vstupuje rokem 2017 do 10. ročníku
svého trvání. Pořádá se v rámci aktivit projektu
Zdravého města a MA 21 ve spolupráci s Městem
Turnov, odborem životního prostředí Městského
úřadu Turnov a Městské knihovny Antonína Marka
Turnov. Je připraven bohatý doprovodný program
pro školy i širokou veřejnost. 

Turnov se již třetím rokem účastní celorepubliko-
vé akce Ukliďme Česko, která se koná již 8. dubna
2017. Každý se může také zapojit do úklidu společ-

ných prostor města, okolí svého domu, či bytu i na
mezinárodní Den Země, který každoročně připadá

na 22. dubna. Tento den se stal již v roce 1990 eko-
logicky motivovaným svátkem, který upozorňuje na
dopady ničení životního prostředí a rozvíjí diskusi
o možných cestách řešení. V týdnu od 17. do 23.
dubna 2017 se do úklidových akcí zapojí turnovské
základní i střední školy. 

Všichni, kterým není životní prostředí lhostejné,
jsou srdečně zváni na všechny akce. Společnými si-
lami se pokusíme přírodu našeho města i okolí vy-
čistit od nepořádku a odpadků a dále jej chránit.
Podrobné informace naleznete na webových strán-
kách města Turnova, knihovny a dalších spolupořa-
datelů.

Duben v Turnovû je mûsíc vûnovan˘ planetû Zemi

Starosta zve obãany
na setkání do Ma‰ova
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání do Mašova.

Ve středu 12. dubna 2017 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Mašov setkání starosty s ob-
čany. Po roce se starosta vrací do lokality Mašova,
aby s obyvateli podiskutoval o problémech, které
je nejvíce trápí. Hlavními tématy setkání budou
chodníky a připravovaný projekt přestavby Zá-
kladní školy Mašov. 

Den otevfien˘ch dvefií
v matefisk˘ch ‰kolách
Odbor školství, kultury a sportu srdečně zve na
dny otevřených dveří turnovských mateřských
škol, které proběhnou v dubnu letošního roku. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro škol-
ní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. května až
16. května a slavnostní zápis se uskuteční ve stře-
du 10. května od 10.00 do 16.00 hodin. 

Před termínem zápisu do mateřské školy pro-
běhnou dny otevřených dveří. „Rodiče mají mož-
nost si školu prohlédnout a zároveň si vyzvednout
přihlášku pro umístění dítěte.“ Sdělila vedoucí
odboru školství, kultury a sporu Martina Mar-
ková. 

V případě zájmu o konkrétní mateřskou školu
také vedoucí odboru doporučila, aby rodiče doru-
čili přihlášku o přijetí na danou školu osobně nebo
poštou, a to nejpozději do dne zápisu tedy do 16.
května 2017.

Den otevřených dveří bude probíhat v těchto
termínech:

pondûlí 10. dubna 
MŠ a ZŠ Sluníčko, 9.00–11.30, 14.00–16.00
úter˘ 11. dubna 
MŠ 28. října, 9.00–11.30, 15.00–17.00
MŠ Alešova, 10.00–11.00, 15.00–16.30
MŠ Bezručova, 9.00–11.30, 14.00–16.00
MŠ Mašov, 15.00–17.00
MŠ Zborovská, 9.30–11.30, 15.00–16.00
MŠ Jana Palacha, 9.30–11.00, 14.30–15.30
stfieda 19. dubna 
Waldorfská MŠ, 10.00–12.00, 14.30–16.00

Zápisy budoucích 
prvÀáãkÛ 
Zápisy dětí do základních škol jsme byli do loň-
ského roku zvyklí provádět v lednu až v únoru
kalendářního roku. 

S rokem 2017 přišla změna vyplývající z novely
školského zákona, kdy došlo k posunu zápisů
k povinné školní docházce. Zápisy tak budou pro-
bíhat od 1. do 30. dubna 2017. Slavnostní zápis je
připraven na 4. dubna 2017 na všech základních
školách v Turnově.
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V˘zva pro hasiãe 
na rok 2017

Město Turnov vyhlašuje pro rok 2017 výzvu na
poskytnutí příspěvku na podporu hasičů. 

Město Turnov poskytne příspěvek na podporu
činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v oblasti požární ochrany a Sborů dobrovolných
hasičů v územní působnosti města Turnova. 

Žadatelem o podporu může být pouze právnic-
ká osoba, která je účetní jednotkou ve smyslu zá-
kona č. 563/1991 Sb. nebo její organizační složka
s právní subjektivitou. Písemná žádost o poskyt-
nutí finančních prostředků musí být doručena na
podatelnu Městského úřadu Turnov nejpozději do
30. dubna 2017. 

Úplné znění Pravidel pro poskytnutí příspěvku
včetně žádosti o poskytují finančních prostředků
na rok 2017, požadované přílohy a podmínky jsou
k dispozici na webových stránkách města Turnova
v sekci dotace města. 

Od dubna bude 
na radnici nov˘ 
mûstsk˘ architekt
Stavební úřad Městského úřadu Turnov infor-
muje občany ohledně možných termínech kon-
zultací s novým městským architektem. 

Od dubna 2017 bude pro obyvatele Turnova
k dispozici nový městský architekt, kterým se stal
turnovský rodák Ing. arch. Vladimír Kučera. Pan

Kučera má dlouholeté zkušenosti z projekční pra-
xe a působil také jako městský architekt města
Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem. 

Konzultace s novým městským architektem bu-
dou pravidelně každé první a třetí pondělí v měsí-
ci vždy od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři 303
v budově turnovské radnice. První termín konzul-
tace je již v pondělí 3. dubna 2017.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Město Turnov se v letošním roce více zaměřuje na
problematiku zvelebování městské části tzv. za ře-
kou – části Turnova II. 

V Turnově II. se nachází zhruba 40 % obyvatel
města, z toho důvodu se dlouhodobě uvažuje nad
zvýšením kvality života v této části. Na základě
dlouhodobých diskusí nad touto problematikou
a také vysoké prioritě zastupitelů města byl v led-
nu tohoto roku připraven koncepční materiál ma-
pující celou problematiku občanské vybavenosti
v Turnově II. 

Únorové a zároveň první setkání starosty To-
máše Hockeho v rámci Zdravého města Turnova
a MA21 proběhlo v jídelně základní školy v Ale-
šově ulici. Do nově zrekonstruovaných prostor
školy přišlo téměř padesát obyvatel, aby se při pří-
ležitosti kulatého stolu dozvěděli informace o plá-
novaném projektu rekonstrukce Nádražní ulice
a vylepšení stavu občanské vybavenosti v této čás-
ti města. Starosta s obyvateli diskutoval o postup-
ných krocích narovnávání stávající situace v ob-
lasti Turnova II. 

Názory na současný stav a případné preference
obyvatel byly zjišťovány pomocí anketních šetření

přímo při setkávání s obyvateli a také prostřednic-
tvím webových stránek. Jedno šetření se zaměřilo
na potřeby dětí a mládeže, kterou vypracovávalo
Středisko pro volný čas mládeže Žlutá Ponorka
a odbor školství, kultury a sportu Městského úřa-
du Turnov. Šetření se týkalo využití volného času
v organizovaných kroužcích. Z celkového počtu
942 dětí z turnovských základních škol, které se
vyjádřily, nenavštěvuje žádný kroužek zhruba jen
200 dětí. Dalším šetřením byla anketa, která uka-

zovala preference obyvatel Turnova II. Celkově se
anketního šetření zúčastnilo 135 obyvatel Turno-
va. Z toho 21,5 % osob se vyjádřilo, že je spokoje-
no se stávajícím stavem občanské vybavenosti.
Nejvíce lidí preferuje relaxační plochy s lavičkami
a dále plochy pro rodiny s dětmi. Další otázka dá-
le zjišťovala spokojenost s plochami pro sportovní
vyžití. Necelých 70 % respondentů uvedlo, že je se
stávajícím stavem sportovišť spokojeno. Poslední
část ankety se zaměřovala na konkrétní úpravy ve-
řejných ploch. 49 osob vyžaduje doplnění měst-
ského mobiliáře v podobě laviček, odpadkových
košů nebo sloupů veřejného osvětlení. Druhou
nejčastější odpovědí bylo, že obyvatele nejvíce trá-
pí chybějící parkovací plochy, které chce rozšířit
43 % obyvatel. 18 obyvatel není spokojeno
s množstvím sportovně-rekreačních ploch. 27 %
obyvatel si přeje rozšířit plochy s veřejnou zelení
a 11 % osob si myslí, že by bylo vhodné navýšit
plochy pro vyžití dětí. Pouze 6 osob by si přálo
umístit více uměleckých děl a na závěr nejvíce
osob by si přálo, aby byla vybudována multifunkč-
ní budova pro kulturní a společenské vyžití. Pro
tuto variantu se vyjádřilo 47 % respondentů.
Všem obyvatelům za jejich názor děkujeme.

V˘sledky vefiejného mínûní v Turnovû II.
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Kompostárna od dubna
opût pfiijímá bioodpad 
Odbor životního prostředí a Technické služby
Turnov informují, že kompostárna na Malém
Rohozci bude po zimním období opět otevřena. 

Kompostárna své dveře otevře poprvé v sobotu
1. dubna 2017. Přivážet sem můžete větve, trávu,
listí a další bioodpad, který na zahrádce nashro-
máždíte. 
Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí 9.00–17.00
Středa 9.00–17.00
Pátek 9.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

BlíÏí se âarodûjnice
Poslední dubnový večer bude opět na mnoha
místech probíhat „Pálení čarodějnic“. Je to vel-
mi starý a dodnes živý lidový svátek. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čaro-
dějnic Na Lukách za autobusovým nádražím v Tu-
rově. Na tuto lokalitu mohou občané Turnova
přivážet pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je za-
kázáno sem odkládat lakované dřevo, pařezy
a další jiné odpady. Přivážení materiálu bude pro-
bíhat od 1. 4. 2017 do 29. 4. 2017 do 16.00 hodin.

Materiál je možné přivézt pouze v sobotu od 9.00
do 18.00 a v neděli od 9.00 do 17.00. V tento čas
bude na místě vždy přítomen zástupce Sboru dob-
rovolných hasičů Turnov, který bude kontrolovat
jaký materiál a kam odkládáte. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odkládat
jakýkoliv materiál. Pokud by sem někdo odložil ma-
teriál mimo stanovenou dobu, může být takové
jednání klasifikováno jako odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa. Za toto porušení zákona o pře-
stupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Prostor
bude trvale monitorován Městskou policií Turnov.

V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov:

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925

MěÚ Turnov, 
odbor životního prostředí a SDH Turnov

Turnov zná vítûze
v anketû Nejlep‰í
sportovec za rok 2016
V úterý 28. února byla zakončena nelehká úlo-
ha odborné hodnotící komise a byly vyhlášeny
konečné výsledky 25. ročníku ankety Nejlepší
sportovec roku Města Turnova, tentokrát za ka-
lendářní rok 2016. 

Přes sto padesát hostů a příznivců turnovského
sportu tleskalo ve velkém sálu KC Střelnice vítě-
zům pěti kategorii: nejlepší sportovec, nejlepší ko-
lektiv dospělých, nejlepší trenér, nejlepší akce
a největší sportovní naděje do 18 let. 

Oceněni byli také nominovaní jednotlivci a ko-
lektivy v kategoriích mládeže a do Zlaté knihy
Turnovského sportu byla zanesena další dvě vý-
znamná jména: Ludvík Košek a Miroslav Reichl.
Korunu královny turnovského sportu převzala
z rukou starosty Turnova pana Ing. Tomáše
Hockeho Michaela Omová, která se v roce 2016
stala dvojnásobnou mistryní světa v radiovém ori-
entačním běhu. Turnovský sport po roce znovu
dokázal, že se má čím pochlubit a vítězové hlav-
ních kategorii jsou tím nejlepším vzorem pro rov-
něž oceněné, mladé nástupce. 

Výsledky ankety naleznete na webových strán-
kách města Turnova. 

ãtvrtek 27. dubna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

V Turnově se objevili dva zájemci o umístění soukro-
mé základní školy. Celou záležitost projednala rada
města na svém jednání 8. března 2017.

Od začátku roku 2017 Město Turnov obdrželo dvě
žádosti od soukromých subjektů na provozování zá-
kladního vzdělávání. V Turnově se nabízí možnost
otevřít vzdělávání novým vzdělávacím směrům.
Obě žádosti prošly jednáním komise pro výchovu
a vzdělávání a jednáním na Radě města Turnova.
Žadatelé mají zájem otevřít školu od září 2018.
Jeden ze žadatelů má již v tuto chvíli zajištěnou bu-
dovu i personál. „Se zástupci jednotlivých iniciativ
probíhá od podání žádosti otevřená a vzájemná ko-

munikace. Jsou domluveny další konkrétní kroky
a časový harmonogram jednání. Jedním z kroků

jsou osobní návštěvy v již otevřených soukromých
školách na území České republiky, které proběhly
v březnu.“ uvedla Petra Houšková.

Rada města na svém posledním jednání prodis-
kutovala otázku dalších příležitostí ve vzdělávání
a souhlasí morálně s myšlenkou založení soukro-
mých základních škol na území města Turnova.
Rada města dále projevila zájem o široké spektrum
informací ke všem aktuálním záměrům, které se tý-
kají soukromého a alternativního vzdělávání, uvíta-
la dosavadní aktivitu místostarostky Petry Houš-
kové v komunikaci se zájemci a pověřila ji a odbor
školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov
dalším jednáním v této záležitosti. 

Mûsto Turnov jedná o soukromém vzdûlávání 
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Kavárna a restaurace KUS

Nabízíme 
stabilní zamûstnání v pfiíjemném prostfiedí, 

dobré platové ohodnocení a zamûstnanecké bonusy. 
Nástup moÏn˘ ihned. 

Dále nabízíme moÏnost dlouhodobé brigády 
– minimální vûk 18 let.

Pi‰te na kct@kcturnov.cz. 

servírku/ãí‰níka 
pfiijme

a kuchafie
na HPP 


