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Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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O literatuﬁe
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Únor bíl˘...
Pranostiky jsou založeny na jistých souvislostech
meteorologických jevů a ročních období, jež podléhají dlouhodobým zkušenostem. Spoléhat se na
ně v dnešní době není příliš moudré a může to být
označováno dokonce za úsměvné, ale přesto dávají
především v oblasti zemědělství naději a možnost
očekávat jisté výsledky. V oblasti kultury existují
zase programy, které nám dopředu sdělují, co můžeme očekávat, oproti pranostikám bývají jasně dané
a dá se na ně spoléhat s výjimečnou přesností.
Program únorový je skutečně pestrý. Plesová
sezóna je v plném proudu a vzhledem k oslavám
založení republiky se Městský ples vůbec poprvé
zahalí do tematického hávu, jímž je právě období
první republiky. Ještě větší přehlídka „kostýmů“
se ale odehraje v sobotu 10. února, kdy plesovou
sezónu, dovolím si říci, naruší Maškarní bál pro
dospělé. A to je událost, kterou si nemůžete nechat ujít. Osobně jsem si maškarní plesy na

Střelnici přála, protože takový druh zábavy, dle
mého, v programu zkrátka chybí. Nejen k tanci,
ale i poslechu nám zahraje uskupení M.T.O.
Universal Praha v čele s Tomášem Hanákem (více
na straně 13).
Rozhodně nemohu opomenout další ročník divadelního festivalu Modrý Kocour, jehož bohatý
program naleznete také uvnitř měsíčníku, který
právě držíte. Na všechna představení vás za pořadatele festivalu srdečně zvu.
V neposlední řadě zmíním kino Sféra, které
i v únoru nabídne speciální projekce. Především
dětské diváky potěší doprovodný program ke
snímku Pračlověk, jehož tvůrce Nick Park má na
triku například i oblíbenou dvojici Wallace &
Gromit.
Únor tedy, alespoň co se týče té kultury, rozhodně nebude jenom bílý.
Romana Holubová
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 1. února
10.00 – KINO SFÉRA
Milada
životopisný
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zamilovan˘ sukniãkáﬁ
volné divadelní představení
v předprodeji 350 Kč / na místě
390 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Prezident Blaník
komedie

130 Kč

pátek 2. února
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples OHS
tﬁídy H4 a S4
ples
170 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Prezident Blaník
komedie

130 Kč

sobota 3. února
14.30 – KINO SFÉRA
Coco 3D
animovaný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples ZU· Turnov
ples

200 Kč

nedûle 4. února
14.30 – KINO SFÉRA
Coco + 20 min. pﬁedfilm
Vánoce s Olafem
animovaný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

ãtvrtek 8. února
10.00 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû
dokumentární
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie
130 Kč

pátek 9. února
17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Krkono‰e
dokumentární, beseda s režisérem
100 Kč

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

úter˘ 6. února
19.30 – KINO SFÉRA
Zloãin a trest
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples 4.C
Gymnázia Turnov
ples
150/170 Kč

stﬁeda 7. února
8.30, 10.00 – MùSTKÉ DIVADLO
Vodnické ‰tûstí
představení pro školy

sobota 10. února
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jak princezna MáÀa
zachraÀovala Martina
z pekla
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla!
60 Kč

50 Kč

18.00 – KINO SFÉRA
Autostopem po S˘rii
Cestovatelský klub
90 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
posezení při dechovce
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17.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč
20.00 – KC ST¤ELNICE
Ma‰karní bál pro dospûlé
ples
v předprodeji 240 Kč /
na místě 300 Kč
nedûle 11. února
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
Tajemství ohnû a ledu
animovaný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
15.00 – KC ST¤ELNICE
Velk˘ rodinn˘ karneval
50 Kč / s maskou 30 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Prezident Blaník
komedie

130 Kč

úter˘ 13. února
19.30 – KINO SFÉRA
Neznámá dívka
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

17.00 – KINO SFÉRA
Tﬁi billboardy kousek
za Ebbingem
krimi/drama
120 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie
130 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
Tajemství ohnû a ledu 3D
animovaný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

Vyrazte na Ma‰karní bál s M.T.O. Universal Praha!

stﬁeda 14. února
18.00 – KC ST¤ELNICE
Nejlep‰í sportovec mûsta
Turnova roku 2017
slavnostní vyhlášení výsledků

kulturní pﬁehled
19.00 – KAVÁRNA KUS
Jan Burian
O literatuře

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovské orchestrální
sdruÏení
Turnovský hudební večer
v předprodeji 120 Kč /
150 Kč na místě
ãtvrtek 15. února
10.00 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû
dokumentární
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Otakar Brousek ml.
Pohovka
200 Kč /140 Kč
seniorské vstupné na OSV
19.30 – KINO SFÉRA
Black Panther
akční
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
pátek 16. února
19.30 – KINO SFÉRA
Black Panther 3D
akční
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let
20.00 – KC ST¤ELNICE
Mûstsk˘ ples
ples

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples absolventÛ
a pﬁátel OHS Turnov
ples
800 Kč
nedûle 18. února
14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Prezident Blaník
komedie

130 Kč

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

stﬁeda 21. února
18.00 – KINO SFÉRA
Zemí ·kipetarÛ aneb
vítejte v Albánii
Cestovatelský klub
90 Kč
ãtvrtek 22. února
10.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Akta Pentagon: Skrytá
válka
drama/historický
120 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Moje malá úchylka
abonentní divadelní představení +
veřejnost
v předprodeji 380 Kč /
na místě 420 Kč

pátek 23. února
17.00 – KINO SFÉRA
Black Panther
akční 130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Aniãka a letadélko
– Pan P není kretén
komedie – Slavnostní zahájení
festivalu Modrý Kocour
19.30 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá nevûrná
komedie/romantický
130 Kč

úter˘ 20. února
19.30 – KINO SFÉRA
Rodinné ‰tûstí
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

sobota 24. února
14.30 – KINO SFÉRA
Praãlovûk
animovaný 130 Kč /110 Kč děti do 15 let
Dětské odpoledne

pondûlí 19. února
8.30, 10.00 – MùSTKÉ DIVADLO
Hudební pohádky
představení pro školy

50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá nevûrná
komedie/romantický
130 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč
nedûle 25. února
14.30 – KINO SFÉRA
Praãlovûk
animovaný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
17.30 – KC ST¤ELNICE
Slavnostní zakonãení
festivalu Modr˘ Kocour
17.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá nevûrná
komedie/romantický
130 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Tváﬁ vody
drama/fantasy

120 Kč

úter˘ 27. února
19.30 – KINO SFÉRA
Sama
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK
stﬁeda 28. února
20.15 – KINO SFÉRA
Zimní pohádka
balet
250 Kč / 200 Kč operní abonenti

220 Kč

sobota 17. února
14.30 – KINO SFÉRA
âertoviny
pohádka
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

ãtvrtek 1. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Padesát odstínÛ svobody
drama/romantický
140 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Black Panther 3D
akční 150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
posezení při dechovce

Pﬁím˘ pﬁenos z lond˘nského Royal Opera House
nabízí Zimní pohádku

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
únor 2018
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kino Sféra

Tﬁi billboardy
Zoufalé
kousek za
Ïeny dûlají
Ebbingem
zoufalé vûci

Milada

Prezident
Blaník

Coco

Nov˘ Ïivotopisn˘ film
o Miladû Horákové.

Lobbista Tonda Blaník
kandiduje na prezidenta!

Mlad˘ Miguel zaÏívá úÏasné
dobrodruÏství mezi kostlivci.

Kritiky i diváky oceÀovan˘ snímek
o volání po spravedlnosti.

Nová komedie Filipa Renãe
podle knihy Haliny Pawlowské.

Dokument o nejvy‰‰ích ãesk˘ch
horách za úãasti reÏiséra!

Ïivotopisn˘/drama, âR,
2017, 130 min., MP, dabing

komedie, âR, 2018,
90 min., 15+

animovan˘, USA, 2017,
109 min., MP, dabing

krimi/drama, USA, 2017,
115 min., 15+, titulky

komedie, âR, 2018,
83 min., 12+

dokumentární, âR, 2016,
103 min., MP

ãt 1. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 1. 2. – 19.30 / 130 Kã
pá 2. 2. – 19.30 / 130 Kã
ne 11. 2. – 19.30 / 130 Kã
ne 18. 2. – 17.00 / 130 Kã

3D so 3. 2. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã
2D ne 4. 2. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã
+ 20 min. pﬁedfilm Vánoce s Olafem

so 3. 2. – 17.00 / 120 Kã

so 3. 2. – 19.30 / 130 Kã
ne 4. 2. – 17.00 / 130 Kã

ne 4. 2. – 19.30 / 100 Kã
– beseda s reÏisérem

Krkono‰e

FK
Zloãin
a trest

Earth: Den
na zázraãné
planetû

Padesát odstínÛ svobody

·pindl

Snûhová královna:
Tajemství ohnû
a ledu

První celoveãerní film
Akiho Kaurismäkiho.

Dokument BBC provází jedním
dnem po na‰í zázraãné planetû.

Nenechte si ujít vyvrcholení!

ZasnûÏená romantická
komedie nejen o lyÏování.

Pokraãování animované
série plné dobrodruÏství.

krimi/drama, Fin., 1983,
91 min., 12+, titulky

dokumentární, VB, 2017,
95 min., MP, dabing

drama/romantick˘, USA, 2018, 105 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2017, 98 min., MP

animovan˘, Rus., 2016,
89 min., MP, dabing

út 6. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 8. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 15. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 8. 2. – 19.30 / 140 Kã
pá 9. 2. – 17.00 / 140 Kã
pá 9. 2. – 19.30 / 140 Kã
so 10. 2. – 19.30 / 140 Kã

so 10. 2. – 17.00 / 120 Kã
ãt 22. 2., ãt 1. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D so 10. 2. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D ne 11. 2. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
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ne 11. 2. – 17.00 / 140 Kã
so 17. 2. – 17.00 / 140 Kã
ne 18. 2. – 19.30 / 140 Kã
so 24. 2. – 19.30 / 140 Kã

kino Sféra

FK

FK

Neznámá
dívka

Black Panther

âertoviny

Rodinné
‰tûstí

Akta
Pentagon:
Skrytá válka

Rozhodnutí neotevﬁít dveﬁe znamená
smrt a nekoneãné v˘ãitky.

Wakanda a její král v posledním filmu pﬁed Infinity War.

Po ãertech hezká pohádka
ZdeÀka Tro‰ky!

Autenticky vykreslené rodinné
setkání se v‰emi strastmi.

Hvûzdnû obsazené drama
Stevena Spielberga.

krimi/drama, Bel./Fr.,
2016, 113 min., 12+, titulky

akãní, USA, 2018, 132 min., 12+

pohádka, âR, 2018,
101 min., MP

drama, Maì., 2016,
81 min., 12+, titulky

drama/historick˘, USA,
2017, 115 min., 12+, titulky

út 13. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D tit ãt 15. 2. – 19.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab pá 16. 2. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab so 17. 2. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D dab pá 23. 2. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

so 17. 2. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
ne 18. 2. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

út 20. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 22. 2. – 19.30 / 120 Kã

BALET

FK
Vûãnû tvá nevûrná

Praãlovûk

Tváﬁ vody

Sama

Zimní
pohádka

Nová komedie od reÏiséra filmÛ Láska je láska a ·pindl.

NeohroÏen˘ Dug z doby kamenné
musí zachránit svÛj kmen.

Netradiãní pﬁíbûh
o netradiãní lásce.

Luba Skoﬁepová o smyslu Ïivota,
touze po uznání a smrti.

Pohádkov˘ balet v pﬁímém
pﬁenosu z Lond˘na!

komedie/romantick˘, âR

animovan˘, VB, 2018,
89 min., MP, dabing

drama/fantasy, USA, 2017,
123 min., 15+, titulky

dokumentární, âR, 2017,
64 min., MP

balet, VB, 2018,
155 min., MP

pá 23. 2. – 19.30 / 130 Kã
so 24. 2. – 17.00 / 130 Kã
ne 25. 2. – 17.00 / 130 Kã

so 24. 2.– 14.30 Dûtské odpoledne
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 25. 2. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 25. 2. – 19.30 / 120 Kã

út 27. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

st 28. 2. – 20.15 / 250 Kã /
200 Kã operní abonenti

únor 2018
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Mûstské divadlo

Háta hlásí témûﬁ vyprodáno
Doslova pár posledních volných míst zbývá na komedii oblíbeného hereckého souboru Háta, která
do našeho divadla zavítá hned prvního února.
Komedie Zamilovaný sukničkář pojednává o záletném americkém velvyslanci Harry Douglasovi,
žijícím se svou ženou Lois. Vše začíná ve chvíli,
kdy Harry řekne, že odjíždí na víkend do Skotska
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude
na víkend v lázních. Harry se ovšem tajně vrací do
prázdného domu, jelikož si ve skutečnosti naplá-

noval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. Co bude následovat? Uvidíme!
O zábavu se postarají Lukáš Vaculík, Filip Tomsa,
Mahulena Bočanová nebo Adéla Gondíková a další.

ãtvrtek 1. února od 19.30 hodin
Zamilovan˘ sukniãkáﬁ
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 350 Kã / na místû 390 Kã

Na Pohovce s Otakarem Brouskem ml.
V únorovém setkání se můžete těšit na herce a dabéra, který je v hereckém prostředí především svými hereckými kolegy přezdíván Ťulda.
Otakar Brousek ml. pochází z hereckého prostředí, jeho otec Otakar Brousek starší (Báječná léta
pod psa, Pan Pickwick) byl přední český herec
a i jeho matka Jaroslava Brousková (Duhová Kulička, Jen se spolehni) byla herečkou. Absolvoval
pražskou konzervatoř, působil v kladenském divadle a později v Městkých divadlech pražských.
Mimo to byl i členem souboru Divadla Na Fidlo-

vačce či Divadla na Vinohradech. Filmový debut
ho čekal díky snímku Údolí krásných žab, vidět
jsme ho mohli i v seriálech (Ohnivý kuře, Ulice,
ad.). Večerem nás provede Milan Schejbal, o hudbu se postará Pavel Půta a Andy Seidl.

ãtvrtek 15. února od 19 hodin
Otakar Brousek ml.
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã

Kdo zachrání Martina?
Přijďte o sobotním dopoledni s dětmi na hranou
pohádku Divadélka Andromeda, v níž se omylem
do pekla dostane hodný Martin, společně budeme
držet palce statečné Máně, která se ho rozhodne
zachránit.
I to se zkrátka může stát, hloupý čert Hamaráš se
splete a sebere místo lakomého Hrabala hodného
a nic netušícího Bártovic Martina a odnese ho rovnou do pekla. A jelikož co peklo jednou schvátí,
již nikdy nevrátí, musí Martina někdo osvobodit.
8|
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A bude to statečná princezna Máňa. Jak se jí to
všechno podaří, uvidí děti ve veselé pohádce plné
písniček.

sobota 10. února od 10 hodin
Jak princezna MáÀa
zachraÀovala Martina z pekla
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Mûstské divadlo

V˘jimeãná parodie s Honzou Cinou
Moje malá úchylka pražského A studia Rubín,
kterou má na svědomí Tomáš Dianiška (např.
Mlčení bobříků, Zvrhlá Margaret), je parodií na
v dnešní době velmi oblíbený žánr salónních detektivky àla Agatha Christie. Díky rubínovskému humoru je hra zaručenou kvalitní zábavou.
„Já to neudělal, přísahám.“
Právě to tvrdí protagonisté hry. Hlavními postavami je poněkud bizarní čtveřice lidí, kteří jsou

pozváni do luxusní rezidence, a samozřejmě se
stane vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají motiv. To je nepříjemná
kombinace.
Taxikářka s orgasmickou poruchou (Hana Vagnerová nebo Berenika Kohoutová), starý magik
(Jan Cina – herec, dabér, moderátor, zpěvák a tanečník, který se narodil 20. března 1988 v Praze)
a plastický chirurg (Andrej Polák) jsou tak najednou v zajetí slepého komorníka a číšníka Alfréda
(Petr Vančura), který trpí Touretteovým syndromem, nezvladatelnou potřebou reagovat na vypjaté situace řevem a používáním vulgarismů. To vše
v uzavřeném prostoru rezidence, vzdáleni od civilizace – všichni zažívají mučivé obavy i exhibice
vlastních obsesí.
Detektivní parodie ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi, nemá vyšší ambice než
stylově pobavit; osloví především mladou generaci, ale cílí na každého, kdo dokáže brát umění
s nadsázkou. Kdo je v příběhu vrahem? Na to přijdete všichni.

pondûlí 19. února od 19.30 hodin (Pozor zmûna termínu!)
Moje malá úchylka
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo Tunov
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

Modr˘ kocour bude maso!
Modrý kocour už dávno není pouze druhým největším festivalem amatérského divadla v České republice.
Do Turnova, už na 23. ročník festivalu, opět zavítají profesionálové, loutková divadla, filmový režisér Michal Samir povede hereckou dílnou
a nebudou chybět ani hudební lahůdky z Prahy –
vyhlášená experimentální rapová formace Mutanti hledaj východisko a DJ Mardoša, člen slavné
kapely Tata Bojs.
Multižánrový mezinárodní festival, který z Turnova opět učiní kulturní centrum Libereckého
kraje, začíná už ve středu večer 21. 2. v Městském
divadle milovaným Rádobydivadlem Klapý. Modrý kocour překvapil v minulém roce turnovské di-

váky originálním slavnostním zahájením, které
gradovalo výběrem z erotické poezie z 18. století.
O představení Ušubraná se v Turnově ještě dlouho
mluvilo. A protože se festival s ničím nepáře, i tento rok se mohou diváci těšit na netradiční slavnostní zahájení, které uvede jeho ředitel a bývalý
herec Mario Kubaš.
„Musím přiznat, že jsem byl minulý rok trochu
v rozpacích, jak byli někteří diváci kvůli lechtivé lidové poezii v rozpacích. Což mně utvrdilo v přesvědčení, že tudy vede cesta. Umění tady není od
toho, aby hladilo po srsti, má obnažovat a klást
nepříjemné otázky. Umění by mělo být pořádné
maso, a proto jsme vizuál letošní kampaně postavili takto odvážně. Věřím, že se bude líbit. Jdeme
s kůží na trh, doslovně.“
únor 2018
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Mûstské divadlo

Modr˘ kocour se s tím nepáﬁe a roste dál
Modrý kocour opět představí více než 20 souborů
z celé České republiky, z Polska přijede opět slavný
loutkář Adam Walny se svými čtyřmetrovými loutkami.
První vrchol festivalu nastane v pátek, kdy v rámci
slavnostního zahájení vystoupí jedna z nejoriginálnějších českých hereček Anna Duchaňová
s představením Pan P není kretén, které odhaluje
ženský herecký život. Sobotnímu večeru budou
kralovat legendy českého divadla, ostravské divadlo přiveze legendární divadelní představení Ty,
který lyžuješ, a hned po něm vystoupí experimentální divadlo Kámen, vítěz Jiráskova Hronova.
Modrý kocour nabídne to nejlepší i nejmenším
divákům. Poprvé zavítá do Turnova absolutní česká loutkařská špička Toy Machine, která rozzáří
dětské duše představením Pinocchia a Pověstí
českých, které odehraje v sobotu a v neděli
v 10 hodin. Nebude chybět ani klasická činohra.
„Turnov je pro Modrého kocoura požehnáním,
zdejší publikum má divadlo v krvi. Myslím, že tento rok pokoříme magickou návštěvnickou hranici
2 500 diváků. A strop pořád nikde…,“ usmívá se
Mario Kubaš.
Program

stﬁeda 21. února
19.30, Mûstské divadlo
Rádobydivadlo Klapý
U koãiãí baÏiny (drama)

ãtvrtek 22. února
9.00–17.30, zrcadlov˘ sál KC
Herecká dílna Michala Samira
18.30, Mûstské divadlo
Hawa Drama Pardubice
Prasklo to... (komedie)
19.30, velk˘ sál KC
Divadelní klub Jirásek
Commedia àl carte
21.30, Mûstské divadlo
Společnost bloumající veřejnosti Turnov
Klozet (drama)

pátek 23. února
15.30, velk˘ sál KC
Divadlo jednoho Neherce Hradec Králové
O ãem sní asistent Minibaru âSD
(komediální drama)
17.00, Mûstské divadlo
Broukovcovo Kamdivadlo Česká Kamenice
Meier Müllerová Schulz (komedie)
18.45, velk˘ sál KC
Stopa Liberec
Google Shakespeare (komedie)
20.00, Mûstské divadlo
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Anička a letadélko
Pan P není kretén (komedie)

2018

15.30, velk˘ sál KC
OLDstars Praha
Bez vody (drama)
17.00, Mûstské divadlo
D.R.E.D. /Náchodsko Kladsko Pražsko/
Mé tûlo hraje tûlo (experiment)
19.30, velk˘ sál KC
Bílé divadlo Ostrava
Ty, kter˘ lyÏuje‰ (experiment)
21.00, Mûstské divadlo
Divadlo Kámen Praha
Dopis poslan˘ po‰tou (experiment)
00.00, kavárna KUS
DJ Mardo‰a (Tata Bojs) (přátelské posezení)

nedûle 25. února
10.00, velk˘ sál KC
Toy Machine
Povûsti ãeské (loutkové divadlo)
11.00, Mûstské divadlo
Kámoš drámoš Turnov
Stra‰idlo cantervillské (komedie)
13.00, velk˘ sál KC
Za oponou
Hamleteen (komedie)

sobota 24. února

15.00, Mûstské divadlo
Adivadlo Havlíčkův Brod
Zemû pokladÛ (komedie)

11.00, Mûstské divadlo
Walny teatr Waršawa
Gould-Wariacje! (loutkové divadlo)

| únor

14.30, Mûstské divadlo
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou
V takov˘ neãas (tanec)

23.00, velk˘ sál KC
Mutanti hledaj v˘chodisko (koncert)

10.00, velk˘ sál KC
Toy Machine
Pinocchio (loutkové divadlo)

10 |

13.00, velk˘ sál KC
Antonín Puchmajer D.S. Praha
Rösnerovo oko aneb Nutkání
souloÏit se sochami (experiment)

17.30, velk˘ sál KC
SLAVNOSTNÍ ZAKONâENÍ
Změna programu vyhrazena, aktuální program
na www.festival-modry-kocour.cz

hudební pozvánky / KCT informuje

Turnovské orchestrální sdruÏení
V únoru proběhne výroční koncert komorního orchestru, který je již řadu desetiletí součástí kulturního dění ve městě.

ťuje trvalá spolupráce se členy orchestru Divadla
F. X. Šaldy i zázemí turnovské ZUŠ. V roce 1993
se stal dirigentem orchestru Jan Novotný, od roku
2004 převzal jeho úlohu Ondřej Útrata.

Turnovské orchestrální sdružení bylo založeno
v roce 1891, od té doby funguje s malými přestávkami a sdružuje hudebníky ze širšího regionu
Turnova. V repertoáru převládají díla z období baroka a klasicismu. Sdružení spolupracuje na programech s dalšími turnovskými soubory. Nadstandardní úroveň amatérského orchestru zajiš-

stﬁeda 14. února od 19.30 hodin
Turnovské orchestrální sdruÏení
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

O literatuﬁe s Janem Burianem
Hostem únorového pořadu s Ondřejem Nezbedou
bude básník, písničkář, hudební skladatel a také
prozaik Jan Burian, syn avantgardního divadelníka E. F. Buriana a spisovatelky Zuzany Kočové.

váním. Roku 2012 vyšla jeho monografie o otci
s názvem Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Pro
rozhlas vytvořil ve stejném roce téměř třicetidílný
cyklus pořadů Na sever s Janem Burianem, věnovaný skandinávské kultuře.

Jan Burian se narodil 26. března 1952 v Praze, od
roku 1970 vystoupil na více než čtyřech tisících
koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru,
ale občas i za doprovodu různých kapel. Vydal řadu písňových alb, to poslední v roce 2012 s názvem Jak zestárnout. Je autorem knih fejetonů,
vydává básně a také píše knihy inspirované cesto-

stﬁeda 14. února od 19 hodin
Jan Burian
O literatuﬁe
Kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

V˘stavy Fotoklubu Safír a Fotostudia BJ
V únoru pokračují výstavy fotografií, které můžete
v prostorách Střelnice zhlédnout až do 6. března.
Ptáci a lidé
Čestmír Církva
„Fotografie je láska, která mě provází již přes padesát let. Při svých cestách po Evropě, USA či
Brazílii jsem vždy měl s sebou milovaný Canon
s nastavenou expoziční prioritou: Lidé.“
Zdeněk Souček
„Za ptáky a fotografováním přírody podnikám řa-

du výprav. Na svých expedicích jsem navštívil již
většinu evropských zemí a dále Brazílii, Kostariku, Peru, Bolívii, USA a další.“

Vlha pestrá. Foto Zdenûk Souãek

Sportovní fotografie
Otakar Kudrnáč
„Aktivně se věnuji fotografii od roku 1980. Nejprve to byly sportovní fotografie ze závodů a automobilových soutěží, s nimiž jsem se pravidelně
účastnil fotosoutěže v rámci Rallye Škoda. Dále jsem
se účastnil výstav k různým sportovním podnikům.“
únor 2018
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V˘pravy do S˘rie a Albánie
Zemí ·kipetarÛ aneb
vítejte v Albánii

Únorový Cestovatelský klub láká na dobrodružství
Libora Drahoňovského a Luboše Vránka.

Autostopem po S˘rii

Hlavním cílem cesty byla příroda, která byla
nejkrásnějším zážitkem, jaký si Luboš Vránek
mohl přát.
Působivé horské masivy v kombinaci s tyrkysovými jezery, průzračnými potoky a řekami byly dle
jeho slov famózní. A nezklamali ani lidé, albánská
vlídnost a pohostinnost je prý někdy až zahanbila.
Pokud jezdíte rádi k moři, podívejte se spolu s námi i na albánskou riviéru, možná bude místem vaší příští dovolené.

S promítáním fotografií spojená beseda nás během vyprávění zavede do Sýrie.
Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský tuto zajímavou, avšak v současnosti
krutou občanskou válkou sužovanou zemi procestoval autostopem, aby více poznal místní obyvatele a také spatřil působivé rozvaliny starověkého
města Palmyry, křižácké hrady, starobylé kláštery
a spoustu dalších na pamětihodnosti bohatých
měst.

stﬁeda 21. února od 18 hodin
Zemí ·kipetarÛ aneb vítejte
v Albánii
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stﬁeda 7. února od 18 hodin
Autostopem po S˘rii
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Nepﬁehlédnûte v programu kina Sféra
Dûtské odpoledne s Praãlovûkem
V sobotu 24. února zveme všechny malé diváky na
Dětské odpoledne s promítáním nového animovaného filmu Pračlověk, kde na pravěké hrdiny čeká
velký vyzývatel – doba bronzová. Před filmem odměníme ty, kteří dorazí v nejlepších pravěkých
kostýmech, vedle toho navíc čeká na děti i výtvarná
soutěž. Obrázky si mohou vytvořit přímo v kině,
kde bude od 13.30 hodin k dispozici dílnička s pastelkami a dalšími výtvarnými potřebami. Na dětské
diváky navíc čekají lízátka Chupa Chups zdarma.
OceÀované oscarové snímky
Začátek roku obvykle do českých kin vpustí velkou část filmů, ze kterých akademici oceňují ty
nejlepší prestižními Oscary. Nejinak je tomu i letos. Některé z těchto ambiciózních snímků byly
uvedeny ve Sféře již v lednu, v únoru se ale nabíd12 |
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ka ještě rozšíří. Zveme vás hlavně na film Tři billboardy kousek za Ebbingem, který je jedním z největších adeptů na vítězství v hlavní kategorii.
Podobně je tomu ale u dramatu Tvář vody a nejnovějším počinu Stevena Spielberga Akta Pentagon: Skrytá válka.
Plejáda ãesk˘ch komedií
Pokud je na nějaký žánr začátek roku opravdu
štědrý, jsou to právě komedie z české produkce.
Vše zahájil během Vánoc úspěšný Špindl, který díky obrovskému zájmu opakujeme také v únoru.
Stejný režisér ale na konci měsíce uvede do kin
další romantickou komedii s názvem Věčně tvá
nevěrná. V programu dále naleznete lednový hit
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci od Filipa Renče
a do toho všeho vstoupí hned 1. února originální
Prezident Blaník.

Krkono‰e za úãasti reÏiséra
V neděli 4. února proběhne projekce dokumentárního filmu Krkonoše. Na promítání dorazí i režisér filmu Viktor Kuna, který po projekci rád zodpoví vaše otázky a řekne i zajímavosti o natáčení
v nejvyšších českých horách.

KCT informuje

Pﬁehled plesové sezóny 2018
pátek 2. února od 19 hodin
MATURITNÍ PLES OHS tﬁídy H4 a S4
Hraje kapela VzHáčka, vstupné 170 Kč
(předprodej v budově školy)
sobota 3. února od 20 hodin
PLES ZU· TURNOV
Hraje Big band ZUŠ Turnov a Turnovanka,
vstupné 200 Kč (předprodej v recepci KC Střelnice)
pátek 9. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4.C
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, vstupné
150/170 Kč (předprodej v kanceláři gymnázia)
sobota 10. února od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL PRO DOSPùLÉ
Hraje M.T.O. Universal Praha,

vstupné v předprodeji 240 / na místě 300 Kč
(předprodej na recepci KC Střelnice)
pátek 16. února od 20 hodin
MùSTSK¯ PLES
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec,
vstupné 220 Kč
(předprodej na recepci KC Střelnice)
sobota 17. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL
OHS TURNOV
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec,
vstupné 800 Kč
(předprodej v recepci KC Střelnice
a sekretariátu OHS Turnov,
v ceně občerstvení, slosování vstupenek o hodnotné
ceny)

sobota 3. bﬁezna od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
Hraje hudební skupina Koneckonců,
vstupné 290 Kč
(předprodej na recepci KC Střelnice)
pátek 9. bﬁezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
Hraje kapela Piknik,
vstupné 160 Kč,
(předprodej v budově školy)
sobota 10. bﬁezna od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje Orchestr Vladimíra Janského,
vstupné od 180 Kč
(předprodej na www.gytuples.cz)

Zveme vás na Ma‰karní bál pro dospûlé
Plesová sezóna je každoročním vyvrcholením kulturního roku. Období plesů je přehlídkou nejen
překrásných šatů a šperků, které udělají z každé
ženy dámu, ale také elegantních obleků a perfektně naleštěných manžetových knoflíčků. Letošní
plesová sezóna na Střelnici ale nabídne možnost
přijít na ples tak, jak byste si nepředstavovali, čeká nás totiž Maškarní bál!
Historie plesů sahá až do 15. a 16. století a za úplně první plesy jsou označovány události na španělských a francouzských královských dvorech.
Tehdejší plesy měly jasný řád a tanec představoval
něco mnohem náročnějšího a sofistikovanějšího
než to, jaký tanec je na plesech k vidění dnes.
Postupem času se plesy, ačkoli stále výhradou
šlechty, stávaly oblíbenou zábavou v dalších zemích. V průběhu 19. století se plesy natolik rozšířily a změnily svou podobu, že se jim také začalo
říkat bály, a pořádaly je různé společenské spolky.

Maškarní plesy v Evropě píší svou historii od
18. století, kdy účastnící plesů přicházeli v maskách.
Na scéně se také objevují škrabošky, které sloužily
výhradně k zakrytí osobní identity. A s touto myšlenkou se konají maškarní plesy dodnes. S maskou
nebo škraboškou se stáváme jinými lidmi, a je tedy pouze na vás, kým se letos stanete vy!
Na letošním, historicky prvním Maškarním plese, vám k tanci a poslechu bude hrát jedinečné
uskupení M.T.O. Universal Praha, které lze

s trochou nadsázky označit za nejoriginálnější hudební spolek této země. V jejich repertoáru jsou
veškeré hity napříč hudební scénou od 60. let do
součastnosti. Těšte se na Františka Skálu, Tomáše
Hanáka, Zdeňka Lhotského, Lenku Vychodilovou
a další známé umělce, kteří vám průběh večera
zpestří písněmi od Elvise Presleyho a Toma Jonese přes Franka Sinatru a Pavla Lišku až po Janu
Kratochvílovou a Hanku Zagorovou. A krom toho
– celý orchestr vystupuje též v originálních kostýmech a zpěváci je mění téměř na každou píseň.
Přijďte společně s námi psát historii a nezapomeňte své masky!

sobota 10. února od 20 hodin
Ma‰karní bál pro dospûlé
K tanci a poslechu hraje M.T.O. Universal Praha
KC Stﬁelnice
240 Kã v pﬁedprodeji / 300 Kã na místû
únor 2018
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Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
ãtvrtek 1. února 2018 – Zamilovaný sukničkář
(volné divadelní představení) 350,–
stﬁeda 7. února 2018 – Autostopem po Sýrii
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a nedûle 11. února
– Padesát odstínů svobody
(Premiérový týden snímku) 130,–

sobota 3. bﬁezna 2018 – Nový erotický ples
(ples) 290,–
stﬁeda 7. bﬁezna 2018 – Palestina – země nezemě
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 14. bﬁezna 2018 – Pavel Zemen – Klavírní
recitál (Turnovský hudební večer) 120,–
pátek 16.–sobota 17. bﬁezna 2018 – Neform jazz fest
(hudební festival) jeden den 160,–/dva dny 200,–

stﬁeda 25. dubna 2018 – Thajsko
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 9. kvûtna 2018 – Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 16. kvûtna 2018 – Československé komorní
duo (Turnovský hudební večer) 120,–

stﬁeda 21. bﬁezna 2018 – Rusko a Mongolsko
(Cestovatelský klub) 90,–

úter˘ 22. kvûtna 2018 – Osiřelý západ (abonentní
divadelní představení) 340,–

sobota 10. února 2018 – Jak princezna Máňa...
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–

sobota 24. bﬁezna 2018 – Giacomo Puccini –
Bohéma (Opera v kině) 270,–

sobota 10. února 2018 – Maškarní bál pro dospělé
(K tanci a poslechu hraje M.T.O. Universal
Praha) 240,–

sobota 31. bﬁezna 2018 – Bára Poláková (koncert)
290,–

ãtvrtek 24. kvûtna 2018 – Proč muži neposlouchají
a ženy neumějí číst v mapách
(volné divadelní představení – repríza) 100,–

stﬁeda 14. února 2018 – Turnovské orchestrální
sdružení (Turnovský hudební večer) 120,–

stﬁeda 4. dubna 2018 – S Čapkem krajinou
Amundsena (Cestovatelský klub) 90,–

ãtvrtek 15. února 2018 – Otakar Brousek ml.
(Pohovka) 200,–/seniorská sleva na OSV 140,–

pondûlí 9. dubna 2018 – Holky na tahu
(travesti show) 290,–

pondûlí 19. února 2018 – Moje malá úchylka
(abonentní divadelní představení) 380,–

úter˘ 17. dubna 2018 – Jméno (abonentní divadelní
představení) 280,–

stﬁeda 21. února 2018 – Zemí Škipetarů aneb vítejte
v Albánii (Cestovatelský klub) 90,–

stﬁeda 18. dubna 2018 – Jiří Bárta a Terezie Fialová
(Turnovský hudební večer) 120,–

stﬁeda 28. února 2018 – Zimní pohádka
(přímý přenos baletu) 250,–

sobota 21. dubna 2018 – Wolfgang Amadeus Mozart
– Kouzelná flétna (Opera v kině) 270,–

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz
Facebook – Státní zámek Sychrov, oficiální stránky
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy
od 10.00 do 14.00 (zaãátek poslední prohlídky).
Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry.
Z dûtsk˘ch pokojíãkÛ
– výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.
14 |

| únor

2018

ãtvrtek 7. ãervna 2018 – Michal David
(koncert) 490,–
úter˘ 12. ãervna 2018 – Labutí jezero
(přímý přenos baletu) 250,–
Předprodej probíhá 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)

sobota 17. února od 9 do 16 hodin, zámeck˘ park
8. zámeck˘ masopust na zámku
Sychrov
Tradiční česká řemesla doplní klasická zabíjačka,
která neodmyslitelně k masopustu patří zrovna tak
jako sladkosti z kynutého těsta. Nebude chybět ani
masopustní průvod.
Náladu celé akce podtrhne národopisný soubor
Krkonošský Horal z Vrchlabí a folklórní soubor
Horačky, který se zaměřuje na lidové písně z Podještědí.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

7. února od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
V˘prava za lokalitami zeolitÛ
západní Indie
Přednášející: David Mašín, Univerzita Karlova
v Praze, vstupné: 20 Kč

Výstavy
18. ledna–18. února, V˘stavní sál muzea
Udûlej si sám – kutilství
v âeskoslovensku pﬁed rokem 1989
Kutilství hrálo v Československu před rokem
1989 významnou roli. Spousta dnes běžných výrobků byla pro většinu lidí nedostupná a touha po
nich vedla k tomu, že si je lidé amatérsky vyráběli
sami doma. Tuto zajímavou dobu mapuje sběratel
a majitel Muzea kutilství Polná pan Ing. Milan Říha.
28. února–27. kvûtna, V˘stavní sál muzea / Klenotnice
Pﬁíbûh Tibetu
Čtyři roky po úspěšném výstavním projektu V srdci Hedvábné stezky se do turnovského muzea opět
vrací orientální téma. Zatímco předchozí výstava,
či spíše soubor výstav, byla zaměřena na středoasijský kulturní okruh, tentokrát se vydáme až do
tajemného Tibetu.
Netradičně ve středu 28. února bude zahájena
výstava Příběh Tibetu, která byla v roce 2017 instalována v Národním-Náprstkově muzeu (autorkou výstavy je PhDr. Helena Heroldová, Ph.D.).
Ve výstavním sálu si návštěvník bude moci prohlédnout na tři sta exponátů ze sbírek Náprstkova
muzea. Tyto předměty pocházejí nejen z oblasti
Centrálního Tibetu, ale z rozsáhlého území vlivu
tibetské kultury, která zasahovala od himálajského regionu po dnešní Čínu a Mongolsko. Druhá
část výstavního projektu bude instalována v Kle-

Ples absolventÛ a pﬁátel
OHS Turnov
Ples pořádá Spolek absolventů a přátel Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov v sobotu
17. února od 20 hodin v turnovské Střelnici.
Organizátoři pojali ples jako společenskou událost, na níž mohou absolventi nabídnout škole
konkrétní spolupráci a pomoc s jejím restartem,
potkat se s bývalými spolužáky, vidět se s bývalými
i současnými učiteli.

14. února od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
âe‰tí jeskyÀáﬁi v zemi draka
Přednášející: Michal Filippi, Akademie věd ČR,
vstupné: 20 Kč
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí, únor 9.00–16.00 hod.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

Akce
Putování za minerály II
Přednášky se budou týkat cest do jiných zemí, jejichž primárním účelem byla návštěva mineralogických, příp. geologicky zajímavých lokalit, sběr
a nákup minerálů.

DlaskÛv statek v Dolánkách je v únoru uzavﬁen.
Otevﬁeno pouze 3. února – Masopust na Dlaskovû statku.
3. února od 12 hodin
Masopust na Dlaskovû statku
Masopustní rej na Dlaskově statku letos proběhne
za účasti folklórního souboru Šafrán z Jablonce
nad Nisou a Souboru písní a tanců Furiant z Malé
Bělé. Návštěvníci si budou moci prohlédnout
všechny tradiční masky: Turky, kominíky, slaměné,
nevěstu, ženicha, šašky a mnohé další. Chybět nebudou tradiční speciality domácí zabijačky, masopustní koblihy a samozřejmě i dobré moky pro zahřátí. O hudební doprovod akce se postará kapela
Mackie Messer Šraml Band. Součástí programu
bude i masopustní výtvarná dílna pro děti (12–15
hodin). Vstupné: dospělí 50 /děti 30 Kč.

V ceně vyššího vstupného je zahrnutý welcome
drink, tradiční plesový program s hudbou Orchestru Ladislava Bareše, a to včetně půlnočního
překvapení. Ples moderuje tvář známá z televizní
obrazovky – herec Miroslav Šimůnek.
Připravena je noční retro diskotéka a také pohoštění v podobě teplého jídla a vína. To vše v ceně vstupného! Vstupenky jsou navíc slosovatelné
o zajímavé ceny.
Z výtěžku plesu chtějí zakladatelé spolku podporovat nejrůznější aktivity studentů, motivovat

je k co nejlepším studijním výsledkům a připravovat akce, které ve škole byly dříve běžné, zvyšovaly její prestiž a na jejichž financování nemá v současné době škola dostatek prostředků.
Předprodej vstupenek zajišťuje recepce KC a sekretariát OA, HŠ a SOŠ Turnov. Přijďte na ples
a připojte se k lidem, kteří chtějí obnovit tradice
kdysi známé a věhlasné turnovské školy a dále
rozvíjet odkaz mecenáše B. J. Horáčka, z jehož
prostředků byla roku 2001 přeměněna chátrající
kasárna na moderní školu!

notnici turnovského muzea. Zde si návštěvník může
detailně prohlédnout sbírku hliněných reliéfních
obětin cchaccha, klášterní tisky s ochrannými motivy, amulety a buddhistické růžence.
Slavnostní zahájení výstavy ve středu 28. února
v 17 hodin.
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 481 366 255–6
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého
beránka
(v 1. patře infocentra)
8. ledna – 3. dubna
Krajina âeského ráje
Výstava akvarelů turnovské rodačky, malířky
Libuše Šmejcové. Obrazy, které zachycují hlavně

Český ráj a Turnovsko, si budete moct i zakoupit.
Výstavu můžete zhlédnout do 3. dubna. Vstupné
je zdarma.

Prezentace na veletrhu
Holiday World
a Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra prezentovat na 27. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který proběhne
15.–18. února v Praze. Tento veletrh je právem
vnímán jako nejvýznamnější akce svého druhu
nejen v České republice, ale i v regionu střední

Evropy. Návštěvnost veletrhu je přes 30 tisíc návštěvníků. Dalším veletrhem cestovního ruchu,
kterého se infocentrum zúčastní, bude pak
Euroregion Tour 2018. 18. ročník tohoto veletrhu
se uskuteční 16.–17. března 2018 v Jablonci nad
Nisou.
Nabízíme provozovatelům ubytovacích zařízení či provozovatelům služeb v cestovním ruchu, že
na tyto veletrhy mohou přes RTIC poslat svoje
propagační materiály. Materiály je možné doručit
na RTIC do 10. února.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
Hrad Valdštejn přijme sezónní pracovníky na
pozice průvodce a pokladní
Správa hradu přijme průvodce a pokladní na sezónní výpomoc. Práce je vhodná nejlépe pro studenty od šestnácti let či aktivní důchodce. Praxe
z jiných památkových objektů je vítána. Nabízíme
pracovní poměr na základě dohody o provedení
práce či pracovní činnosti. Termíny duben až říjen
2018.
Bližší informace na www.hrad-valdstejn.cz
nebo na tel.: 739 014 104
Žádosti pro návštěvní sezónu v roce 2018 zasílejte na e-mail: info@hrad-valdstejn.cz nebo písemně poštou na adresu: Hrad Valdštejn, TPaCR,
5. května 26, 511 01 Turnov

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
nám. âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti ve výkladu odborného průvodce o těžbě
a zpracování českého granátu. Obdivovat můžete
i jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm vážící 0,7 g nebo cenu ČESKÝ SLAVÍK.
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Výstava:
Rozmanitou krajinou
Výstava fotografií Rostislava Bartoně
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov, ke
zhlédnutí do konce března

Spoleãnost
Josefa Zezulky
tel.: 222 311 141, 603 723 713
e-mail: info@dub.cz, www.dub.cz

úter˘ 13. února od 18 hodin,
Sokolovna Turnov
(Skálova ul.)
Setkání s biotronikou
Přednáška filozofa a biotronika Tomáše Pfeiffera,
který je žákem a pokračovatelem zakladatele biotroniky Josefa Zezulky.
Založil Duchovní universitu Bytí, Nadační fond
Josefa Zezulky a registrovanou náboženskou společnost Josefa Zezulky a provozuje Biotronické
centrum sociální pomoci.

ohlasy

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel.: 722 642 287
Na vlnû va‰ich zájmÛ aneb nov˘
web Îluté ponorky
Žlutá ponorka Turnov jde naproti novým technologiím a zahajuje od pololetí provoz nových webových stránek www.ponorkaturnov.cz. Přijďte nás
navštívit a vyplujte s námi, volná místa na druhé
pololetí v kroužcích i kurzech stále jsou.
pátek 2. února od 17.30 do 19.30 hodin (první lekce)
Kurz kresby – pro zaãáteãníky
Výtvarný kurz (3 měsíce – 13 lekcí po 2 hodinách). Lekce vede Veronika Štětinová Stonjeková.
Kapacita je 10 osob. V rámci kurzu si osvojíte různé techniky kresby, jako je kresba tužkou, uhlem,
rudkou. Vhodné pro úplné začátečníky i pro zájemce o přípravu na školy s výtvarným zaměřením. Cena: 2 000 Kč (únor–duben)

ãtvrtek 8. února od 18 do 21 hodin
Korálkování
Výtvarná dílna pro dospělé. Budeme tvořit šperky
a další artefakty z korálků všeho druhu a nejen
z nich. Kapacita 9 osob, cena 200 Kč. Prosím případné zájemce, aby zaslali závaznou rezervaci na
adresu ladicka@email.cz.
V˘tvarná dílna Îluté ponorky

úter˘ 13. února od 16.30 do 17.30 hodin (první lekce)
English Tea o páté
Kurz angličtiny pro dospělé. Převážně konverzační
odpolední sedánky na předem připravená témata
z anglicky psaného textu zpestřené krátkým procvičením gramatiky. 15 lekcí – cena 1 500 Kč, maximální počet účastníků 6 osob, individuální přístup.
Kajuta ã. 25, druhé patro Îluté ponorky

nedûle 11. února od 15 hodin
Velk˘ rodinn˘ karneval
– Cirkus Ponorino
Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem
Turnov vás zve na karneval do cirkusu. Čekají nás
hry, zábava a soutěže pro maličké, větší i rodiče.
Taneční rej potrvá do 17 hodin. Vstupné 50 Kč,
maska 30 Kč (bez ohledu na věk).
Velk˘ sál KC Stﬁelnice Turnov

stﬁeda 14. února od 18 hodin
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího
sportovce roku v kategoriích Nejlepší sportovec,
Družstvo mládeže, Družstvo dospělých, Nejlepší
trenér, Naděje do 14 let, a další. Nejen porota vybírá nejlepší sportovce, tuto možnost máte i vy jako široká veřejnost. Hlasujte pro své favority v kategorii Cena veřejnosti na webových stránkách
www.turnovskovakci.cz.
Velk˘ sál KC Stﬁelnice

úter˘ 6. února od 16 do 21 hodin
Podveãer s deskov˘mi hrami
Volné hraní zajímavých deskových her pro zájemce
od 6 do 90 let. K dispozici arzenál čtyřiceti akčních
her, postřehovek i pártyovek. Vstupné dobrovolné.
Kajuta ã. 25 ve druhém patﬁe Îluté ponorky

pondûlí 26. února–pátek 2. bﬁezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pﬁímûstsk˘ tábor
s Ponorkou 2018
Žlutá ponorka nabízí již tradičně zajímavý sportovně zaměřený program na jarní prázdniny.
Letos budou probíhat dva běhy současně – starší
(9–14 let) mladší (6–9 let), v případě potřeby je
možné mezi skupinami děti přesunout (sourozenci apod.). Konkrétní náplň jednotlivých dnů závisí
na počasí. Cena: 1 500 Kč. Kontakt: info@ponorkaturnov.cz, 722 642 287.

ãtvrtek 8. února od 10 hodin
VernisáÏ v˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2017
Výtvarný salon představí nejlepší práce českých
a polských dětí z roku 2017. Výstavu zahájí naše
malé Berušky z MŠ Zborovská.
Kamenáﬁsk˘ dÛm Muzea âeského ráje Turnov

Základní umûlecká
‰kola Turnov
Námûstí âeského ráje 5, tel.: 481 322 767

ãtvrtek 1. února od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Tentokrát se představí soutěžící školního kola
Soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR, v oboru sólový a komorní zpěv. Vstupné dobrovolné.

sobota 3. února od 20 hodin, Velk˘ sál KC Stﬁelnice Turnov
3. reprezentaãní ples ZU·
19.30–20.00 pedagogové školy
20.00 zahájení plesu
20.00 Žesťový soubor a předtančení žáků tanečního oboru, Big Band ZUŠ a dechový orchestr Turnovanka
Vstupné 200 Kč, vstupenky budou k dispozici na
recepci KC Turnov. Všichni jste srdečně zváni.

stﬁeda 7. února od 18 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Koncert ve ‰kole – Orchestry ZU·
Turnov a ZU· Semily
ãtvrtek 8. února od 17 hod., koncertní sál ZU· Turnov
Interní koncert ÏákÛ ZU·
Další pokračování cyklu interních koncertů žáků
Základní umělecké školy Turnov. Vstupné dobrovolné.
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/knihovnaTurnov
cel˘ únor, Knihovna a ‰koly v Turnovû a blízkém okolí
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Děti dostanou svou první čtenářskou průkazku, pamětní glejt a řád Rytíře čtenáře.
pondûlí 5. února od 14 hodin, penzion V˘‰inka
ãtvrtek 22. února od 14 hodin, klubovna KAS penzion ÎiÏkova
Pﬁechod Pyrenejí aneb
700 kilometrÛ po ‰panûlské GR 11
Cestopisná přednáška dvojice cestovatelů Pavla
Němečka a Matěje Tomsy.
úter˘ 6. února od 10 hodin, Základní ‰kola 28. ﬁíjna Turnov
A–Î PÛjde‰ do ‰koly
Beseda a setkání se spisovatelkou Michaelou
Fišarovou nad knihami A–Ž Půjdeš do školy, pro
kluky a také pro holky, co se neztratí.

úter˘ 6. února od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
Pravidelná setkávání nad novými knížkami vede
Eva Kordová.
úter˘ 6. února od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Svûtlo a stín
Literárně hudební pořad s autorským čtením a fotografiemi z cest po Francii, Korsice a Skotsku.
Vystoupí Monika Pospíšilová, Marek Sekyra a Lukáš Fogl.
stﬁeda 7. února od 12 hodin, M· 28. ﬁíjna Turnov
a kaÏdou dal‰í stﬁedu v mûsíci
Pohádková babiãka do ‰kolky
Projekt výchovy ke čtenářství.
pátek 9. února od 12:30 hodin, M· Zborovská Turnov
a kaÏd˘ dal‰í pátek v mûsíci
Pohádková babiãka do ‰kolky
Projekt výchovy ke čtenářství.

nedûle 11. února od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna koÏená, dopravní
a návrháﬁská
Oblíbená tvůrčí výtvarná dílna kde hlavním materiálem je kůže.
úter˘ 13. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer –
Chameleon Leon
Pohádka o tom, jak malý popleta může zachránit
kamarády. Hraje Darina Martinovská.
Stﬁeda 14. února–stﬁeda 21. února, dûtské oddûlení knihovny
Zpíváme si s kníÏkou
Hodiny výchovy ke čtenářství pro první ročníky
základních škol.
stﬁeda 14. února od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Flétnov˘ koncert
Koncert mladých flétnistek ze ZUŠ Turnov pod
vedením paní učitelky Moniky Szantó.
stﬁeda 14. února od 19 hodin, kavárna KUS
O literatuﬁe – Jan Burian
Pořad s autorem řady knih jako například Ženy,
muži a jiné básně, Sága o cestě na Island, Chilský
deník, Přímluva za dnešní dobu a další příběhy
z let 2010–2013 nebo Kocouří pohled z roku 2016.
stﬁeda 21. února od 18 hodin,
ãítárna knihovny v oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ
Únorové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky.
ãtvrtek 22. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Vyhlá‰ení soutûÏe Lovci perel
Celoroční soutěž čtenářů dětského oddělení knihovny bude uzavřena vyhlášením nejlepších účastníků.
Na děti čekají odměny a program s kouzelníkem!
V˘stava – Galerie Na schodech knihovny.
Svûtlo a stín
Výstava fotografií z cest po Korsice, Francii
a Skotsku libereckých fotografů.
V˘stava bude zahájena 1. února a potrvá do 10. bﬁezna
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
stﬁeda 7. února od 17 hodin
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel.
ãtvrtek 8. února od 11 hodin
Nov˘ zaãátek – kurz pro tûhotné
Zdravé a procítěné těhotenství, příprava na porod
a na příchod miminka. Úvodní lekce kurzu. Cena
lekce 100 Kč.
úter˘ 13. a 20. února, 17–20 hodin
Jak pomáhat dûtem zvládat
jejich emoce aneb jak pﬁekonat
vypjatou situaci a je‰tû posílit
vzájemn˘ vztah.
Intenzivní šestihodinový kurz o rodičovské komunikaci se Zdeňkem Oklešťkem.
NUTNÁ REZERVACE!
stﬁeda 14. února od 10 hodin
O kojení
Vše o kojení s laktační poradkyní Veronikou Udeaja.

Vzdûlávací centrum
Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz,
e-mail: info@vctu.cz
Aktuální termíny
Pro veﬁejnost
Kurzy jarního semestru právě začínají. Poslední
možnost přistoupení do kurzů!
Pro Ïáky základních ‰kol
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ
Matematika pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia (od 5. 2., 14.15–15.45)
Český jazyk pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia (od 7. 2., 14.15–15.45)
Matematika pro uchazeče do 1. ročníku SŠ (od
7. 2., 14.45–16.15)
Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku SŠ (od
8. 2., 14.45–16.15)

nedûle 18. února od 15 hodin
Dûtsk˘ karneval a narozeninová
párty CPR Náruã
Náruč slaví 18! Veselá párty plná tanečků, zpívání,
říkadel a soutěží. Vstupné děti 30 Kč/dospělí 50 Kč.
ãtvrtek 22. února od 11 hodin
Nov˘ zaãátek – kurz pro tûhotné
Viz výše. Cena lekce 100 Kč.
ãtvrtek 22. února od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s PAS/ADHD
Sdílení a podpora. Cena 30 Kč.
ãtvrtek 15. února od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i pro rodinné příslušníky, přátelé a všechny, koho život bez lepku
zajímá.
pátek 16. února od 10 hodin
Pohádka pro dûtská ou‰ka
Není pohádka jako pohádka a proč ji potřebují děti opakovat. Beseda s waldorfskou pedagožkou
Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.
Sociální oblast
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách (akreditovaný kvalifikační kurz, celkový
rozsah 150 hodin) – od 13. 3. 2018
Kvalifikaãní kurzy pro peãovatelky ve Vzdûlávacím centru Turnov
Vzdělávání v sociální oblasti má v našem centru
velkou tradici. Již v roce 2005 jsme získali akreditaci MŠMT dle tehdejších předpisů na realizaci
kvalifikačního kurzu pro pečovatelky pod názvem
Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou
obslužnou péči. Uvedený kurz připravila naše lektorka ThDr. Kateřina Brzáková, Th.D. ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Turnově
a se Zdravotně sociálními službami Turnov. Roku
2007 jsme v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách kurz rozšířili na celkem 150 vyučovacích hodin a získali jsme akreditaci MPSV.
V roce 2015 jsme společně kurz zmodernizovali,

pátek 23. února od 17 hodin
Ble‰í trh 7LETS
Osobně směňte své produkty, nabídněte nebo poptejte služby, sdílejte své zkušenosti a talenty.
pondûlí 26. 2. – pátek 2. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
– Pravidelný program zrušen.
Změna programu vyhrazena.
Sledujte nás na facebooku nebo na www.naruc.cz.
zařadili jsme nová aktuální témata a kurz nechali
akreditovat pod současným názvem Kvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Nejbližší kurz, do kterého nyní přijímáme přihlášky, se bude konat v době od 13. 3. do 15. 5. Kromě
teoretických předmětů jako Úvod do psychologie,
Komunikace, Základy pedagogiky volného času
apod. bude kurz obsahovat i praktické předměty
vyučované v odborných učebnách Střední zdravotnické školy v Turnově. Součástí kurzu bude také, exkurze a praxe v Domově důchodců Pohoda.
Výše uvedené kurzy už u nás absolvovalo více než
600 lidí. Je příjemné, že se k nám hlásí zájemci
často i na doporučení svých známých, kteří už
u nás kurz absolvovali. Spolupracujeme výhradně
s kvalitními lektory a odborníky, kterým bych
chtěla touto cestou poděkovat za spolupráci.
Lenka Krupařová
únor 2018
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ZAzemí, z. s.
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz
www.facebook.com/zazemi.turnov
5. února od 18 hodin v sále Îluté ponorky
H2Omx
Promítání filmu ve spolupráci se Žlutou ponorkou.
Mexico City, město obývané dvaadvaceti miliony li-

dí, leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes
alarmující nedostatek a musí se za cenu velkých
ztrát přivádět z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě nevábné řeky
protéká venkovskými oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt
shromažďování dešťové vody organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích. Znepokojivá filmová esej kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.
Vstupné zdarma
19. února od 18 hodin v sále Îluté ponorky
EKVÁDOR A PERU oãima turisty
z ãeského malomûsta
Cestovatelská přednáška s večeří

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

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
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Přijďte se podívat na promítání fotek a povídání
o jedné netradiční výpravě do Jižní Ameriky, kde
uvidíte místa, která většinou z nabídek cestovních
kanceláří neznáte. Součástí programu je tematická
večeře, která je v ceně přednášky.
Vstupné 150 Kč. Místa si rezervujte na zazemiturnov@gmail.com nebo na tel. 603 164 815.

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2018
Charakter projektu s názvem MÛj
projekt pro Turnov a jeho kritéria:
• Projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
• Realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
• Na pozemku, v budově ve vlastnictví města nebo
organizací zřízených městem
• Respektující finanční limit
• Realizovatelný do 10 měsíců
• Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům,
územnímu plánu, strategickému plánu, dalším
rozvojovým koncepcím města
• Projekt přispěje občanům města
• Roční provozní náklady projektu nesmí přesáhnout 10 % z celkové částky projektu

MÛj projekt pro Turnov 2018
Po úspěšném prvním ročníku Město Turnov vyhlašuje Můj projekt pro Turnov 2018.
Pro rok 2018 Zastupitelstvo města Turnova vyčlenilo na participativní projekty investičního
charakteru 300 000 Kč.
Participativní rozpočet je forma zapojování veřejnosti do rozvoje města. Obyvatelé města mají
možnost vymyslet svůj vlastní projekt investičního charakteru, který zkvalitní veřejný prostor
města.

Kromě prvotního nápadu něco vybudovat,
opravit či pořídit sami obyvatelé města rozhodnou, který z podaných projektů bude uskutečněn.
Realizace projektu dle pravidel participativního
rozpočtu musí být do konce roku 2018.

Pﬁedkladatel:
Předkladatelem může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 16 let.
Předkladatel musí současně s návrhem předložit
seznam min. 30 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Předkladatel podá pouze 1 projekt.
Jeden podporovatel může podepsat více návrhů.
âástka:
• 300 000 včetně DPH, minimální náklady projektu nesmí být menší než 75 000kč včetně DPH.
Maximální částka zahrnuje prostředky na realizaci i přípravu záměru (např. zpracování projektové dokumentace). Předkladatel si musí ověřit
reálnost rozpočtu před podáním projektu.
• Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek.
Předkladatel je povinen písemně doložit poskyt-

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.
únor 2018
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nutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu projektu.
• Předkladatel ručí za správnost kontaktních
a věcných údajů.
• Nevyčerpání alokované částky: nevyčerpaná alokovaná částka bude vrácena do rozpočtu města
• Více náklady: pokud v průběhu realizace dojde
k navýšení nákladů, jsou tyto více náklady hrazeny z rozpočtu města

Od začátku roku 2018 je možné konzultovat projekty s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou
prostřednictvím e-mailové adresy: p.houskova@mu.turnov.cz, telefonicky: 730 815 711 nebo
osobně na turnovské radnici.
Do 1. března 2018 je možné podat zpracovaný návrh projektu na předepsaném formuláři. Je nezbytné splnit podmínky ve schválené metodice.
K žádosti je nutné přiložit seznam 30 podporovatelů a rozpočet projektu.

Jak vypadá cel˘ proces:

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

První lednov˘ den rozzáﬁil novoroãní ohÀostroj
Začátek roku 2018 připadl na pondělí, které rozjasnil již desátý ročník ohňostroje pořádaného
Městem Turnov v prostoru centrálního parkoviště
Na Lukách.
S nadprůměrnými teplotami se sešly stovky návštěvníků, mezi kterými byli kromě obyvatel
Turnova i lidé z širokého okolí. Na začátek přítomné potěšila živá hudba v podání Duo BigBand
s hostem Ondřejem Švingalem. Z pódia, které
i v letošním roce zapůjčila firma Dovosstrans,
pronesl novoroční přání starosta města Tomáš
Hocke společně s Evou Kordovou.
Novoroční ohňostroj je tradičně spojen s výtvarnou soutěží. Děti za svůj obrázek s vánoční tematikou obdržely malou sladkou odměnu.
Všechna výtvarná díla byla umístěna na turnovské
radnici, kde budou k vidění do poloviny února.
Se sedmnáctou hodinou byl po společném odpočítávání odpálen ohňostroj, který připravoval

Mûsto Turnov vyhla‰uje
dotaãní programy
Správcem programových dotací odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov informuje
o vyhlášených dotacích na rok 2018.
Podpora sociální oblasti Města Turnova
• žádosti se podávají od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018
• dotace se poskytují na podporu sociální oblasti
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Zdeněk Pohl. Všichni přítomní nadšeně sledovali
velkolepou show, která by se neobešla bez sponzorských darů místních společností, které přispěly nemalými částkami.
Děkujeme sponzorům a partnerům akce:
• BusLine, a. s.
• Pivovar Svijany, a. s.
pro aktivity v oblastech: rodiny s dětmi, osoby se
zdravotním postižením a senioři, protidrogová
prevence, sociální a zdravotní preventivní programy
Podpora sociálních služeb Města Turnova
• žádosti se podávají od 15. 2. 2018
do 5. 3. 2018
• dotace k financování nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb

• Final obaly
• Trevos, a. s.
• Crytur, s. r. o.
• Grupo Antolin, s r. o.
• Kontakt s. r. o.
• Šroubárna Turnov a. s.
• Zikuda, Vodohospodářské stavitelství
• Granát Turnov
• Natočíme Maturák CZ
• Triáda, realitní kanceláře
• Vianor – Pneuservis Haloun
• Tenisová hala Turnov – Jan Kreysa
• Kašír
• Autosklo Turnov
Dále děkujeme Městské policii Turnov i Policii ČR
za zajištění bezpečnosti a Technickým službám
Turnov za technické zabezpečení akce a Místní
skupině Českého červeného kříže Turnov za zdravotnický dozor.
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.
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Kocourová (vedoucí odboru sociálních věcí),
h.kocourova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 854
a Klára Vlková, k.vlkova@mu.turnov.cz, tel.: 481
366 853.

Turnovské radniãní listy

Pitná voda v Turnovû
Pro město Turnov je dodávána voda z podzemních
zdrojů, které lze rozdělit na zdroje s tvrdou vodou
– činí 81 % dodávky (Dolánky a Nudvojovice)
a zdroje s měkkou vodou – 19 % dodávky (Kalich,
Záborčí a Šlejferna).

ukazatel

Tvrdostí vody se rozumí suma vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Vyjadřuje se v mmol/l.

hoﬁãík
mg/l
20–30
vápník
mg/l
40–80
vápník a hoﬁãík mmol/l 2–3,5

Meze tvrdosti vody
Pitná voda
velmi tvrdá
tvrdá
stﬁednû tvrdá
mûkká
velmi mûkká

mmol/l
> 3,76
2,51–3,75
1,26–2,50
0,70–1,25
< 0,7

V˘znam pﬁítomnosti vápníku
a hoﬁãíku ve vodû
Pro lidský organismus má vápník a hořčík nezastupitelný význam. Vápník je nejdůležitější látkou
při tvorbě kostí a zubů. Je nutný k přenosu nervových vzruchů, ovlivňuje srážlivost krve, aktivuje
některé hormony, kontroluje rovnováhu kyselin
a vyvolává spánek.
I význam hořčíku pro lidský organismus je
nezastupitelný. Dostatečný příjem hořčíku v potravinách podporuje srdeční činnost, trávení
a motilitu neboli hybnost střev. Hořčík je nezbytnou součástí stravy diabetiků.
Zdravotní přínos určitého obsahu Ca a Mg
v pitné vodě byl – především díky populárnímu
sloganu H. A. Schroedera (jednoho z prvních průkopníků výzkumu v této oblasti) „Čím tvrdší voda,
tím měkčí arterie“ – znám hygienikům i vodohospodářům již od konce 60. let.
O tom, že také pitná voda může být zdrojem esenciálních (t.j. pro život nezbytných) prvků jako
je Ca a Mg, se vědělo již před druhou světovou válkou a tento „nutriční“ význam se připomíná již
v tehdejších hygienických publikacích (Kabrhel,
1927). Přímý důkaz o zdravotním vlivu různě tvrdých vod se však objevil až koncem 50. let. Vztah
mezi tvrdostí vody a četností výskytu cévních one-

Pitná voda dodávaná pro mûsto Turnov má níÏe uvedené parametry
jednotka limit
doporuãené
hodnoty

ÚV
ÚV Borek
Nudvojovice Záborãí
prÛmûr
prÛmûr

zdroj
Dolánky
prÛmûr

Bûlá u Turnova zdroj
·lejferna ‰tola Kalich
prÛmûr
prÛmûr

10,3
139
3,89
tvrdá

2,25
118
3,03
tvrdá

1,48
45,7
1,2
mûkká

mocnění poprvé v literatuře popsal japonský chemik J. Kobayashi (Kobayashi, 1957), když na základě epidemiologického rozboru ukázal, že
úmrtnost na mozkově cévní choroby (mozkové
krvácení – apoplexie) je vyšší v okolí japonských
řek, které mají kyselejší (měkčí) vodu, v porovnání s řekami zásaditějšími (tvrdšími), odkud byla
voda využívána pro pitné účely.
Optimální tvrdost pitné vody z hlediska zdravotního se pohybuje v mezích 2 až 4,0 mmol/l.
Nev˘hody tvrd‰í vody
Zatímco ze zdravotního hlediska je vyzdvihován
význam tvrdosti vody, vyšší tvrdost vody může
zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody. Na hladině kávy nebo čaje můžeme vidět tvorbu povlaku.
Z jídel a nápojů může dojít ke ztrátě aromatických
látek způsobené vyvázáním na uhličitan vápenatý.
Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je
mírné okyselení vody – buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou
(vitamin C) nebo kyselinou citrónovou (1 špetka na
1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně.
Z technického hlediska není žádoucí ani velmi
měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda velmi tvrdá, která zase snižuje
životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá
voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho
spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost
u teplé vody, kdy dojde při zahřívání k vysrážení
vápence ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů. Z těchto důvodů se vápník a hořčík z napájecí vody odstraňuje.

3,31
17,8
0,58
velmi mûkká

3,78
19,1
0,63
velmi mûkká

Dodávka pitné vody pro mûsto
Turnov
Z hlediska prospěšnosti obsahu vápníku a hořčíku na lidské zdraví nastavuje legislativa i minimální koncentrace pro tyto prvky pro případ, kdy
je používáno změkčení vody, potom musí být dodrženy mezní minimální hodnoty, a to 30 mg/l pro
vápník a 10 mg/l pro hořčík.
Z přehledu o kvalitě dodávané pitné vody vyplývá, že dodávka pitné vody ze zdroje Dolánky vyhovuje doporučenému celkovému obsahu vápníku
a hořčíku – tvrdost vody v mezích 2 až 3,5 mmol/l.
Doporučenou hodnotu mírně překračuje zdroj Nudvojovice. Ostatní zdroje jsou měkké až velmi měkké.
Měkkou a velmi měkkou vodu je vhodné před dodávkou vody k zákazníkovi, upravovat filtrací přes
mramorovou náplň, čímž dochází k jejímu ztvrzení. Část vody pro město Turnov se tímto způsobem upravuje.
Závûr
Všechny výše uvedené skutečnosti potvrzují důležitý zdravotní význam přítomnosti vápníku a hořčíku v pitné vodě. Z tohoto důvodu dochází ke snižování tvrdosti vody pouze v případech, kdy obsah
vápníku a hořčíku výrazně přesahuje doporučenou horní hranici tvrdosti (5 mmol/l), a není-li
k dispozici jiný vhodný zdroj vody. Pokud je nezbytné vodu změkčit z technických důvodů, musí
být použita taková technologie, která zachová minimální obsah vápníku a hořčíku stanovený legislativou. Pokud tyto hodnoty nejsou dodrženy, musí být zajištěna možnost odběru nezměkčené vody
pro pití a vaření.
Ing. Iveta Kardianová
únor 2018
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BlíÏí se prvorepublikov˘
mûstsk˘ ples
Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples.
Rok 2018 patří nejen v Turnově oslavě 100 výročí
vzniku republiky. Již 9. ročních městského plesu
se ponese v prvorepublikovém duchu a uskuteční
se v pátek 16. února 2018 od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice.
Příznivci tance, hudby a plesové nálady mohou,
ale nemusí využít příležitosti zapojit se do prvorepublikové atmosféry a přijít v dobovém plesovém
oblečení. Těšit se dále můžete na vystoupení tanečního studia Swing Busters či na módní přehlídku s kolekcí originálních šperků s českými

granáty družstva umělecké výroby Granát Turnov.
Chybět nebude ani bohatá tombola. K tanci a poslechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše z Liberce.
Výtěžek 9. ročníku plesu bude použit na podporu setkávání dětí a mládeže se seniory a jejich společných aktivit na Oddělení následní péče v turnovské nemocnici a v Domově důchodců Pohoda.
Předprodej vstupenek probíhá od prosince na recepci Kulturního centra Turnova v jeho provozních hodinách.
Těšíme se na Vás.

Ovûﬁování pravosti
podpisÛ mimo budovu
Mûstského úﬁadu Turnov
Městský úřad Turnov provádí ověřování pravosti podpisů mimo budovu úřadu podle § 15
(1) zákona Sb. č. 21/2006 o ověřování pouze ze
závažných důvodů, jakým je především imobilita osoby.
Úřednice, které jsou pověřeny ověřováním, mohou navštívit imobilní občany například doma,
v nemocnici či v domě s pečovatelskou službou
a jejich podpis ověřit.
Tuto službu Městský úřad Turnov poskytuje
pouze v pátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Domluvit ověřování mimo budovu městského
úřadu ve výše uvedeném časovém rozmezí je možné na telefonních číslech: 481 366 801, 481 366
802 nebo 481 366 803
Městský úřad Turnov nemá zákonnou povinnost tuto službu poskytovat, a proto úřad vymezil
výše uvedené časové rozmezí, kdy lze tuto službu
za přítomnosti rodinného příslušníka nebo jiné
blízké osoby poskytnout.
Pokud potřebujete ověření okamžitě, obraťte se,
prosím, na některé ze soukromých zařízení, např.
na služby notáře. Děkujeme za pochopení.
Odbor správní Městského úřadu Turnov

Dûti jsou v polovinû
‰kolního roku
Žákům a studentům na základních, středních
a základních uměleckých školách končí první
polovina školního roku 2017/2018.
Pololetní vysvědčení se rozdává ve středu
31. ledna 2018. A v pátek 2. února všechny čeká
jednodenní pololetní prázdniny.
Významným volnem pro děti a mládež školou
povinnou jsou jarní prázdniny v délce jednoho
týdne, které letos začínají 26. února a končí nedělí
4. března 2018.

Na radnici dorazila
v˘stava obrázkÛ Turnova
Žáci Základní školy 28. října přichystali pro návštěvníky turnovské radnice výstavu výtvarných prací.
Výstava nabízí výtvarné práce různých technik,
které vyobrazují krásy Turnova a jeho okolí. Žáci
turnovské školy se zaměřili na architektonicky výrazné stavby na Turnovsku.
Prostory turnovské radnice budou hostit tuto
výstavu až do jarních prázdnin.
Těšíme se na Vaši účast.

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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Projekt KníÏka pro prvÀáãka pokraãuje
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, turnovské základní školy a Město Turnov s odborem
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov vyhlašují 10. ročník projektu výchovy ke
čtenářství na rok 2018, který je zapojen do aktivit
Zdravého města a MA21.
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je
zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních
škol, také pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé republiky. Žáci se do
projektu hlásí opět prostřednictvím dětského oddělení Městské knihovny Antonína Marka, která
pro ně připravuje téměř celý školní rok hodiny výchovy ke čtenářství, besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavy, společná čtení dospělých
s dětmi a podobně. Cílem projektu je přivést děti
od počátku školní docházky do knihovny. Vytvořit
u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšířit jejich
dovednosti v získávání informací. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá dětem dobře

Na Turnovsku byla
stanovena cena vody
na rok 2018
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady
sdružení VHS Turnov 6. listopadu 2017.
Úpravy jsou stanoveny pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce
Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.
1. Cena vodného a stočného se nemění
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné výši jako v letošním roce a nebude
tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného,
stočného a ani celkové ceny.
2. Celková cena (m3) pro rok 2018
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč

zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné další studium.
Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro
prvňáčky v příslušném školním roce do projektu
přihlášené a nedá se nikde minimálně tři roky
bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 Kč bez
DPH. Celková součtová cena vodného a stočného
bude činit 91,57 Kč bez DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní výši 105,30 Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.
3. Východiska pro projednávání cenové otázky
rok 2018
Starostové měst a obcí se prakticky již od počátku
letošního roku zabývali otázkou, jak se postavit
k cenové problematice roku 2018. S ohledem na
celkovou situaci ve vodárenství v České republice
začali vážně řešit, zda opravdu neponechat cenu
alespoň jeden rok na stejné úrovni, nebo zda ji opět meziročně navýšit podle schválených dřívějších dohod.
Posuzování východisek (dostupné na webových
stánkách Města Turnova) vyústilo do klíčového
rozhodnutí o stanovení optimální výše ročního
nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek.
Ten VHS Turnov dostává jako svůj základní roční

koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha
spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové s názvem Bráchova bota.
Do projektu bylo vloni přihlášeno 415 prvňáčků
nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí Turnovska. Ve školním roce 2017/2018 je to celkem
425 prvňáčků. Projekt má za sebou devět úspěšných ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více než
200 000 prvňáčků celostátně. Za Turnovsko kolem 3 100 dětí. Předchozí Knížky pro prvňáčka
napsali a ilustrovali významní tvůrci české literatury pro děti a mládež.
Od roku 2013 projekt převzal Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Více informací na
www.skipcr.cz. Letošním garantem pomoci v získání potřebných finančních prostředků se opět
stává projekt Čtení pomáhá a můžeme za přispění
dětských čtenářů být nápomocni v pokračování
projektu pro prvňáčky, který se ocitl opět v tomto
roce ve finančních problémech.
Eva Kordová
příjem. Nic jiného nemohou starostové v každoročním cenovém jednání ovlivnit, protože všechny ostatní položky, které společně vytvoří cenu
vodného a stočného, byly stanoveny předem
v soutěžním koncesním řízení. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného
a stočného. Používá se tedy jako základní a zásadní položka pro financování potřebné obnovy majetku, na spolufinancování nově připravovaných
investic, dílčí provozní výdaje, výdaje na chod
VHS a na splátky úvěrů z minulých let. Podílově je
nájemné ve skvělé cenové struktuře oproti jiným
vlastnickým skupinám v ČR – tvoří reálně 53 %
z vybraných peněz od zákazníků.
Na konečném jednání starostů byla nakonec zvolena hodnota nájmu pro příští rok ve výši 100 mil. Kč.
Hodnota nájmu je o více jak 3 mil. Kč nižší než v letošním roce, a to proto, aby mohla být zachována
stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.
Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov
únor 2018
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NádraÏní ulice je od nového roku zpoplatnûna
Město Turnov informuje obyvatele i návštěvníky,
že s novým rokem došlo ke zpoplatnění parkování
v Nádražní ulici.
Dnem 2. ledna 2018 začala platit povinnost uhradit poplatek v parkovacích automatech za stání
vozidel v Nádražní ulici. Jedná se o vymezený úsek,
který je označen dopravním značením. Dva platební automaty jsou umístěny vždy na každé straně ulice od „Kudrnáčových hodin“ po vjezd do
sídliště v ulici Kosmonautů včetně vjezdu k terminálu u budovy Drahstavu. Automaty byly do tohoto prostoru umístěny již na podzim roku 2017,
avšak zprovoznění bylo podmíněno ukončenými
pracemi na komunikacích.

Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2017
Městský úřad Turnov odpor životního prostředí
upozorňuje původce odpadů a oprávněné osoby, kterým za rok 2017 vznikla ohlašovací povinnost, že dle zákona o odpadech je nutné nejpozději do 15. února 2018 podat roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení se podává, stejně jako v předchozích letech, elektronicky prostřednictvím ISPOP – Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
Ohlašovací povinnost se týká všech podnikajících
subjektů včetně živnostníků, kteří jako původci
odpadů nakládají nebo produkují více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok. Oprávněné osoby podávají hlášení vždy,
pokud v daném roce nakládají s odpadem, bez
ohledu na jeho množství.
Subjekt podávající hlášení musí být v systému
ISPOP zaregistrován. Bez registrace není hlášení
přijato a zpracováno. Doporučujeme provést registraci subjektu v dostatečném předstihu a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při
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Parkování je zpoplatněno od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hodin. Sazba poplatku činí do 1 hodiny státní 5 Kč a do 24 hodin státní 20 Kč. Platbu
je možné uskutečnit hotově přímo v automatech

zpracování žádosti o registraci, tzn., abyste včas
získali přístupové údaje do systému ISPOP a podali hlášení v řádném termínu. Zaslaná hlášení již
není nutné autorizovat a zasílat poštou listinnou
autorizaci hlášení na adresu CENIA. Autorizace
hlášení probíhá automaticky. Způsob autorizace
registračních formulářů zůstává stejný!
Více informací můžete získat na Městském úřadě v Turnově, odboru životního prostředí (tel. 481
366 157). Manuály a návody pro registraci subjektu a podávání hlášení jsou dostupné na internetové adrese www.ispop.cz, pod odkazem „Jak podat hlášení“.
Odbor životního prostředí

Setkání se starostou
odstartuje téma
Palackého ulice
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z centra města na první setkání v roce 2018.
Setkání proběhne ve středu 7. února 2018 od
17.00 hodin v obřadní síni na turnovské radnici.
Hlavním tématem se stane úprava Palackého ulice, kde dojde v letošním roce k nahrazení kostek

nebo pomocí bezhotovostní platby. Podobně jako
na dalších místech ve městě je možné parkovné
uhradit SMS zprávou či speciální mobilní aplikací
v chytrém telefonu. Parkování o víkendu je zdarma.
Zaplacení poplatku lze prokázat také roční parkovací kartou, kterou vydává odbor dopravy
Městského úřadu Turnov. Poplatek za kartu pro
tuto oblast činí 3 000 Kč.
Hlavním motivem tohoto opatření, které vyplývá z nařízení města č. 2/2017 je eliminovat celodenní parkování vozidel a umožnit nakupujícím
zaparkovat poblíž obchodů. Kompletní přehled
zpoplatněného parkování naleznete na webových
stránkách města v sekci Parkování v Turnově.

za tichý asfalt. Starosta města bude také informovat o průběhu práce na projektu nového úřadu ve
Skálově ulici. Nebude chybět ani zhodnocení roku
2017 a plány do roku 2018. Přijďte podiskutovat
o problémech, které Vás trápí a ovlivnit dění ve vašem okolí.

úter˘ 20. února 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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