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Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Vážení čtenáři,
v nastávajícím měsíci se na Střelnici již popáté

(a podevatenácté dohromady) necháme unášet
tóny „původně amerického hudebního stylu, který
vznikl na začátku 20. století mezi afroamerickou
komunitou na jihu Spojených států amerických
smísením afrických a evropských hudebních stylů.
Jeho africké kořeny se projevují hlavně v používá-
ní blue tónů, odpovídaček, improvizace, polyryt-
mů, synkop a spláchnutých tónů. Později přebíral
i prvky populární hudby. Původní význam jeho
pojmenování, které bylo pro označení této hudby
poprvé použito okolo roku 1915, je nejasný, avšak
pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku
jas(mine) v narážce na jasmínový parfém popu-
lární v New Orleans té doby.“ Takhle ho definuje
Wikipedie, a ano, řeč je samozřejmě o jazzu.

Aby bylo jasno, nejsem žádný fanatický milov-
ník této hudby a vůbec jí vlastně nerozumím.
Doma mám pár jazzových desek a na internetu

občas naladím jazzové rádio, ale to je vlastně
všechno, co mám já s jazzem společného. Přesto
vás co nejsrdečněji zvu k účasti na Neformálním
jazzovém festivalu, který v polovině března hostí
KC Střelnice ve svém velkém sále. Jak se dočtete
uvnitř časopisu, je rozhodně nač se těšit a určitě
není čeho se bát. Jazz se vám letos představí v ne-
čekaných souvislostech, dost možná budete velmi
překvapeni, co všechno se pod toto krátké a úder-
né slůvko dá skrýt.

Život je skvělý, ale s nikým se nemaže. Pár let
pohody, když jste malí, a pak už to frčí: škola, pu-
berta, zmatky v dospívání, okusit svět, pak práce,
rodina, pro někoho kariéra…, chvilku klid… a kri-
ze středního věku, choroby, stáří, smutky. Ne, já
nejsem pesimista. Jsem realista. Možná proto
mám rád jazz. Do mého životního realismu per-
fektně zapadá. 

Pěkné jaro a ať vám brzy zavoní jasmín.
David Pešek

Îivot je skvûl˘

úvodní slovo

Ze Slovenska pfiijede trio Talent Transport
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. bfiezna

10.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantcký

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Rudá volavka
thriller/mysteriózní 130 Kč

pátek 2. bfiezna
17.00 – KINO SFÉRA
Winchester:
Sídlo démonÛ
horor/mysteriózní 130 Kč

20.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha – Slavnostní
pfiedpremiéra s tvÛrci
komedie/drama 130 Kč

sobota 3. bfiezna
9.00, 10.00, 11.00 – KC ST¤ELNICE
Vítání obãánkÛ
slavnost vstupné zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Coco
animovaný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Rudá volavka
thriller/mysteriózní 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Winchester:
Sídlo démonÛ
horor/mysteriózní 130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Nov˘ erotick˘ ples
ples 290 Kč

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

17.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá neverná
komedie/romantický 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Lady Bird
komedie/drama 120 Kč

úter˘ 6. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
Druhá strana nadûje
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 7. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
Palestina – zemû nezemû
Cestovateslký klub 90 Kč

ãtvrtek 8. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Nejtemnûj‰í hodina
drama/historický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáfiky napfiíã
koncert

v předprodeji 100 Kč / na místě 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

pátek 9. bfiezna
18.30 – KINO SFÉRA
Mikhail Baryshnikov:
Prostor
tanec 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SUP· Turnov
ples 160 Kč

sobota 10. bfiezna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O princeznû, Luciá‰ovi
a makov˘ch buchtách
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Vãelka Mája: Medové hry
animovaný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
posezení při dechovce

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

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Absolventsk˘ ples
Gymnázia Turnov
ples 180 Kč

nedûle 11. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Vãelka Mája: Medové hry
animovaný 130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá neverná
komedie/romantický 130 Kč

úter˘ 13. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
Nit z pfiízrakÛ
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 14. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Klavírní recitál
Pavla Zemena
Turnovský hudební večer

v předprodeji 120 Kč / na místě 150 Kč

ãtvrtek 15. bfiezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ ‰tûk 2017
přehlídka 50 Kč / děti zdarma

10.00 – KINO SFÉRA
Nejtemnûj‰í hodina
drama/historický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Tomb Raider
akční/dobrodružný 130 Kč

pátek 16. bfiezna
17.00 – KINO SFÉRA
Cesta za králem trollÛ
rodinný/fantasy

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

18.30 – KC ST¤ELNICE
Neformální jazzov˘ festival
2018
hudební festival
v předprodeji 120 Kč na jeden den a 200 Kč

na oba dva dny, na místě 160 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tomb Raider
akční/dobrodružný 130 Kč

sobota 17. bfiezna
9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam 
Slavnostní zahájení přehlídky

14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
Tajemství ohnû a ledu 3D
animovaný 150 Kč / 130 KčProstor Mikhaila Baryshnikova, pÛlhodinov˘ taneãní duet na plátnû kina Sféra.
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kulturní pfiehled
17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

18.30 – KC ST¤ELNICE
Neformální jazzov˘ festival
2018
hudební festival
v předprodeji 120 Kč na jeden den a 200 Kč

na oba dva dny, na místě 160 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera
krátké filmy 110 Kč

nedûle 18. bfiezna
14.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ drahokam
Slavnostní zakončení přehlídky

14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
Tajemství ohnû a ledu
animovaný 130 Kč / 110 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Cesta za králem trollÛ
rodinný/fantasy

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

úter˘ 20. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
Nemilovaní
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 21. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
Rusko a Mongolsko
Cestovatelský klub 90 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jan âensk˘ 
Pohovka
200 Kč / seniorské vstupné na OSV 140 Kč

ãtvrtek 22. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají
zoufalé vûci
komedie 60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Pacific Rim: Povstání
akční/sci-fi 130 Kč

pátek 23. bfiezna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cirkusácká pohádka
představení pro školy 50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

18.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
Zahajovací koncert přehlídky

19.30 – KINO SFÉRA
Pacific Rim: Povstání 3D
akční/sci-fi 150 Kč

sobota 24. bfiezna
10.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
přehlídka

14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

16.00 – KOSTEL SV. JOSEFA NA HRUBÉ SKÁLE
Jarní koncert pûvûckého
sboru Antonína Dvofiáka

vstupné 60 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
posezení při dechovce

17.00 – KINO SFÉRA
Tomb Raider
akční/dobrodružný 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Giacomo Puccini – Bohéma
opera 270 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Nothingham
& Ondfiej Halama
koncert vstupné dobrovolné

nedûle 25. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

úter˘ 27. bfiezna
19.30 – KINO SFÉRA
âervená
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 28. bfiezna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Emil Hakl
O literatuře vstupné zdarma

ãtvrtek 29. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Zoufalé Ïeny dûlají zoufalé 
vûci
komedie 60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Ready Player One:
Hra zaãíná
akční/sci-fi 130 Kč

pátek 30. bfiezna
17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Ready Player One:
Hra zaãíná 3D
akční/sci-fi 150 Kč

sobota 31. bfiezna
14.30 – KINO SFÉRA
Sherlock Koumes 3D
animovaný/rodinný

150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Máfií Magdaléna
drama 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama

130 Kč

20.30 – KC ST¤ELNICE 
Barbora Poláková
koncert

vstupné v předprodeji 290 Kč /
na místě 350 Kč

nedûle 1. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
Sherlock Koumes
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Máfií Magdaléna
drama

120 Kč
Nenechte si ujít jedineãn˘ koncert ãeské zpûvaãky a hereãky Báry Polákové.
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kino Sféra

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

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

Coco

Mlad˘ Miguel zaÏívá úÏasné
dobrodruÏství mezi kostlivci.

pá 9. 3. – 18.30 / 120 Kã

tanec, ·véd., 2009,
30 min., MP

Mikhail
Baryshnikov:

Prostor
Jedineãn˘ pÛlhodinov˘

duet mimofiádného kvarteta.

ãt 1. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

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

·pindl

ZasnûÏená komedie
nejen o lyÏování.

ãt 1. 3. – 19.30 / 130 Kã
so 3. 3. – 17.00 / 130 Kã

thriller/mysteriózní, USA,
2018, 136 min., 15+, titulky

Rudá
volavka

J. Lawrence se uãí vyuÏít své tûlo
a mysl jako dokonalou zbraÀ.

pá 2. 3. – 17.00 / 130 Kã
so 3. 3. – 19.30 / 130 Kã

horor/mysteriózní, USA,
2018, 99 min., 12+, titulky

Winchester:
Sídlo démonÛ

Pfiíbûh nejdûsivûj‰ího
domu na svûtû.

so 10. 3. – 14.30 / 130 Kã / 
110 Kã dûti do 15 let

ne 11. 3. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘, Nûm., 2018,
85 min., MP, dabing

Vãelka Mája:
Medové hry

Oblíbená animovaná
postava se vrací!

ne 4. 3. – 17.00 / 130 Kã
ne 11. 3. – 19.30 / 130 Kã

komedie/romantick˘, âR,
2018, 92 min., 12+

Vûãnû tvá
nevûrná

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

ne 4. 3. – 19.30 / 120 Kã

komedie/drama, USA,
2017, 94 min., 12+, titulky

Lady Bird

Film nesoucí pût nominací
na Oscara.

út 6. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, Fin., 2017,
98 min., 12+, titulky

Druhá strana
nadûje

Nejnovûj‰í snímek Akiho
Kaurismäkiho.

ãt 8. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 15. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama/historick˘, VB,
2017, 125 min., 12+, titulky

Nejtemnûj‰í
hodina

Winston Churchill musí uãinit
rozhodnutí, které ovlivní cel˘ svût.

FK

pá 2. 3. – 20.00 / 130 Kã –
Slavnostní pfiedpremiéra s tvÛrci

ãt 8. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 9. 3. – 19.30 / 130 Kã
so 10. 3. – 19.30 / 130 Kã

ne 11. 3. – 17.00 / 130 Kã
so 17. 3. – 17.00 / 130 Kã
ne 18. 3. – 17.00 / 130 Kã
ne 25. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 30. 3. – 17.00 / 130 Kã
so 31. 3. – 19.30 / 130 Kã

komedie/drama, âR, 2018, 90 min., MP

Tátova volha

Komedie Jifiího Vejdûlka o hledání nevlastního syna.

TANEC
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kino Sféra

so 17. 3. – 19.30 / 110 Kã

krátké filmy, 2018,
184 min., MP

Expediãní
kamera
2018

Filmov˘ festival outdoorov˘ch
a cestovatelsk˘ch filmÛ.

pá 16. 3. – 17.00 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 18. 3. – 19.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

rodinn˘/fantasy, Nor.,
2017, 104 min., MP, dabing

Cesta za
králem trollÛ

Rodinné fantasy o záchranû
ztracené princezny.

ãt 15. 3. – 19.30 / 130 Kã
pá 16. 3. – 19.30 / 130 Kã
so 24. 3. – 17.00 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2018, 122 min., 12+, titulky

Tomb Raider

Lara Croft v novém
podání Alicie Vikander.

út 13. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

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

Nit
z pfiízrakÛ

Poslední film herecké legendy
Daniela Day-Lewise.

3D so 17. 3. – 14.30 /
150 Kã / 130 Kã

2D ne 18. 3. – 14.30 /
130 Kã / 110 Kã

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

Snûhová královna:
Tajemství ohnû

a ledu
Pokraãování animované
série plné dobrodruÏství.

so 10. 3. – 17.00 / 140 Kã

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

Padesát
odstínÛ
svobody

Nenechte si ujít vyvrcholení!

so 24. 3. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 25. 3. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

rodinn˘/dobrodruÏn˘, USA,
2018, 89 min., MP, dabing

Králíãek Petr

Zvífiátka na farmû soupefií
s nov˘m pfiísn˘m majitelem.

2D tit. ãt 22. 3. – 19.30 / 130 Kã
3D dab. pá 23. 3. – 19.30 / 150 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2018,
111 min., 12+

Pacific Rim:
Povstání

Obfií stroje musí znovu
zachránit na‰í planetu.

ãt 22. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 29. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2018,
83 min., 12+

Zoufalé Ïeny
dûlají

zoufalé vûci
Komedie Filipa Renãe podle
scénáfie Haliny Pawlowské.

út 20. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Rus./Fr., 2017,
127 min., 15+, titulky

Nemilovaní

Zmizení po rozvodu nechtûného
syna zmûní priority.

FK

pá 23. 3. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 25. 3. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 1. 4. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

dokumentární, âR, 2017, 81 min., MP

Planeta âesko

Dokument o krásách ãeské pfiírody.

FK
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kino Sféra

3D so 31. 3. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D ne 1. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, USA/VB,
2018, 90 min., MP, dabing

Sherlock
Koumes

KrádeÏi trpaslíkÛ mÛÏe
zabránit pouze trpasliãí detektiv.

so 24. 3. – 19.30 / 270 Kã

opera, Fr., 2017,
155 min., MP, titulky

Giacomo
Puccini –
Bohéma

Záznam slavné Pucciniho
opery z PafiíÏe.

so 31. 3. – 17.00 / 120 Kã
ne 1. 4. – 19.30 / 120 Kã

drama, VB/USA, 2018,
130 min., 12+, titulky

Máfií
Magdaléna

Autentick˘ portrét jedné
z nejosudovûj‰ích Ïen historie.

út 27. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR, 2017,
83 min., MP

âervená

Dokument o proslulé
operní pûvkyni Sonû âervené.

2D tit. ãt 29. 3. – 19.30 / 130 Kã
3D dab. pá 30. 3. – 19.30 / 150 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2018, 140 min., 12+

Ready Player One:
Hra zaãíná

Virtuální realita budoucnosti ve filmu Stevena Spielberga.

OPERA

Nepfiehlédnûte v programu
Tátova volha reÏiséra
Jifiího Vejdûlka

Známý český režisér filmů Účastníci zájezdu,
Ženy v pokušení nebo Muži v naději přichází
s novým velmi očekávaným snímkem Tátova
volha. 

V hlavní roli se představí Eliška Balzerová, která
bude se svou dcerou Tatianou Vilhelmovou hledat
nemanželského syna svého zesnulého manžela.
V příjemné a vtipné komedii budou muset manže-
lovým veteránem Volha GAZ 21 navštívit jeho
dávné milenky Vilmu Cibulkovou, Evu Holubo-
vou a Hanu Maciuchovou, aby zjistily víc.

Film má celorepublikovou premiéru ve čtvrtek
8. března přesně na MDŽ. Již v pátek 2. března ale
v kině Sféra proběhne slavnostní předpremiéra,
které se zúčastní i režisér Jiří Vejdělek a producent
Tomáš Hoffman.

Virtuální realita 
budoucnosti 
v Ready Player One
Děj filmu oscarového režiséra Stevena Spiel-
berga podle slavné předlohy Ernesta Clinea je

zasazen do roku 2045, kdy se svět nachází na
pokraji chaosu a kolapsu.

Lidé nalezli spásu v rozsáhlé virtuální realitě
OASIS, která je fantastickým světem mystérií, ne-
konečných možností, ale i nebezpečí. 

FK
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O princeznû, Luciá‰ovi a makov˘ch buchtách
Pohádka divadla CZiDivadlo Praha vypráví
o princezně Albertině, která by se ráda vdávala,
o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného ne-
pořádku, který si hledá nevěstu, a o tom, co se
všechno stane, když se spolu setkají. 

Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá po-
naučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl
spolu s vírou v kouzelné proměny umí dělat opra-
vdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou
se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě

reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzi-
kálové melodie písniček a neobvyklá zápletka je
pobaví a zaujme. Zvítězí nakonec peklo, nebo láska?

sobota 10. bfiezna od 10 hodin
O princeznû, Luciá‰ovi 
a makov˘ch buchtách
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Písniãkáfiky napfiíã Ïánry
Aneb Muzikantky – Dámy – Ženy slaví pět let své-
ho trvání. Za tu dobu jsme v Turnově přivítali na
specifickém komorním festivalu písničkářky na-
příč žánry, republikou, ale i věkem. 

Už po šesté se tak letos sejdeme v Turnově na
Střelnici, opět v den MDŽ. V žánru hiphopu
a R’n’B se vám představí místní písničkářka
Payya Matys, punkové šansony vám svým altem
zazpívá STINKA-Hana Lundiaková s kapelou
a do třetice vystoupí jedna z největších osobností

tuzemské world music Jitka Šuranská, tentokrát
se svým novým projektem s kytaristou Petrem
Uvírou. 

ãtvrtek 8. bfiezna od 19.30 hodin
Písniãkáfiky napfiíã Ïánry
koncert
KC Stfielnice 
v pfiedprodeji 100 Kã / na místû 140 Kã

Na Pohovce s princem
V březnu si v pořadu Pohovka bude Josef Klíma
povídat s nejznámějším českým pohádkovým prin-
cem Janem Čenským, který hrál nejen v desítkách
oblíbených pohádek.

Pražský rodák Jan Čenský (1. 5. 1961) vystudoval
hudebně dramatický obor na konzervatoři a již bě-
hem studií začal dostávat příležitosti před filmo-
vou kamerou. Jeho první zásadnější role byly pře-
kvapivě záporné, nicméně jeho mladá a hezká tvář
přispěla k tomu, že začal být obsazován do pohá-
dek, a to často právě do rolí princů. Nevyhýbá se

ani účinkování v divadle či v televizních seriálech.
V současné době se věnuje především moderování
(Miss České republiky). Hudební doprovod obsta-
rá Klíma Band, Pavel Půta a Andy Seidl.

stfieda 21. bfiezna od 19 hodin
Jan âensk˘
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã
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Klavírní recitál Pavla Zemena
Klavírista mladé generace Pavel Zemen začal hrát
na klavír v pěti letech pod vedením své matky BcA.
Taťány Zemenové a poté Mgr. Ireny Hlasové
v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. 

Absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích,
a to ve dvou oborech: klavír a klarinet. Během stu-
dia na konzervatoři se zúčastnil několika mistrov-
ských kurzů (prof. Alena Vlasáková, prof. Vera
Nosina, Clara Moniuszko aj.). Zaznamenal úspě-
chy na interpretačních soutěžích, například 1. ce-
na soutěže Nadace Bohuslava Martinů nebo cena

Mezinárodního hudebního festivalu Pražské
2013. O rok později byl přijat na Janáčkovu aka-
demii múzických uměni v Brně, kde studuje obory
klavír a klarinet.

stfieda 14. bfiezna od 19.30 hodin
Klavírní recitál Pavla Zemena
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstké divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

První koncert oslav turnovského gymnázia
U příležitosti neformálních oslav 110. výročí zalo-
žení turnovského gymnázia vystoupí v průběhu ro-
ku v kulturní kavárně KUS několik kapel, které
jsou personálně spojené s touto školou. 

Na prvním koncertu vystoupí skupina Nothing-
ham, kterou není třeba blíže představovat, spolu
s evangelickým farářem a pedagogem Ondřejem
Halamou. 

Přehlídku zahájí reprízou vloni úspěšného roc-
kového oratoria Jan Křtitel, které se dočkalo a do-
zajista ještě dočká mnoha repríz. 

V dubnu se potom můžete těšit na koncert expe-
rimentálního dua Tamdoletma a rock’n’rollových
Snap Call.

sobota 24. bfiezna od 19 hodin
Nothingham 
& Ondfiej Halama
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Plesová sezóna 2018 konãí
V březnu nás čekají tři poslední plesy.

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)
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Neform Jazz Fest s legendami a hosty ze Slovenska
Devatenáctý ročník Neformálního jazzového festi-
valu nachystal opět pestrou směsici (zdaleka ne-
jen) jazzových lahůdek. Stejně jako v uplynulých
čtyřech letech se i letos hudební fanoušci mohou po
dva večery v hlavním sále KC Střelnice nechat
unášet krásnou muzikou, a ti, kdo jazz moc
neznají, budou mít letos výjimečnou šanci poznat
jeho pestrost.

Domácí scénu zastoupí a celý program v pátek
otevře turnovské Duo BigBand, které si i pro ten-
to koncert přizve pár hostů a jejichž koncertní
program tak bude opět jedinečný a originální.
Druhým vystupujícím večera pak bude moderní
jazzový big band sestavený ze studentů jazzové
katedry VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka a ve-
dený profesorem Milanem Svobodou, který půso-
bí již třináct let a který si za tu dobu získal výrazné
renomé. Roku 2007 se zúčastnil celosvětové sou-
těže studentských orchestrů v Monterey v Kalifor-

nii, kde se dostal do finále jako jediný neamerický
orchestr mezi šest nejlepších. V roce 2015 se zú-
častnil mezinárodní celoevropské soutěže big
bandů, kterou již dvacet let pořádá holandský
Meerjazz Festival – porotou byl vybrán do katego-
rie pěti nejlepších orchestrů „TOP CLASS“, kde
se umístil na třetím místě, a o rok později zde
skončil z pětadvaceti orchestrů dokonce druhý!
Ve stejném roce pak ještě získal první cenu na me-
zinárodní soutěži studentských big bandů, a to
v Německu na festivalu Swingin’ Saxonia v Hohen-
steinu.

Sobotní program otevře slovenské trio Talent
Transport. To se ve své tvorbě zaměřuje na původ-
ní instrumentální a vokálně-instrumentální sklad-
by různých hudebních stylů od jazzu přes art rock
až po bigbít. Posluchači se mohou těšit na progre-
sivní autorský a interpretační styl, který rezonuje
především u mladé generace milovníků inteli-
gentní originální tvorby. Není bez zajímavosti, že
skupina před několika dny v bratislavském klubu
Nová Cvernovka uvedla druhé album s názvem
Napospas. 

Závěr festivalu bude patřit formaci Energit v če-
le s kytaristou Lubošem Andrštem. Ten vydal
v loňském roce skvělou bluesrockovou desku s ná-
zvem Time’s Arrow, na níž se po několika desít-
kách let vrátil k repertoáru, který měl v roce 1973
tvořit obsah debutového alba jeho skupiny

Energit. Ale netvořil, neboť Supraphon tehdy se-
stavě s Ivanem Khuntem, Vladimírem Padrůňkem
a Jaroslavem Erno Šedivým nedal šanci. Jako
vzpomínka – a také jako pocta předčasně odešlé-
mu baskytaristovi Padrůňkovi – byly natočeny ak-
tuální verze skladeb se zachováním hudebního
ducha té doby.

Novinkou v letošním programu je změna začát-
ku prvních koncertů, které začnou již v 18.30 a na
posluchače tak čekají čtyři rovnocenné hudební
sety o standardní délce 90 minut. Pokud někde te-
dy platí pořekadlo „za málo peněz hodně muzi-
ky“, pak je to zde. Těšíme se na vás!

pátek 16. bfiezna 2018
18.30 hodin – Duo BigBand & hosté
20.30 hodin – Big Band VO· KJJ veden˘

Milanem Svobodou

sobota 17. bfiezna 2018
18.30 hodin – Talent Transport (SK)
20.30 hodin – Energit

pátek 16. a sobota 17. bfiezna od 18.30 hodin
Neformální jazzov˘ festival 2018
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã/jeden den, 
200 Kã/dva dny; na místû 160 Kã/jeden denLubo‰ Andr‰t

Big Band VO· Konzervatofie Jaroslava JeÏka
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Bára Poláková v Turnovû
V rámci svého Tour 2018 zavítá na Střelnici zná-
má česká zpěvačka a herečka Barbora Poláková,
která se chystá navštívit celkem 12 měst napříč
Českou republikou a jednou zavítá také na
Slovensko. Můžete se těšit na písničky z nové desky,
která vyjde začátkem března, ale určitě se dočkáte
i některých songů z prvního alba.

Hostovala v řadě pražských divadel, hrála v mno-
ha filmech a její písně Nafrněná či Kráva jsou di-
vácky velmi úspěšné. Právě díky nim se dostala do
povědomí tisíců posluchačů, kteří si ji zamilovali.
Písni Kráva vydané roku 2015 předcházel ještě
politicky zaměřený duet s Davidem Kollerem
Sami. Nicméně tou pravou třešinkou na dortu se
stala Nafrněná, která dokonale paroduje svět po-
mluv. Videoklip, který Poláková natočila ještě
před porodem prvního potomka, válcoval internet

a dnes má na kontě přes 31 milonů zhlédnutí
(YouTube). Není se čemu divit, ve videoklipu si to-
tiž zahrálo hned několik předních českých here-
ček: Martha Issová, Lenka Krobotová či Ivana
Chýlková. Chybět ale nemohl ani její partner Pavel

Liška. V roce 2016 vyšel song Generace, v němž si
tak trochu utahuje ze současných mladých. O rok
později se objevil unikátní klip k písni Po válce,
která je označována za až nihilistickou baladu
a kde Poláková po barevné Krosně otočila, a do-
konce se v klipu ostříhala.

Tvorba této mladé umělkyně nemá jednotnou
tvář, na koncertě se tak můžete těšit na písně váž-
né i zábavné. Všechno dohromady vám dopřeje
určitě skvělý kulturní zážitek. 

sobota 31. bfiezna od 20.30 hodin
Barbora Poláková
koncert
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 290 Kã / na místû 350 Kã

Palestina, Rusko a Mongolsko
Březnový Cestovatelský klub nabízí dvě výpravy. 

Palestina – Zemû nezemû
„Existuje Palestin i Palestina, i když pro některé lidi
neexistuje vůbec žádná a jedná se pouze o Judeu
a Samaří. Cestování po Palestině mnohdy vzbuzu-
je značné kontroverze. Jedni tvrdí, že jde o nebez-
pečný a hazardní sport. Jiní zase povídají, že nikoliv.
Já říkám, že vše záleží na tom, jak se vyspí vrchol-
ní politici a co řeknou ráno v televizi nebo rádiu.
Možná je zde znát drobná nadsázka, ale ve své
podstatě to tak funguje,“ říká Jiří Kalát.

Rusko a Mongolsko
Multimediální přednáška fotografa Pavla
Svobody z velké cesty napříč Asií. Sedm měsíců
dobrodružství na trase Moskva – Bangkok. 

Rusko je obrovská země s prostorem pro neuvě-
řitelná dobrodružství. Projedeme mystickou
Transsibiřskou magistrálou napříč největší zemí
světa. Přes ruské pohoří Altaj do extrémně odleh-
lého Mongolského Altaje se stále živou tradicí so-
kolnictví. Uvidíte nekonečné písčité duny v poušti
Gobi či romantické jezero Chovsgol, buddhistické
kláštery v Mongolsku i v ruském Burjatsku. 

stfieda 21. bfiezna od 18 hodin
Rusko a Mongolsko 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 7. bfiezna od 18 hodin
Palestina – Zemû nezemû
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã
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O literatufie s Emilem Haklem
Březnovým hostem Petra Viziny v literárním pořa-
du O literatuře bude spisovatel Emil Hakl. Ten se
narodil v roce 1958 v Praze, kde dosud žije, vystu-
doval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor tvorba
textu, později ještě dva ročníky dramatického obo-
ru tamtéž. Pracoval jako aranžér, knihovník,
strojník, zvukař, reklamní textař, literární redak-
tor, novinář a časopisecký editor.

V 80. letech se věnoval psaní veršů, dramatizaci
knižních předloh a jejich realizaci v různých ama-
térských divadelních formacích, prózu začal psát
v roce 1998. Publikoval v řadě sborníků a knižních
výborů (Německo, Rakousko, Polsko ad.), jeho
novela O rodičích a dětech byla oceněna cenou
Magnesia Litera 2003, přeložena do několika ja-
zyků a byl podle ní natočen stejnojmenný celo-

večerní film v režii Vladimíra Michálka. Roku 2010
získal Cenu Josefa Škvoreckého za Pravidla směš-
ného chování. V roce 2013 vyšel román Skutečná

událost, za který získal svou druhou Magnesii
Literu za nejlepší prózu.

Poslední román Emila Hakla Umina verze
předjímá to, k čemu technověda směřuje už delší
dobu, výrobu umělého člověka. Frankensteinov-
ská touha lidstva je tu naplněna v ryze garážových
podmínkách. Je to román o lásce s téměř detektiv-
ní zápletkou, napsaný autorovým typicky úspor-
ným a svižným stylem. Život je zázrak, ať vzniká
jakkoli.

stfieda 28. bfiezna od 19 hodin
Emil Hakl
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

V˘stavy Miroslava Roubínka a Jifiího ·tastného
Ádr
Foyer KC Stfielnice
Prodejní v˘stava fotografií Miroslava Roubínka bude slavnostnû
zahájena ve foyer KC Stfielnice ve stfiedu 7. bfiezna v 17 hodin
a potrvá do 1. kvûtna.

Ádr je o kráse, svobodě, fantazii, lásce, kamará-
dech, smíchu, radosti, snech. Užijte si ho a nejlé-
pe uděláte, když se do skal vypravíte sami. 

„Myšlenka vyprávění příběhu o mých milova-
ných skalách a o krajině a životě kolem nich vznik-
la ve stejné době, kdy jsem začínal fotit, tedy téměř
před patnácti lety. I moje fotografické začátky jsou
spojeny se skalami. Moje tehdejší přítelkyně si
vždycky na léto pro sebe zařídila nějakou zahra-
niční stáž a já tady zůstal v podstatě sám. Tak mne
v květnu 2003 napadlo, že by nebylo špatné si ces-
tu skalami nějak zdokumentovat. Vznikla série fo-
tek, která si i přes obludnou technickou kvalitu
v sobě uchovala krásu a radost příjemného teplé-
ho jarního dne.“ 

Tak popisuje začátek vzniku jedinečné fotogra-
fické sbírky autor Miroslav Rubínek. 

Na kfiídlech jefiábÛ
Kavárna KUS
V˘stava Jifiího ·Èastného, ãlena fotoklubu Safír Turnov. 
Zahájení probûhne ve stfiedu 7. bfiezna v 18 hodin. 
V˘stava potrvá do 1. kvûtna.

Ing. Jiří Šťastný (nar. 27. 7. 1983, Turnov). Vystu-
doval SPŠ v Jičíně, následně TU v Liberci a nyní
pracuje v oblasti IT. Všechen svůj volný čas věnuje
poznávání a ochraně přírody. Ve fotografii se sna-
ží zachytit neopakovatelné okamžiky v přírodě.
Tentokrát se zaměřil na ty nejvznešenější z našich
ptáků, jeřáby popelavé. Snímky pocházejí z hnízd-
ních lokalit, ale především z evropských shromaž-
dišť, kde jsou často i desítky tisíc jeřábů.



14 | | bfiezen 2018

KCT informuje

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

sobota 3. bfiezna 2018 – Nový erotický ples
(ples) 290,–

stfieda 7. bfiezna 2018 – Palestina – země nezemě 
(Cestovatelský klub) 90,–

ãtvrtek 8. bfiezna 2018 – Písničkářky napříč (koncert,
festival) 100,–

pátek 9. bfiezna 2018 – Mikhail Baryshnikov: Prostor
(balet) 120,–

sobota 10. bfiezna 2018 – O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách (Mámo, táto, pojďte 
se mnou do divadla!) 60,–

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 120,– / 
dva dny 200,–

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

stfieda 21. bfiezna 2018 – Jan Čenský (Pohovka) 
200,– / seniorské vstupné na OSV 140,–

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

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

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

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

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

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

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

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,–

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

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

ãtvrtek 7. ãervna 2018 – Michal David (koncert) 
490,–

úter˘ 12. ãervna 2018 – Labutí jezero (přímý přenos 
baletu) 250,–

nedûle 17. ãervna 2018 – Filumena Marturano
(Festival na Jizeře) 370,–

pátek 22. ãervna 2018 – Čechomor 
(Festival na Jizeře) 390,–

ãtvrtek 2. srpna 2018 – Caveman 
(Festival na Jizeře) 370,–

pátek 24. srpna 2018 – Michal Hrůza
(Festival na Jizeře) 290,–

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)

Pfiedprodej vstupenek

Základní ‰kola Turnov,
28. fiíjna
28. fiíjna 18, Turnov, www.2zs-turnov.cz, tel.: 481 311 640

Karneval na „dívãí“ ‰kole
V sobotu 17. března od 13.30 hodin se koná velký
karneval v tělocvičně na ZŠ 28. října. Masky, zá-

bava, hry, program pro děti, občerstvení a také sa-
mozřejmě slosování o ceny. Srdečně vás zveme!

Jarní v˘prodej 
v dobroãinném
Bazárku De‰tník
12.–16. března, v ulici 28. října 543 

Možnost výběru dětského, dámského, pánského
oblečení, obuvi, hraček a věcí do domácnosti.
Bazárek je otevřen celoročně v pondělí a středu
9–17 hodin, v úterý a čtvrtek 11–15 hodin.
Můžete si zde nejen nakoupit, ale rovněž věci da-
rovat. 

Obojím podpoříte Rodinné centrum Deštník.
Více na www.jbturnov.cz.

Jméno
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

1.–2. bfiezna
Jarní prázdniny – Pravidelný program zrušen

pondûlí 5. bfiezna od 10 hodin
Jak posílit imunitu
Podpora zdraví využitím bylinných produktů,
hydroterapií a inhalací. 

úter˘ 6. bfiezna od 16.30 hodin
Období vzdoru a negace 
u mal˘ch dûtí
Proč děti vzdorují? Cena 30 Kč.

stfieda 7. bfiezna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

pátek 9. bfiezna od 10 do 14 hodin
Jarní rodinné focení 
s Ivou Masopustovou 
Na focení je nutné se předem objednat na tel. 775
964 312 nebo přímo v CPR Náruč.

sobota 10. a nedûle 11. bfiezna 
Kurz v˘roby barefoot balerín
Dvoudenní kurz výroby kožených bf balerín na
míru s Karolínou Částkovou. Cena kurzu je

1 900 Kč, včetně materiálu a pomůcek. Více infor-
mací a přihlášky na 776 829 323 nebo na
naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 12.–pátek 16. bfiezna
Jarní bazárek a sbírka obleãení

pondûlí 12. bfiezna od 10 hodin
S kníÏkou do Ïivota
Jak se svými dětmi rozvíjet pozitivní vztah ke kni-
ze a čtení.

úter˘ 13. a 20. bfiezna, 17–20 hodin
Jak zvládat vlastní emoce a fie‰it
problémy s dûtmi aneb co dělat, když
jsme sami naštvaní, rozčilení, nervózní...
Intenzivní kurz rodičovské komunikace. Nutná
rezervace.

ãtvrtek 15. bfiezna, 9–12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna. Objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 15. bfiezna od 11 hodin
Nov˘ Ïivot – kurz pro tûhotné
Zdravé a procítěné těhotenství, příprava na porod
a na příchod miminka,.. Cena lekce 100 Kč.

ãtvrtek 15. bfiezna od 19.30 hodin
Uctûní muÏství 
Jak vidět v muži jeho jedinečnost a sílu? Přihlá-
šení na naruc.turnov@seznam.cz. Cena 180 Kč.

pátek 16. bfiezna od 10 hodin
Fantazie – v˘sada dûtství
Čím se fantazie ničí a jak ji podpořit? Cena 30 Kč.

úter˘ 20. bfiezna, 13–15 hodin
Mít domov a rodinu 
– samozfiejmost, nebo vzácnost
Nezávazné informační setkání pro zájemce o pěs-
tounskou péči. Více na tel.: 734 307 520

ãtvrtek 22. bfiezna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifickými požadavky na výchovu
a vzdělávání. Cena 30 Kč.

pátek 23. bfiezna od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 

pátek 23.–bobota 24. bfiezna
Noc s Andersenem
Jedinečné přespání v Náruči s pejskem a kočič-
kou. Spacáky s sebou. Nutná rezervace na na-
ruc.turnov@seznam.cz.

Změna programu vyhrazena. Sledujte nás na
facebooku nebo na www.naruc.cz.

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

Pro vefiejnost
Základy fotografování (od 1. 3. 2018, lektor Ing.
Aleš Hégr, rozsah 16 hodin)

Pro dûti
Příměstské tábory 2018 – zahajujeme příjem
přihlášek

English Camp 2018 (6.–10. 8. 2018, tábor se za-
měřením na angličtinu)
Šikovné ruce, hbité nohy (13.–17. 8. 2018)
Hrdinové z komiksů (20.–24. 8. 2018, tábor s fil-
movou tematikou)

Pro pedagogy matefisk˘ch ‰kol
Kreslíme a modelujeme v MŠ (23. 3. 2018, lek-
torka RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.)
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomoto-
riky v MŠ (11. a 12. 4. 2018, lektorka PhDr. Jana
Johnová, Ph.D., akreditovaný seminář)

Sociální oblast
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách (od 13. 3. 2018, celkový rozsah 150 ho-
din, akreditovaný kvalifikační kurz)
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XXVIII. Turnovsk˘ drahokam Mûstské divadlo Turnov, 16.–18. bfiezna

„Za pohádku drahokam“
Turnovský drahokam je prestižní regionální
loutkářskou přehlídkou Libereckého kraje
a Českého ráje.

Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam
vznikla v roce 1983 jako neformální setkání lout-
kářů. Do roku 1987 proběhlo pět ročníků. Pak ná-
sledovala dlouhá osmiletá pauza. Obnovený šestý
ročník (1996) vznikl v režii LS Na Židli. S novým
státoprávním uspořádáním a vznikem nových
krajů se stal Drahokam krajskou přehlídkou.

Přehlídka se koná za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury České republiky, Libereckého
kraje a Města Turnov. Hodnotí ji odborná porota
ve složení Mirka Vydrová (divadlo Bořivoj Praha),
Martina Hartmannová (divadlo Alfa Plzeň)
a Michal Drtina (Nipos – Artama Praha) s dět-
skou porotou. Uděluje se putovní Cena dětského
diváka Turnovský drahokam.

Program:

pátek 16. bfiezna
8.30 a 10.00 – O vykutáleném štěstí (Divadýlko

Matýsek Rynoltice)

sobota 17. bfiezna
9.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

– Co viděly vlašťovky (Šíro Lázně
Bělohrad)

11.00 – Neposlušná kůzlátka (Lidový loutkář Jiří
Polehňa, Hradec Králové)

13.30 – Bajaja (Mravenci ZUŠ Turnov), 
Jak se hledají princezny (Ani muk ZUŠ
Turnov)

15.00 – O lidech – hrají zvířata (Za dveřmi ZUŠ
Chlumec n.C.)

16.30 – Bůhví, jak to bylo (R. Hancvencl, Jab-
lonec n. N.)

nedûle 18. bfiezna
9.30 – O slepičce a kohoutkovi (Divadlo na kliku

Liberec)
11.00 – To jsou věci v moři klidu (Vozichet

Jablonec n. N.), Z. I. P. Agentura (Z. I. P.
ZUŠ Chlumec n. C.)

13.30 – Za pohádkou pohádka (Blechy Jaroměř),
Myšistroj (Maminy Jaroměř)

14.30 – Za všechno můžou prasátka (Blechy
Jaroměř), 
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ (Předání
cen dětské soutěže O pilného diváka,
Vyhlášení držitele putovní ceny Turnovský
drahokam, Vyhlášení výsledků, hodnocení
odborné poroty)

Změna programu vyhrazena.
Vstupné: pátek jednotné vstupné: 50 Kč, sobota –
neděle: děti 25 Kč, dospělí 30 Kč, rodinné 100 Kč

Sokolské ‰ibfiinky
Srdečně Vás zveme na 28. sokolské Šibřinky, kte-
ré se budou konat v pátek 9. března od 20 hodin.
Letošním tématem je voda, vodička. Zahraje ka-
pela Žízeň a jako host vystoupí Punčocháče.
Kromě skvělé rockové hudby se můžete těšit na
domácí koláče, chlebíčky, nakládané hermelíny
a utopence. Vstupné: 120 Kč v předprodeji /
150 Kč na místě. Předprodej vstupenek v Centru
pro rodinu Náruč. Zároveň vás zveme i na dětský
karneval, který se bude konat v sobotu 10. března
od 14 hodin. Místo konání: Sokolovna Turnov,
Skálova 540, další informace na tel.: 606 605 256

Skautsk˘ ples stfiediska
·tika Turnov
Skautský ples se letos uskuteční již posedmnácté.
Letos proběhne 16. března od 20 hodin na prk-
nech Střední umělecké a průmyslové školy v ryt-
mu kapely Futrál. Těšit se můžete na zajímavý
program, bohatou soutěž o ceny a další překvape-

ní, jako je třeba podsadový stan přímo na parketu!
Vstupenky můžete koupit online (více na FB udá-
losti: Skautský ples střediska Štika Turnov nebo
na webových stránkách – scouting.turnov.org),
popřípadě v obchodě Kitty móda v Hluboké ulici.

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 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotick˘ klenot RohanÛ 
(základní trasa) – obsahuje autentické zámecké
interiéry, kterým byla obnovena jejich podoba
z druhé poloviny 19. století, kdy zámecký exteriér
i interiér byly v harmonické stylové jednotě ro-
mantického historismu – novogotiky.

Z dûtsk˘ch pokojíãkÛ 
Výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové

24.–25. bfiezna, 9–16 hodin
Velikonoãní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prode-
jem tradičního zboží a bohatým programem pro
děti i dospělé: kapela Pouličníci, divadlo Vojty
Vrtka a Jana Brůčka či loutková představení Rudy
Hancvencla. V době konání zve k příjemnému po-
sezení i zámecká oranžérie. Vstupné: dospělí
50 Kč, děti 30 Kč
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

Luxus, lesk a krása nejvût‰ích
ãesk˘ch drahokamÛ
Unikátní sbírka největších českých drahokamů
bude žít dál ve stálé expozici mineralogie Muzea
Českého ráje v Turnově. Vystavena bude část vý-
znamné akvizice – nejkrásnější a největší výbrusy
citrínů, křišťálů a záhněd, které doplňují přírodní
krystaly a suroviny. Mezi nejluxusnější drahoka-
my této sbírky patří briliantový výbrus záhnědy
z lokality Záseka o neuvěřitelné hmotnosti 2 540 ka-
rátů (508 gramů), který je řazen mezi největší české
drahokamy vůbec. Výběr z této luxusní sbírky, kte-
rá čítá celkem 226 exemplářů, mohou návštěvníci
obdivovat denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.

Pfiíbûh Tibetu
28. února–27. kvûtna, V˘stavní sál muzea, Klenotnice
Čtyři roky po úspěšném výstavním projektu
„V srdci Hedvábné stezky“ se do turnovského mu-
zea opět vrací orientální téma. Zatímco předchozí
výstava, či spíše soubor výstav, byla zaměřena na

středoasijský kulturní okruh, tentokrát se vydáme
až do tajemného Tibetu. 

Ve středu 28. února bude zahájena výstava
Příběh Tibetu (autorkou výstavy je PhDr. Helena
Heroldová, Ph.D.). Původní výstavní koncept bu-
de rozšířen o další témata a doplněn o nové expo-
náty. Exponáty ze své soukromé sbírky zapůjčila
světově uznávaná tibetoložka PhDr. Zuzana
Ondomišiová, Ph.D.

Mezinárodní v˘tvarn˘ salón dûtí
a mládeÏe Jawor-Turnov 2017,
Slavnostní zahájení
Kamenáfisk˘ dÛm, 8. února–29. bfiezna

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
DlaskÛv statek v Dolánkách je v bfieznu uzavfien. 
Otevfieno pouze 31. bfiezna – Velikonoce na Dlaskovû statku

31. bfiezna 2018
Velikonoce na Dlaskovû statku
Velikonoce – svátky obnovy života v období pře-
chodu zimy v jarní období. Jejich oslava se formo-

vala v symbióze rolnických tradic nového hospo-
dářského roku a křesťanského obrazu Ukřižování
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. V tradiční li-
dové kultuře jsou dny příprav spojeny s řadou oby-
čejů, které mají především očistný, ochranný
a blahonosný charakter. Muzeum Českého ráje
v Turnově připravilo na Dlaskově statku tradiční
akci, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje
a zvyky jarního novoročí. Těšit se můžete na bohatý
doprovodný program. V řemeslné dílně si vyrobíte
malou Mařenu neboli Smrtku, nebo si upletete
pomlázku. Chybět nebude tradiční řemeslný jarmark
a občerstvení. Vstupné: dospělí 50 / děti 40 Kč.

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

Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti.

Výstava
Rozmanitou krajinou
Výstava fotografií Rostislava Bartoně
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov, ke
zhlédnutí do konce března.
Rostislav Bartoň se narodil 8. 12. 1969 v Lan-
škrouně. Už jako malý kluk běhal po okolních

kopcích a vracel se domů pozdě večer. Příroda ho
očarovala a dodnes ho tahá za rukáv. Má svá mís-
ta, kam se rád stále vrací. Kromě přírody se začal
více věnovat i portrétům a reportážní fotografii.
Jeho tvorbu si můžete prohlédnout na www.rosti-
slavbarton.cz

ZAzemí, z. s. 
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz 
www.facebook.com/zazemi.turnov 

pondûlí 4. bfiezna od 18 hodin, Îlutá ponorka
Promítání filmu Na sever od slunce 
Inge a Jo/rn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou
a přírodou se rozhodli prožít naplno. Na devět
měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u bře-

hů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli
nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených
odpadků... Vstupné zdarma

pondûlí 19. bfiezna od 18 hodin, Îlutá ponorka
Z Moravy aÏ do Tanzánie 
Světová Unitas Fratrum, v anglofonním světě
známá jako Moravian Church – Moravská církev,
má v současnosti největší počet členů v Tanzanii.
Moravští bratři zde započali misijní práci již v ro-
ce 1891. Dnes tato církev čítá asi 800 000 členů.
O cestě do Tanzanie bude vyprávět Ondřej
Halama, evangelický duchovní, pedagog a písnič-
kář, pocházející z Prahy ale žijící již téměř dvě de-
setiletí v Turnově.Cestovatelská přednáška s veče-
ří, vstupné 150 Kč. Jako vždy je dobré si místo za-
rezervovat přes email, nebo telefonicky.
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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

ãtvrtek 1. bfiezna od 9.30, sálek knihovny 
Gian Lorenzo Bernini – génius
evropského baroka
Přednáška kurzu Virtuální univerzity třetího věku
určená zapsaným studentům VU3V. 

úter˘ 6. bfiezna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny a kaÏdé
dal‰í úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘
Granátek 
Pravidelná setkávání nad novými knížkami, spo-
lečném čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu. 

úter˘ 13. bfiezna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie 
– Stfiípky z ãeského Chicaga 
Tentokrát si představíme nedávno vydanou publi-
kaci Střípky z českého Chicaga. O historii i sou-
časnosti české komunity v Chicagu pohovoří je-
den z autorů knihy, Jaroslav Kříž.

ãtvrtek 15. bfiezna od 14 hodin, klubovna KAS penzion ÎiÏkova
pondûlí 19. bfiezna od 14 hodin, penzion V˘‰inka 

stfieda 21. bfiezna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Stfiípky z ãeského Chicaga
Povídání o historii i současnosti české komunity
v americkém Chicagu. Knihy Střípky z českého
Chicaga představí jeden z autorů – Jaroslav Kříž.

nedûle 18. bfiezna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna pohádková, de‰tníková, 
recyklaãní 
Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená nejen na přípravu
pohádkové Noci s Andersenem. Téma Pohádky
o pejskovi a kočičce.

ãtvrtek 8. bfiezna od 9.30, sálek knihovny 
Putování po evropsk˘ch mûstech III.
Třetí ze série přednášek zájmového vzdělávání
v knihovně. Tentokrát jsme pro vás připravili šest
výletů do evropských měst. Ve třetí přednášce
navštívíme Rusko. Pro více informací pište na
e-mail: propagace@knihovna.turnov.cz. Jedna
přednáška stojí 50 Kč.

stfieda 14. bfiezna od 18 hodin, 
ãítárna knihovny v oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ 
Únorové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. Klub vede knihovnice Pavlína Lodeová.

ãtvrtek 22. bfiezna od 9:30, sálek knihovny 
Putování po evropsk˘ch mûstech IV.
Ve čtvrté přednášce navštívíme Itálii; o Padově
a Benátkách bude přednášet Anna Voleníková.

pátek 23. bfiezna od 17 hodin, knihovna a centrum mûsta
Noc s Andersenem
Již 18. ročník pohádkového programu a spaní
s knížkami Noc s Andersenem je tady! Tentokrát
je hlavním tématem malíř a spisovatel Josef Čapek
a jeho kniha pro děti Povídání o pejskovi a ko-
čičce.

Program začíná tradičně u knihovny v Jeroný-
mově ulici, kde se sejdeme u stromu Pohádkov-
níku v 17.30. Pohádkový průvod se vydá na
pochod městem v 18 hodin. Následovat bude pro-
gram na náměstí Českého ráje, v divadle a poté na
jednotlivých spacích místech. 

Všechny ostatní podrobnosti včetně programu
sledujte na našich webových stránkách nebo
Facebooku knihovny.

Výstavy:
Svûtlo a stín 
Výstava fotografií z cest po Korsice, Francii
a Skotsku mladých libereckých fotografů. 
V˘stava trvá do 10. bfiezna – Galerie Na schodech knihovny 

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, 722 642 287

úter˘ 6. bfiezna od 16 do 21 hodin
Podveãer s deskov˘mi hrami
Volné hraní zajímavých deskových her pro zájem-
ce od 6 do 90 let. Vstupné dobrovolné. 
Kajuta ã. 25 ve druhém patfie Îluté ponorky

ãtvrtek 15. bfiezna od 8.30 hodin
Turnovsk˘ ‰tûk 2018
17. ročník oblastní postupové přehlídky dětských
divadelních, loutkových a recitačních souborů z Tur-
nova a okolí. Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč. 
Mûstské divadlo Turnov

úter˘ 20. a stfieda 21. bfiezna od 15 hodin
Turnovská matefiinka 2018
17. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí. Srdečně zveme všechny přátele
a příznivce turnovských předškoláků, aby přišli
své děti podpořit. Mûstské divadlo Turnov

ãtvrtek 22. bfiezna od 18 do 21 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. 
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky.
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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

První místo putuje do Turnova 
Nejhezčí kapesní kalendářík je opět z Českého ráje!
Kapesní kalendářík Český ráj pro rok 2018 s moti-
vem Hruboskalska získal první místo v celostátní
soutěži. Volba nejhezčího kapesního kalendáříku
je součástí soutěže „O nejhezčí turistickou po-
hlednici České republiky“, která se letos uskuteč-
nila již po jedenadvacáté. Vítězství získal právě
ten z Českého ráje s fotografií od Pavly Bičíkové.

Prezentace na veletrhu
Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionál-

ního turistického informačního centra Turnov
prezentovat na 18. ročníku veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2018, který se uskuteční
16.–17. března 2018 v Jablonci nad Nisou. Připo-
mínáme nabídku provozovatelům ubytovacích
zařízení či provozovatelům služeb v cestovním ru-
chu, že mohou přes RTIC poslat své propagační
materiály, a to do 14. března.

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 moci i zakoupit.
Vstup na výstavu je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255

úter˘ 6. bfiezna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Izrael a Palestina aktuálnû aneb
Co se z médií nedozvíte
Bouřlivé dění na Blízkém Východě nemá konce.
Naše informace o něm jsou ale často zkreslené či
nedostatečné. 

Zajímá vás, co aktuálně hýbe Státem Izrael
a Palestinskou autonomií? Jaké jsou skutečné
problémy obou společností? Zda se Izraelci,
Palestinci a Izraelští Arabové mohou přátelit
a měnit tak společnost zespoda? Pokud ano, přijď-
te na přednášku Terezie Dubinové, PhD.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2018

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, OÎP, Tomá‰ Hocke, Martina Marková.

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

Od loňského roku nabyla účinnosti novela záko-
na, která nařizuje dodržování nočního klidu.
Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vy-

mezenou dobu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.
Novela zákona ustanovuje obcím možnost zkrá-
cení doby nočního klidu prostřednictvím výjimky,

kterou obce stanoví přímo v textu obecně závazné
vyhlášky na zasedání zastupitelstva. 

Město Turnov chce podporovat kulturní a spo-
lečenské dění na svém území a bude i pro rok 2018
připravovat obecně závaznou vyhlášku, kde bu-
dou taxativně vyjmenované výjimečné případy,
které mohou zkrátit dobu nočního klidu. Z toho
důvodu žádá všechny obyvatele a pořadatele spo-
lečenských a dalších akcí, aby své termíny posílali
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městské-
ho úřadu Turnov Mgr. Martině Markové. Zasílat
žádosti můžete v písemné podobě prostřednic-
tvím podatelny nebo elektronickou poštou na ad-
resu m.markova@mu.turnov.cz.

Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit
konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo
datovatelným obdobím, kterým jsou například ve-
likonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2018. Je
možné využít i formuláře žádosti o přidání výjim-
ky, který je dostupný ke stažení na webových
stránkách Turnova v sekci formuláře odboru škol-
ství, kultury a sportu. 

Příjem žádostí o přidání výjimky je do 20. břez-
na 2018, poté budou všechny žádosti předloženy na
dubnové jednání Zastupitelstva města Turnova. 

Všechny akce, které nebudou uvedeny v obecně
závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději
do 22. hodiny a nesmí nijak narušovat dobu noč-
ního klidu vymezenou zákonem. V případě poru-
šení nočního klidu hrozí pořadatelům postih v po-
době pokuty u fyzických osob ve výši 10 000 Kč
a při recidivě až ve výši 15 000 Kč. U fyzických
osob podnikajících a právnických osob se jedná
o správní delikt, za který hrozí pokuta do výše
200 000 Kč.

Mûsto pfiijímá Ïádosti o v˘jimky pro
pofiádání akcí v dobû noãního klidu
Město Turnov vyzývá pořadatele společenských a kulturních akcí, které by mohly narušit
noční klid, aby zažádali zastupitelstvo o schválení výjimky obecně závaznou vyhláškou
umožňující zkrátit dobu nočního klidu na území obce. 
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Niva Jizery se stala předmětem zájmu letní školy
architektury Technické univerzity v Liberci, která
proběhla na konci září v Turnově. Podrobné před-
stavení výsledků studentských prací veřejnosti se
uskuteční při zahájení výstavy ve čtvrtek 8. března
2018. 

Vedení města dlouhodobě řešilo budoucí rozvoj
a využití nivy Jizery a po rozhodnutí zastupitelů
bylo téma poskytnuto ke zpracování studentům
architektury Technické univerzity v Liberci. Celá
spolupráce započala již v květnu 2017, kdy Město
Turnov uzavřelo smlouvu o spolupráci s Fakultou
umění a architektury ve věci zadání a zpracování
studentských prací na studii „Vize rozvoje prosto-
ru říčního koryta řeky Jizery a okolí v Turnově“. 

Na základě domluvy s profesorem Suchomelem
a pod vedením Ing. Arch. Radka Suchánka se
v Turnově na konci září 2017 uskutečnil letní
workshop architektury, kterého se zúčastnili stu-
denti z různých zemí. Studentské práce byly vy-
tvořeny v průběhu letní školy architektury a jejich
konečné výsledy byly představeny při ukončení
workshopu v prostorách Technické univerzity
v Liberci a také v Turnově v rámci mezinárodního
Dne architektury. 

Pro turnovskou veřejnost se připravuje výstava
studentských prací v prostorách radnice pro lepší
seznámení s jednotlivými návrhy. Zahájení výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 od 16.00
hodin za přítomnosti Ing. Arch. Radka Suchánka
z FUA TUL.

V˘sledky studentsk˘ch prací nivy Jizery
pfiedstaví na radnici v˘stava

Mûsto Turnov 
vyhla‰uje konkurzy
na fieditele 
‰kolsk˘ch zafiízení

Město Turnov v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, vy-
hlašuje konkurz na obsazení vedoucí pracovní
funkce ředitele/ky:

• Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvko-
vá organizace

• Základní školy Turnov – Mašov, příspěvková
organizace

• Základní školy Turnov, Zborovská 519, přís-
pěvková organizace

• Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěv-
ková organizace

• Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěv-
ková organizace

• Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, přís-
pěvková organizace

• Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková
organizace

• Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, přís-
pěvková organizace

• Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěv-
ková organizace

• Základní umělecké školy Turnov, příspěvková
organizace

• Střediska volného času Žlutá ponorka
Turnov, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1. srpna
2018 na dobu určitou šesti let.

Požadavky: Vzdělání a praxe podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, znalost školských
předpisů, morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
• potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče po-

tvrzené posledním zaměstnavatelem
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vý-

konu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany for-

mátu A4)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než

3 měsíce)
Adresa a způsob podání přihlášky: Poštou zaslat

nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu
Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

Případné dotazy – kontaktní osoba: Mgr. M.
Marková, Městský úřad Turnov, odbor školství,
kultury a sportu, tel.: 481 366 757

Na obálku uvést: „NEOTVÍRAT – KONKURZ
ŘEDITELE + název příslušné školy, školského
zařízení, na kterou se uchazeč hlásí“

Příjem přihlášek osobně doručit nebo poštou
zaslat na výše uvedenou adresu – nejpozději do
20. 3. 2018 do 12.00 hodin.



bfiezen 2018 | | 23

Turnovské radniãní listy

V úterý 6. února 2018 proběhlo na turnovské rad-
nici ocenění nejlepších sportovců a medailistů za
rok 2017, kteří vybojovali medaile z mistrovství
světa či Evropy. 

V úvodu přítomné přivítala místostarostka Jana
Svobodová, která vyzdvihla výkony sportovců
a představila jednotlivé úspěchy z mistrovství
Evropy i světa. Starosta města Tomáš Hocke pře-
dal úspěšným sportovcům od města peněžitý dar,
po kterém následovalo příjemné neformální poví-
dání o sportu. Nad drobným občerstvením se
sportovci pochlubili, na jaké blížící se sportovní
události se připravují. Přítomní si však také vymě-
ňovali zajímavé informace o jednotlivých disciplí-
nách nebo o podmínkách, ve kterých sportovní
úspěchy vznikají.

Přehled všech oceněných sportovců za rok 2017
naleznete na webových stránkách města Turnova. 

Nejlep‰í sportovci roku 2017 byli ocenûni na radnici

Turnov se umístil 
na ãtvrtém místû 
ve v˘zkumu 
Mûsto pro byznys
v Libereckém kraji
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí
letos již podesáté podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. 

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna
města a obce s rozšířenou působností v České
republice. Analytici agentury Datank, která za
výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodno-
cení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhod-
nocuje za jednotlivé kraje a také za celou republi-
ku. 

Vítězný Jablonec nad Nisou má v kraji druhý
nejvyšší podíl právnických osob a druhý nejvyšší
podíl malých a středních firem a nejvyšší přírůstek
obyvatel. Město boduje svými webovými strán-

kami, které byly z hlediska přívětivosti a obsahu
pro podnikatele hodnoceny jako vůbec nejlepší
v kraji. Druhý Železný Brod má v kraji nejnižší
podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Třetí Liberec
vyniká v meziročním růstu ekonomických sub-
jektů a v počtu studentů a učňů v odborném vzdě-
lávání. 

Těsně pod pomyslným stupněm vítězů se umís-
tilo Město Turnov. Turnov se však skvěle umístil
na celkově druhé místo v oblasti podpory podni-
katelského prostředí dle 14 zkoumaných kritérií.
Výtečně se umístil v aktuálním vývoji počtu eko-
nomických subjektů, kdy nejlepších výsledků
v kraji dostahuje v podílu malých a středních fi-
rem. 

Dále shodné umístění na prvním až třetím mís-
tě zaujímáme ve vývoji počtu ekonomických sub-
jektů a má třetí nejvyšší podíl právnických osob.
Turnov má v kraji také třetí nejnižší podíl dlouho-
době nezaměstnaných osob. Shodně na třetím
místě jsme se umístili v počtu studentů v odbor-
ném vzdělávání. Například z oblasti přístupu ve-
řejné správy Turnov vykazuje nejlepších výsledků

v hospodaření radnice, má nejvyšší podíl kapitálo-
vých výdajů. 

CzechInvest znovu vybírá 
investiãnû nejatraktivnûj‰í 
regiony
Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato
kategorie hodnotí přístup místních samospráv
vůči podnikům a připravenost podnikatelského
prostředí dané lokality pro nové soukromé inves-
tice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady
obcí v České republice, které efektivně spolupra-
cují s podnikatelskou sférou na hospodářském
a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné
zasílat na adresu mestoprobyznys@czechin-
vest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních
šest nominovaných bude představeno na vyhláše-
ní celostátních výsledků výzkumu Město pro byz-
nys v dubnu 2018.

Anna Šupíková s využitím TZ Města pro byznys 
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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.

Starosta se setká 
s obyvateli na V˘‰ince
Starosta města Tomáš Hocke zve občany další
pravidelné setkání v lokalitě sídliště Výšinka. 
Setkání proběhne ve středu 7. března 2018 od
17.00 hodin v prostorách společenské místnosti
DPS Výšinka v Granátové ulici. Nebojte se přijít
pohovořit o věcech, které Vás v lokalitě nejvíce trápí.

Mûstské dotaãní 
programy otevfieny
Město Turnov přijímá žádosti do dotačních
programů v oblasti obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce.

Žádosti o dotace na obecně prospěšnou činnost
lze podávat do 31. 3. 2018.

Žádosti o dotace na podporu zahraniční spo-
lupráce lze podávat do 31. 3. 2018

Bližší informace a formuláře jsou na webových
stránkách města v sekci Dotace města a na
Odboru školství, kultury a sportu (Lenka Karás-
ková, DiS. – 481 366 756). 

Ve středu 7. února 2018 zavítalo patnáct občanů
do obřadní síně turnovské radnice, aby podiskuto-
vali se starostou města. 

Na úvod setkání starosta přivítal přítomné obyva-
tele a zrevidoval požadavky z minulých setkání.
První setkání s obyvateli v roce 2018 se zaměřilo
na blížící se úpravy v Palackého ulici. Starosta
města Tomáš Hocke informoval obyvatele o před-
pokládaném harmonogramu stavebních prací.
Stavbu zahájí již v březnu Vodohospodářské sdru-
žení Turnov, které v prostoru mezi mosty bude po-
kládat vodovod a kanalizaci. Na práce VHS by
měly následně navazovat práce na vozovce doda-
vatele vlastníka komunikace, Libereckého kraje.
Stavební práce by měly postupovat od mostu
u Juty až k prostoru odbočky k městskému divad-
lu. Palackého ulice bude zcela neprůjezdná, avšak
po celou dobu prací by měl být zachován přístup
obyvatelům k obchodům a domům. Celá akce by
měla trvat zhruba do června 2018. Starosta dále
uvedl, že zastávka U Masny by měla částečně na-
hradit autobusové nádraží pro autobusovou linky. 

V diskusi k Palackého ulici zazněly také dotazy
na výsadbu zeleně nebo umístění laviček. Pros-
tředí Palackého ulice by se po úpravách komuni-
kace nemělo lišit od současného stavu. Z toho je
patrné, že se nepočítá s umisťováním laviček.

Ohledně zeleně starosta prozradil, že se chystá re-
vitalizace parčíku u odbočky na autobusové nád-
raží, ale s jinou výsadbou zeleně se v prostoru uli-
ce prozatím neplánuje. 

Starosta dále informoval přítomné obyvatele
o rekonstrukci Přemyslovy ulice nebo o průběhu
práce na novém úřadu, který probíhají ve Skálově
ulici. Kromě aktivit města připomněl starosta také
pokračující stavbu Libereckého kraje na expozici
horolezeckého muzea, a s tím spojený pohyb těž-
ké techniky v centru města především pak v cent-
rálním parku.

V debatní části setkání zazněly podněty k řešení
dopravních situací například v pěší zóně v Krají-
řově ulici nebo na komunikaci V Uličkách. Ne-
ukáznění řidiči parkující svá vozidla trápí také
obyvatele okolo Mariánského náměstí. Obyvatelé
se starostou prodiskutovali aktuální stav týkající

se zápachu u Juty. Díky uskutečněným opatřením
se zápach snížil, avšak stále v menší míře přetrvá-
vá. Dle dlouhodobého pozorování místních oby-
vatel se zdá situace nejhorší okolo poledne. 

Nejpalčivější problém v centru města vzniká
v důsledku protikuřáckého zákona. Z důvodu vy-
místění kuřáků z podniků na ulice nastává pro-
blém s nepořádkem od nedopalků a opakující se
rušení nočního klidu. Obyvatelé při setkání žádali
restriktivní opatření ze strany Města vůči provo-
zovatelům těchto podniků. „Pokud bychom při-
stoupili k obecně závazné vyhlášce omezující pro-
vozní dobu, tak bychom se dotkli všech zařízení
a nikoli jen určitých provozoven. Takovéto řešení
by také znamenalo konec kulturního a jiného vyžití
ve večerních hodinách v Turnově.“ vysvětlil sta-
rosta města a přiznal, že celá problematika proti-
kuřáckého zákona byla ze strany Poslanecké sně-
movny a našich zákonodárců nedomyšlená do
praktických důsledků. 

Závěr diskuse patřil vyhrazeným hodinám pro
veřejné bruslení na Zimním stadionu Ludvíka
Koška v Maškově zahradě. Již na základě loň-
ských podnětů byly navráceny hodiny veřejného
bruslení i do harmonogramu v průběhu pracovní-
ho týdne. Z řad veřejnosti však přišel podnět na
přidání dalšího veřejného bruslení v ranních hodi-
nách nebo v období od 12 do 14 hodin.

Starosta zahájil setkávání s obãany v centru mûsta



Byla vyhlá‰ena v˘tvarná
soutûÏ pro dûti z M·
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov vyhlašuje výtvarnou soutěž s tematikou
lesa a všeho, co je v lese k vidění, pro děti z ma-
teřských škol na Turnovsku.

Soutěž s názvem „Co vidíme v lese“ je určena dě-
tem z místních i okolních mateřských škol. Vý-
tvarná díla je možné doručit do 30. června 2018
na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína
Dvořáka 335, Turnov nebo na odbor životního
prostředí (kancelář č. 110). 

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

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně
15 nejlepších prací z jedné mateřské školy.
Maximální formát výtvarného díla zařazeného do
soutěže je A3. Výtvarné práce budou ohodnoceny
odbornou komisí a všechny vystaveny 29. září

2018 na hradu Valdštejn. Na Svatohubertské slav-
nosti bude moci i veřejnost ohodnotit nejlepší vý-
kresy. Zde budou také výsledky soutěže vyhlášeny
a nejlepší práce budou odměněny. Výtvarná sou-
těž se koná v rámci projektu Zdravého města
Turnova a MA21.

Budeme rádi, pokud se do soutěže zapojíte. 
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Město Turnov vyhlásilo na konci roku 2017 anketu,
ověřující zájem obyvatel zapojovat se do dění ve městě. 

Město Turnov se snaží být kvalitním, zdravým a udr-
žitelným místem pro život. Toho se dá dosáhnout
dlouhodobou a vytrvalou spoluprací s veřejností,
která se aktivním způsobem zapojuje do rozhodo-
vacích procesů města a podporuje zdravý život-
ních styl svých obyvatel. 

Pro ověření zájmu veřejnosti bylo připraveno
anketní šetření. Na několik krátkých otázek moh-
li obyvatelé Turnova odpovědět v elektronické po-
době na webových stránkách města nebo pro-
střednictvím papírových anketních lístků, které
byly k dostání v některých kulturních, sociálních
a zdravotnických zařízeních. V elektronické podo-
bě se zapojilo celkem 73 obyvatel. Překvapivě vět-
ší podíl přijatých odpovědí dorazilo v papírové po-
době, bylo přijato 78 papírových anketních lístků.
Celkem se tak do anketního šetření zapojilo 151
obyvatel Turnova, ze kterých se 89 % chce zapojo-
vat do dění ve města. 

Ačkoli se téměř devadesát procent obyvatel
vyjádřilo k zapojování kladně, tak pouze 66 %
obyvatel již této možnosti v minulosti využilo.
Překvapivým zjištěním také byla odpověď na otáz-

ku, zda si obyvatelé myslí, že mají možnost ovliv-
nit dění ve městě. Znepokojivé je, že 28 % si ne-
myslí, že by jejich zapojování mělo na chod města
vliv. 

Jedna z otázek zkoumala, jaké stávající formy
zapojování obyvatelé Turnova preferují. V této
otázce mohli obyvatelé vybrat i více forem zapojo-
vání, které jim připadají nejlepší. Nejčastější od-
povědí se stalo právě ověřování aktuálních témat
anketním či dotazníkovým šetřením. K této mož-
nosti se přiklonilo 80 respondentů. Pouze o jedno-
ho respondenta méně získala možnost veřejného
projednávání aktuálního tématu v místě problé-
mu, kterým bylo v loňském roce například setkání
s obyvateli na téma úprav Nádražní ulice, betono-
vého bazénku v Turnově II. nebo úprav divadla.
V letošním roce se podařilo uskutečnit první
z těchto setkání na téma Palackého ulice. Na po-
myslném třetím místě výběru obyvatel s 51 % hla-
sů se stalo hlášení závad prostřednictvím aplikace
Závady nad mapou. Aplikace na hlášení závad je
od června 2016 dostupná na webových stránkách
Města Turnova nebo nově od listopadu loňského
roku prostřednictvím aplikace Turnov v mobilu.
44 % obyvatel dává přednost pravidelnému setká-
vání se starostou v jednotlivých lokalitách města.

53 obyvatel, což činilo 35 % respondentů, preferu-
je veřejné fórum jako správnou volbu zapojování
se do dění města. S malým zájmem se setkalo za-
pojení veřejnosti prostřednictvím svého příspěv-
ku na veřejném zasedání zastupitelstva. Tuto
možnost zvolilo pouze 10 respondentů, což činí
7 %. Poslední možnost, tedy jiné formy zapojová-
ní, získala pouze 8 hlasů, tedy méně než 5 %. 

Poslední otázkou v šetření bylo, zda by si obyva-
telé Turnova přáli rozšířit existující možnosti
a přidat tak nové formy zapojování do dění ve
městě. Výsledek ukázal, že veřejnost je rozdělena
přesně půl na půl. Dva obyvatelé také využili v pa-
pírovém lístku možnosti vepsání další formy za-
pojování, kterou by si v Turnově přáli. Jednou od-
povědí se stala online aplikace, avšak bez dalšího
popisu funkce této aplikace. Druhým příspěvkem
se stala možnost zveřejnění názoru poslaného sta-
rostovi v místních novinách. Tato možnost však
existuje, protože místní tištěná periodika jsou
soukromá a nikoli městská. Každý, kdo chce, mů-
že využít otištění otevřeného dopisu starostovi
města, musí se však domluvit s vydavatelem těch-
to periodik. 

Děkujeme všem aktivním obyvatelům za jejich
názor. 

Vefiejnost vyjádfiila svou chuÈ zapojovat se
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Turnovské základní školy i prostory dětského od-
dělení Městské knihovny Antonína Marka Turnov
před pololetním vysvědčením ožily oblíbenou akcí
pro nejmenší školáky. 

Slavnost je součástí projektu Knížka pro prvňáčka
– Už jsem čtenář, který vstupuje rokem 2018 již
do 10. ročníku. Prvňáčci jsou pasování do řádu ry-
tířů čtenářů za přítomnosti krále Jana a královny
Elišky z říše knih. 

Pasování nejmenších školáků na čtenáře probí-
há postupně kromě turnovských škol také na zá-
kladních školách v Přepeřích, Žďáře nebo na Malé

Skále, kam královská družina dorazí hned po po-
loletních prázdninách. 

Každý pasovaný prvňáček Turnova a dalších zá-
kladních škol spádové oblasti, získá na závěr škol-
ního roku vlastní knížku, která je vydána výhrad-
ně pro začínající čtenáře. Po pasování následují
další akce, hodiny výchovy ke čtenářství, výtvarná
soutěž, besedy se spisovateli a další. Všechny tyto
akce jsou součástí výchovy ke čtenářské gramot-
nosti po celé druhé pololetí školního roku. Celý
projekt končí společnou Slavností abecedy a čtení,
která se koná tradičně v městském divadle v červ-
novém termínu před letními prázdninami. 

Na Turnovsku byli prvÀáãci pasováni na ãtenáfie

Na radnici probíhá v˘stava
fotografií „Tady jsem doma“
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. ve
spolupráci s partnery (Statutární město Libe-
rec, Krajský úřad Libereckého kraje a Krajská
vědecká knihovna v Liberci) připravilo projekt
s názvem „Tady jsem doma“, který představuje
fotografie s osobnostmi komunit žijících v Li-
bereckém kraji. 

Tady jsem doma je putovní výstava, která byla
poprvé veřejnosti představena v listopadu 2016
na slavnostní vernisáži v budově Nového magist-
rátu v Liberci. Výstava na celkem patnácti pane-
lech zachycuje tváře a životní příběhy výrazných
osobností z řad cizinců a národnostních menšin
žijících na území Liberce nebo Libereckého kraje,

kteří prošli, či stále procházejí, úspěšnou integra-
cí do české společnosti. Výstava je unikátní v tom,
že chce veřejnost upozornit na to, že i takoví lidé
mezi námi žijí, i když o nich mnohdy ani nevíme
a mohou být společnosti prospěšní. 

Cílem projektu je bořit předsudky, stereotypy
a odstraňovat potenciální sociální stigmata spjatá
s rasovou diskriminací, která ve společnosti
vzrůstá. Součástí každého portrétu osobnosti je
krátký popisek životního příběhu osoby, na kte-
rém je zřejmé jeho úsilí žít svůj život plnohodnot-
ně a smysluplně navzdory mnohdy až nepřátel-
skému přístupu společnosti. Jeden z výstavních
panelů je věnován samotnému autorovi většiny
fotografií této výstavy – v Liberci velmi známému
syrskému fotografovi Ibrahimovi al Sulaimanovi. 

Výstava bude v prostorách Městského úřadu
Turnov umístěna do března tohoto roku. 

Anna Šupíková, tisková mluvčí města
a Veronika Dufková, Komunitní středisko

Kontakt Liberec, p. o.

Na radnici probûhlo 
setkání s církvemi
V pondělí 15. ledna 2018 se vedení města setkalo
na radnici se zástupci církví k přátelské diskusi. 

Tradiční novoroční setkání s představiteli tur-
novských církví se uskutečnilo v příjemné atmo-

sféře, kde v diskusi dominovalo téma dobrovol-
nictví. Všichni přítomní přednesli své uskutečně-
né dobrovolnické projekty a podělili se také o své
osobní zkušenosti. Debatovalo se, kde všude je
potřebná pomoc a kde se pomoci dostává. Za-
zněla také pozvánka na slavnostní otevření nové-
ho charitativního obchůdku ADRA, který bude
otevřen v Nádražní ulici 1130. Otevření se usku-
teční v pátek 6. dubna v 12.00 hodin a více infor-
mací se dozvíte na www.adraturnov.cz nebo pří-
mo u Sboru Církve adventistů sedmého dne. 

ãtvrtek 22. bfiezna 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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