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uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!
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Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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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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úvodní slovo
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Zelená kniha, Bohemian
Rhapsody, Favoritka a dal‰í

Oscarov˘ t˘den v kinû Sféra zve na vybrané snímky
leto‰ního udílení nejprestiÏnûj‰ích filmov˘ch cen > 8
Pavla Nového vyzpovídá
Josef Klíma

bﬁeznová Pohovka s oblíben˘m hercem > 9
Turnovsk˘ drahokam

koncert v˘jimeãného hudebníka v Mûstském divadle > 10

Pestrost pﬁedev‰ím
Vážení čtenáři,
zatímco zima patřila zejména plesům, s propukajícím jarem nabídneme opět mnohem pestřejší nabídku kulturních pořadů. (Nemyslím, že by na to
měla vliv probouzející se příroda, ale ta asociace se
vyloženě nabízí…)
Především vás co nejsrdečněji zvu na Neformální
jazzový festival, který slaví 20. narozeniny. Na
Střelnici se vrátil před šesti lety a hostil zde řadu
špičkových muzikantů dalece přesahujících škatulku s názvem „jazz“. Vyjmenovávat nebudu, na to je
zde málo místa, ale neskromně říkám, že mě program festivalu bavil vždycky. Ani letos to nebude jinak.
Pestrý program ale nabídne i koncert MDŽ:
Muzikantky – Dámy – Ženy , který ve spolupráci
s KCT pořádá Sdružení Napříč. Uvidíte a uslyšíte tři
umělkyně hrající na tři různé nástroje: kytaru, housle a violoncello.
V oblasti divadla máte možnost navštívit v březnu
dokonce hned tři festivaly. Turnovský štěk a Mateřinka oslaví „plnoletost“, loutkářská přehlídka
Turnovský drahokam se uskuteční dokonce již po
devětadvacáté! (Nemůžu si pomoct, ale znovu se mi

Kytarov˘ recitál
Lubomíra Brabce

na mysl vkrádá otázka, jestli by tohle všechno bylo
možné, kdyby v Turnově nestálo divadlo…?)
Na začátku dubna pomyslně zakončíme plesovou
sezónu již druhým Maškarním bálem pro dospělé,
opět za účasti fenomenálního (zdaleka nejen) hudebního tělesa M.T.O. Universal Praha. Loni to byl
skvělý večírek, sami jsme byli překvapeni tím, jak se
návštěvníci zhostili svých masek a kolik jim věnovali energie. A výkon kapely v čele s Tomášem Hanákem, Lenkou Vychodilovou nebo Františkem Skálou jedinečnost večera podtrhnul. Dát dohromady
takovou řadu individualit není lehké, o to víc mě těší, že jsme se dohodli na jejich dalším vystoupení
a našli pro ně termín. S nákupem vstupenek neváhejte, mizejí velmi rychle!
Nakonec malé upozornění: Zájem o náš Kavárenský kvíz roste stále víc. Aby mohl zůstat kvíz
tam, kde již třetím rokem je, musíme zavést nové
pravidlo, totiž limit přihlášených týmů. Rozhodli
jsme se, že maximum je 15 týmů, a prosím vás tedy,
abyste své týmy přihlašovali co možná nejdřív na
e-mailu weissova@kcturnov.cz. Kdo se přihlásí,
hraje!
Hezké jaro plné pestrosti přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pátek 1. bﬁezna
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SUP· a VO·
260 Kč
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Teì mû zabij
Abonentní divadelní představení
v předprodeji 320 Kč / na místě 380 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
SloÏka 64
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stﬁeda 6. bﬁezna
18.00 – KINO SFÉRA
Vanuatu – dûti ráje
Cestovatelský klub
90 Kč
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Lubomír Brabec
– kytarov˘ recitál
Turnovský hudební večer
v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

ãtvrtek 7. bﬁezna

sobota 2. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® pﬁíbûh 2 3D
animovaný/akční 150 Kč / 135 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Co jsme komu zase udûlali?
komedie
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
20.00 – KC ST¤ELNICE
Nov˘ erotick˘ ples

Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

10.00 – KINO SFÉRA
Cena za ‰tûstí
drama/komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

290 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Captain Marvel
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® pﬁíbûh 2
animovaný/akční 130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč

nedûle 3. bﬁezna

pátek 8. bﬁezna

19.00 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáﬁky napﬁíã Ïánry
hudební festival
v předprodeji 100 Kč / na místě 160 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Captain Marvel 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč

sobota 9. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3 3D
animovaný/dobrodružný
160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Captain Marvel 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč
20.00 – KC ST¤ELNICE
Absolventsk˘ ples
Gymnázia Turnov
od 190 Kč

nedûle 10. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Captain Marvel
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč

pondûlí 4. bﬁezna
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V rámci Oscarového t˘dne v kinû Sféra mÛÏete zhlédnout také skvûle hodnocen˘ snímek Zelená kniha.
2019

stﬁeda 13. bﬁezna
15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka 2019
festival mateřských škol
18.00 – KINO SFÉRA
S batohem napﬁíã
Marokem
Cestovatelský klub

90 Kč

ãtvrtek 14. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Cena za ‰tûstí
drama/komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
17.00 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
120 Kč / 100 Kč – Oscarový týden

pátek 15. bﬁezna
17.00 – KINO SFÉRA
Sklenûn˘ pokoj
drama
140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Favoritka
životopisný/historický
120 Kč / 100 Kč – Oscarový týden

18.00 – KINO SFÉRA
V ãem je JiÏní Korea víc
sexy neÏ Bali?
cestovatelský benefiční stand-up 90 Kč
17.00 – KINO SFÉRA

19.30 – KINO SFÉRA
Zelená kniha
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč – Oscarový týden

18.30 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2019
hudební festival
160 Kč / 200 Kč jednodenní vstupné
280 Kč dvoudenní vstupné

19.30 – KINO SFÉRA
Mrazivá pomsta
akční/drama/thriller 130 Kč / 115 Kč

úter˘ 5. bﬁezna

úter˘ 12. bﬁezna
15.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mateﬁinka 2019
festival mateřských škol

22.00 – KINO SFÉRA
Captain Marvel
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

kulturní pﬁehled
sobota 16. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3 3D
animovaný/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
18.30 – KC ST¤ELNICE
Neform Jazz Fest 2019
hudební festival
160 Kč / 200 Kč jednodenní vstupné
280 Kč dvoudenní vstupné
19.30 – KINO SFÉRA
Zrodila se hvûzda
drama/romantický/hudební
120 Kč / 100 Kč – Oscarový týden

nedûle 17. bﬁezna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
BlacKkKlansman
drama/krimi/komedie
120 Kč / 100 Kč – Oscarový týden

pondûlí 18. bﬁezna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pavel Nov˘
Pohovka
200 Kč / 140 Kč

úter˘ 19. bﬁezna

Alexandr Flek
O literatuře

zdarma

ãtvrtek 21. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
60 Kč – Kino nejen pro seniory
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Pa‰erák
krimi/drama/thriller 130 Kč / 115 Kč

pátek 22. bﬁezna
14.00 – KC ST¤ELNICE
âokofest
čokoládový festival

60 Kč / 45 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
LOVEní
komedie/romantický
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Captain Marvel 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč

nedûle 24. bﬁezna
10.00 – KC ST¤ELNICE
âokofest
čokoládový festival

60 Kč / 45 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Kouzeln˘ park
animovaný/dobrodružný
130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Sklenûn˘ pokoj
drama
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
McQueen
Filmový klub

60 Kč / 45 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Kouzeln˘ park 3D
animovaný/dobrodružný
150 Kč / 135 Kč

100 Kč / 80 Kč

stﬁeda 27. bﬁezna
90 Kč

ãtvrtek 28. bﬁezna
10.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební
60 Kč – Kino nejen pro seniory

08.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ ‰tûk 2019
divadelní přehlídka 50 Kč / děti zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Roma
Filmový klub
110 Kč / 90 Kč – Oscarový týden

stﬁeda 20. bﬁezna

pátek 29. bﬁezna
08.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky z paﬁezové
chaloupky Kﬁemílka
a VochomÛrky
představení pro školy
50 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Dumbo
rodinný/fantasy
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
LOVEní
komedie/romantický 130 Kč / 115 Kč
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Malá âarodûjnice
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
60 Kč
14.30 – KINO SFÉRA
Dumbo 3D
rodinný/fantasy
160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
My
horor/thriller
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera
přehlídka krátkých filmů
115 Kč / 100 Kč

nedûle 31. bﬁezna

19.00 – KC ST¤ELNICE
Petr Spálen˘
koncert
dle místa sezení 490 Kč / 440 Kč / 390 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS

17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický 130 Kč / 115 Kč

sobota 30. bﬁezna

úter˘ 26. bﬁezna

18.00 – KINO SFÉRA
Havajské ostrovy
Cestovatelský klub

sobota 23. bﬁezna
10.00 – KC ST¤ELNICE
âokofest
čokoládový festival

17.30 – KINO SFÉRA
Takové jsou v‰echny
– W. A. Mozart
Umění v kině – záznam opery 300 Kč

V bﬁeznu nás Cestovatelsk˘ klub zavane také na Havajské ostrovy.

14.30 – KINO SFÉRA
Dumbo
rodinný/fantasy
140 Kč / 125 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Putování se sobíkem
dobrodružný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Noc na Karl‰tejnû
volné divadelní představení/muzikál 150 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
140 Kč / 125 Kč
bﬁezen 2019
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kino Sféra
OSCAROV¯ T¯DEN

Îeny v bûhu

Bohemian
Rhapsody

LEGO®
pﬁíbûh 2

Co jsme komu
zase udûlali?

Komedie o Ïenách, které se nebojí vybûhnout ‰tûstí naproti.

Jediné, co je pozoruhodnûj‰í neÏ
jejich muzika, je jeho pﬁíbûh.

Emmet a dal‰í hrdinové se znovu
vrací ve svûtû z kostiãek.

Na francouzské rodiãe ãekají
dal‰í nemilá pﬁekvapení.

komedie, âR, 2019, 93 min., MP
17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ãt 28. 2., pá 1. 3., ne 3. 3., ãt 7. 3., pá 8. 3.,
so 9. 3., so 16. 3., ne 17. 3., ãt 21. 3., ãt 28. 3.

19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 2. 3., ne 10. 3., ne 24. 3., ne 31. 3.

Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA, animovan˘/akãní, USA,
komedie, Fr., 2019,
2018, 134 min., 12+, titulky 2019, 114 min., MP, dabing
98 min., 12+, titulky
pá 1. 3. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ãt 14. 3. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã
3D so 2. 3. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
Oscarov˘ t˘den
so 2. 3. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ãt 21. 3., ãt 28. 3. – 10.00 / 60 Kã 2D ne 3. 3. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
– Kino nejen pro seniory
OSCAROV¯ T¯DEN

FK

FK

Mrazivá
pomsta

SloÏka 64

Cena
za ‰tûstí

Captain Marvel

Zelená
kniha

Liam Neeson jako ﬁidiã snûÏného
pluhu touÏící po pomstû.

Dal‰í nevyﬁe‰en˘ pﬁípad
pro kriminální Oddûlení Q.

Lidské ‰tûstí mÛÏe
mít mnoho podob.

Studio Marvel pﬁedstavuje svou nejsilnûj‰í hrdinku.

Viggo Mortensen a Mahershala Ali
v konfrontaci s jiÏansk˘m rasismem.

drama/komedie, âR,
2019, 92 min., 12+

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2019, 128 min., 12+

drama/komedie/road movie,
USA, 2018, 130 min., 12+, titulky

akãní/drama/thriller, VB, krimi/thriller, Dán./Nûm.,
2018, 118 min., 15+, titulky 2018, 119 min., 12+, titulky
ne 3. 3. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
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út 5. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 7. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 14. 3. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D – 140 Kã / 125 Kã
titulky ãt 7. 3. – 19.30
dabing ne 10. 3. – 17.00
titulky pá 15. 3. – 22.00

3D – 160 Kã / 145 Kã
dabing pá 8. 3. – 19.30
dabing so 9. 3. – 19.30
dabing pá 22. 3. – 19.30

út 12. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK
– Oscarov˘ t˘den

MP mládeÏi pﬁístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepﬁístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepﬁístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu

kino Sféra
OSCAROV¯ T¯DEN

OSCAROV¯ T¯DEN

Jak vycviãit draka 3

Léto s
gentlemanem

Sklenûn˘
pokoj

Favoritka

Zrodila
se hvûzda

·kyÈák a Bezzubka se vrací v dal‰ím dobrodruÏství!

Jaromír Hanzlík jako ‰armantní
gentleman v nové komedii.

Filmová inspirace vilou Tugendhat
s Karlem Rodenem.

Historick˘ portrét Anny Stuartovny
a boje o její vliv.

Lady Gaga jako rodící se hvûzda
po boku Bradleyho Coopera.

animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 104 min., MP, dabing

komedie/romantick˘, âR,
2019, 98 min., MP

drama, âR/Svk., 2019,
104 min., 12+, dabing

Ïivotopisn˘/historick˘, Ir./VB/USA, drama/romantick˘/hudební, USA,
2018, 119 min., 15+, titulky
2018, 136 min., 12+, titulky

2D út 5. 3. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã 3D so 16. 3. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã ãt 14. 3. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã pá 15. 3. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã pá 15. 3. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã so 16. 3. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã
3D so 9. 3. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã 2D
ne 17.3. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã ãt 28. 3. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã ne 24. 3. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
– Oscarov˘ t˘den
– Oscarov˘ t˘den
2D ne 10. 3. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

OSCAROV¯ T¯DEN

OSCAROV¯ T¯DEN

OPERA

FK
BlacKkKlansman

Roma

Pa‰erák

LOVEní

Kouzeln˘
park

Takové jsou
v‰echny /
W. A. Mozart

Infiltrace do Ku-klux-klanu prvního
afroamerického policisty.

Autentick˘ portrét mexické
domácnosti od Alfonse Cuaróna.

Clint Eastwood v roli drogového
pa‰eráka mexického kartelu.

Odmítnutá nevûsta vyráÏí najít
ztracené ‰tûstí.

ÚÏasn˘ kouzeln˘ park
v pﬁedstavách malé dívky.

Záznam z Metropolitní
opery v New Yorku.

drama/krimi/komedie, USA,
2018, 134 min., 12+, titulky

drama, Mex., 2018,
135 min., 15+, titulky

krimi/drama/thriller, USA,
2018, 116 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2019, 100 min., 12+

animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 85 min., MP, dabing

opera, USA, 2014,
245 min., MP, titulky

út 19. 3. – 19.30 / 110 Kã / 90 Kã
pá 22. 3. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã 3D so 23. 3. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
80 Kã studenti a ãlenové FK
ãt 21. 3. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 29. 3. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã 2D ne 24. 3. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
– Oscarov˘ t˘den

so 23. 3. – 17.30 / 300 Kã

ne 17. 3. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã
– Oscarov˘ t˘den

Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pﬁedloÏení studentského prÛkazu (napﬁíklad ISIC).

bﬁezen 2019
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kino Sféra

FK
McQueen

Dumbo

My

Expediãní
kamera 2019

Putování
se sobíkem

V˘jimeãn˘ a bolestn˘ osud návrháﬁe,
kter˘ zmûnil pravidla módy.

Znám˘ létající slon v novém zpracování studia Disney.

Mraziv˘ horor
od reÏiséra filmu Uteã.

Tradiãní pﬁehlídka krátk˘ch
filmÛ o extrémních sportech.

Putování mladého soba krásnou
severskou pﬁírodou.

dokumentární, VB, 2018,
111 min., 15+, titulky

rodinn˘/fantasy, USA, 2019, 114 min., MP, dabing

horor/thriller, USA, 2019,
121 min., 15+, titulky

pﬁehlídka krátk˘ch filmÛ,
2019, MP

dobrodruÏn˘/rodinn˘, Fr./Fin./Nor.,
2018, 86 min., MP, dabing

út 26. 3. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D pá 29. 3. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D so 30. 3. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 31. 3. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

so 30. 3. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã so 30. 3. – 19.30 / 115 Kã / 100 Kã ne 31. 3. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

Nepﬁehlédnûte v programu
Oscarov˘ t˘den pﬁedstaví nejlep‰í
filmy loÀského roku
Od 12. do 19. března budete moci v kině Sféra vidět šestici oceňovaných snímků loňského roku.
Oscary se letos slavnostně udělují 24. února, tedy
po uzávěrce programu i březnového čísla HOT, do
programu jsme proto vybírali filmy, které obdržely nejvíce nominací, nebo mají největší šance ovládnout hlavní kategorie nejprestižnějších filmových ocenění na světě.
V programu naleznete filmy Roma a Favoritka,
které mají nominací úplně nejvíce. První z nich by
mohl obdržet cenu za nejlepší režii, a dokonce je
horkým kandidátem i na vítězství v hlavní kategorii pro nejlepší film roku. Druhý zmiňovaný je pak
považován za favorita v kategorii za nejlepší scénář a ženské herecké výkony.
Chybět nebudou ani filmy Zelená kniha a Bohemian Rhapsody, které si odnesly Zlaté glóby ve
dvou hlavních kategoriích pro nejlepší snímky.
8|
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Îeny v bûhu
Producent filmů Tátova volha a Bezva ženská na
krku přinesl již v lednu do kin novou komedii se
Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou nebo
Ondřejem Vetchým. Podaří se milující ženě za pomoci svých dcer splnit poslední manželovo přání
– uběhnout maratón?
Zrodila se hvûzda

Oba tyto filmy mohou přinést vítěze také v mužských hereckých kategoriích. O svého druhého
Oscara se utká ve vedlejší roli Mahershala Ali a za
roli Freddieho Mercuryho si bude chtít další ocenění odnést Rami Malek.
V rámci přehlídky můžete vidět i snímek
BlacKkKlansman, který je favoritem v kategorii
pro nejlepší adaptovaný scénář a také režisérskou
prvotinu Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda,
která by měla obdržet svého Oscara minimálně za
titulní píseň „Shallow“.

Captain Marvel
Studio Marvel představuje svou nejsilnější hrdinku! Brie Larson se představí jako Carol Danversová, která musí po boku agenta Nicka Furyho
ukončit válku mezi dvěma mimozemskými rasami.
Expediãní kamera 2019
V sobotu 30. března se uskuteční tradiční filmová
přehlídka Expediční kamera, která nabídne šestici krátkých filmů o cestování a extrémních sportech. Promítání bude rozděleno do dvou bloků
a celý program zabere přibližně tři a půl hodiny.

Mûstské divadlo

Teì mû zabij v podání mladoboleslavského divadla
Zkrátka příběh jedné rodiny, která žila šťastně až
do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami
a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají
a musíme jim čelit, ať chceme, nebo ne. To důležité
je nikdy neztrácet naději.
Skvěle hodnocená divadelní inscenace Petra Mikesky Teď mě zabij kanadského dramatika a scénáristy Brada Frasera sklízí úspěchy ode dne své premiéry, kterou si odbyla 23. února 2018. Diváci, kteří
hru již viděli, o ní mluví v četných superlativech.

Jedinou chybou dle recenzí je skutečnost, že představení končí. Ve strhujícím příběhu pro pět herců
uvidíte Romana Teprta, Milana Ligače, Malvínu
Pachlovou a Lucii Matouškovou a Jana Hofmana.

pátek 1. bﬁezna od 19.30 hodin
Teì mû zabij
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Pohovka s hercem Pavlem Nov˘m
V březnu se můžete těšit na rodáka z Plzně, oblíbeného herce a držitele Českého lva Pavla Nového.
Povídat si s ním bude Josef Klíma.
Po řadě angažmá v divadlech, jako byly například
Krajské divadlo v Příbrami nebo Divadlo V. Nezvala v Karlových Varech, se stal roku 1989 členem
pražské Ypsilonky, kde působí dodnes. Před filmovou kamerou stál poprvé ve třinácti letech, a sice
v rodinném filmu Kuřata na cestách. Popularitu
a oblibu u širšího publika mu přinesla postava zvukaře Pepy z české veselohry století S tebou mě baví
svět. Výraznou stopu v jeho filmografii zanechala

spolupráce s režisérem Janem Švankmajerem na
filmech Spiklenci slasti a Otesánek. Největším úspěchem byl snímek Bába z ledu (2017), kde za roli
otužilce Broni získal Českého lva za hlavní mužský
herecký výkon. Hudební doprovod obstará Na
vlastní uši band (J. Klíma, P. Půta, A. Seidl).

pondûlí 18. bﬁezna od 19 hodin
Pavel Nov˘
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Do divadla zavítá Malá ãarodûjnice
Březnové sobotní dopolední představení láká na
pohádku o čarodějnici, které je již úctyhodných sto
dvacet sedm let. Zdá se Vám to hodně? Jenže ve
světě kouzel je to právě naopak, je to málo! Proto
se naší čarodějnici říká „malá“ čarodějnice.
A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí na rej
svých dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že ji odhalí a za trest seberou létající koště, ale ke všemu se musí za jediný rok při-

pravit na těžkou zkoušku. Ještě že má svého kamaráda mluvícího havrana a spoustu dobré nálady. Pohádku přijíždí zahrát Divadlo Scéna Zlín.

sobota 30. bﬁezna od 10 hodin
Malá ãarodûjnice
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã
bﬁezen 2019
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V˘pravn˘ historick˘ muzikál se vrací
Nenechte si ujít představení Noc na Karlštejně
lomnického divadelního spolku J. K. Tyl a pěveckého souboru ZLOM z. s., kteří v Městském divadle
zářili i s inscenací Z muzikálu do muzikálu.

začátku února vedl k nasazení reprízy, aby se dostalo na všechny zájemce.
Tak neváhejte a přijďte si i vy užít do Turnova
Noc na Karlštejně.

Muzikál Noc na Karlštejně s dnes již legendárními
hity Karla Svobody lze bez nadsázky označit popkulturním klenotem, navíc do jisté míry připomíná jednu zlatou éru starších dějin českých, na které můžeme být právem hrdí… Nečekaný divácký
zájem o představení lomnických divadelníků na

nedûle 31. bﬁezna od 19 hodin
Noc na Karl‰tejnû
muzikál
Mûstské divadlo Turnov
150 Kã

Kytarov˘ recitál Lubomíra Brabce
„Cvičit se musí pořád. A čím je člověk starší, tím
musí cvičit pravidelněji,“ říká kytarový virtuóz,
který v dětství začínal jako houslista a dnes bezesporu patří k nejvýznamnějším kytarovým interpretům české současnosti.

nil v roce 1997 koncert v šestém světadílu, v Antarktidě. Mimo pole hudební je zaníceným vodákem,
jachtařem, potápěčem, lyžařem a cestovatelem.

stﬁeda 6. bﬁezna od 19.30 hodin
Lubomír Brabec: Kytarov˘ recitál
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 210 Kã

Lubomíru Brabcovi je vlastní stylově pestrý repertoárový rejstřík. Je oblíbeným a častým hostem televizních pořadů a rozhlasových studií. Spolupracuje s mnoha orchestry, pěvci i sólisty po celém
světě. Jako první hudebník na světě navíc uskuteč-

Muzikantky, Dámy, Îeny posedmé
Sdružení Napříč a Kulturní centrum Turnov zvou na
další výhradně „ženský“ koncert MDŽ. Představí se
tři osobité písničkářky na rozhraní folku, rocku,
world music a alternativy. Zkrátka napříč žánry.
Večer zahájí Blondýna, vlastním jménem Eva
Suková, která je nejen skvělá divadelnice, ale především velmi nápaditá písničkářka. Její jemné
a originální písničkářství je tvořeno lehkou ženskou
rukou, okořeněno vtipem a ironií. Druhou vystupující bude zpívající violoncellistka Dorota Barová, která je hudebnímu publiku známá především
10 |
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působením v kapelách Tara Fuki, Vertigo, Tugriki
či například spoluprací s Josefem Ostřanským.
Na závěr vystoupí Gabriela Vermelho, která je
současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou.

Gabriela Vermelho

pátek 8. bﬁezna od 19 hodin
Písniãkáﬁky napﬁíã Ïánry
hudební festival
KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 160 Kã

hudební pozvánky

Neform Jazz Fest slaví své 20. narozeniny!
Neuvěřitelné? Ale vůbec ne. Že se Neformální jazzový festival letos dočkal svého dvacátého pokračování, to je přece pochopitelné. Vždyť kde jinde by
měl takový festival být, než v Turnově, kde žije tolik
jazzových muzikantů a fanoušků!
Jubileum oslavíme tradičním dvoudenním večírkem, na němž zahrají opět špičky svého oboru.
V pátek program festivalu zahájí Ochepovsky
Quintet, progresivní kapela skladatele a kytaristy
Igora Ochepovského. Ten před třemi lety založil
ambiciózní kapelu, jejíž debutová deska I’m The
Wind vyšla na jaře 2016 a okamžitě získala řadu
pozitivních ohlasů v médiích i v hudební komunitě. Český rozhlas Jazz díky tomuto debutu o kapele psal jako o „největším objevu posledních let.“
Kapela mísí prvky jazzu, neo-soulu, ale i vážné
hudby a elektroniky a je známá svým ojedinělým
eklektickým zvukem, kterým protkává svá energická vystoupení. Na jaře letošního roku vychází
nové Live EP, které na rozdíl od prvního CD obsahuje většinu zpívaných songů v podání mladé slovenské zpěvačky Kristíny Mihaľové.
Druhým vystupujícím bude skvělý jazzový
a swingový zpěvák Jan Smigmator, který na hudební scéně 21. století s noblesou sobě vlastní ztělesňuje odkaz swingových králů, jakými byli
Frank Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin ne-

bo třeba Karel Hála. Jeho hlas, styl, frázování
a láska k jazzu a swingu ho dnes řadí mezi přední
interprety tohoto žánru v Evropě. Roku 2008 úspěšně absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru
zpěv ve třídě jazzové zpěvačky Evy Svobodové
a muzikálového zpěváka Josefa Štágra. Už v době
studií však Jan Smigmator vystupoval v doprovodu předních českých jazzových muzikantů a orchestrů a roku 2005 se stal sólistou legendárního
Orchestru Václava Hybše, s nímž absolvoval více
než 250 koncertů po celé České republice.
V sobotu se jako první představí Turnovské jazzové collegium. Za tímto dosud neznámým názvem se skrývají dvě výrazné jazzové osobnosti
našeho města: Bohuslav Lédl a Josef Uchytil. Ano,
tito dva pánové spojili své síly, aby vám na jednom
pódiu společně předvedli, co je to jazzový klavír!
A na závěr festivalu se můžete těšit na fantastickou souhru dvou výjimečných muzikantů –
Zuzany Lapčíkové a Emila Viklického. Syntéza
různorodých elementů folklórní hudby a jazzu asi
nikdy nezněla tak čistě a srozumitelně, jako právě
v podání této skvělé cimbalistky a neméně skvělého pianisty. Sami se přesvědčte, s jak nebývalou
lehkostí lze interpretovat třeba lidové písně moravského folkloru.
I letos začínají první koncerty již v 18.30 a na
posluchače tak čekají opět čtyři rovnocenné hu-

dební sety o standardní délce 90 minut. Oslavte
s námi dvacet let Neformálního jazzového festivalu v Turnově!
PROGRAM
pátek 15. bﬁezna 2019
18.30 hodin
Ochepovsky Quintet
20.30 hodin
Jan Smigmator & Friends
sobota 16. bﬁezna 2019
18.30 hodin
Turnovské jazzové collegium
(Bohuslav Lédl & Josef Uchytil a hosté)
20.30 hodin
Zuzana Lapãíková & Emil Viklick˘

pátek 15. a sobota 16. bﬁezna od 18.30 hodin
Neformální jazzov˘ festival 2019
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 160 Kã/jeden den
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã/dva dny
na místû 200 Kã/jeden den

Ochepovsky Quintet

Jan Smigmator
bﬁezen 2019

|

| 11

hudební pozvánky

V˘roãní koncert Petra Spáleného
Výroční koncert k 75. narozeninám a k padesáti
letům na scéně se uskuteční na Střelnici 19. března, chybět nebude kapela Apollo Band.

neodmyslitelnou součástí české hudební scény
a po vážných problémech s páteří se vrací a vyráží
na turné do dvacítky měst v České republice, aby
se svými fanoušky oslavil 50 let na hudební scéně.

Svou kariéru začal Petr Spálený koncem 50. let
20. století jako amatérský big-beatový bubeník,
později, během vojenské základní služby, hrál na
kytaru a flétnu. Po ukončení vojny začal vystupovat v hudební skupině Hipps (později Apollobeat). Právě z té doby pocházejí i jeho první hity
jako například Plakalo bejby. Skrze dekády se stal

úter˘ 19. bﬁezna od 19 hodin
Petr Spálen˘
koncert
KC Stﬁelnice
dle místa sezení 490 Kã / 440 Kã / 390 Kã

Cestovatelsk˘ klub doplní benefice
Petera Chalupianského
V březnu nás čekají hned tři cestovatelské přednášky.

končinami muslimské země, kde je často problém
se domluvit, kde lidé chodí zahalení a mají zcela jiné zvyky, tradice i chování.
První destinací, kterou navštívíme v dubnu, bude
Norsko, které je podle mnohých nejkrásnější zemí
na světě. Malebné fjordy, zelená údolí s atraktivními vodopády, národní parky s rozlehlými ledovci
a jezera či divoké řeky nám ukáže Tomáš Hájek.

Vše zahájí benefiční stand-up s názvem V čem je
Jižní Korea víc sexy než Bali? O svých zážitcích,
doplněných fotografiemi, vám bude vyprávět mladý filantrop, který výtěžek z přednášky věnuje sedmnáctiletému chlapci, jenž bojuje s následky
dětské mozkové obrny.

pondûlí 4. bﬁezna od 18 hodin
V ãem je JiÏní Korea víc
sexy neÏ Bali?
benefiãní cestovatelsk˘ stand-up
kino Sféra, 90 Kã
Ještě týž týden se společně s cestovatelem Tomášek Kubešem vydáme v náhradním termínu za

stﬁeda 6. bﬁezna od 18 hodin
Vanuatu – Dûti ráje
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, 90 Kã
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dětmi ráje na ostrovy Vanuatu, tropický ráj s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli.
V polovině března nás s Pavlou Bičíkovou čeká
cesta S batohem napříč Marokem. Prostřednictvím fotografií, videí a vyprávění se vydáme do této
exotické země plné barev, vůní a stylů. Zažijeme,
jaké to je putovat s batohem na zádech odlehlými

stﬁeda 13. bﬁezna od 18 hodin
S batohem napﬁíã Marokem
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, 90 Kã

stﬁeda 3. dubna od 18 hodin
Norsko
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, 90 Kã

KCT informuje

O literatuﬁe:
Jak by mohl vypadat JeÏí‰Ûv pﬁíbûh dnes?
Velmi netradiční bude březnové vydání pořadu
O literatuře. Hostem moderátora Petra Viziny
bude evangelikální teolog, kazatel a překladatel
Bible Alexandr Flek. Ten si provokativní otázku
z nadpisu klade (a možná i zodpovídá) ve své knize s názvem Parabible.

ohlasy ho však přiměly vydat ji i v tištěné podobě.
Alexandr Flek vyrůstal v ateistické rodině, roku
1987 se stal křesťanem. Studia biblistiky absolvoval v Uppsale a Praze, nyní je doktorandem v oboru starozákonní teologie na Vrije Universiteit
Amsterdam. Překlad Bible21, kterému věnoval
patnáct let, se stal v roce 2009 bestsellerem.
Podílel se na zakládání několika křesťanských
společenství, v současnosti se věnuje nakladatelské a přednáškové činnosti, příležitostně káže v širokém spektru křesťanských církví. Je ženatý, má
čtyři děti a dva vnuky, žije v Praze.

Nejedná se o žádný autoritativní překlad, o žádnou náhradu původního textu, jen o nově převyprávěné kousky z Bible. Ale není to taky žádná samoúčelná kratochvíle, naopak – ty starodávné
řecké texty tu nejsou na ozdobu. Z nich Parabible
vychází, je interpretuje a jim skládá účty.
A čtenáři chce nasadit brouka do hlavy: Jak by
mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál
dnes a tady u nás? V této knize se proto Ježíš nenarodí v Betlémě, ale v Berouně, místo pastýřů
jsou popeláři a místo farizejů faráři… Knihu její
autor publikoval původně na sociálních sítích,

Plesovou sezónu uzavﬁe
Ma‰karní bál
s M.T.O. Universal Praha
Letošní plesová sezóna je již za svou polovinou,
čeká nás poslední hrstka plesů.
Závěrečnou událostí bude již druhý ročník
Maškarního bálu pro dospělé, kterým vás i letos
provede jedinečné pražské hudební uskupení
M.T.O. Universal.
Kostýmy jsou velmi vítané, protože právě díky
nim se loňský první ročník stal velmi úspěšným.
Vstupenky na sezení jsou již v prodeji. V den konání bálu budou na pokladně k dostání další vstupenky na stání. Pište si do diářů 6. duben a chystejte své kostýmy!
1. bﬁezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
K tanci a poslechu kapela Holiday Express.

stﬁeda 20. bﬁezna od 19 hodin
Alexandr Flek
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

2. bﬁezna od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
K tanci i poslechu hraje kapela Koneckonců.
9. bﬁezna od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES GYMNÁZIA
TURNOV
K tanci a poslechu hraje Orchestr Vladimíra Janského.
6. dubna od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL
K tanci a poslechu hraje M.T.O. Universal Praha.

Zveme vás
na aktuální v˘stavy
Krkono‰e s Krkono‰emi 2018
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu ze soutěže Krkonoše s Krkonošemi 2018.
Redakce měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory
uspořádala k 50. výročí vydávání vlastivědného

časopisu fotografickou soutěž Krkonoše s Krkonošemi. Tématem fotografií je horská krkonošská
krajina, příroda živá i neživá, ale také přítomnost
člověka a jeho aktivity na horách. Výstava potrvá
do 2. dubna 2019.
PLENÉR in Paradis Bohème
V Městském divadle je od 18. února ke zhlédnutí výstava výtvarných prací žáků turnovské
uměleckoprůmyslové školy.
Jedná se o malby vzniklé v plenéru, které autenticky zachycují krajinu Českého ráje, její přírodní
krásy, lidovou architekturu a jiné pamětihodnosti.
Kursu krajinomalby se každý rok účastní žáci
druhého ročníku ze všech pěti studijních zaměření.
Během týdne stráveného mimo budovu školy se
seznamují s novou výtvarnou technikou, poznávají krajinu, architekturu a lidové umění. To vše
posléze převádějí do výtvarných prací, a právě
z nich je sestavena aktuální výstava.
bﬁezen 2019
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KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
pátek 1. bﬁezna 2019 – Teď mě zabij (abonentní
divadelní představení) 320 Kč
sobota 2. bﬁezna 2019 – Nový erotický ples (ples) 290 Kč
úter˘ 4. bﬁezna 2019 – V čem je Jižní Korea víc sexy
než Bali? (benefiční cestovatelský stan-up) 90 Kč
stﬁeda 6. bﬁezna 2019 – Vanuatu – děti ráje
(Cestovatelský klub) 90 Kč
stﬁeda 6. bﬁezna 2019 – Lubomír Brabec – kytarový
recitál (Turnovský hudební večer) 180 Kč
pátek 8. bﬁezna 2019 – Písničkářky napříč žánry
(hudební festival) 100 Kč
stﬁeda 13. bﬁezna 2019 – S batohem napříč
Marokem (Cestovatelský klub) 90 Kč
pátek 15.–sobota 16. bﬁezna 2019 – Neform Jazz Fest
(hudební festival) vstupné na jeden den 160 Kč
v předprodeji, 200 Kč na místě / vstupné na
oba dny v předprodeji 280 Kč
pondûlí 18. bﬁezna 2019 – Pavel Nový
(Pohovka) 200 Kč / 140 Kč
úter˘ 19. bﬁezna 2019 – Petr Spálený (koncert)
dle místa sezení 490 Kč / 440 Kč / 390 Kč
sobota 23. bﬁezna 2019 – Takové jsou všechny
(záznam opery) 300 Kč*
stﬁeda 27. bﬁezna 2019 – Havajské ostrovy
(Cestovatelský klub) 90 Kč
sobota 30. bﬁezna 2019 – Malá čarodějnice
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
nedûle 31. bﬁezna 2019 – Noc na Karlštejně
(muzikál) 150 Kč
pondûlí 1. dubna 2019 – Sny ve Vegas
(travesti show) 290 Kč
stﬁeda 3. dubna 2019 – Norsko
(Cestovatelský klub) 90 Kč
sobota 6. dubna 2019 – Maškarní bál
(s M.T.O. Universal Praha) 240 Kč
pondûlí 8. dubna 2019 – Druhá kapitola
(abonentní divadelní představení) 320 Kč
stﬁeda 10. dubna 2019 – Ars Cameralis – Gotika
v Čechách (Turnovský hudební večer) 140 Kč
14 |
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ãtvrtek 16. kvûtna 2019 – Trojprogram: Wheeldon/
Sidi Larbi/Pite (přímý přenos baletu) 250 Kč*
stﬁeda 29. kvûtna 2019 – Královna zpěvu Ema
Destinnová (Turnovský hudební večer) 200 Kč
úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč*
úter˘ 18. ãervna 2019 – Vandráci Vagamundos
(cestopisný večer) 280 Kč
* sleva 50 Kč při nákupu vstupenek na pět a více
představení řady „Umění v kině“
Waldovy Matu‰ky

pondûlí 15. dubna 2019 – Zdeněk Izer:
„Na plný coole“ (divadelní představení) 240 Kč
stﬁeda 17. dubna 2019 – Špicberky – Zimní plavci
na Špicberkách (Cestovatelský klub) 90 Kč
stﬁeda 17. dubna 2019 – Waldovy Matušky
(koncert) 300 Kč
sobota 20. dubna 2019 – Rusalka
(záznam opery) 300 Kč*
ãtvrtek 25. dubna 2019 – Janek Ledecký – Akustické
turné (koncert) 590 Kč / 550 Kč / 490 Kč
úter˘ 7. kvûtna 2019 – A pak už tam nezbyl ani
jeden (abonentní divadelní představení) 320 Kč
pondûlí 13. kvûtna 2019 – Radůza s kapelou
(koncert) 350 Kč
stﬁeda 15. kvûtna 2019 – Všechny cesty vedou
do Říma (Cestovatelský klub) 90 Kč

Sny ve Vegas

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice
pondělí 7.30–16.00
úterý
7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro
veřejnost uzavřena)

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce
Zasílání novinek pﬁímo na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první? Tak zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek! Každé
pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami a dalšími informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete
na www.kcturnov.cz, kde stačí kliknout na „novinky e-mailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“
a e-mailovou adresu zde vyplnit.
Sledujte nás také na instagramu kcturnov
a kino_sfera.
Kapacitní limit Kavárenského kvízu
Upozornění pro zájemce chytrého soutěžení:
z důvodu omezené kapacity kavárny nastavujeme
limit 15 týmů, které se mohou kvízu zúčastnit.
Neváhejte své týmy přihlásit předem na e-mail
weissova@kcturnov.cz.

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v bﬁeznu:
dennû kromû pondûlí 9–16 hodin.
ãtvrtek 28. bﬁezna od 17.30 hodin, Muzeum
Komentovaná prohlídka
a pﬁedná‰ka k v˘stavû Poklady
podzemí: Znovunalezen˘ gotick˘
kostel Sv. AlÏbûty v Jilemnici
Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, emeritní ředitel
Krkonošského muzea v Jilemnici. Prohlídku výstavy povede PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., archeolog a kurátor výstavy. Vstupné 35 Kč.
Výstavy:
24. ledna–31. bﬁezna, V˘stavní sál
Poklady podzemí: 10 let
archeologick˘ch nálezÛ v Pojizeﬁí
Výstava nejdůležitějších archeologických výzkumů, které zajistilo archeologické oddělení turnovského muzea v posledním desetiletí.
Z několika stovek výzkumů bylo obtížné vybrat
ty, které posunuly bádání o nejstarších dějinách

našeho regionu o výrazný kus dopředu. Bezesporu sem náleží objev úpravny železné rudy ve Všeni
u Turnova z počátku 17. století a další provozy
spojené s „železnou metalurgií“. Zajímavým příkladem mezioborové spolupráce se stal bioarcheologický výzkum středověkých historických
terénů v Turnově-Dvořákově ulici, nebo výzkum
domu „vápenického huťmistra“ z 16. století ve
Sklenařicích. Za velmi přínosný pokládáme také
systematický detektorový průzkum skalního hradiště Čertova ruka na Hruboskalsku, který přinesl
celou kolekci unikátních kovových artefaktů Keltů
a Germánů. A pochopitelně nemůže chybět ani
prezentace unikátního objevu v Jilemnici – kostela sv. Alžběty, za který jsme byli navrženi na cenu
Patrimonium pro futuro za rok 2016.
Sklepení muzea
Luminiscence – cesta svûtla
Výstava zaujme návštěvníka jak svým obsahem,
tak neobvyklými prostory, ve kterých se nachází.
Výstava je zasazena do historického sklepení turnovského muzea a seznamuje návštěvníka pří-

stupnou formou, doplněnou o mnoho názorných
exponátů, s jevem luminiscence, tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek.
28. února–31. bﬁezna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Mezinárodní v˘tvarn˘ salón dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2018
Výtvarný salon představí nejlepší práce českých
a polských dětí z roku 2018.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
je v bﬁeznu uzavﬁen. Otevíráme 2. dubna.

Turnovské památky a cestovní ruch
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2

Galerie U Zlatého
beránka
(v 1. patﬁe infocentra)

4. února–31. bﬁezna
Sochy na Vald‰tejnû – Jirka Lode
Srdečně vás zveme na výstavu akvarelů, které namaloval turnovský výtvarník Jirka Lode. Námětem je soubor soch českých světců z hradu Valdštejn. Výstavu můžete zhlédnout do 31. března
v otevírací době infocentra, vstup je zdarma.
Prezentace na veletrhu
Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Turnov
prezentovat na 19. ročníku veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2019, který se uskuteční
15.–16. března 2019 v Jablonci nad Nisou. Připomínáme nabídku 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 12. března.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Brána hradu se otevírá
náv‰tûvníkÛm
Nová turistická sezóna bude zahájena v sobotu
30. března, kdy se brána hradu znovu otevře návštěvníkům. Otevírací doba o víkendu je od 10 do
16.30 hodin (poslední možný vstup do areálu hradu).
bﬁezen 2019
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Za pohádkou na drahokam
Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam
vznikla v roce 1983 jako neformální setkání loutkářů. Do roku 1987 proběhlo pět ročníků. Pak
následovala dlouhá osmiletá pauza.
Obnovený šestý ročník (1996) vznikl bez jakýchkoliv dotací, celý v režii LS Na Židli. Postupem let
byl mezi loutkáři o účast na přehlídce, tehdy nesoutěžní, velký zájem. S novým státoprávním
uspořádáním a vznikem nových krajů se stal Drahokam krajskou přehlídkou s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. Čas letí a letos
zahajuje LS Na Židli již devětadvacátý ročník.
Turnovský drahokam je prestižní loutkářskou
přehlídkou Libereckého kraje a Českého ráje, koná se za finanční podpory Ministerstva kultury
České republiky, Libereckého kraje a Města
Turnov za což jim patří velký dík.
Přehlídku hodnotí odborná porota ve složení
Mirka Vydrová (divadlo Bořivoj Praha), Alena Exnarová (Hradec Králové) a Michal Drtina (Nipos
– Artama Praha) a také dětská porota, která uděluje putovní Cenu dětského diváka Turnovský drahokam, pohádce, která se dětem líbila nejvíce.
Pro děti je i letos připraveno slosování vstupenek
po každém představení. Po celou dobu přehlídky
pak bude probíhat soutěž O pilného diváka, kde
hlavní cenou je marioneta kašpárka a další hodnotné ceny.

TJ Turnov – Basketball
Skálova 207, Turnov
basketturnov@seznam.cz
www. basket-turnov.cz, www.facebook.com/basketturnov
Úspû‰ná sezóna turnovsk˘ch
basketbalistÛ
Basketbalisté TJ Turnov prožívají velmi úspěšnou
sezónu. V rámci východočeské ligy si drží kladnou
bilanci 14 vítězství a 5 proher, díky které se pohybují mezi třetí a čtvrtou příčkou soutěže. Formu si
přinesli i do nového kalendářního roku, v lednu
16 |
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XXIX. TURNOVSK¯ DRAHOKAM
PROGRAM
15.–17. bﬁezna, Mûstské divadlo Turnov
pátek 15. bﬁezna
8.30 a 10.00 – Červená karkulka (Divadlo Bořivoj
Praha), od 3 let, délka 40 min.
sobota 16. bﬁezna
9.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, O Palečkovi
aneb Cesta tam a zpátky (Lidový loutkář Jiří
Polehňa, Hradec Králové), od 3 let, délka
40 min.
11.00 – Jak přišlo jaro (Divadlo na kliku Liberec),
od 2 let, délka 30 min.
13.00 – Kašpárek a Ježibaba (Klíček Dvůr
Králové n. L.), od 4 let, délka 30 min.
ZASE-ZASE-ZASE (ZIP ZUŠ Chlumec n. C.),
od 5 let, délka 20 min.
14.30 – Babičky a bráška králík (U kafíčka AUK
ZUŠ Turnov), od 4 let, délka 40 min.
16.30 – Malý, Hubený a Jednooký (Vozichet
Jablonec n. N.), od 6 let, délka 30 min.
Kamarádi (Za dveřmi ZUŠ Chlumec n. C.),
od 12 let, délka 25 min.

11.00 – Zdivočiny (Vozichet – Šuvík Jablonec n. N.),
od 4 let, délka 20 min
Jak to bývá u medvědů (Blechy Jaroměř), od
3 let, délka 25 min
13.00 – Noe, Jonáš a ti druzí (Maminy Jaroměř),
od 3 let, délka 40 min
14.30 – Čert to vzal (Čmukaři Turnov), od 3 let,
délka 45 min
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 100Kč

nedûle 17. bﬁezna
9.00 – Hanako (TDS A. Marek Turnov), od 12 let,
délka 50 min.
dokázali na venkovním hřišti porazit favorizovaný
Trutnov, následně však padli v Nové Pace. V dalším dvojutkání si připsali povinné domácí výhry
s Havlíčkovým Brodem a Skutčí. V první polovině
února otočili venkovní zápas s Vysokým Mýtem
a porazili tým Svitav. Momentálním cílem basketbalistů je udržet se na čelních příčkách tabulky
tak, aby měli výhodnější postavení v dubnovém
play-off. V následujícím měsíci je čeká několik důležitých utkání, na domácím hřišti nastoupí o víkendu 16. a 17. března k zápasu proti Chrudimi
a Přelouči.
Přijďte podpořit turnovské basketbalisty!
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
pátek 4. – 8. bﬁezna
JARNÍ PRÁZDNINY – ZAVŘENO
stﬁeda 13. bﬁezna od 17 hodin
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel.
pátek 15. bﬁezna 10 hodin
Hmat a ostatní smysly
Od narození přijímáme nejvíce informací z okolního světa hmatem. Smyslů však máme celkem
dvanáct. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.
stﬁeda 20. bﬁezna od 17 hodin
Dûti a digitální závislost
Chystáte se pořídit svému dítěti chytrý telefon?
Tablet? Počítač nebo vlastní televizi do pokojíčku?
Určitě mu uděláte velikou radost. Počítejte ale
s tím, že tak přivedete do rodiny nového člena,

který si bude z času a pozornosti vašeho dítěte
chtít ukousnout hodně velký díl. Beseda s lektorem vědomé komunikace s dětmi Zdeňkem
Oklešťkem. Cena 100 Kč.
Nutná rezervace na info@zdenekoklestek.cz
pošlete prázdný e-mail s heslem „Digitál – Turnov“.
ãtvrtek 21. bﬁezna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem, ADHD
Více informací na tel.: 775 964 311.

ãtvrtek 28. bﬁezna od 10.30 hodin
Dítû a potﬁeba blízkosti
Je v pořádku, že se vaše miminko chce pořád nosit? Nerozmazlíte ho moc a nebude na vás příliš
závislé? Co vlastně děti potřebují pro svůj optimální vývoj z hlediska biologického i psychologického? Beseda a sdílení zkušeností s laktační poradkyní a porodní dulou Veronikou Udeaja. Cena
50 Kč.

stﬁeda 27. bﬁezna od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Veronikou Udeaja. Objednání na tel. 728 328 452
nebo v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 27. bﬁezna od 10 hodin
Maminka maminkám – voln˘ ãas
dûtí – Skauting
Pedagožka, skautka maminka na rodičovské dovolené Šárka Mašková.

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz
info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287
úter˘ 12. a stﬁeda 13. bﬁezna od 15 hodin
Turnovská mateﬁinka 2019
18. ročník oblastního festivalu mateřských škol
z Turnova a okolí.
Mûstské divadlo Turnov

ãtvrtek 21. bﬁezna od 18 do 22 hodin
·ÀÛrkování – mokré plstûní
Technikou mokrého plstění budeme vytvářet barevné šňůrky, které už sami o sobě jsou velmi zajímavým a příjemným šperkem. K dispozici bude
veškerý potřebný materiál. Kapacita 10 osob, rezervace místa nutná na mailu ladicka@email.cz.
Cena 300 Kč.
V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky

úter˘ 19. bﬁezna od 8.30 hodin
Turnovsk˘ ‰tûk 2019
18. ročník oblastní postupové přehlídky dětských
divadelních, loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. Vstupné – děti zdarma, dospělí
50 Kč.
Mûstské divadlo Turnov

nedûle 24. bﬁezna od 13 do 18 hodin
PARKOUR WORKSHOP
– jaro 2019
Pro nadšence od 7 let opět nabízíme odpolední
trénink s profesionály ze skupiny Obstacle Movement. Přihlášky na www.ponorkaturnov.cz/akce.
Sportovní hala TSC v Turnovû II
bﬁezen 2019
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov
úter˘ 5. bﬁezna od 18 hodin, ãítárna na oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ
Píšete? Přijďte představit svou tvorbu a diskutovat
o psaní a literatuře.
úter˘ 12. bﬁezna od 9:30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
Březnové setkání s dětmi a rodiči na mateřské dovolené a dětmi z mateřské školy.
úter˘ 12. bﬁezna od 14 hodin. dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
Březnová setkání nad novými knihami, tvůrčí
psaní, ilustrace. Koná se pravidelně každé další úterý v měsíci.
úter˘ 12. bﬁezna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – MuÏ, kter˘ stál
v cestû
Zajímavé setkání s Ivanem Filou, režisérem, scénáristou, producentem a autorem strhujícího románu Muž, který stál v cestě. Uvedení knihy, prodej a autogramiáda.

Přednášky PhDr. Jana Prostředníka, archeologa
Muzea Českého ráje v Turnově seznámí zájemce
s nejvýznamnějšími archeologickými objevy za
posledních deset let v Pojizeří.
úter˘ 19. bﬁezna od 17 hodin,
poboãka knihovny vlakové nádraÏí, Turnov II
Probaãní a mediaãní sluÏba
âeské republiky
Veřejná diskuze pro širokou veřejnost, protože je
dobré mít povědomí o svých občanských právech.
sobota 23. bﬁezna od 10 hodin,
mal˘ sál Krajské vûdecké knihovny Liberec
âtenáﬁ roku 2019
Nejlepší čtenář z řady mužů bude reprezentovat
naši knihovnu a město Turnov v rámci Libereckého kraje. Tento titul získal Ing. Slavomír Říman
nejen za čtenářskou píli, ale také za další kulturní
aktivity, přednášky a jako editor regionální publikace Kozákov – příběh hory.

sobota 16. bﬁezna od 9 hodin, Kulturní centrum Stﬁelnice
Vítáme do Ïivota
Tradiční vítání nových občánků města Turnova.

úter˘ 26. bﬁezna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Homofonie
Pod tímto názvem nabídnou autoři literárně hudebního pořadu Zdeněk Rakušan a Tomáš Šafránek jiný pohled na hudební historii.
Víte, co měli společného skladatelé G. F. Händel, F. Schubert, P. I. Čajkovskij či B. Britten?
Přijďte se seznámit s jejich životními osudy a potěšit jejich hudbou.

nedûle 17. bﬁezna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna pohádková, hedvábná
a korálková
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v březnu zaměřena na výrobu postaviček z pohádek,
malování na hedvábí a výrobky z korálků.

ãtvrtek 28. bﬁezna od 18 hodin,
poboãka knihovny vlakové nádraÏí Turnov II
Spisovatelé na nádraÏí:
Iva Pekárková
Populární česká spisovatelka žijící v Londýně se
představí čtenářům na nové pobočce knihovny.

pondûlí 18. bﬁezna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
ãtvrtek 21. bﬁezna od 14 hodin, KAS, penzion ÎiÏkova
stﬁeda 27. bﬁezna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Poklady podzemí – 10 let
archeologick˘ch objevÛ Pojizeﬁí

ãtvrtek 28. bﬁezna od 18 hodin, sálek ICM
Namibie… divoká, pestrá
a hvûzdná
Astronom a cestovatel Petr Horálek zprostředkuje
poznání africké země.
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pátek 29. bﬁezna – sobota 30. bﬁezna od 18 hodin do 9 hodin
Noc s Andersenem 2019
Již 19. ročník pohádkového programu a spaní
Noc s Andersenem je tady! Tentokrát je hlavním
tématem Andersen známý, neznámý, spisovatel
Eduard Petiška, pohádky a pověsti Českého ráje
a spisovatelka Ivona Březinová. Letos máme opět
celkem šest spacích míst.
Program začíná tradičně u knihovny v Jeronýmově ulici, kde se sejdeme u stromu Pohádkovníku v 17.30 hodin a pohádkový průvod se vydá na
pochod městem v 18 hodin. Všechny ostatní podrobnosti včetně programu sledujte na našem webu nebo Facebooku knihovny.
Výstavy
Galerie Na schodech
V˘stava Ztracená generace
Výstava vznikla u příležitosti stoletého výročí
1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi
přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. Vedle životního příběhu Karla a Josefa
Čapkových v období let 1910–1918 zachycuje
rovněž životy známých spisovatelů, hudebních
skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli
v kavárně Union. Výstava potrvá do 30. března.

ohlasy

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov
tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Aktuální termíny
• Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v MŠ – 19. a 20. 3., akreditovaný seminář
• Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách – od 26. 3., akreditovaný kvalifikační
kurz
Letní pﬁímûstské tábory
Zahájili jsme příjem přihlášek na letní příměstské
tábory. Do konce dubna za zvýhodněnou cenu.
Všechny tábory probíhají v areálu Klubu lyžařů
v Turnově ve Struhách.
• Expedice z planety Z (29. 7.–2. 8.) – tábor
s vesmírnou tematikou

ZU· Turnov

nám. âeského ráje 5, Turnov, tel: 481 322 767
www.zusturnov.cz
úter˘ 12. bﬁezna od 17 hodin
Koncert ve ‰kole
Ve 48. pokračování Koncertu ve škole se vám
představí studenti žesťového oddělení pražské
konzervatoře a žáci dechového oddělení ZUŠ
Turnov. Vstupné 50 Kč
ãtvrtek 14. bﬁezna od 17 hodin
·kolní koncert ÏákÛ
Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich žáků hudebního a případně i literárně dramatického
oboru. Vstupné dobrovolné
pátek 29. bﬁezna od 9 hodin, KC Stﬁelnice
21. roãník postupové pﬁehlídky
a festivalu Zpíváme si pro radost
Krajské kolo SOUTĚŽE ZUŠ vyhlášené MŠMT
ČR ve sborovém zpěvu. Vstup zdarma. Nejlepší
dětské sbory libereckého kraje budou soutěžit

• English Camp Junior (5.–9. 8.) – tábor s angličtinou pro děti ve věku 7–10 let
• English Camp (12.–16. 8.) – tábor s angličtinou
pro děti ve věku 11–14 let
o postup do celostátního kola 22. dubna v 10 hodin. V sobotu 30. března proběhne soutěžní přehlídka přípravných sborů. Přehlídka bude probíhat od 10 hodin na velkém sále KC Střelnice.
Vstupné 50 Kč.

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

úter˘ 12. bﬁezna od 18 hodin, Sokolovna (Skálova 540, Turnov)
Setkání s biotronikou
Společenství Josefa Zezulky vás zve na setkání
s biotronikou, v rámci Duchovní univerzity Bytí.
Přednášejícím bude Tomáš Pfeiffer (filozof a biotronik), který je připraven se s vámi podělit o poznání a cestu života, kterou přijal jako žák tvůrce
biotroniky, pana Josefa Zezulky.
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to
svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života.

Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl třetí
Roku 2006 jsme začali intenzivně spolupracovat
s Odborem sociálních věcí a Zdravotně sociálními
službami v Turnově. Administrovali jsme dva projekty: Vzděláním k pracovnímu zařazení
a Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě a zorganizovali dva rekvalifikační kurzy. Celkem jsme
v tomto roce proškolili 139 pracovníků v sociálních službách. Sociální oblast vede již od počátku
Ing. Krupařová, naše projektová manažerka.
Každoročně pořádáme celou řadu odborných seminářů a dva kvalifikační kurzy pro pracovníky
v sociálních službách. Jako partneři Úřadu práce
v Semilech jsme v projektu S Krakonošem u počítače uspořádali 19 jazykových a počítačových kurzů v okolních a podkrkonošských vesnicích, např.
v Bělé, Chuchelně, Pasekách nad Jizerou.
Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.
Na závěr přednášek proběhne biotronický duchovní obřad. Vstupné je dobrovolné

TSC Turnov – JUDO
Ale‰ova 1865, Turnov, vydra.judotu@quick.cz
tel.: 606 260 340

Oddíl JUDO TSC Turnov pořádá
Kurz sebeobrany pro Ïeny, muÏe
a rodiãe s dûtmi.
Určeno všem od deseti let. Vzhledem k současné
bezpečnostní situaci v ČR i Evropě doporučujeme
kurz sebeobrany všem, a především rodičům společně se svými dětmi. Naučíme Vás základním
technikám sebeobrany a bezpečným pádům.
Kurz bude probíhat od 12. března do 30. dubna
vždy v úterý od 19.45 do 21 hodin.
Cena kurzu je 900 Kč, pro děti do patnácti let
450 Kč. Své přihlášky zašlete na e-mail vydra.judotu@quick.cz, nebo na číslo 606 260 340. Do
přihlášky uveďte svoje jméno, e-mailovou adresu
a číslo mobilu.
O své účasti na celém kurzu se můžete rozhodnout i po první absolvované lekci.
bﬁezen 2019
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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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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bﬁezen 2019
Na co si dát pozor pﬁi pﬁípravû návrhu?
• projekt musí být zaměřen na úpravu veřejného
prostoru (zvelebení veřejného prostranství např.
pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí…)
• dílo musí být umístěné na veřejném prostranství
nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví
města nebo organizaci zřízené městem
• projekt musí respektovat finanční limit
• musí být realizovatelný do 12 měsíců
• projekt musí být proveditelný, realizace nesmí
odporovat zákonům, být v souladu s územním
a strategickým plánem, plánovanými akcemi
a dalším rozvojovými koncepcemi města
• projekt musí být přínosný pro město a jeho občany
• realizace díla je v kompetenci města
• roční provozní náklady projektu nesmí přesáhnout 10 % z celkové částky návrhu

Nudvojovice

Pojìte tvoﬁit Turnov!

Předkladatel návrhu může být osoba starší 15 let
s trvalým bydlištěm v Turnově. Návrh musí
podpořit 20 dalších lidí s trvalým bydlištěm
v Turnově. Je možné, aby předkladatel navrhl více

Turnovská radnice bude v roce 2019 vyhlašovat tzv. participativní rozpočet, ve kterém můžete
rozhodnout o části peněz z městského rozpočtu. Letošní 3. ročník ponese název TVOŘÍME TURNOV.
Pokud tedy máte nápad, jak oživit, upravit, vylepšit nějaké místo ve městě, nemusíte o tom jenom
mluvit, zkuste to realizovat! Participativní rozpočet přináší možnost, jak se podílet na celkovém
vzhledu Turnova a zlepšení života ve městě.
Poskytnuté finanční částky na podporu projektu
město Turnov rok od roku zvyšuje. Zatímco v prv-

ním ročníku šlo o 200 000 Kč, letos je v návrhu ke
schválení již 500 000 Kč, přičemž výše jednoho
návrhu je v maximální výši 250 000 Kč. Zastupitelstvo bude celou metodiku projednávat 28. 2. 2019.
Pokud vás projekt Tvoříme Turnov zaujal, seznamte se s jeho předběžnými kritérii a začněte
připravovat svůj nápad.

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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Dronyvakci.cz, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, MûÚ Turnov
bﬁezen 2019
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Zdravé mûsto Turnov
projektů. Detailní pravidla budou zveřejněna po
projednání zastupiteli. Ve schvalovacím procesu
jsou také termíny. Očekává se, že lhůta pro podání
návrhu bude do 26. dubna 2019. Poté bude násle-

Dûtské hﬁi‰tû v Dûlnické ulici

Sídli‰tû u nádraÏí ãeká
dal‰í etapa regenerace
Regenerace turnovského sídliště u nádraží začala již v roce 2011. Zlepšení se dostalo komunikacím, chodníkům, veřejnému osvětlení,
parkovacím stáním i zeleni. Letos se obnova
sídliště na Turnově II dostává do předposlední
6. etapy.
„Rádi bychom revitalizovali zbývající část
Studentské ulice, a to od schodů k hale TSC
Turnov až do prostoru k prodejně Barvy laky. Měla
by zde vzniknout nová šikmá parkovací stání, ve
finále o 1/3 víc než je v současné době,“ přiblížil
starosta města Tomáš Hocke.
Kromě parkovacích stání se dočkají opravy
chodníky, přibude nové veřejné osvětlení a opraveno bude schodiště k hale TSC Turnov. Celá záležitost by měla stát 4,5 milionu korun. Předposlední etapa regenerace bude pro Turnov
prázdninovou záležitostí. Firma má na stavbu maximálně 60 dní, přičemž začít může nejdříve
1. června a skončit nejpozději 31. srpna.

dovat veřejná prezentace námětů. Do 7. června
budou návrhy posuzovány a výsledky hlasování
schválí turnovští radní na svém červencovém jednání. Právě červenec je měsícem, kdy bude moci
začít realizace vybraných projektů.
A co vlastně v rámci participativního rozpočtu
v Turnově vzniklo? Vloni například v Nudvojovicích na břehu řeky Jizery vyrostlo zázemí s lavičkami a herními prvky pro děti.
Díky projektu byl turnovský atletický stadion
doplněn o workoutové hřiště.
Rok předtím bylo rozšířeno stávající dětské
hřiště v Dělnické ulici.
V rámci participativního rozpočtu bylo doplněno o pískoviště, dvouvěžovou sestavu, vahadlovou
houpačku, prolézačku a malovací tabuli.

Zapojit se do participativního rozpočtu mohou
Turnované prostřednictvím programu Zdravého
města a místní Agendy 21.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Doslova nekonečným příběhem se zdá úprava
prostoru bazénku před obchodním řetězcem
Billa. Přes vypracované studie se žádný ze záměrů
za řadu let nepodařilo realizovat. Důvodem byla
hlavně finanční náročnost.
Úprava parku u nádraží patří do poslední etapy
regenerace a její přípravy jsou nyní v plném proudu. Zastupitelé na svém lednovém jednání totiž
schválili projektovou dokumentaci revitalizace této
části. Město Turnov se bude snažit získat na poslední etapu peníze z dotace, o kterou v dubnu požádá na Ministerstvu pro místní rozvoj z Programu Regenerace panelových sídlišť.
„Poslední etapa by měla zahrnovat úpravu betonového bazénku a prostoru před supermarketem Billa. Bazének i most, který přes něho vede,
budou zbourány. Studie počítá s novým chodníkem, vzniknout by mělo také místo s vodními trys-

kami, které by sloužilo jako centrum veřejného
prostoru, potkávání lidí, lokalitou, kde si budou
hrát děti,“ popsal starosta.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY

Workoutové hﬁi‰tû

·kola uÏ je za dveﬁmi
aneb Nebojme se zápisu
ZŠ Turnov, Žižkova zve budoucí prvňáčky na
již tradiční „zápis nanečisto“.
Toto nezávazné setkání se bude konat dne 12.
března 2019 v 16.00 hodin. Seznámit se budete
moci s prostředím školy, pedagogickým sborem,
nahlédnete do tříd budoucích i současných prvňáčků a samozřejmě vás čeká vyzkoušení slavnostního zápisu. Na setkání se dozvíte, co dítě potřebuje mít, znát a umět při vstupu do školy nebo
co přinesla současná školská reforma. Uslyšíte
zkrátka vše o zápisu do 1. třídy. Přítomna bude i
pracovnice pedagogicko-psychologické poradny.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Žižkova a PPP Semily.
Pavlína Horníková
a Helena Podzimková, ZŠ Turnov, Žižkova

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.
22 |

| bﬁezen

2019

Turnovské radniãní listy

Rekonstrukce komunikací se blíÏí
Dne 1. dubna 2019 bude zahájena rekonstrukce
Nádražní ulice v Turnově a rekonstrukce silnice
II/610 z Turnova až na hranici kraje. Celá operace bude trvat 2 roky. Zhotovitelem stavby bude
společnost EUROVIA CS a STRABAG. Akce za více než 205 milionů korun bude spolufinancována
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun.
Z turnovského rozpočtu půjde na stavbu 18 milionů
korun. „Z těchto peněz budou hrazeny chodníky,
cyklostezky, mobiliář, veřejné osvětlení či parkovací zálivy. Poté město Turnov přispívá Vodohospodářskému sdružení Turnov na úpravu vodohospodářských sítí částkou 8 milionů korun. Další
2 miliony korun připadnou na nový chodník v Přepeřské,“ přiblížil starosta Tomáš Hocke s tím, že
žádná z komunikací není Turnova, ale kraje.
Akce bude rozdělena na 2 velké etapy. V roce
2019 se bude pracovat hlavně okolo viaduktu, kde
vodohospodářská část odstartuje právě 1. dubna.
Na řadu přijde také Nádražní ulice. „Tam se začne
s opravou u Hotelu Beneš a ve třech úsecích se dojde k odbočce na silnici I/10. Rekonstrukce
Nádražní ulice by se měla stihnout do konce roku
2019 s tím, že se vždy v jedné etapě bude dělat vše,
tj. obruby, chodníky, štěrky pod komunikaci, cyklostezka,“ popsal Tomáš Hocke.
Pod viaduktem se v první fázi nebude moci jezdit, ale bude zachován průchod pro pěší. Nádražní ulice bude pro běžnou dopravu zcela uza-

Upozornûní
pro poﬁadatele akcí
v roce 2019
Městský úřad Turnov upozorňuje, že od roku
2017 platí novela zákona, která nařizuje noční
klid od 22 do 6 hodin.
Každý, kdo bude v roce 2019 pořádat na území
města akci, která by stanovenou dobu porušovala,
musí požádat Zastupitelstvo města Turnov

vřena včetně autobusových linek a do místa budou
moci zajíždět pouze občané, kteří tam bydlí nebo
mají firmu a podnikají.
Mimořádně složitá část stavby bude kolem viaduktu. „V prostoru máme schován jeden silniční
most, je tam zatrubnění Odolenovického potoka,
jsou tam dva velké odlehčovací objekty kanalizace, neboť jde o místo, kam ústí splašková kanalizace z celého Turnova II a Ohrazenic, je tam i středotlaká stanice plynu,“ jmenoval starosta a dodal,
že kromě toho se má komunikace prohlubovat,
aby zde mohla projet vozidla s návěsovou soupravou.
Před zahájením akce se usilovně pracuje na objízdných trasách. V první fázi nedotčenou částí
bude úsek od Přepeř k viaduktu, aby bylo možné

o schválení výjimky na nedodržení nočního klidu.
Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.
Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí doručí na MěÚ v Turnově, odbor školství, kultury
a sportu, a to na předepsaném formuláři, který je
dostupný na webových stránkách města v sekci
Formuláře nebo ho lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Vyplněný formulář je nutno doručit na podatelnu MěÚ nebo postačí zaslat elek-

obsloužit průmyslovou zónu. Společnost KORID
pracuje na objízdných trasách veřejné dopravy.
„Zprávy ještě nemáme kompletní. Nicméně víme,
že autobusy, které jezdí ulicí Nádražní, by se měly
odklánět do ulice Fučíkovy a následně by měly být
převedeny na průtah Turnovem. Sjíždějící doprava bude naváděna přes místní část Přepeř –
Potůček. Alfou a omegou celé operace bude obousměrný provoz u stavebnin, (dříve autosalon
Ford),“ nastínil Hocke.
V roce 2020 by se měl dělat zbývající úsek
v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř.
Stavební ruch bude také v Ohrazenicích mezi Pyrámem a odbočkou na I/10.
S projektovou dokumentací se mohou lidé seznámit na webu Turnova v sekci Město/Investice/
Připravované investice, (k dispozici je i výkresová
část).
Résumé pro rok 2019
V letošním roce bude od dubna do listopadu
plně uzavřena:
• ul. Nádražní od Benešů po ulici Pacltovu
• podjezd pod železničním viaduktem směrem na
Přepeře
• silnice II/610 z Přepeř do Příšovic
• silnice II/610 ve Svijanech od nájezdu na dálnici
až k mostu přes Jizeru
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

tronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz.
Příjem žádostí je do pátku 22. 3. 2019, poté budou všechny předloženy na dubnové jednání
Zastupitelstva města Turnov. Všechny akce, které
nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22 hod. a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.
Lenka Karásková, DiS.,
odbor školství, kultury a sportu
bﬁezen 2019
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Upozornûní pro voliãe
Upozornění pro voliče pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje dle § 36 odst. 5 okrskové volební komisi
dodatečně dopisovat do výpisu ze seznamu voličů
ty voliče, kteří prokáží právo volit v příslušném volebním okrsku, ale komise je ve výpisu ze seznamu
voličů nenajde, je z důvodu minimalizace chyb
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nutné upozornit občany na jejich právo
stanovené v § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, tj. ověřit si, zda
jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy, přičemž obecní úřad je povinen do 48 hod. žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.
Neúspěšný žadatel má právo do 30 dnů přede
dnem voleb do Evropského parlamentu (tj. do
středy 24. 4. 2019) domáhat se rozhodnutí soudu
podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního.
Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Voliãsk˘ prÛkaz
Zákon o volbách do EP umožňuje voliči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okr-

Nová radnice
ve Skálovû ulici
Osmadvacátého ledna 2019 byla přestřižením
pásky otevřena zrekonstruovaná budova Nové
radnice ve Skálově ulici.
Prioritou bylo zajištění návaznosti jednotlivých
agend na předchozí pracoviště, a tak slavnostní
akt proběhl až po zahájení provozu. Úředníci začali fungovat v novém již 14. ledna.
24 |

| bﬁezen

2019

sku, v jehož seznamu voličů pro volby do EP je zapsán, popřípadě ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, ve kterém je zapsán, požádat o vydání voličského průkazu pro
volby do EP.
Voličský průkaz opravňuje voliče zapsaného
v seznamu voličů pro volby do EP 2019 (občana
ČR i občana členského státu) ve dnech voleb do
EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území ČR.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2019, a to ode dne vyhlášení
voleb (tj. od 17. 1. 2019), buď písemným podáním
nebo osobně, a to:
a) OBECNÍ ÚŘAD, u kterého je volič zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden,
b) ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD, pro voliče, který
je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
• PÍSEMNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI o vydání voličského průkazu lze učinit:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče (podle ust. § 8 odst. 2 písm. f)
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů je tento úkon = ověření podpisu pro účely využití volebního práva

osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek) NEBO
b) v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky (datové schránky fyzické osoby, popř. fyzické podnikající osoby voliče – žadatele),
přičemž žádost musí být doručena nejpozději 7
dnů před dnem voleb (tj. nejpozději do 16.00 hod.
v pátek dne 17. 5. 2019) tomu, kdo seznam voličů
pro volby do EP (tj. obecní úřad) nebo zvláštní seznam voličů (tj. zastupitelský úřad) vede.
POZOR! Dle sdělení Ministerstva vnitra poskytnutého na poradě dne 7. 2. 2019 žádost o vydání voličského průkazu nelze podat e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem, uznávaným
elektronickým podpisem, případně jiným typem
elektronického podpisu (tedy elektronicky lze
pouze datovou schránkou FO/PFO žadatele).
• OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI o vydání voličského průkazu lze učinit osobním dostavením se
voliče s platným dokladem totožnosti, a to do
okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do
EP vedeného obecním úřadem (tedy nejpozději
2 dny přede dnem voleb = tj. nejpozději do
16.00 hod. ve středu dne 22. 5. 2019) nebo uzavření
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem; (v tomto případě NENÍ třeba ověřeného podpisu voliče na žádosti o vydání voličského průkazu; totožnost voliče – žadatele musí
být pověřeným pracovníkem při osobním kontaktu na místě ověřena).
Moderní kancelářská budova je energeticky
úsporná, disponuje v jedné části exteriérovými žaluziemi, budova je vybavená kompletně LED
osvětlením, samozřejmostí je výtah, široké schodiště, místo pro parkování služebních vozidel
a 20 parkovacích míst pro klienty úřadu.
Nová radnice poskytuje prostor pro 55 úředníků a 18 strážníků městské policie.
Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí
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Vald‰tejn se pﬁipravuje na novou sezónu
I když je Valdštejn nyní v „zimním spánku“, intenzivně si připravuje program na nadcházející turistickou sezónu 2019. Ta se bude snažit navázat na
úspěch té loňské, kterou si nenechalo ujít na 55 tisíc lidí.
Z připravovaného programu můžeme již nyní potvrdit, že lidé nepřijdou o oblíbené prohlídky s loupeživým rytířem, princeznou či poslední dva roky
mimořádně úspěšné noční prohlídky. Novinkou
a velkým tématem letošní sezóny bude i připomínka kulatého výročí husitské revoluce, která výrazně ovlivnila historii hradu.
V loňském roce hrad Valdštejn získal 3. místo
v soutěži Památka roku 2017 Libereckého kraje

Pﬁichází jaro a s ním se
navrací farmáﬁské trhy
Od konce března náměstí Českého ráje města
Turnova opět rozkvete barevnými stánky s nabídkou regionálních produktů.
Ocení to všichni milovníci čerstvého ovoce a zeleniny, medu, mléčných, masných výrobků a pečiva z našeho blízkého okolí. Na trzích lze také nakoupit různé místní speciality a sezonní produkty.
Na farmářské trhy se můžeme těšit každé sobotní
dopoledne od 8 do 12 hodin. „Letošní rok můžeme přislíbit výrobky z Řeznictví Rydval, čerstvé

ní skalního podloží prvního a druhého skalního
bloku, na které bylo zažádáno o dotaci na Ministerstvo kultury v rámci programu Záchrana architektonického dědictví. Opravy se dočkají
i vstupní dveře kaple sv. Jana Nepomuckého či koruny zdiva romantického paláce.
Areál hradu se v letošním roce oficiálně otevře
30. března. Sledujte naše webové stránky
www.hrad-valdstej.cz a facebook, kde je i upoutávka pro zájemce na možnost provádění na tomto jedinečném hradě.
s projektem „Obnova hradního areálu hradu
Valdštejn“. Stavební a údržbové práce budou na
Valdštejně probíhat i v letošním roce. Nejvýznamnější a zároveň nejnáročnější by mělo být zpevněryby, pečivo z Pekárny a cukrárny Mikula a také
z JVS Semilské pekárny, zeleninu od manželů
Zalabákových. Dále špaldové koláče, sadbu, květiny, dekorace, košíky a jiné výrobky, na které jsou
již mnozí návštěvníci zvyklí. Více o nabídce trhů
naleznete na naší facebookové stránce Pojizerské
farmářské trhy nebo na www.trhyfarmarske.cz,“
říká organizátor trhů Martin Honzů s tím, že se
návštěvníci mohou těšit i na novinky.
Na závěr dodává: „Ještě máme pár volných
míst, takže pokud byste na trhu rádi prodávali své
výrobky, napište na e-mail trhyfarmarske@gmail.com nebo zavolejte na telefonní číslo 602 100
470. Na nové trhovce a jejich produkty se moc těšíme.“
Přijďte si nakoupit a zažít atmosféru farmářských trhů v Turnově! Poprvé již v sobotu 30.
března 2019.
Pavla Edw. Peša Machálková

Eliška Gruberová a Radim Štícha,
Turnovské památky a cestovní ruch,
příspěvková organizace
„Demolici provádí firma Bones s.r.o., Praha za
částku cca 2,5 miliónu Kč vč. DPH. Termín dokončení je dle uzavřené Smlouvy o dílo do 11.
března 2019,“ sdělil podrobnosti Ing. Miloslav
Chrumko ze správy majetku turnovské radnice.
Na demolici ihned naváže stavba Alzheimer
centra. Předpokládané náklady jsou 41 milionů
korun. Z rozpočtu bude muset Turnov doplatit
zhruba 10 milionů korun, zbytek bude financován
z dotace. Podmínkou udělení dotace však je, že zařízení musí být už v roce 2020 v provozu.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Bytové domy ustoupily
Alzheimer centru
Na konci ledna byla zahájena demolice bytového objektu čp. 1001, 1002. Místo něho se začne
stavět Domov se zvláštním režimem (Alzheimer centrum).

Foto Dronyvakci.cz
bﬁezen 2019
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Bﬁezen mûsíc ãtenáﬁÛ
Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem
čtenářů a čtenářství. I letos tomu není jinak. Od
pátku 1. března do soboty 30. března 2019 proběhne celostátní propagační kampaň na podporu
činnosti knihoven a aktivit s nimi spojených.
Není to pouze výzva a příležitost daná knihovnám, ale všem institucím, kterým není lhostejný
osud vzdělaností naší současné populace a alarmující celostátní a stále vzrůstající procento tzv.
druhotné „čtenářské negramotnosti“. Neschopnost vnímat přečtený text a následně jej reprodukovat, nehledě rovněž na techniku čtení. Je zároveň příležitostí přiblížit instituci knihovny široké
veřejnosti.
Hlavní akce měsíce této propagační akce:
S KNÍÎKOU DO ÎIVOTA
– BOOKSTART
Projekt pro rodiče s dětmi jak rozvíjet pozitivní
vztah ke knize, čtení a vyprávění. S knížkou do života si dává za cíl pomoci dětem a rodičům při výchově ke čtenářství.
Pondûlí 11. bﬁezna 2019 – pátek 15. bﬁezna 2019
T˘den ãtení aneb ãtení slu‰í
kaÏdému – 11. roãník
Týden intenzivního čtení hlavně těm nejmenším
dětem. Čteme ve školkách, školách, družinách,
čteme dětem, děti nám dospělým. Čteme v kni-

Nové termíny sluchové
poradny
Od loňského roku začala v Turnově fungovat na
adrese DPS Výšinka, Granátová 1897 sluchová
poradna. Poradna zajišťuje odbornou pomoc,
seřizování sluchadel či prodej baterií a drobných náhradních dílů do sluchadel.
V Turnově bude i v roce 2019 poskytovat služby
odborný pracovník Jaroslav Paur. Nejbližší termíny poradny budou: 25. 2., 29. 4. a 24. 6. od 9.00 do
11.00 hodin. Na jednotlivé termíny je nutné se
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hovně, čteme doma, ale hlavně čteme celý týden!
V tomto ročníku čteme z knížek pro nejmenší, ale
také z knížek spisovatelů Eduarda Petišky, Františka Nepila, Ivony Březinové a řady dalších.
âtenáﬁ roku – 9. roãník
Také v roce 2019 pokračujeme v oceňování nejlepších čtenářů v naší knihovně. Letošního „Čtenáře
roku“ budeme hledat mezi muži. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. Letošního „Čtenáře roku“ budeme hledat
mezi čtenáři – muži (od dosažení 18 let věku výše). V průběhu března 2019 budou vybráni muži –
Mistři četby nejen jednotlivých knihoven, ale také
všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně
představen v přímém přenosu České televize
v rámci vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
knihy roku Magnesia Litera. Tato akce se koná
7. dubna.

předem objednat na tel. čísle: 488 577 841 nebo
731 653 007.
Poradnu poskytlo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování registrovaných terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb dle platné právní úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitly z důvodu zdravotního postižení, chronického
onemocnění nebo věku a terénní sociální práce
v ohrožených rodinách s dětmi.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Dal‰í sluÏby a aktivity knihovny
Projekty výchovy ke čtenářství – S knížkou do
života, Klub Matýsek, Druhé a další čtení, Pohádková babička do školky, pořady a čtení ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč, cyklus přednášek a pořadů pro Virtuální univerzitu třetího věku,
biblioterapie pro pacienty NSP KNL nemocnice
Turnov, cyklus přednášek, pořadů a akcí v rámci
projektů Rok Eduarda Petišky a Ivony Březinové
a 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros, 30 let
od sametové revoluce a další.
Na nové pobočce v Turnově II je plánován celoroční bohatý program pro širokou veřejnost.
Pokračuje projekt Aktivně ve stáří, Knihovna
otevřená rodině a další. Vyvrcholením březnových
aktivit bude opět Noc s Andersenem, která vstupuje do 19. ročníku svého trvání. Eva Kordová,
dramaturg KVČ a dětské oddělení,
Městská knihovna A. Marka Turnov

ãtvrtek 28. bﬁezna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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