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Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

Nabízíme 
• stabilní zamûstnání 

v pfiíjemném prostfiedí 
• adekvátní 

platové ohodnocení 
• zamûstnanecké bonusy

Nástup moÏn˘ ihned 

servírku/ãí‰níka pfiijme
na HPP do kavárny KUS na Stfielnici 

V pfiípadû zájmu zasílejte své Ïivotopisy na pavlasova@kcturnov.cz 
Pro více informací volejte 481 322 083 (Ivana Pavlasová)

▼
▼

▼

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

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Vážení čtenáři,
před rokem jsem na tomhle místě rozvíjel teorii

o tom, jak je Turnov sebevědomé město. Jeho „ji-
nakost“ ve vztahu k jiným místům našeho regionu
jsem dokládal výsledkem výzkumu společnosti
Obce v datech, který měří index kvality života
v České republice a v němž Turnov obsadil napo-
prvé neuvěřitelné 10. místo z celkového počtu 206
měst a obcí. Také jsem tvrdil, že do značné míry za
svou pozici Turnov vděčí faktu, že zde máme již té-
měř 150 let divadlo, a na tomto mém přesvědčení
se za ten rok nic nezměnilo. Na konci ledna jsme
v něm již potřetí přivítali Bohemia balet a téměř
vyprodané divadlo opět aplaudovalo dlouhé mi-
nuty. V publiku seděli děti i jejich prarodiče a byly
to velmi povznášející chvíle.

V únoru přijdou další takové, neboť se v Tur-
nově uskuteční již 25. (!) ročník divadelního festi-
valu Modrý kocour a v jeho rámci proběhnou dvě
desítky představení včetně lahůdek v podobě
spektáklů od divadel jako např. Vosto5, Anička
a letadýlko nebo Nejhodnější medvídci. O hudbu

se v rámci afterparty budou starat exkluzivní DJs
Ventolin a Mardoša. Co víc si přát?

Nedávno jsem volal kamarádovi, že jsme se
dlouho neviděli, a on, že prý je „mrtvý leden“, je
zalezlý doma a drnká si na kytaru. V tu chvíli jsem
mu dal za pravdu. Jenže už druhý den ke mně
v práci přišly skvělé nápady mých kolegů a přátel
a já na mrtvý leden úplně zapomněl, a naopak
s nadšením kvitoval, že už tohle jaro obšťastníme
turnovskou veřejnost dvěma úplně novými pro-
jekty: v dubnu se těšte na první z nového cyklu
přednášek o zdraví a životním stylu, kterou pove-
de špičkový hokejový trenér a mentální kouč
Marian Jelínek, krom jiného dlouholetý spolupra-
covník Jaromíra Jágra. Jeho přednáška ponese
název Sebemotivací ke zdraví a štíhlosti, což bude
po zimě téma pro mnohé z nás.

Druhou fungl novou akcí bude Slam poetry
v čele s jedinečným Anatolem Svahilcem. Tato akce
proběhne v květnu a hádejte kde – v Městském di-
vadle. Kruh se uzavírá.

David Pešek

Mrtv˘ únor?

úvodní slovo

Modr˘ kocour pfiivítá i hosty z Holandska – Theatergruppe KROV
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ohlédnutí

Nov˘ rok, nová energie a nezadrÏitelné tempo
V lednu jsme trochu rekapitulovali rok 2019
a spočítali si, že jsme pro vás v uplynulém roce při-
pravili přes 900 kulturních akcí. Devět stovek
představení, koncertů, projekcí a jiných méně či ví-
ce speciálních akcí. Průměrně tedy skoro 2,5 akce
každý den! 

Kdybychom do této statistiky započítali opravdu
každičkou událost, na které se podílíme, nebo na
kterou pronajímáme prostory KC Střelnice, byla by
ta číslovka dokonce dvojnásobná. Počet akcí při-
tom rok od roku stoupá, a my tak každým rokem
lámeme rekordy. Největší poděkování ovšem pat-
ří vám, našim divákům a návštěvníkům našich ak-
cí, protože bez vás by to nešlo (a nedávalo smysl).
Děkujeme! 

V nastávajícím roce rozhodně nehodláme být
skromní a výše uvedený počet akcí chceme přinej-
menším zopakovat! A že to myslíme vážně, doka-
zuje právě uplynulý měsíc. Již druhého ledna jsme
zahájili rok 2020 kapacitně naplněným Kaváren-
ským kvízem, který se téměř pravidelně, každý
první čtvrtek v měsíci, těší plné obsazenosti. 

Téměř vyprodané bylo divadelní představení
z abonentní řady s názvem Pusťte Donnu k maturitě!,

při kterém si návštěvníci notně procvičili bránice,
jelikož „návrat do devadesátek“ v podání Divadla
pod Palmovkou byl skutečně nekompromisní,
přesně tak, jak hlásal titulek uvádějící tuto ko-
medii. 

Na prknech turnovského divadla se hned dva-
krát představil soubor Nakafráno se svou novou
autorskou komedií Ve stodole u slepic. V obou pří-
padech hlásil beznadějně vyprodáno. Na recepci
KC Střelnice přitom chodí další a další zájemci,
kteří by hru chtěli vidět.

Pokud chceme mluvit o plném divadle, nesmí-
me zapomínat na nezkrotné hemžení při sobot-
ních pohádkách z cyklu Mámo, táto, pojďte se
mnou do divadla! Na Česílka se přišlo podívat
279 diváků. Pohádku si potom užívali nejen děti,
ale i herci z pražského Divadla D5.

Dalšími vyprodanými akcemi byly i večery
v rámci Cestovatelského klubu. Do Norska se
chtělo podívat o devatenáct dobrodruhů více, než
je kapacita kina Sféra, jim potom patřil malý sál.
Obdobná situace se odehrávala při cestě na Bali
a únorové vyhlídky nejsou jiné.

Leden jsme pomyslně věnovali baletu, v prvé řa-
dě z toho důvodu, že se do Turnova vrátil taneční

soubor Bohemia Balet a předvedl zaplněnému
hledišti divadla nádhernou performanci. Program
představení nabídl taneční miniaturu Ave Maria
ve velmi působivé choreografii Mariky Hanušo-
vé-Blahoutové, Bezpředmětnou křehkost v choreo-
grafii Tomáše Rychetského či Stále jako předtím
v choreografii Ondřeje Vinkláta. Druhá část pro-
gramu nabídla La Valse (choreografie Zdeněk
Prokeš) a Primaveru (choreografie Bérangère
Andreo). Na závěr představení si soubor připravil
Ballaré opět v choreografii Bérangère Andreo
s hudební koláží. Baletní umění souboru bralo
dech a ze strany diváků bylo komentováno jasně:
„Bylo to nádherné.“ Pochvalné tamtamy zněly
ještě několik dní poté. A to dokonce i ze strany
souboru, který si chválil jak turnovské publikum,
tak příkladnou spolupráci s KCT, což nás samo-
zřejmě moc těší, a už teď se těšíme, až zde soubor
znovu přivítáme.

K baletní atmosféře přispělo také kino Sféra,
které v polovině měsíce nabídlo přímý přenos
z Royal Opera House v Londýně. A ani zde nás ne-
zklamal divácký zájem. Původní obnovená insce-
nace Šípkové Růženky s nádhernými scénami,
třpytivými kostýmy, strhující hudbou Petra Iljiče
Čajkovského a originální choreografií Maria
Petipy tvoří okouzlující pohádkový balet, který
i v Turnově pohltil svým kouzlem diváky všech vě-
kových kategorií. Není totiž výjimkou, že na balet-
ní představení k nám přichází (čím dál častěji)
i nejmenší diváci.Bohemia balet potfietí v turnovském divadle
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nenechte si ujít

Modr˘ kocour mocnû vrní, Ïe neupadl do zapomnûní
Modrý kocour se narodil v pátek 26. ledna 1996
premiérou představení Ze života hmyzu. Původně
to byl malý divadelní festival, o kterém vědělo pár
divadelních nadšenců. A jak vypadá dnes? Mini-
málně 20 představení, zahraniční hosté, večerní
koncerty, představení pro školy a divadelní dílny.
Modrý kocour vyrostl v jeden z největších divadel-
ních svátků v České republice. A na co se můžou di-
váci těšit v rámci oslav?

„Určitě nechceme vzpomínat, dojímat se a mra-
morizovat historii festivalu. I když musím přiznat,
že jisté tendence začít psát historii tu jsou.
Budeme totiž vydávat velkou knihu o čtvrtstoletí
Modrého kocoura, na které spolupracuje více než
desítka autorů. Bude to velké a pěkné. A do toho
ještě připravujeme výstavu plakátů a fotografií.
Za těch 25 let se vytvořil na Modrém kocourovi
okouzlující ekosystém divadla a lidí, který očaro-
vává stále nové návštěvníky z celé České republi-
ky,“ vysvětluje ředitel festivalu Mario Kubaš.

Modrý kocour pozval na narozeninové oslavy
špičkové hosty. V pátek večer vystoupí Divadlo
VOSTO5, jejichž komedie Vlastníci dobývá české

kinosály, v sobotu večer přijede seskupení dvou le-
gendárních divadel Nejhodnější medvídci a Di-
vadlo Na tahu. Nebude samozřejmě chybět milo-

vaná Anička Duchaňová, která doveze v sobotu
dopoledne mořskou laskominu pro děti i dospělé
Frutti di mare. Celý program odstartuje klasicky
Hronovská inspirace ve středu večer, tentokrát
Ty-já-tr Načerno Praha, šňůra soutěžních a ne-
soutěžních divadel se rozjede ve čtvrtek odpoled-
ne a skončí až v neděli v podvečer. A nebude chy-
bět ani hudba! Každý večer rozezní navíc Střelnici
koncert, diváky roztančí DJ Mardoša (Tata Bojs)
nebo DJ Ventolin. 

„Festival okořeníme i mezinárodní účastí, přije-
dou sobory z Polska a Holandska. Divadelní dílny
navíc tradičně přitáhnou pozornost německých
divadelníků, takže hlásáme slávu Turnova daleko
za hranicemi. Už to celé, programy apod., musí-
me dělat full in English. Strašně se na návštěvníky
ze zahraničí těšíme, vzájemná lidská i umělecká
inspirace. Každoročně si říkáme, kdyby se kocour
konal v létě, tak z toho v srdci Českého ráje udělá-
me evropskou divadelní událost. Modrému ko-
courovi je v Turnově vážně moc pěkně, děkujeme
všem, že ho tady máme už čtvrtstoletí. Přijďte to
s námi oslavit!“ zve Mario Kubaš.

Aniãka a letad˘lko

VOSTO5
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kulturní pfiehled
sobota 1. února

14.30 – KINO SFÉRA
Cesta za Ïivou vodou
Dobrodružný příběh o hledání
pramenu živé vody. 140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci 
Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí.

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
André Rieu: 70 let mlád
Koncert v kině
Záznam koncertu fenomenálního
houslisty na plátně kina Sféra.

180 Kč

nedûle 2. února
14.30 – KINO SFÉRA
Tlapková patrola:
VÏdy ve stfiehu
Oblíbení psí hrdinové přichází na
filmové plátno! 140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Pfiíli‰ osobní známost
Romantické vzestupy a pády dvou
nejlepších kamarádek.

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Malé Ïeny
Příběh čtyř sester podle slavného
románu. 140 Kč / 125 Kč

pondûlí 3. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
O stateãném kováfii
Mike‰ovi
představení pro školy
Pohádku o kovářském synkovi 
přijede zahrát Divadlo Za2
z Příbrami. 50 Kč

úter˘ 4. února
17.30, 20.00 – KC ST¤ELNICE
Partiãka
improvizační show
Oblíbení komici, které znáte
především z televizních obrazovek,
se vrací. 480 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Opera ad libitum II
Turnovský hudební večer
V pokračování úspěšného pořadu
operních árií se představí Lucie
Vagenknechtová, Zdena Kloubová
a další.
v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tiché doteky
Filmový klub
Na mladou au-pair pracovnici čeká
nečekaně náročný úkol.

110 Kč / 90 Kč
stfieda 5. února

17.00 – FOYER KC ST¤ELNICE
Jifií Benedikt:
O hudbû ve fotografii
vernisáž výstavy

18.00 – KINO SFÉRA
Pavla Biãíková:
Kyrgyzstán
Cestovatelský klub
Nová cestovatelská přednáška Pavly
Bičíkové, plná skvělých fotografií,

videí a hlavně zážitků z měsíční
cesty po Střední Asii. 90 Kč

ãtvrtek 6. února
10.00 – KINO SFÉRA
Poslední aristokratka
Kino nejen pro seniory
Komedie Jiřího Vejdělka podle
knižního bestselleru Evžena Bočka.

60 Kč
18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

100 Kč / tým

pátek 7. února
19.30 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples OAH·
a SO· – 4S a 4OA
K tanci a poslechu hraje Big Band
ZUŠ Turnov.

200 Kč sezení / 180 Kč stání

sobota 8. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Il Congelatore – Zmrazovaã
Abonentní divadelní představení 
Opera mafia o třech dějstvích

v podání Kočovného divadla Ad Hoc.
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples absolventÛ a pfiátel
‰koly OAH·
K tanci a poslechu zahraje Jazzika.

500 Kč

úter˘ 11. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Mojmír Madûriã
& Ota Jirák
Pohovka
Moderátorka večera Simona
Chytrová si pozvala jako hosty dva
známé české herce.

200 Kč / seniorské vstupné
na OSV 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Curiosa
Filmový klub
Romantická zápletka z Paříže
19. století. 110 Kč / 90 Kč

stfieda 12. února
18.00 – KC ST¤ELNICE
Sportovec roku
Vyhlášení výsledků ankety Nejlepší
sportovec města Turnova za rok
2019. zdarma

19.00 – KAVÁRNA KUS
Viktorie Hani‰ová
O literatuře
Překladatelka a spisovatelka
hostem Petra Viziny. zdarma

ãtvrtek 13. února
10.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci 
Kino nejen pro seniory
Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. 60 Kč

pátek 14. února
20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples oktávy
Gymnázia Turnov
K tanci a poslechu hraje skupina
EGO retro music.

200 Kč sezení / 180 Kč stání
V únorovém pofiadu O literatufie pfiivítáme spisovatelku a pfiekladatelku Viktorii Hani‰ovou
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kulturní pfiehled
sobota 15. února

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âertÛv ‰vagr
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Pohádkový muzikál na motivy
příběhu B. Němcové. 60 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ve stodole u slepic
volné divadelní představení
Nová autorská hra souboru
Nakafráno.
v předprodeji 180 Kč / na místě 200 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
XI. mûstsk˘ ples
K tanci a poslechu zahraje Orchestr
Ladislava Bareše Liberec. 260 Kč

nedûle 16. února
15.00 – KC ST¤ELNICE 
Velk˘ rodinn˘ karneval
– Aladinova lampa
Čekají nás hry, zábava a soutěže pro
maličké, větší i rodiče.

50 Kč / 30 Kč s maskou
(bez hledu na věk)

úter˘ 18. února
19.30 – KINO SFÉRA
Jifií Trnka: Nalezen˘ pfiítel 
Filmový klub
Pátrání po osudu slavného
československého umělce.

110 Kč / 90 Kč

stfieda 19. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Divadlo bez zvífiat
Modrý kocour
Absurdní komedie divadla Ty-já-tr
Načerno Praha.
Kompletní program festivalu
naleznete na str. 11.

ãtvrtek 20. února 
10.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci 
Kino nejen pro seniory
Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí.

60 Kč

21.30 – KC ST¤ELNICE 
Na poczàtku zawsze
jest chaos
Modrý kocour
Komedie polského souboru Teatr
Etna Glosków.
Kompletní program festivalu
naleznete na str. 11.

pátek 21. února
21.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Proton
Modrý kocour
Komediální experiment Divadla
Vosto5 Praha.
Kompletní program festivalu
naleznete na str. 11.

sobota 22. února
20.30 – KC ST¤ELNICE 
Kle‰ice
Modrý kocour
Drama souborů Nejhodnější
medvídci a Divadlo Na tahu.
Kompletní program festivalu
naleznete na str. 11.

nedûle 23. února
13.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Za oponou
Modrý kocour
Komedie souboru Naše divadlo
Praha.
Kompletní program festivalu
naleznete na str. 11.

úter˘ 25. února
20.15 – KINO SFÉRA
Violoncellistka /
Tance ve skupinách
Balet v kině
Přímý přenos z Royal Opera House
v Londýně.

250 Kč

stfieda 26. února
18.00 – KINO SFÉRA
Michal Pfiikryl: S prckem
na cestách – ·védsko
Cestovatelský klub
Vyrazte i vy se svým prckem
na dobrodružnou cestu, jak na to?
To se dozvíte. 90 Kč

ãtvrtek 27. února
10.00 – KINO SFÉRA
·Èastn˘ nov˘ rok
Kino nejen pro seniory
Úspěšná zimní komedie s Táňou
Pauhofovou. 60 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
MartinÛ Strings Prague
koncert
Slavný smyčcový soubor vystoupí
pod vedením dirigenta Geoffreye
Boyda z Velké Británie. 

v předprodeji 160 Kč
/ na místě 190 Kč

pátek 28. února
20.00 – KC ST¤ELNICE
Erotick˘ ples
K tanci a poslechu hraje kapela
Koneckonců. Těšte se na striptýzová
vystoupení, travesti show Techtle
Mechtle a další překvapení. 300 Kč

20.00 – SOKOLOVNA TURNOV
30. sokolské ·ibfiinky
tradiční ples v maskách 150 Kč

sobota 29. února
20.00 – KC ST¤ELNICE
Absolventsk˘ ples
Gymnázia Turnov
K tanci a poslechu hraje Orchestr
Vladimíra Janského. od 190 Kč

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

Vzhledem ke čtrnáctidennímu
plánování projekcí kina Sféra
naleznete v tomto přehledu neúplný
program kina.
Kompletní nabídku naleznete vždy
s dostatečným předstihem na webu
www.kinoturnov.cz, popřípadě
ve čtrnáctidenních programových
letáčcích, které jsou k dostání přímo
v kině, na recepci KC i v infocentru
na náměstí.
Podmínky zlevněného vstupného
do kina Sféra naleznete na str. 9.

Nenechte si ujít koncert známého smyãcového souboru MartinÛ Strings Prague
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kino Sféra

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.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.

so 1. 2. – 19.30 | 180 Kã

koncert | 120 min.
MP | titulky

André Rieu:
70 let mlád

Slavn˘ houslista slaví
70. narozeniny!

út 4. 2. – 19.30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK

drama | âR/Niz. | 2019
96 min. | 15+ | titulky

Tiché doteky

Na mladou au-pair pracovnici
ãeká neãekanû nároãn˘ úkol.

út 11. 2. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

drama/historick˘ | Fr. | 2019
107 min. | 15+ | titulky

Curiosa

Romantická zápletka
z PafiíÏe 19. století.

V programu od 6. 2.

drama/psychologick˘/komedie
âR | 2020 | 109 min. | 12+

Modeláfi

Film reÏiséra Petra Zelenky o touze po
osobním angaÏmá „v nápravû svûta“.

ãt 13. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 20. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama | âR
2019 | 96 min. | 12+

Vlastníci

Komedie pro ty, kdo to nezaÏili.
Drama pro ty, kdo tím Ïijí.

V programu od 13. 2.

komedie | âR | 2020
MP | 12+

Chlap
na stfiídaãku

Jifií Langmajer ve „stfiídavé péãi“
své manÏelky a milenky.

ãt 6. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
út 25. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie | âR | 2019
110 min. | MP

Poslední
aristokratka

Komedie Jifiího Vejdûlka podle
kniÏního bestselleru EvÏena Boãka.

V programu od 6. 2.

dokument/sportovní | Svk.
2020 | 90 min. | 12+

Attila

Pfiíbûh slavného slovenského
MMA fightera Attily Végha.

FK

KONCERT

FK

V programu od 6. 2.

akãní/dobrodruÏn˘ | USA | 2020 | 109 min. 
15+ | titulky/dabing

Birds of Prey
(Podivuhodná promûna

Harley Quinn)

Harley Quinn se vrací v nové komiksovce studia DC.

V programu od 6. 2.

animovan˘/rodinn˘ | âína/Nûm.
2019 | 89 min. | MP | dabing

Super 
mazlíãci

Zvífiecí hrdinové se musí 
postavit zákefin˘m robotÛm.

út 11. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
út 18. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

romantick˘/komedie | âR 
2019 | 105 min. | MP

Îenská
na vrcholu

Anna Polívková v nové zimní
romantické komedii.
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kino Sféra

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

V programu od 20. 2.

thriller | Svk./âR | 2019
98 min | 15+ | titulky

SviÀa

Film z prostfiedí vysoké politiky
a organizovaného zloãinu.

V programu od 27. 2.

drama/váleãn˘ | USA | 2019
119 min. | 15+ | titulky

1917

OceÀovan˘ snímek Sama Mendese
z první svûtové války.

V programu od 27. 2.

dokumentární | âR | 2019
100 min. | 12+

V síti

·okující pfiím˘ náhled do svûta
sexuálních predátorÛ. 

út 25. 2. – 20.15 | 250 Kã

balet | VB | 2020
180 min | MP

Violoncellistka
/ Tance ve
skupinách

Pfiím˘ pfienos dvou svûtov˘ch
premiér pfiímo z Lond˘na!

ãt 27. 2. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 5. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/romantick˘ | âR/Svk.
2019 | 90 min. | 12+

·Èastn˘
nov˘ rok

Úspû‰ná zimní komedie
s TáÀou Pauhofovou.

út 18. 2. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární | âR
2019 | 80 min. | MP

Jifií Trnka:
Nalezen˘

pfiítel
Pátrání po osudu slavného
ãeskoslovenského umûlce.

V programu od 13. 2.

dobrodruÏn˘/fantasy/horor
| USA | 2020 | 15+ | titulky

Fantasy
Island

Tajemn˘ ostrov odhaluje
dûsivá tajemství.

V programu od 13. 2.

Ïivotopisn˘/drama/romantick˘ | VB
2019 | 118 min. | 12+ | titulky

Judy

Pfiíbûh zpûvaãky Judy Garland
s fenomenální Renée Zellweger.

FK

BALET

V programu od 20. 2.

animovan˘/akãní/dobrodruÏn˘
USA/Jap. | 2020 | 100 min. | MP | dabing

JeÏek Sonic

Slavná videoherní postaviãka pfiichází na velké plátno!

V programu od 27. 2.

rodinn˘/dobrodruÏn˘ | USA | 2020 | MP | titulky

Volání divoãiny

Filmová adaptace slavného románu Jacka Londona.
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kino Sféra / Mûstské divadlo

Oscarov˘ t˘den v kinû Sféra
Stejně jako v předchozích letech i letos připravuje
kino Sféra přehlídku oceňovaných filmů uplynulé-
ho roku v rámci Oscarového týdne. Ten se uskuteč-
ní od čtvrtka do neděle 20.–23. února a nabídne
celkem osm filmů, které do letošního boje o nej-
prestižnější filmové ceny promluvily nejhlasitěji.

Pravděpodobně největší lákadlo nabídne přehlíd-
ka hned první den, kdy uvede exkluzivní předpre-
miéru historického snímku 1917 od režiséra
Sama Mendese. S celkem deseti nominacemi na
Oscara patří mezi horké favority na vítězství
i v hlavní kategorii.

Na diváky dále čekají jak menší snímky, které
v loňském roce svou kvalitou diváky i kritiky za-
ujaly (Malé ženy, Parazit, Králíček Jojo, Judy), tak
i nejnovější film Quentina Tarantina Tenkrát v Holly-
woodu, divácky oblíbené drama Le Mans ’66 nebo
komiksový Joker Todda Phillipse, který získal nej-
více nominací ze všech snímků.

Il Congelatore – pfiipravte se na zmrzlinovou mafii
Divadelní hra Il Congelatore představí mafiánský
příběh z dob americké prohibice, jenomže ne té al-
koholové, nýbrž zmrzlinové. 

Komediální operní drama ve třech jednáních vy-
práví o osudech dobře etablovaného mafiánského
klanu a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě.
Je plné vtipných aktuálních narážek, protkané
množstvím nejznámějších operních árií a duetů
v nápaditém hudebním i slovním přepisu. Zazní
nejznámější operní „hity“ skladatelských veliká-
nů, jako jsou W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi,
G. Puccini, G. Bizet, R. Leoncavallo, J. Offenbach,
B. Smetana, L. Janáček a řada dalších.

Inscenace má dnes na kontě mnoho cen, vyvola-
la také značný ohlas na festivalu Jiráskův Hronov
a reprezentovala Českou republiku na mezinárod-
ním festivalu Spots op West v Belgii. Představení
zaujalo i profesionální operní kritiku a po předve-

dení na festivalu Opera 2015 získalo v recenzi
hodnocení 95 %. „Zmrazovač rozmrazil i tradiční
operní publikum. Il Congelatore neboli Zmrazo-
vač (respektive v italštině mrazák) po právu nese

pověst hitu loňského Jiráskova Hronova. Soubor
divadelních nadšenců kočovného divadla Ad Hoc
svou mafiánskou operou Il Congelatore vyvolal
bouře smíchu i nadšení a získal standing ovations
dokonce i u tradičního operního publika,“ zní ko-
mentář Heleny Havlíkové z Opery+. Kladné re-
cenze hra získává i od „neoperního“ publika.

Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly.
Přežijte v časech kmotrů a možná přijde i happy
end. Bavit se budou všichni a nezapomeňte – v sá-
le je přísně zakázána konzumace zmrzliny!

sobota 8. února od 19.30 hodin
Il Congelatore – Zmrazovaã
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Joker Tenkrát v Hollywoodu

Králíãek Jojo
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Mûstské divadlo

Program Modrého kocoura 2020
stfieda 19. února 
19.30 Mûstské divadlo – Divadlo bez zvířat 

hraje Ty-já-tr Načerno Praha

ãtvrtek 20. února
15.00 KC Stfielnice – Horror

hraje Jelikož a protože Semily
16.00 Mûstské divadlo – Špičkou lodičky rýpnu

do vzduchu, tak přestaň
hraje Magdalena Rychnov

17.30 KC Stfielnice – Hematom 
hraje Vývojová fáze Mnichovo Hradiště

19.30 Mûstské divadlo – Vassa
hraje Rádobydivadlo Klapý

21.30 KC Stfielnice – Na początku zawsze jest chaos
hraje Teatr Etna Glosków

23.00 kulturní kavárna KUS – Ba Naopank, Michal
a David (koncert)

pátek 21. února 
14.30 KC Stfielnice – NordOst

hraje OLDstars Praha
16.00 Mûstské divadlo – Mise nový domov

hraje Stopa Liberec
17.30 KC Stfielnice – Elevátor

hraje OLDstars Praha
19.30 Mûstské divadlo 

Slavnostní zahájení 
21.00 Mûstské divadlo – Proton

hraje Divadlo Vosto5 Praha

23.00 kulturní kavárna KUS – Koncert DJ Mardoša 
(Tata Bojs)

sobota 22. února
10.00 KC Stfielnice – Frutti di mare (pohádka)

hraje Anička a letadýlko
11.30 Mûstské divadlo – Zavilá droga

hraje Turnovské divadelní sdružení
13.30 KC Stfielnice – Divadlo utlačovaných

(Předváděčka divadelního semináře)
15.00 Mûstské divadlo – Mít dlouhou chvíli 

zklamaného očekávání
hraje D.R.E.D. Náchodsko-Pražsko-Kladsko

16.30 KC Stfielnice – Párek
hraje Statické divadlo Ostrava

19.00 Mûstské divadlo – Afterparty
hraje Theatergruppe KROV Breda

20.30 KC Stfielnice – Klešice
hrají Nejhodnější medvídci a Divadlo Na tahu

23.00 kulturní kavárna KUS – koncert DJ Ventolin 
& DJ Myslivec (Midi Lidi)

nedûle 23. února
v prÛbûhu celého dne, zrcadlov˘ sál – 1789 Malá 

francouzská revoluce
Faileova svobodná kompanie

10.00 Mûstské divadlo – Improshow
hrají B.I.Z.O.N.I. Hradec Králové

12.00 KC Stfielnice – Holky Elky
hraje ZUŠ Jablonec n. N.

13.00 Mûstské divadlo – Za oponou
hraje Naše divadlo Praha

17.00 KC Stfielnice – Slavnostní zakončení festivalu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
Více informací v samostatných materiálech Mod-
rého kocoura (k dostání v KC Střelnice i Městském
divadle) nebo na www.festival-modry-kocour.cz.

VSTUPNÉ
450,– (permanentka v předprodeji)
400,– (permanentka v předprodeji pro studenty)
Permanentky za cenu (450 Kč / 400 Kč) je možné
zakoupit na recepci KC nebo online na www.kc-
turnov.cz do 14. února 2020. Permanentky bude
možné zakoupit i později přímo na místě, a to za
500 Kč (450 Kč pro studenty). Jednotlivé vstupné
na představení naleznete na www.festival-modry-
kocour.cz, senioři mají vstup zdarma.

Dûtsk˘ muzikál âertÛv ‰vagr
Cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
láká na muzikál na motivy příběhu od Boženy
Němcové.

Čertův švagr nás zavede za hlavním hrdinou mla-
dým Petrem, který žije v domě s macechou. Ta je
zlá, chamtivá a vypočítavá, a proto vyžene nevlast-
ního syna z domu. Všude ve světě ho posílají k čer-
tu. A tak jde nakonec Petr sloužit do pekla. Jak uvi-
díte, nic lepšího nemohl udělat. Po sedmi letech
pekelné služby se vrací opět na zem, kde potkává

dobré i zlé. Přijďte se i vy přesvědčit o tom, že
poctivému a dobrému člověku může i peklo při-
nést štěstí. Pohádku vhodnou pro děti od 4 let vám
zahraje Divadelní společnost Julie Jurištové.

sobota 15. února od 10 hodin 
âertÛv ‰vagr 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky 

Mojmír Madûriã & Ota Jirák na Pohovce
Únorovou Pohovkou nás provede herečka, produ-
centka a politička Simona Chytrová. Jako své hosty
si pozvala herce Mojmíra Maděriče a Otu Jiráka.

Herec, hudebník a moderátor Mojmír Maděrič
pochází z moravských Polešovic. Vystudoval he-
rectví na brněnské JAMU, působil v brněnském
Divadle Husa na provázku. Z něj v roce 1988 ode-
šel do Prahy, kde hrál v Prozatímním divadle
Františka Ringo Čecha, v divadle Ta Fantastika,
Činoherním klubu aj. 

Ota Jirák je divadelní, filmový a dabingový herec.
Je dobře znám svým charakteristickým basem,

který využil jako představitel postavičky Hele z te-
levizního Studia Kamarád. Hrál například ve fil-
mech Dvanáct měsíčků, Království potoků či
O perlové panně. Mezi jeho nejslavnější dabingo-
vé role patří mamut Manny z filmu Doba ledová
nebo Tygr ze seriálu Medvídek Pú.

úter˘ 11. února od 19 hodin
Mojmír Madûriã & Ota Jirák
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / 140 Kã seniorská sleva na OSV

Opera ad libitum podruhé
Na začátku února se můžete těšit na pokračování
úspěšného pořadu operních árií, duetů a scén
v podání v Turnově oblíbených umělců. Jako účin-
kující se vrátí turnovská rodačka, sopranistka
Lucie Vagenknechtová, basista Josef Kovačič či
Daniel Klánský.

Programu se zúčastní také korepetitorka doc.
MgA Ladislava Vondráčková – klavíristka, která
v minulosti spolupracovala se Symfonickým or-
chestrem Českého rozhlasu, Státní filharmonií Brno,

Smíchovskou komorní filharmonií a mnoha dalšími.
V turnovském divadle účinkovala také v pořadu Krá-
lovna zpěvu Ema Destinová.Program večera bude se-
staven na míru turnovským divákům a posluchačům.

úter˘ 4. února od 19.30 hodin
Opera ad libitum II
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 180 Kã / na místû 210 Kã Lucie Vagenknechtová 

MartinÛ Strings Prague zvou na Anglick˘ koncert
Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tra-
dici české smyčcové kultury, charakteristické vel-
kou muzikalitou, zpěvností a slovanským zvukem. 

Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči
střední generace se zkušenostmi získanými jak na
sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech
či komorních uskupeních. 

Během jejich koncertu 27. února zazní skladby
Henryho Purcella, Leopolda Koželuha, Bohuslava
Martinů a Maurice Ravela. Dirigentem je Geoffrey

Boyd (Velká Británie / Austrálie), klavírní dopro-
vod obstarají Tomáš Víšek a Jindra Nečasová
Nardelli.

ãtvrtek 27. února od 19.30 hodin
MartinÛ Strings Prague –
Anglick˘ koncert
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 160 Kã / na místû 190 Kã 
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KCT informuje

Cestovatelsk˘ klub zamífií na v˘chod a na sever
Na začátku února nás Pavla Bičíková provede
Kyrgyzstánem a o cestování s mrňousem po Švéd-
sku povypráví Michal Přikryl.

„Vydáme se společně do země, jejíž průměrná
nadmořská výška je 2 750 m. Zažijeme řadu do-
brodružství na nádherných horských trecích. Se-
známíme se s životem horských pastevců, kteří žijí
se svými stády koní, jaků, koz, ovcí a krav vysoko
v horách. Nahlédneme do jejich jurt a užijeme si
jejich tradiční pohostinnost. Poznáme i nelehký
život v horských vesnicích. Společně projdeme
centrální část Ťan-Šanu – Těrský Alatau. Najdeme
tu zelená vysokohorská údolí plná volně se pasoucích
koní, smaragdová jezera, divoké řeky, vodopády,

ledovce a vysoká sedla s úchvatnými rozhledy…,“
láká na svou přednášku Pavla Bičíková. 

„‚Tak a teď už se pár let nikam nepodíváte!‘ –
Tak reagovalo okolí po narození našeho syna. My
jsme ovšem nelenili a s naším prckem se vydali na
několikatýdenní dobrodružnou cestu plni odhod-
lání a nadšení. Chcete na vlastní oči poznat, jaké je
to cestovat s kojencem, jaké to přináší radosti
i strasti? Zkoušeli jste už někdy přebalovat mimin-
ko, druhou rukou vařit a ještě k tomu navigovat
druhého rodiče při parkování uprostřed přírody?
Jestli ne, tak rozhodně přijďte na tuto přednášku.
Čekají vás rady a tipy pro cestování s malými dětmi
i spousta zábavy a smíchu,“ říká Michal Přikryl. 

stfieda 5. února od 18 hodin
Pavla Biãíková: Kyrgyzstán
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

stfieda 26. února od 18 hodin
Michal Pfiikryl: S prckem 
na cestách – ·védsko
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Viktorie Hani‰ová je spisovatelkou díky dûtem
„Mateřství mě ovlivnilo naprosto zásadně. Díky mým
třem dětem se to v mém životě semlelo tak, že se mi
otevřela cestička pro splnění snu z dětství. A hlavně
se pro mě mateřství stalo významným inspiračním
zdrojem. Teprve s třetí knihou, která je taktéž o pa-
tologických mateřských figurách, jsem si ale uvě-
domila, že mě zasáhlo asi až moc,“ říká překlada-
telka a lektorka cizích jazyků Viktorie Hanišová. 

Ta spisovatelsky debutovala v roce 2015 příznivě
přijatým románem Anežka o nefunkčním vztahu
matky a adoptivní dcery, o skrytém rasismu a ste-
reotypech. V roce 2018 následoval román Hou-
bařka o dětském traumatu a domácím násilí, jímž
se už pevně zařadila mezi úspěšné české spisova-
telky současnosti. V dubnu loňského roku vyšel
román Rekonstrukce, jímž autorka završuje volnou

trilogii románů, které propojuje téma mateřství.
V něm se hlavní hrdinka Eliška snaží zjistit a po-
chopit, proč si její matka vzala život a vzala s se-
bou i jejího mladšího bratra. Román byl volně in-
spirován skutečnou událostí, kdy duševně nemocná

žena zavraždila jedno ze svých dětí a pak se sama
neúspěšně pokusila o sebevraždu. „V literatuře
pořád chybí dostatek silných postav matek a dcer.
Nejvíc mě zajímá patologická podoba tohoto vzta-
hu. Mateřský pud je prý ten nejsilnější ze všech
a to, že ho někdo dokáže popřít, mi přijde na jed-
nu stranu děsivě zvrácené, na druhou stranu ale li-
terárně hodně přitažlivé.“ Také vás zajímá, jak fa-
tální následky může mít neschopnost vyrovnat se
s traumatem z dětství?

stfieda 12. února od 19 hodin
Viktorie Hani‰ová
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
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Pfiehled plesové sezóny 2020
pátek 7. února od 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES OAH· 
a SO· Turnov – 4S a 4OA
Hraje Big Band ZUŠ Turnov, vstupné 200 Kč / se-
zení, 180 Kč / stání, předprodej vstupenek probí-
há v budově školy.

sobota 8. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL
OAH· TURNOV
Hraje Jazzika, vstupné 500 Kč. Předprodej vstu-
penek probíhá na sekretariátu OAHŠ a SOŠ ve
Zborovské ulici, na e-mailu plesoaahsturnov@se-
znam.cz, pro více informací volejte p. Smrčkovou
(tel.: 605 232 764).

pátek 14. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OKTÁVY

GYMNÁZIA TURNOV
Hraje skupina EGO retro music, vstupenky za
200 Kč sezení / 180 Kč stání můžete zakoupit ve
školní studovně.

sobota 15. února od 20 hodin
MùSTSK¯ PLES
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, 
vstupné 260 Kč, 
předprodej vstupenek probíhá na recepci KC Střel-
nice.

pátek 28. února od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
Hraje hudební skupina Koneckonců, vstupné
300 Kč, předprodej vstupenek probíhá na recepci
KC Střelnice.

sobota 29. února od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES GYMNÁZIA
TURNOV
Hraje Orchestr Vladimíra Janského, vstupné od
190 Kč k zakoupení ve studovně gymnázia a na
www.GyTuPles.cz.

pátek 6. bfiezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
Hraje kapela Holiday Express, vstupné v předprodeji
200 Kč, na místě 250 Kč, k zakoupení u Františka
Kocourka a Ondřeje Šídy, tel.: 481 321 232.

sobota 4. dubna od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL
Hraje Kobra Party Band Universal, vstupné v před-
prodeji 240 Kč, na místě 300 Kč, předprodej vstu-
penek probíhá na recepci KC Střelnice.

Ma‰karní bály jsou zábavou nejen pro dûti
Letos již potřetí naleznete v naší kulturní nabídce
Maškarní bál pro dospělé, událost, která se díky
vřelému přijetí stává tradicí na konci období ple-
sů. Pokud ovšem existuje ještě větší tradice, je to
Velký rodinný karneval, který pořádáme ve spolu-
práci se Žlutou ponorkou. 

Velk˘ rodinn˘ karneval
zve do Orientu
Hraví rodičové a milé děti neváhejte ani chvilenku
a chystejte masky na náš velkolepý karneval. Do
kouzla Orientu a pohádek tisíce a jedné noci se
ponoříme v polovině února. Těšit se můžete na hry
či dobrodružné soutěže pro děti i rodiče. „Naším
společným přáním je připravit pro děti nejen kou-
zelné místo pro radostné divočení, ale i krásné ro-
dinné zážitky. Spolu s vámi se nám to určitě pove-
de,“ říká s nadšením koordinátorka karnevalu
Lada Capoušková a dodává: „Letošní karneval ne-
se podtitul Aladinova lampa, těšíme se na všechny
orientální kostýmy dětí i dospělých. I letos bude
mít každý účastník karnevalu v kostýmu či masce

nižší vstupné, a to bez ohledu na věk. Tak neváhej-
te a chystejte své kostýmy, už se na vás těšíme!“

Ma‰karní bál s Kobrou
Již potřetí pro vás chystáme jedinečný maškarní
bál pro dospělé! Ten letošní se uskuteční v sobotu
4. dubna a vy se opět můžete těšit na jedinečnou
zábavu. Po dvou letech ve společnosti unikátního
uskupení MTO Universal Praha letos padla volba
na Kobra Party Band Universal, jejichž nasazení
je s MTO minimálně srovnatelné a jejichž reperto-
ár se klene od pankráckého vršíčku až po brazilské
pláže a zahrnuje tvorbu od Abby přes Michaela
Jacksona a Queen až po Rage Against The Machine
či Bruno Marse! Tato čtveřice se navíc na turnov-
ské Střelnici představí speciálně pro tento večer
posílená o dechy a jednu mladou zpěvačku. Čili těšit
se mohou opravdu úplně všichni. Vstup v maskách
je jako vždy velmi vítaný a kreativitě při jejich vý-
běru a tvorbě se rozhodně žádné meze nekladou! 

sobota 4. dubna od 20 hodin
Ma‰karní bál
v pfiedprodeji 240 Kã / na místû 300 Kã

nedûle 16. února od 15 hodin
Velk˘ rodinn˘ karneval –
Aladinova lampa
vstupné 50 Kã / s maskou 30 Kã
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 
Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:
sobota 1. února 2020 – André Rieu: 70 let mlád

(Koncert v kině) 180 Kč 
úter˘ 4. února 2020 – Opera Ad Libitum II

(THV) 180 Kč
stfieda 5. února 2020 – Pavla Bičíková: Kyrgyzstán

(CK) 90 Kč
sobota 8. února 2020 – Il Congelatore – Zmrazovač 

(divadlo) 320 Kč
sobota 15. února 2020 – Čertův švagr (Mámo, táto, 

pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
sobota 15. února 2020 – Ve stodole u slepic

(divadlo) 180 Kč
sobota 15. února 2020 – XI. městský ples

(ples) 260 Kč
úter˘ 25. února 2020 – Violoncellistka / 

Tance ve skupinách (Balet v kině) 250 Kč
stfieda 26. února 2020 – Michal Přikryl: S prckem 

na cestách – Švédsko (CK) 90 Kč
ãtvrtek 27. února 2020 – Martinů Strings Prague 

(koncert) 160 Kč
pátek 28. února 2020 – Nový erotický ples

(ples) 300 Kč
sobota 7. bfiezna 2020 – Ariadna na Naxu – 

R. Strauss (Opera v kině) 250 Kč
stfieda 11. bfiezna 2020 – Tomáš Kubeš: Černobyl – 

Spící peklo (CK) 90 Kč

pondûlí 16. bfiezna 2020 – Příběh opravdového herce
(divadlo) 320 Kč

stfieda 18. bfiezna 2020 – Kytarové duo CD – Martin 
Cába a Vít Dvořáček (THV) 140 Kč

pátek 20.–sobota 21. bfiezna 2020 – Neform Jazz Fest 
(hudební festival) 160 Kč jeden den / 
280 Kč dva dny

pondûlí 23. bfiezna 2020 – Fantastická žena
(divadlo) 360 Kč

stfieda 25. bfiezna 2020 – Mario Kubaš: Severské 
plavby (CK) 90 Kč

pátek 27. bfiezna 2020 – SBV: Pokrevní bratři
(volné divadelní představení) 120 Kč

stfieda 1. dubna 2020 – Labutí jezero
(Balet v kině) 250 Kč

stfieda 1. dubna 2020 – Travesti revue Techtle 
Mechtle a Kočky (travesti show) 290 Kč

sobota 4. dubna 2020 – Maškarní bál
(ples) 240 Kč

úter˘ 7. dubna 2020 – Mrzák inishmaanský
(divadlo) 420 Kč

stfieda 8. dubna 2020 – Diverzant: Poveglia – 
Ostrov smrti (CK) 90 Kč 

ãtvrtek 9. dubna 2020 – Helena Vondráčková (koncert)
990 Kč / 790 Kč / 590 Kč dle místa sezení 

pátek 14. dubna 2020 – SBV: Klozet
(volné divadelní představení) 120 Kč

stfieda 22. dubna 2020 – Kateřina Šmídová: 
Po stopách Vikingů a Římanů (CK) 90 Kč

ãtvrtek 23. dubna 2020 – Nezmaři 
(koncert) 220 Kč

pátek 24. dubna 2020 – Kafka Band 
(koncert) 310 Kč

stfieda 29. dubna 2020 – PS Antonín Dvořák, 
Luděk Véle, Václav Knop – Otevírání 
studánek (THV) 180 Kč

stfieda 6. kvûtna 2020 – Trio Dubois
(THV) 180 Kč

pondûlí 11. kvûtna 2020 – Revizor 
(divadlo) 380 Kč

stfieda 13. kvûtna 2020 – Monika Benešová: 
Pacifická hřebenovka (CK) 90 Kč

pátek 15. kvûtna 2020 – Podkrkonošský symfonický
orchestr (koncert) 250 Kč

ãtvrtek 28. kvûtna 2020 – Dante Projekt – 
světová premiéra! (Balet v kině) 250 Kč

sobota 13. ãervna 2020 – Aida – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč

CK – Cestovatelský klub
THV – Turnovský hudební večer

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)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

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?
Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!

Každou neděli obdržíte newsletter s pozvánka-
mi na nadcházející týden a dalšími důležitými in-
formacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete na
www.kcturnov.cz nebo osobně na recepci KC
Střelnice.
Sledujte nás také na Instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.

Pfiedprodej vstupenek

Ondfiej ·tveráãek – Neform Jazz FestRevizor
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Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu foto-
grafií Jiřího Benedikta.

„Fotím pro radost a pro vás,“ říká Jiří Benedikt,
rodák z Varnsdorfu, který se věnuje fotografování
portrétů (venkovních i ateliérových), svateb, ro-
dinných oslav, veřejných akcí, jako jsou demon-
strace, sportovní události, kulturní akce a také
koncerty. Právě fotografie z koncertů jsou téma-
tem jeho výstavy. 

Ve své sbírce má koncertní fotografie mnoha
umělců, jmenujme například kapely Mňága
a Žďorp, Jelen, Živé kvety, Čechomor, Vypsaná fi-
xa či zpěvačku Tonyu Graves. 

Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 5. února v 17 hodin a potrvá do
31. března 2020.

O hudbû ve fotografii

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

T-Centrum
T-Centrum jako součást Vzdělávacího centra
Turnov, o. p. s., podporuje rozvoj kognitivního na-
dání žáků základních a středních škol. Nabízíme
programy orientované na vlastní činnost žáků, na
samostatné objevování různých řešení a hledání
vhodných postupů. Programy jsou vedeny kvalit-
ními a zkušenými lektory s praxí a vysokou mírou
odbornosti. Základem je individuální přístup
k jednotlivým žákům a rozvoj tvořivosti každého
z nich. Snažíme se využívat všech dostupných
projektů a dotačních programů pro další rozvoj
vzdělávání nadaných žáků, zkvalitnění našich
programů a rozšíření naší nabídky. 

V rámci projektu Podporujeme rozvoj dětí a žá-
ků nabízíme zbrusu nový vzdělávací program pro
žáky s hlubším zájmem o vlastní region. Cílem
programu S dětmi Českým rájem je podpořit zá-
jem dětí o specifika vlastního regionu, podpořit je-
jich vztah k vlastní identitě a kultuře nejbližšího

okolí. Témata mají hravou a poutavou podobu, je-
jich zpracování využívá moderních technologií. 

V osmi setkáních o 90 minutách budeme po-
znávat známé památky Českého ráje, město
Turnov, ale také místní výrobky a pochutiny.
V rámci putování po našem okolí se dozvíme více
o vodě jako zdroji života, o menšinách, které s ná-
mi žijí v Libereckém kraji. Více poznáme sami se-
be, naše emoce a také pocity ostatních lidí a to, jak
na nás působí.

V rámci programu budeme pracovat v Městské
knihovně Antonína Marka v Turnově, navštívíme

Muzeum Českého ráje Turnov, kde zažijeme spe-
ciální program určený právě pro nás.

V jednotlivých činnostech vystřídáme individu-
ální práci a práci v malé skupině dětí, využijeme
počítače all-in-one a pestrou paletu cvičení v pro-
středí SMART Notebook softwaru. Prostřednic-
tvím programu procvičíme své logické myšlení,
jazykové a prezentační schopnosti, kreativitu, ko-
operaci, ale také schopnost empatie.

Kompletní nabídku vzdělávacích programů T-
Centra naleznete na www.vctu.cz.

Sociální oblast
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociální oblasti
• od 25. února 2020
• akreditovaný kvalifikační kurz
• rozsah 150 hodin

·kolství
Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
• 18. února 2020
• akreditovaný seminář vhodný pro šablony II
• lektorka RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

Vzdûlávací centrum Turnov
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Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v únoru je dennû
kromû pondûlí od 9 do 16 hodin. 

Expozice horolezectví 
– Z âeského ráje na vrcholy svûta
Jedinečná stálá expozice svého druhu v ČR.
TOP AKCE
stfieda 19. února od 17.30 hodin
Pfiipomenutí 100. v˘roãí narození
Josky Smítky filmem Tenkrát v ráji 
Ve středu 19. února se uskuteční vzpomínková ak-
ce k 100. výročí narození fenomenálního česko-
rajského lezce Josky Smítky (21. 12. 1919), který
příznivě ovlivnil lezení v tomto regionu. Při této
příležitosti bude promítnut film Tenkrát v ráji
(David Svárovský, 2011) přímo v expozici, pro-
gram bude upřesněn na www.expozicehorolezec-
tví.cz. Vstupné 40 Kč

Výstavy:
6. února – 29. bfiezna, Muzeum âeského ráje v Turnovû /
Kamenáfisk˘ dÛm
Svût kostiãek®
Zveme všechny příznivce pestrobarevných kosti-
ček na výstavu mnoha exponátů z téměř 250 000
dílků ze stavebnice Lego. Náplní výstavy bude tema-
tická expozice s městskou tematikou, sestavenou
na diorámatu města s kolejištěm a pohyblivými
vlakovými soupravami. Dále se představí vlastní
tvorba a vybrané tovární sety, novinky z posledních

let, filmová tvorba, válečná zóna robotů z edice
Lego Bionicle a další exponáty. Pro děti bude při-
pravena plnohodnotně vybavená dětská herna.
Návštěvníci si mohou také v pokladně výstavy za-
koupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za
skvělé ceny. Autorem a patriotem projektu putov-
ní výstavy Svět kostiček® je Ing. Petr Šimr, sběra-
tel, designér, stavitel, vystavovatel a lektor.

6. února–15. bfiezna, Muzeum âeského ráje v Turnovû /
V˘stavní sál
V˘tvarn˘ salon dûtí a mládeÏe
Jawor–Turnov 2019 
Výtvarný salon má letitou tradici vycházející
z partnerství muzeí v Turnově a Jaworu. Soutěž
vznikla v Jaworu a později se rozvinula v meziná-
rodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na
400 výtvarných prací z obou stran hranice ve čty-
řech věkových kategoriích. V posledních letech je
salon opravdovou přehlídkou nejlepších a nejzají-
mavějších prací za uplynulý rok. Vernisáž výstavy
proběhne ve čtvrtek 6. února od 10 hodin.

Akce:
vÏdy od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Pfiedná‰kové Putování za minerály IV.
Cyklus geologicko-cestopisných přednášek. Zá-
kladním „kamenem“ přednášek je cestování a ge-
ologie – návštěva mineralogických lokalit, sběr
a nákup minerálů, geologický výzkum, těžba ne-
rostných surovin nebo jen poznávání hor a místní
geologie. 

ãtvrtek 6. února 
Jizerské hory – na povrchu i v podzemí
Přednáší Jan Mertlík, bývalý pracovník CHKO Ji-
zerské hory.

ãtvrtek 13. února 
Pfies gulagy za minerály
Přednáší Jaromír Tvrdý, GET, s. r. o. Vstupné: 30 Kč

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
V únoru je statek uzavfien, otevfieno bude pouze v sobotu 15. února.

sobota 15. února od 12 do 16 hodin
Masopust na Dlaskovû statku
Všichni zúčastnění masopustního veselí mohou
ochutnat zabijačkové pochoutky, popít nápoje al-
koholické i nealkoholické a především se mohou
těšit na bujarý rej maškar, hudbu a vystoupení
folklorních souborů. Masky vítány. Akce začíná ve
13 hodin. Těšíme se na vás!

Muzeum âeského ráje

námûstí âeského ráje 4, tel.: 481 325 989, 737 206 691

Otevfieno: 
pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem
sobota od 9 do 12 hodin bez v˘kladu
vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových
šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti,

o těžbě, zpracování, broušení a zlatnických tech-
nikách vysazování a zasazování. Přijďte se podívat
i na jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde můžete i pres-
tižní cenu pro zpěváky ČESKÝ SLAVÍK.

Výstava:
leden–bfiezen
Malování pro radost

V˘stava obrazÛ Ivany For‰tové
Narodila se v roce 1949 v Praze. Kreslení a malo-
vání ji okouzlilo již v dětství. Inspirovaly ji přede-
vším pohádky Boženy Němcové. 

Svůj dětský sen být malířkou uskutečnila, když
se v roce 2012 začala malířství věnovat naplno.
Navštěvuje malířské kurzy, ráda se učí novým
technikám. Je také členem mladoboleslavského
sdružení umělců Vlna.

Galerie Granát 
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Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz

pondûlí 3. února od 9.30 do 10.30 hodin, 
Centrum pro rodinu Náruã
Pohádka v Náruãi – pohádkové
pfiedãítání 
V tomto roce nově zařazujeme pravidelná setká-
vání s dětmi při čtení pohádek, říkadel a hádanek. 

úter˘ 4. února od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek 
Únorová setkání nad novými knihami, tvůrčí psa-
ní, ilustrace. Koná se pravidelně každé další úterý
v měsíci. Klub vede Eva Kordová.

stfieda 5. února od 9 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pasování prvÀáãkÛ 
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za pří-
tomnosti krále a královny všech pohádkových kní-
žek. Děti dostanou svou první čtenářskou průkaz-
ku, pamětní glejt a řád Rytíře čtenáře. 

ãtvrtek 6. února od 9.30 hodin, sálek knihovny ICM 
Rituály evropsk˘ch královsk˘ch
rodÛ 19. a 20. století 
Virtuální přednáška zahajuje nový cyklus virtuál-
ní univerzity třetího věku (VU3V). Tato forma stu-
dia patří do Celoživotního vzdělávání organizova-
ného Provozně ekonomickou fakultou České ze-
mědělské univerzity v Praze. Studia se mohou zú-
častnit posluchači v důchodovém věku či invalidní
důchodci. První přednáška je zdarma. Od druhé
přednášky je potřeba se již závazně přihlásit. Cena
cyklu je 400 Kč. 

ãtvrtek 6. února od 17 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
na vlakovém nádraÏí 
Povídání o ãokoládû
Přijďte si poslechnout vyprávění o výrobě čokolády
ze Staré Paky.

úter˘ 11. února od 9.30 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
na vlakovém nádraÏí 
Cestování – pfiedná‰kov˘ cyklus

Virtuální přednáška zahajuje nový cyklus virtuál-
ní univerzity třetího věku (VU3V). 

úter˘ 11. února od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Jak vûda 
ztratila du‰i
Beseda s fyzikem, programátorem a učitelem
RNDr. Leošem Převrátilem. 

ãtvrtek 13. února od 9:30 hodin, sálek knihovny ICM 
V˘znamné osobnosti Turnova
jubilující (2020)
Přednáškový cyklus o významných osobnostech
našeho města bude probíhat od února do dubna
2020, vždy jednou za dva týdny. Jedná se o sedm
přednášek, které připomenou osobnosti našeho
města, které mají v tomto roce významné jubi-
leum (např. Josef Pekař, Josef Vítězslav Šimák,
Antonín Marek a další). Cena cyklu je 400 Kč. 

ãtvrtek 13. února od 14 hodin, Klub aktivní senior, penzion ÎiÏkova
pondûlí 24. února od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 26. února od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
Vald‰tejnové na Vald‰tejnû 
Rod významných šlechticů pánů z Valdštejna a je-
jich vztah a dějinné vazby k hradu Valdštejnu při-
blíží Mgr. Radim Štícha – pracovník vztahu k ve-
řejnosti. 

ãtvrtek 13. února od 17 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
na vlakovém nádraÏí 

LuÏické parky
Krásné parky v Lužici nám představí Ing. Jana
Vančatová.

ãtvrtek 20. února od 10 hodin, oddûlení následné péãe 
nemocnice Turnov 
Biblioterapie, lék pro du‰i i tûlo
Setkání nad knihami doplněné hudbou. 

ãtvrtek 20. února od 18 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
na vlakovém nádraÏí 
Literárnû-hudební podveãer
Jičínský klub autorů a Písničkáři ze šuplíku před-
staví svou tvorbu.

nedûle 16. února od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
TvÛrãí v˘tvarná dílna koÏená,
krabiãková, karnevalová
Děti a rodiče si vytvoří výrobky z kůže, masky,
škrabošky, dále krabičky a také si zkusí plstění
z ovčího rouna. Této dílny se zúčastní mistr ře-
mesla Jan Hladík, akademická malířka Eva Mast-
níková a naše osvědčené lektorky Eva a Simona. 

úter˘ 25. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer 
Oblíbený pořad pro rodiče s dětmi s LS Čmukaři. 

Výstavy:
Galerie Na Schodech knihovny a sálek ICM, 
zahájení 1. února 2020, v˘stava potrvá do 1. bfiezna 2020
Pozor, v knihovnû je kocour!
Výstava kreseb ilustrátora Vojtěcha Šedy s texty
spisovatelky Kláry Smolíkové je pořádána v rámci
200. výročí založení knihovny v Turnově.

Sálek knihovny ICM 
Obrazy mluví vlastní fieãí 
Výstava malířky Zdenky Jandové. Maluje obrazy
o přírodě a smyslech, kterými je možné ji vnímat. 

Malujeme pohádky 
Výstava Malujeme pohádky z výtvarných prací dě-
tí z MŠ a ZŠ Turnov. 

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

6. ledna–31. bfiezna 2020
Jizerské hory – Vítûzslav Hudsk˘
Výstava fotografií rodilého Turnovana Vítězslava
Hudského zachycuje jeho lásku k nedalekým
Jizerským horám. Výstavu můžete zhlédnout
v otevírací době infocentra, vstup je zdarma.

Turnovské památky a cestovní
ruch v roce 2019
Pro příspěvkovou organizaci byl rok 2019 úspěšný.
Regionální turistické informační centrum Turnov

se umístilo na prvním místě v Libereckém kraji
v anketě Oblíbené informační centrum roku 2019,
v soutěži Turistpropag obdrželo hned dvě ocenění
(v kategorii Turistické noviny a Trhací mapy) a ob-
hájilo i certifikaci Českého systému kvality služeb.
Co se týče návštěvnosti infocentra, ta byla v minu-
lém roce nejvyšší v historii. Služeb informačního
centra využilo více než 51 tisíc návštěvníků. 

Součástí organizace jsou také dvě kulturní pa-
mátky, a to Synagoga Turnov a hrad Valdštejn.

Prohlídku turnovské synagogy absolvovalo přes
2600 osob a konala se zde řada zajímavých akcí –
koncerty, přednášky i výstavy. Do synagogy zaví-
tal u příležitosti zahájení jedné z výstav izraelský
velvyslanec pan Daniel Meron a zpívala zde světo-
vě známá izraelská zpěvačka Victoria Hanna.

Na hrad Valdštejn zavítalo téměř 57 500 lidí, pro
které byl opět připraven bohatý a zajímavý pro-
gram. Nechyběly tradiční akce jako Valdštejnská
pouť, Rytíři na hradě, Středověký víkend či Svato-
hubertská slavnost. Hrad se také znovu zapojil do
celostátních akcí Noc kostelů a Hradozámecká
noc. Tématem loňského roku byla připomínka hu-
sitství na Valdštejně, spojená s výstavou filmových
kostýmů a dalším doprovodným programem.
Sezónu uzavíraly vánoční a novoroční akce, které
poprvé zahrnovaly i speciální vánoční prohlídky.

Turnovské památky a cestovní ruch 

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel. 775 964 312

úter˘ 4. února od 8 do 16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní možnost konzultace k tématu pěstoun-
ská péče. K dispozici vám bude Bc. Lucie Mo-
ťovská. Objednání možné na tel.: 702 384 074

nedûle 9. února od 16 hodin
Karneval pro na‰e nejmen‰í – 
oslava dvacetin
Tradiční karnevalové skotačení, tanečky, zpívánky
a pohybové hry pro rodiny s malými dětmi.
Oslavte s námi kulaté narozeniny. Všichni v mas-
kách! Cena: 50 Kč / osoba

stfieda 12. ledna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu. 

ãtvrtek 13. února od 10 hodin
Kreativní dílna I – zvífiátka z filcu

Novinka – pravidelný rukodělný kurz (nejen) pro
maminky. Výroba zvířátek (hračka, přívěsek) z fil-
cu, stuh, bavlnek + lehké šití. Veškerý materiál
v ceně. Nutná rezervace. Lektorka: Radka Kaňá-
ková. Cena za lekci: 100 Kč / osoba nebo kurzov-
né na 5 lekcí: 500 Kč

sobota 15. února od 9 do 12 hodin
SWAP aneb Smûna je Ïivot
Věci, které nepotřebujete, nemusí skončit na sme-
tišti, ale naopak mohou ještě někoho potěšit.
Princip je jednoduchý – přinesete, co nechcete,
a s ostatními pak měníte za něco, co se vám nao-
pak hodí. Nutná rezervace. Cena: 30 Kč

ãtvrtek 20. února od 18 hodin 
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Bližší informace na tel.: 607 645 896 – Kateřina
Hornová. Cena: 50 Kč

ãtvrtek 20. února od 18 hodin
Klub celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku. 

pátek 21. února od 10 hodin
Jak souvisí my‰lení s pohybem dítûte
Nejrychlejší vývojové kroky probíhají v prvních le-
tech života. Jak je vnímat a porozumět jim
s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.
Cena: 50 Kč

stfieda 26. února od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novo-
pečené rodiče – zdarma. Předporodní příprava,
příprava na kojení, podpora v šestinedělí, konzul-
tace ohledně nošení dětí, zavádění příkrmů, spán-
ku batolat atd. Objednání na tel.: 728 328 452 –
Veronika Udeaja

Centrum pro rodinu Náruã
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www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

ãtvrtek 6. února od 10 hodin, V˘stavní sál Muzea âeského ráje
Turnov
VernisáÏ v˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor–Turnov 2019
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2019.
Výstavu zahájí malé Berušky z MŠ Zborovská. 

stfieda 12. února od 18 hodin, Velk˘ sál KC Stfielnice Turnov
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Nejlep-
šího sportovce roku. Nejen porota vybírá nejlepší
sportovce, tuto možnost máte i vy jako široká ve-
řejnost. Hlasujte pro své favority v kategorii Cena
veřejnosti na www.turnovskovakci.cz. 

ãtvrtek 13. února od 18 do 22 hodin, V˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Linoryt na textil
Tvůrčí dílna pro dospělé a mládež věnovaná tech-
nice linorytu a jeho využití v tisku na textil.
Vyryjete si vlastní návrh a potisknout si můžete té-
měř cokoli. Fantazii se meze nekladou. Vezměte si

s sebou vše, co byste rádi potiskli. Rezervace nut-
ná na mailu: ladicka@email.cz.

nedûle 16. února od 15 hodin, Velk˘ sál KC Stfielnice Turnov
Velk˘ rodinn˘ karneval –
Aladinova lampa
Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem
Turnov, s.r.o., vás zve na karneval do pohádkové-
ho Orientu. Čekají nás hry, zábava a soutěže pro
maličké, větší i rodiče. Chystejte své kostýmy!
Vstupné 50 Kč, maska 30 Kč (bez ohledu na věk). 

pondûlí 9. bfiezna–pátek 13. bfiezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor
s Ponorkou 2020 
S Ponorkou vás čeká pestrý program plný sporto-
vání a her. Navštívíme zimní stadion, bazén, tě-
locvičnu, a když bude sníh, tak i vlek ve Struhách. 

Îlutá ponorka Turnov
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2020

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. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová, Ateliér A69

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Komunikace
„V komunikacích budeme pokračovat s rekon-
strukcí II/610 a ulicí Přepeřskou od křižovatky

s Nudvojovickou až po Přepeře, včetně vybudování
nového chodníku od stavebnin k ulici Nudvo-
jovická,“ zmínil starosta Tomáš Hocke. Náklady

na chodník jsou odhadovány na 1,4 milionu ko-
run, město zažádalo o dotaci do IROP-MAS a vý-
sledek bude znám v březnu letošního roku. Budou
pokračovat práce na mostě přes Jizeru pod taktov-
kou ŘSD, bude provedena rekonstrukce Komen-
ského ulice za 8 milionů korun a opraven vjezd
včetně nového chodníku do obchodně-výrobní zó-
ny Vesecko v částce 2,3 milionu korun. Snad dojde
i na autobusovou zastávku u Lidlu v ceně milion
korun. Ještě budou probíhat jednání se společnos-
tí Lidl ohledně kofinancování. 

Z běžných výdajů na komunikace v částce 1,5
milionu korun můžeme jmenovat běžnou údržbu
za 0,7 milionu, opravu splavených cest v Metelko-
vých sadech za 0,3 mil. korun.

Z kapitálových výdajů se plánuje v rozpočtu
s veřejným osvětlením a chodníkem v Pekařově
ulici za částku 1,3 mil. Kč, dále řešení parkování
za Granátem na sídlišti Výšinka za 0,5 milionu.
Nová autobusová zastávka Turnov, u masny (v uli-
ci Sobotecká) by měla vzniknout za 0,5 milionu
a opravená by měla být část chodníku v ulici
Alešova za 0,5 mil. Kč. 

Milionová rezerva slouží pro drobné podněty od
občanů či závady nad mapou. 

·kolské stavby
V lednu letošního roku se začalo budovat oddělení
pro děti mladší tří let v Mateřské škole ve Zbo-
rovské ulici, a to za 4 miliony korun. Město zapla-
tí z rozpočtu 0,4 mil. korun a zbytek pokryje dota-
ce z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Hotovo by mělo být v červnu 2020. Stavbu
provádí firma REN-LOK s. r. o. z Liberce.

Rok 2020 se ponese 
ve stavebním duchu
Město Turnov plánuje i v roce 2020 věnovat podstatnou část svého rozpočtu na stavby 
či rekonstrukce. Pojďme se podívat, co je v letošním roce v plánu. 
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„I nadále chceme pokračovat ve velkém projektu
,Modernizace základních škol‘, v rámci kterého
dojde k rekonstrukci a vybavení jazykových a pří-
rodovědných učeben a především bezbariérovos-
ti,“ sdělil Hocke. Na modernizaci základních škol
za 22 milionů město Turnov získalo opět dotaci
z IROPu ve výši 19,5 milionu korun.

Prvního května 2020 začne rekonstrukce zá-
kladní školy v Mašově, kterou provede firma
World Invest, v. o. s. za 44 mil. korun. Rekonstruk-
ce skončí 31. května 2021 a po celou doby pře-
stavby bude výuka dětí probíhat v bývalé In-
tegrované střední škole v Alešově ulici. 

Na Základní škole Skálova se plánuje 4. etapa
výměny oken za 1,25 mil. korun. V základní škole
Žižkova je na programu úprava podlahových kry-
tin a osvětlení ve třídách za 0,3 mil. korun a 2. eta-
pa výměny oken v hodnotě kolem jednoho milio-
nu korun. Výměna povrchu hřiště u ZŠ 28. října
bude stát městský rozpočet 1,5 milionu korun.
„Na hřiště jsme získali dotaci z Libereckého kra-
je,“ přiblížil situaci starosta Turnova. 

Stavby pro sociální vyuÏití
Bývalá nevyhovující budova FOKUSu ve Skálově
ulici bude začátkem roku 2020 zbourána a na mís-
tě vznikne nový objekt, na který Turnov obdržel
dotaci z IROPu ve výši 17 milionů korun, z rozpočtu

doplatí cca 5 milionu. Nyní sídlí klienti FOKUSu
ve Skálově ulici v budově bývalého úřadu. 

Pokračuje stavba Domova se zvláštním režimem
tzv. Alzheimer centra v ulici 5. května v blízkosti
Zdravotně sociálních služeb. Na stavbu město vy-
užije dotaci z programu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ve výši 31 milionů korun. Celkově
stavba vyjde na téměř 40 milionů korun, 1 milion
korun bude stát vybavení objektu. „První klienty
Alzheimer centrum přivítá v lednu 2021,“ sdělila
místostarostka Petra Houšková, která má sociální
služby ve své gesci. „Zdravotně sociální služby
Turnov realizují výběrová řízení na vybavení centra,
musí přijmout a zaškolit řadu nových zaměstnan-
ců, v součinnosti s Krajským úřadem Libereckého
kraje je řešeno financování provozu,“ doplnila
místostarostka Houšková. 

7,3 milionů korun půjde na modernizaci kraj-
ské nemocnice Liberec. 

Bytov˘ fond mûsta
V bytových zónách se pokusíme o zasíťování ulice
Nad Šetřilovskem na Hruštici za 13 milionů ko-
run, z čehož získá město 3,9 milionů korun od
vlastníků pozemků. Největší položkou bude za-
teplení střechy a celého objektu Domu s pečova-
telskou službou v Granátové ulici za 14 milionů
korun, které má město v bytovém fondu z nájem-

ného. V plánu je i rekonstrukce rozvodů teplé
a studené vody v penzionech č. p. 2031–2032 za
400 000 korun. 

Projekty
Z projekčních příprav se bude pracovat na nové
budově knihovny ve Skálově ulici, jejíž návrh vy-
hrál Ateliér A69. Cena za projekční práce činí 1,96
mil. korun bez DPH a náklady na stavbu nové kni-
hovny ve Skálově ulici jsou odhadovány na 50 mi-
lionů korun bez DPH, z čehož samotná stavba má
stát 45 milionů korun.

Budeme řešit dostavbu turnovského divadla
i revitalizaci Stebénky. Také se rozběhly práce na
projekční přípravě Revitalizace sídliště Na Vý-
šince a sídliště Přepeřská. Připravuje se studie na
Rekonstrukci a dostavbu haly TSC včetně veřej-
ných prostor v okolí.

To je výčet nejzajímavějších investičních akcí,
z těch drobných už se často stává samozřejmost.
Nyní se rozběhnou práce na výběrových řízení na
dodavatele jednotlivých staveb, což někdy bývá
trochu oříšek. „Věřím, že se nám podaří postavit
a zrekonstruovat co nejvíce věcí z různých oblastí
a částí města,“ dodal starosta Tomáš Hocke. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Zdržuje vás házení mincí do parkovacích automa-
tů nebo pokoušíte štěstí a parkujete bez placení?
Pokud chcete prožít rok v klidu, zařiďte si na tur-
novském odboru dopravy parkovací kartu. 

• Na parkovací kartu má nárok majitel nemovitosti,
člověk s trvalým bydlištěm nebo ten, kdo má v Tur-
nově sídlo živnosti nebo obchodní společnosti.

• Karta stojí 3.000 Kč a platí jeden rok od data vy-
dání.

• Karta je přenosná v rámci třech SPZ vozidel,
které si majitel zvolí.

• Pro vydání karty je nutné navštívit odbor dopravy
MěÚ Turnov v budově Nové radnice ve Skálově
ulici, kde vyplníte formulář.

• Karta je vydaná zpravidla do 2 dnů.
• Karta umožňuje parkovat kdekoliv na měst-

ských parkovištích v Turnově s výjimkou ná-
městí Českého ráje, kde platí zvláštní režim.

• Výhodou je i čas, který člověk ušetří – nezdržu-
jete se házením mincí do automatů – nestresuje-
te se, že překročíte vymezenou dobu parkování.
Dáte kartu za sklo a jdete.

Mgr. Zdenka Štrauchová

Parkování v Turnovû bez stresu? 
Pofiiìte si parkovací kartu
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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.

Středa 1. ledna 2020 byla ve znamení nejen novo-
ročních procházek, vystřízlivění, ale také setkává-
ní s přáteli a rodinou. 

Turnovští i lidé z širokého okolí přišli v pozdním
odpoledni na autobusové nádraží Na Lukách, aby
si vychutnali světelnou show krásného novoroční-
ho ohňostroje, který se uskutečnil díky finanční
podpoře podnikatelů z Turnovska a firem spolu-
pracujících s městem Turnov. Moc děkujeme
všem! 

Hlavní sponzofii:
Čekro cz, s. r. o.
Final obaly, s. r. o.
MBQ, s. r. o.
Ontex CZ, s. r. o.
Pivovar Svijany, a. s.
Richter autoservis, s. r. o.
Trevos, a. s.
Vykrut zahradní služby, a. s.
Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r. o.

Dal‰í sponzofii:
Autosklo Turnov
Crytur, spol. s r. o.

Granát, družstvo umělecké výroby Turnov
Grupo Antrolin Turnov, s. r. o.
Kašír, s. r. o.
Kontakt - služby motoristům, spol s r. o.
Pamico Czech, s. r. o.
Prima kámen plus, s. r. o. 
STK Turnov
Triáda Turnov
Tukos, s. r. o.
Vianor Turnov
Šroubárna Turnov, a. s.

Turnovské občany v novém roce přivítal starosta
města Tomáš Hocke. „Rád bych popřál Vám všem
hodně štěstí, zdraví a spoustu splněných přání,“
dodal v úvodu setkání Tomáš Hocke. Poděkoval
také všem sponzorům, bez kterých by turnovský
ohňostroj nemohl vzniknout a samozřejmě bez
ochoty a nadšení pana Pohla. Během odpoledne
přítomné provázela moderátorka Eva Kordová,
která pohovořila o tom, že rok 2020 bude v mno-
hém krásný a magický.

Ohňostroj i letos připravil ohňostrojář Zdeněk
Pohl. Kulturního programu se ujala kapela Snap
Call, která roztančila dav od nejmenších návštěv-
níků, až po ty největší. Což při zimním počasí u ře-
ky Jizery bylo velkým přínosem. Pódium zapůjčila
Autodoprava Dovosstrans. Děti, které donesly ob-
rázek z Vánoc na téma „Zážitky z vánočních
prázdnin“, obdržely sladkou pozornost a výtvarná
díla budou vystavena v lednu na turnovské radni-
ci. 

Děkujeme také Technickým službám Turnov,
s. r. o. a strážníkům Městské policie Turnov za tech-
nické zajištění akce. 

Více fotografií najdete na našem facebooku
města Turnova. 

Přejeme Vám zářivý a šťastný rok 2020!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

První den roku 2020 zaãal v Turnovû tradiãním
novoroãním ohÀostrojem

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY



24 | | únor 2020

Turnovské radniãní listy

Zastupitelé města na svém prosincovém jednání
zastupitelstva schválili studii na novou budovu
knihovny. Město Turnov před několika měsíci oslo-
vilo 4 ateliéry, které obdržely stejné zadání, a oče-
kávala se jejich invence, jak uchopí prostor
knihovny. Jeden ateliér se však během října odhlá-
sil. Tři návrhy posoudila odborná komise, která
zastupitelům jeden doporučila.

Návrhy odevzdaly tedy tři ateliéry (v závorkách
jsou uvedeni prezentující za ateliéry):
• A69 – architekti s. r. o. (Ing. arch. Boris Red-

čenkov a Ing. arch. Prokop Tomášek)
• Ing. arch. Václav Hájek za spolupráce s Ing. arch.

Lenkou Reslovou)
• Profes projekt s. r. o. (Ing. arch. Petr Müller) 

Ateliér A69 vytvořil velice moderní otevřený
prostor, který zdůrazňuje prosklené části budovy.
Jejich celkový koncept vychází inspiračně z krajin-
ných výjevů Českého ráje – pukliny, spáry, svislé
kvádry pískovcových skalních měst a také perfo-
race stěn skalních útvarů. Důraz je kladen na skle-
něný průchod skrz celou budovu ve smyslu Myší
díry na Hruboskalsku. Na vrchu budovy by do-
konce vznikla otevřená čítárna s výhledem na část
města. Jedná se o velice zajímavé architektonické
řešení. 

Architekt Václav Hájek ve spolupráci s archi-
tektkou Lenkou Reslovou se více zaměřili na
ukotvení budovy mezi letním kinem a Domem Na
Sboře, kde se narodil národní buditel a kněz
Antonín Marek. Důraz je kladen na umístění v ze-
leni a propojení s městským parkem. Objekt je
čtyřpatrový a využívá stěnu plátna letního kina.
Budova je navržena tak, aby nekonkurovala ostat-
ní zástavbě ve Skálově ulici. 

Ing. arch. Petr Müller z turnovského Profes
projektu zakomponoval stavbu knihovny také do
okolní zeleně. Budova by se skládala z tří hlavních
celků – tyto tři prostory jsou propojeny skrz spo-
lečnou vstupní halu, kde by byla centrální recepce.
Čelo hlavní části směřuje do Skálovy ulice, aby na-
lákalo návštěvníka vstoupit do knihovny. Uvnitř

bychom nalezli dětské oddělení, oddělení pro dospě-
lé, přednáškový sál i zastřešený venkovní prostor. 

Odevzdané návrhy posoudila 11. listopadu 2019
odborná komise, která doporučila zastupitelstvu
města Turnova návrh od Ateliéru A69. Komise by-
la složena ze zástupců města Turnova, architektů
a odborníků z knihovnického prostředí. 

„Cena za projekční práce Ateliéru A69 činí
1 960 000 bez DPH,“ sdělil zastupitelům starosta
města Tomáš Hocke. Doplnil také, že cena není
hodnotícím kritériem, ale vedení města ji chtělo

vědět. Náklady na stavbu nové knihovny ve Ská-
lově ulici jsou odhadovány na 50 milionů korun
bez DPH, z čehož samotná stavba má stát 45 mi-
lionů korun. S knihovnou se plánovalo ve středně-
dobém výhledu rozpočtu města. „Ateliér A69 se
vyzdvihuje o dvě třídy oproti ostatním návrhům.
Je to zajímavá moderní stavba, která nejlépe od-
povídá potřebám 21. století,“ shrnul ředitel kni-
hovny Jaroslav Kříž. A dodal, že stavba v sobě za-
hrnuje skutečně nádherný vzdušný a bezbariérový
prostor s moderními prvky, a taková stavba
v Turnově ještě není. Radní Zbyněk Miklík přišel
s návrhem přístavby knihovny k budově Kul-
turního centra, která by vyšla na poloviční nákla-
dy. Nevidí pádný důvod, proč by měla knihovna
stát ve Skálově ulici. Avšak podle ředitele knihov-
ny mínusy nad tímto řešením převažují nad plusy,
a to jak pro organizaci Kulturní centrum Turnov
tak i městskou knihovnu. 

„Mé názory jsou dlouhodobě stejné. Já každé-
mu zcela jasně dovedu odpovědět, proč má budo-
va stát ve Skálově ulici. Tato lokalita je vytipována
v blízkosti škol, je dobře nastavena čtenářská gra-
motnost, spolupracujeme s MAPEM, moderními
technologiemi, blízko jsou penziony, radnice a vše
naplňuje komunitní aktivity, které knihovna dělá.
Cena nové budovy nebo cena přístavby ke Střel-
nici je neporovnatelná. Věřím, že ZM tuto záleži-
tost podpoří. V roce 2020 budeme slavit 200 let
knihovny,“ sdělila přítomným zastupitelům Eva
Kordová. 

Když se v diskusi rozvinula otázka ohledně par-
kování, ředitel knihovny reagoval, že 70 % čtenářů
dochází do knihovny pěšky a docházková vzdále-
nost z parkoviště U Raka či autobusového nádra-
ží Na Lukách je do 10 minut. 

Pro návrh nové knihovny od Ateliéru A69 bylo
24 zastupitelů, Zbyněk Miklík byl proti a David
Schindler se zdržel hlasování. Město Turnov bude
nyní hledat aktuální dotační tituly, které by mohly
pomoci s financováním stavby. 

Věříme, že se vše podaří a dárek ke 200. letům
turnovské knihovny bude velkolepý. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Turnov je opût o krok blíÏe nové budovû knihovny
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Pozvánka na 
XI. Mûstsk˘ ples
Srdečně zveme všechny příznivce tance, hudby
a dobré nálady na XI. ročník městského plesu,
který pořádá dne 15. února 2020 Město Turnov
ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.

Po celý večer bude hrát Orchestr Ladislava Ba-
reše a těšit se můžete i na další doprovodný pro-
gram. 

Vstupenky lze zakoupit na recepci Kulturního
centra Střelnice. Finanční výtěžek městského ple-
su bude věnován na podporu Městské knihovny
Antonína Marka v Turnově, která právě v roce 2020
oslaví 200. výročí svého založení. 

Pokud by se partnerem městského plesu chtěl
stát kdokoli z turnovské podnikatelské sféry či ve-
řejnosti a věnováním finančního či věcného daru
podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat odbor
školství, kultury a sportu (Lenka Karásková, l.ka-
raskova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 756). 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás! Klára Preislerová, tisková mluvčí

Na sbûrném dvofie je
moÏné zdarma odevzdat
pouÏit˘ potravináfisk˘
a fritovací olej
z kuchynû
Na sběrném dvoře na Vesecku je možné od za-
čátku roku 2020 odevzdat použitý potravinářský
a fritovací olej z kuchyní. Odběratelem bude
firma Makroils CZ s. r. o., která zajistí násled-
nou recyklaci tohoto odpadu. 

Firma oleje vyčistí a výsledná surovina se využi-
je do různých ekologických výrobků.

Na sběrném dvoře na Vesecku je olej shromaž-
ďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje odběratel.
Olej můžete přivážet v uzavřených nádobách (na-
př. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle poky-
nů obsluhy do připravené sběrné nádoby.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Pfiepefiské ulice se 
dotkne uzavírka
Od 15. ledna začaly práce na silnici II/610, a to
v Přepeřské ulici. Rekonstrukce kanalizace
a vodohospodářských sítí by měla být hotová
během března, kdy se na stavbu vrátí po zimní
přestávce společnost Eurovia.

Doprava bude řízená kyvadlově s pomocí sema-
forů, práce budou probíhat po polovinách, prů-
jezd bude vždy zajištěn. „Částečná uzavírka je nej-
déle do 5. března 2020,“ upřesnil Pavel Vaňátko,
vedoucí dopravního odboru turnovské radnice. 

Dopravní omezení se dotkne autobusové do-
pravy a to tak, že nebude obsluhována zastávka
Turnov, ČSAD. Náhradní zastávkou bude zastáv-
ka Turnov, chemička. K malému časovému posu-
nu dojde pouze u linky 671365 (Sobotka – Žďár-
Turnov), která bude v Turnově navazovat na linku
670311. Detaily najdete na portálu veřejné dopra-
vy Libereckého kraje: http://www.iidol.cz/aktua-
lity/7535:pozor-uzavirka-turnov-preperska.html

Mgr. Zdenka Štrauchová

Mûsto Turnov vyhlásilo
dotaãní programy hned
v nûkolika oblastech
Město Turnov vyhlásilo pro rok 2020 dotační
programy v oblasti sportu, kultury, volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež, cestovního ru-
chu, obnovy objektů nacházejících se v městské
památkové zóně města Turnov, obecně pro-
spěšné činnosti a zahraniční spolupráce.

Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020. 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020. 

Podpora cestovního ruchu – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov –
žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020.

Podpora obecně prospěšné činnosti – žádosti se
podávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Podpora zahraniční spolupráce – žádosti se po-
dávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Žádosti do všech dotačních programů se podá-
vají na podatelně Městského úřadu v Turnově.
Všechny potřebné informace k dotačním progra-
mům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední
desce města Turnov ve výzvách k předkládání žá-
dostí o dotaci nebo je lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Lenka Karásková, DiS., 

odbor školství, kultury a sportu
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Turnovská radnice v letošním roce vyčlenila
600 000 korun pro participativní rozpočet s názvem
TVOŘÍME TURNOV. Pokud chcete v Turnově zve-
lebit veřejný prostor, pošlete nám do 31. března
svůj návrh!

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé měs-
to a místní Agenda 21. Tento program zavádí princi-
py trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňo-
vání místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spo-

lupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajiš-
tění dlouhodobě vysoké kvality života. Jednou z fo-
rem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také
tzv. participativní rozpočet. Jde o proces, kterým oby-
vatele města mohou rozhodovat o využití části měst-
ského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu pro-
jektu. Celkový rozpočet pro rok 2020 je 600 000 Kč.
Výše jednoho návrhu je max. 300 000 Kč – do rozpo-
čtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny
související náklady (např. zpracování projektové do-
kumentace).

Jak podat návrh?
• splnit podmínku a být občanem s trvalým bydliš-

těm v Turnově starším 15 let
• předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
• ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním s ko-

ordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

• podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem na
m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes turnov-
skou podatelnu (formuláře naleznete ke stažení na
webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy? 
• radnice návrhy posoudí a zkontroluje
• předkladatelé své návrhy na veřejném setkání od-

prezentují a bude spuštěno hlasování o nejlepších
návrzích

• vítězné projekty budou realizovány v 2. polovině
roku 2020

Všechny důležité informace naleznete na webových
stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Marcela Pilská, koordinátorka 
participativního rozpočtu Tvoříme Turnov

Pojìte Tvofiit Turnov – máme 600 000 korun pro va‰e nápady

Upozornûní pro 
pofiadatele akcí
Zákonem je stanoven noční klid na dobu mezi
22.00 a 6.00 hod. Není-li povolena Zastupitel-
stvem města Turnova výjimka, nesmí být naru-
šen. Každý, kdo chce v roce 2020 pořádat na
území města akci, která bude narušovat noční
klid (od 22.00 do 6.00 hodin), musí požádat
Zastupitelstvo města Turnov o schválení výjim-
ky k nočnímu klidu. Výjimky jsou schvalovány
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. 

Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí do-
ručí na Městský úřad v Turnově, odbor školství,
kultury a sportu nejlépe na předepsaném formulá-
ři, který je dostupný na webových stránkách měs-
ta Turnov v sekci Formuláře nebo ho lze získat na
odboru školství, kultury a sportu. Žádost lze za-
slat i elektronicky na adresu m.markova@mu.tur-
nov.cz. Příjem žádostí je do pátku 13. 3. 2020.
Poté budou všechny předloženy k projednání na
březnové zasedání Zastupitelstva města Turnova.
Akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné

vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22.00
hod. a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vy-
mezenou zákonem.

Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají
rodinných oslav, které není třeba do obecně závaz-
né vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těch-
to nemělo po 22. hodině docházet k rušení noční-
ho klidu. Mgr. Martina Marková, 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Stavební práce v M·
Zborovská zahájeny
Začátkem ledna 2020 začala firma REN-LOK
s. r. o. z Liberce budovat oddělení pro děti
mladší tří let. 

„Z osmi došlých nabídek byla vybrána firma
REN-LOK s. r. o. z Liberce, která podala nejnižší
nabídku ve výši 3,9 milionu korun,“ sdělil Ladi-
slav Osička z odboru správy majetku. Doplnil, že
práce spočívají v předělání bytu školníka na oddě-
lení pro děti mladší tří let a budou trvat do konce
května letošního roku. Kapacita nového oddělení

bude 16 dětí a zahájení provozu se předpokládá
v září letošního roku. 

„Na stavební akci se podařilo získat dotaci
v rozsahu 90 % způsobilých nákladů,“ přiblížila
Eva Krsková z rozvoje města. Projekt pod názvem
„MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení
pro děti mladší tří let“ s registračním číslem CZ
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009967 je realizo-
ván za finanční podpory Evropské unie v rámci
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Městu byla dotace přislíbena v červenci 2019. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

ãtvrtek 27. února 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz
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KAFKA BAND

pátek 24. dubna 2020 – KC Stfielnice – 20.00 hodin

www.kcturnov.cz • kct@kcturnov.cz • tel.: 481 322 083


