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

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

▼
▼

▼

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

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Vážení čtenáři,
o Turnovu jsem už mnohokrát slyšel, že je „jiný“.

Že je sebevědomý, že má rozvinutou občanskou
společnost, že často volí jinak než většina republi-
ky. A tak dále. Společnost Obce v datech přinesla
nedávno zajímavý žebříček, který ukazuje index
kvality života v tuzemsku. Z něj jsme se dozvěděli,
že Turnov zde obsadil neuvěřitelné 10. místo, při-
čemž hodnoceno bylo celkem 206 obcí. Zkrátka se
tu máme dobře: krásná příroda, dostatek pracov-
ních příležitostí, žádný těžký průmysl, kousek do
Prahy… A taky tu máme už 145 let divadlo. Ano,
jsem přesvědčený, že jedním ze zásadních činitelů
ovlivňujících kvalitu života v tomto městě je fakt,
že zde už od roku 1874 máme divadlo. 

V polovině ledna se v něm v rámci divadelní
abonentní řady představilo taneční divadlo Lenka
Vagnerová & Company s představením Gossip
a já v hledišti přemýšlel nad tím, kolik měst veli-
kosti Turnova si něco takového může dovolit? Za-
řadit do abonmá moderní taneční divadlo, navíc
za cenu vstupného, které rozhodně není nízké,

a ejhle – ono je téměř vyprodáno! Troufli jsme si,
zariskovali, vykročili do neznáma… a ono to klap-
lo! Při děkovačce (někteří diváci tleskali vestoje)
bylo i na tvářích tanečníků jasně čitelné překva-
pení – tak vřelou reakci zde určitě nečekali. Ne,
tohle bychom si jinde asi těžko troufli.

V únoru proběhne další Modrý kocour, bude to
opět jistě velkolepé, všichni jste zváni. Pro doplně-
ní úvah o významu divadla pro město si dovoluji
zdůraznit fakt: do letošního ročníku se přihlásilo
pět turnovských divadelních souborů!

Roku 1872 projevili tehdejší představitelé Ob-
čanské záložny velkou odvahu, když kývli na pros-
bu turnovských ochotníků a rozhodli o stavbě
divadla ve dvoře záložny. Také díky této jejich od-
vaze a troufalosti je dnes Turnov desátým nejlep-
ším místem pro život v naší zemi. Ke 145. naroze-
ninám přeji našemu divadlu, aby se podařilo do
finále dotáhnout kompletní projekt jeho dostavby
podle arch. Josefa Pleskota a aby si tak mohly
troufat i budoucí generace divadelníků a vůbec
všech Turnovanů. David Pešek

Troufáme si!

úvodní slovo

Mûstské divadlo Turnov slaví letos 145. narozeniny.
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kulturní pfiehled
pátek 1. února

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

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

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples hotelnictví
a cestovní ruch 200 Kč

sobota 2. února
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
V zemi zrcadel 3D
animovaný 150 Kč / 135 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

17.00 – KINO SFÉRA
Úniková hra
drama/thriller/horror

140 Kč / 125 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ztracená ãest Katefiiny
Blumové 
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

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

20.00 – KC ST¤ELNICE
4. Reprezentaãní ples
Základní umûlecké
‰koly Turnov 200 Kč

nedûle 3. února
14.30 – KINO SFÉRA
Snûhová královna:
V zemi zrcadel
animovaný 130 Kč / 115 Kč

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

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Noc na Karl‰tejnû
volné divadelní představení/muzikál

150 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

pondûlí 4. února
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Hudební pohádky
představení pro školy 50 Kč

úter˘ 5. února
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Dar z nebes
Léčivé divadlo Gabriely Filippi

330 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
A d˘chejte klidnû
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 6. února
17.00 – FOYER KC
Krkono‰e s Krkono‰emi
2018
vernisáž výstavy

18.00 – KINO SFÉRA
Vanuatu – dûti ráje
Cestovatelský klub 90 Kč 

ãtvrtek 7. února
10.00 – KINO SFÉRA
Zlat˘ podraz
drama/romantický 

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

19.30 – KINO SFÉRA
Potomek
horror/thriller 130 Kč / 115 Kč 

pátek 8. února
17.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč

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

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples 8.A
Gymnázia Turnov

160 Kč / 180 Kč

sobota 9. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® pfiíbûh 2 3D
animovaný/akční 160 Kč / 145 Kč

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

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples absolventÛ
a pfiátel OAH· 500 Kč

nedûle 10. února
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® pfiíbûh 2
animovaný/akční 140 Kč / 125 Kč 

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

19.30 – KINO SFÉRA
Veselá vdova
– Franz Lehár
Umění v kině – záznam operety

300 Kč

úter˘ 12. února
19.30 – KINO SFÉRA
Studená válka 
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 13. února
18.00 – KC ST¤ELNICE
Nejlep‰í sportovec mûsta
Turnova roku 2018
vyhlášení ankety

ãtvrtek 14. února
10.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

60 Kč – Kino nejen pro senioryNenechte si ujít skvûlou ãeskou komedii Îeny v bûhu.
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17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie 140 Kč / 125 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Tomá‰ Töpfer
Pohovka 200 Kč / 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Alita: Bojov˘ andûl
akční/sci-fi 140 Kč / 125 Kč

pátek 15. února
17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Alita: Bojov˘ andûl 3D
akční/sci-fi 160 Kč / 145 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples 4.C
Gymnázia Turnov

160 Kč / 180 Kč

sobota 16. února
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pletené pohádky
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! 60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® pfiíbûh 2
animovaný/akční 140 Kč / 125 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
Na stfie‰e
drama/komedie 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč

nedûle 17. února
13.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný

150 Kč / 135 Kč
– Dětské odpoledne (předpremiéra)

15.00 – KINO SFÉRA
Velk˘ rodinn˘ karneval

50 Kč / 30 Kč v masce

17.00 – KINO SFÉRA
Marie, královna skotská
drama/historický 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický

130 Kč / 115 Kč

pondûlí 18. února
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Plenér in Paradis
Bohème
vernisáž výstavy

úter˘ 19. února
20.15 – KINO SFÉRA
Don Quijote
Umění v kině – přímý přenos baletu

250 Kč

stfieda 20. února
19.00 – KAVÁRNA KUS
Marek ·indelka
O literatuře zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
V‰ichni jsme herci 
zahajující představení přehlídky
Modrý kocour

ãtvrtek 21. února
10.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

60 Kč – Kino nejen pro seniory 

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

pátek 22. února
17.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč 

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

sobota 23. února
13.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3 3D
animovaný/dobrodružný

160 Kč / 145 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Nedotknutelní
komedie/drama

130 Kč / 115 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

19.30 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický

130 Kč / 115 Kč

nedûle 24. února
13.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč 

15.15 – KC ST¤ELNICE
BÛh ví, jak to bylo
závěrečné představení přehlídky
Modrý kocour

17.00 – KINO SFÉRA
Úhofii mají nabito
komedie 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Na stfie‰e
drama/komedie 130 Kč / 115 Kč

úter˘ 26. února
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Rudolphin Ensemble
Prague
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč
/ na místě 170 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Cirkus Rwanda
dokumentární 100 Kč / 80 Kč

stfieda 27. února
18.00 – KINO SFÉRA
Borneo
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 28. února
10.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
V‰echno nejhor‰í 2
horor 130 Kč / 115 KčV pofiadu O literatufie se pfiedstaví dal‰í dvojnásobn˘ drÏitel ceny Magnesia Litera – Marek ·indelka.
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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

ãt 7. 2. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

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

Potomek

Mal˘ chlapec v moci
nejtemnûj‰ích sil.

út 5. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Isl./·véd./Bel.,
2018, 100 min., 12+, titulky

A d˘chejte
klidnû

Dvû Ïeny z Islandu, jejichÏ osudy
se neãekanû prolnou.

ne 3. 2. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 8. 2. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
so 9. 2. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

ãt 14. 2., ãt 21. 2., ãt 28. 2. – 10.00
/ 60 Kã – Kino nejen pro seniory

so 16. 2. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 22. 2. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA,
2018, 134 min., 12+, titulky

Bohemian Rhapsody

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

3D so 9. 2. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 10. 2. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
2D so 16. 2. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

animovan˘/akãní, USA, 2019, 114 min., MP, dabing

LEGO® pfiíbûh 2

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

FK

3D so 2. 2. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D ne 3. 2. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘, Rus., 2018,
80 min., MP, dabing

Snûhová
královna:

V zemi zrcadel
Mocn˘ král hledá zpÛsob,

jak zniãit magii.

st 30. 1. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
– Dámská jízda (pfiedpremiéra)

17.00 / 140 Kã / 125 Kã
pá 1. 2., ne 3. 2., ãt 7. 2., so 9. 2.,

ne 10. 2., ãt 14. 2., pá 15. 2.

19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ãt 31. 1., pá 1. 2., so 2. 2.,
pá 8. 2., ãt 21. 2., pá 22. 2.

komedie, âR, 2019, 93 min., MP

Îeny v bûhu

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

so 2. 2. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

drama/thriller/horor, USA,
2019, 100 min., 15+, titulky

Úniková hra

Boj o pfieÏití ve smrtící únikové hfie.

ãt 31. 1. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 7. 2. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama/romantick˘, âR,
2018, 106 min., 12+

Zlat˘ podraz

Pfiíbûh o vá‰nivé lásce, basketbalu,
a Ïivotû ve stínu politiky.
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Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pfiedloÏení studentského prÛkazu (napfiíklad ISIC).

ne 10. 2. – 19.30 / 300 Kã

opereta, USA, 2015,
169 min., MP, titulky

Veselá vdova
–Franz Lehár

Záznam operety
z MET v New Yorku.

út 12. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/romantick˘, Pol./Fr./VB,
2018, 89 min., 12+, titulky

Studená
válka

OceÀovan˘ snímek
o velké osudové lásce.

2D titulky ãt 14. 2. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 15. 2. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2019, 120 min.

Alita: Bojov˘ andûl

Nové sci-fi Jamese Camerona a Roberta Rodrigueze.

so 16. 2. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 24. 2. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

drama/komedie, âR, 2019, 97 min., 12+

Na stfie‰e

Film Jifiího Mádla o prolnutí ÏivotÛ starého muÏe
a vietnamského mladíka.

2D ne 17. 2. – 13.30 / 150 Kã / 135 Kã
– Dûtské odpoledne (pfiedpremiéra)

3D so 23. 2. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 24. 2. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

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

Jak vycviãit draka 3

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

ne 17. 2. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

drama/historick˘, VB/USA, 2018,
124 min., 15+, titulky

Marie, královna skotská

Saoirse Ronan a Margot Robbie v historickém dramatu.

ne 17. 2. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 23. 2. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

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

Léto s gentlemanem

Jaromír Hanzlík jako ‰armantní gentleman v nové komedii.

OPERETA

FK
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Nepfiehlédnûte v programu
Dûtské odpoledne s filmem 
Jak vycviãit draka 3

Třetí díl se Škyťákem a Bezzubkou v únoru zakon-
čí jednu z divácky nejoblíbenějších animovaných
sérií současnosti. V kině Sféra můžete film Jak
vycvičit draka 3 vidět už v neděli 17. února, tedy
několik dní před oficiální českou premiérou. Pro
malé diváky v kině navíc chystáme bohatý dopro-
vodný program. Od 12.30 hodin bude za plátnem
kina probíhat výtvarná dílnička na téma „draci“.
Ze všech obrázků vybereme několik nejlepších
a oceníme je filmovými dárky. Každý dětský účast-
ník se navíc může těšit na kartičky s motivem fil-
mu Jak vycvičit draka 3. Samotná projekce začne
ve 13.30 hodin ve 2D s českým dabingem.

Îeny v bûhu
Producent filmů Tátova volha a Bezva ženská na
krku přináší do kin novou komedii se Zlatou

Adamovskou, Terezou Kostkovou a Ondřejem
Vetchým. Podaří se milující ženě za pomoci svých
dcer splnit poslední manželovo přání – uběhnout
maratón?

LEGO® pfiíbûh 2
Oblíbení hrdinové se vracejí ve světě z kostiček
LEGO, aby zachránili své milované město.
Emmet, Batman a další čelí obrovské hrozbě – ná-
jezdníkům z vesmíru v podobě postaviček LEGO
DUPLO®. 

Alita: Bojov˘ andûl
James Cameron a Jon Landau (producenti filmů
Avatar a Titanic) přinášejí další dobrodružné
sci-fi. 

V režii Roberta Rodrigueze představují svou vi-
zi budoucnosti po boku kyborgů. Někteří z nich
v sobě ukrývají mnohem více, než by kdokoliv oče-
kával. 

so 23. 2. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

komedie/drama, USA,
2017, 125 min., 12+, titulky

Nedotknutelní

Bryan Cranston a Kevin Hart
v novém zpracování slavného pfiíbûhu.

so 24. 2. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

komedie, âR, 2019, 12+

Úhofii mají
nabito

âerná komedie o partû chlapÛ,
která si hraje na URNU.

út 26. 2. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR,
2018, 75 min., 12+

Cirkus
Rwanda

Cesta principála
Cirku La Putyka do Rwandy.

ãt 28. 2. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

horor, USA, 2019,
100 min., 12+, titulky

V‰echno
nejhor‰í 2

Smrtící ãasová smyãka podruhé.

FK

út 19. 2. – 20.15 / 250 Kã

balet, VB, 2019, 165 min., MP

Don Quijote

Pfiím˘ pfienos baletu z Royal Opera House.

BALET
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Mûstské divadlo

J. K. Tyl pfiiváÏí Noc na Karl‰tejnû, dvakrát!
Lomnický divadelní spolek J. K. Tyl se vrací do tur-
novského divadla. Tentokrát s jedním z nejzná-
mějších a nejoblíbenějších českých muzikálů. Na
pomoc si přizval lomnický Pěvecký sbor SDS (pod
vedením spolku ZLOM), který můžete znát z před-
stavení Z muzikálu do muzikálu.

Děj hry nemusíme dlouze představovat. Zachycu-
je slavné období české historie, vládu Otce vlasti,
císaře Karla IV. Hudební komedie vypráví pověst
o údajném zákazu pobytu žen na Karlštejně.
Příběh vycházející z divadelní hry Jaroslava Vrch-
lického proslavila především nesmrtelná hudba

Karla Svobody; scénář napsal Zdeněk Podskalský,
který byl zároveň režisérem filmové verze. 

Pro velký zájem můžete vyrazit na reprízu 31.
března, vstupenky na přidané představení jsou již
v prodeji.

nedûle 3. února od 19 hodin
nedûle 31. bfiezna od 19 hodin
Noc na Karl‰tejnû
muzikál
Mûstské divadlo Turnov, 
150 Kã

Ztracená ãest Katefiiny Blumové
Jedna věc je, co se skutečně stalo. A jiná, jak o tom
informují média. Inscenace světoznámé novely z roku
1974 nejen o smrtících dopadech dezinformačních
článků v podání pražského Švandova divadla.

Příběh hlavní hrdinky popisuje nelítostný mediál-
ní hon a lynč, jemuž je tato skromná a milá dívka
zcela nečekaně vystavena. Na jednom večírku se
Kateřina náhodně seznámí s mladíkem, který
utekl z armády a je podezřelý z terorismu. Mladou
ženu začne vyšetřovat policie a případu se zmocní

bulvární tisk. Články a reportáže jí přičítají všech-
no možné, včetně zapojení do teroristických ak-
cí… Hrají Marie Štípková, Alena Štréblová, Ro-
bert Jašków a Tomáš Petřík.

sobota 2. února od 19.30 hodin
Ztracená ãest Katefiiny Blumové 
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Léãivé divadlo Gabriely Filippi
Činoherní hudební představení Dar z nebes – pří-
běh radosti, který začal slzami, vznikl na motivy
stejnojmenného knižního bestselleru. Zazname-
nává pozoruhodné vyprávění o životě po životě. 

Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají
světlo na tajemství posmrtného života. Tyto po-
znatky mohou být zdrojem porozumění velmi po-
třebného pro dnešní svět, a zejména pro ty, jejichž
blízcí již odešli. Účinkují Gabriela Filippi a Patrik

Kee. V druhé části večera přivítáme hosta, spiso-
vatele, prozaika a cestovatele Josefa Formánka,
autora zfilmované knihy Úsměvy smutných mužů.

úter˘ 5. února od 19 hodin
Dar z nebes
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
330 Kã
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Mûstské divadlo

Pletené pohádky
Sobotní dopolední pohádka bude tentokrát celá
pletená. Loutkové příběhy napsali turnovští diva-
delníci Daniela Weissová a Jaroslav Ipser, kteří
jsou neodmyslitelnými členy turnovského loutko-
vého divadla Čmukaři.

Pod názvem Pletené pohádky se skrývají čtyři pří-
běhy: O statečném kůzleti, O chytrém zajíci,
Kůzlátka a vlk a O zlé koze. Pohádky jsou upletené
z vlny (a to jak loutky, tak celá scéna) a vyprávěné

s lehkou nadsázkou a humorem. Inscenaci přijíž-
dí zahrát Dana Mládová a Petr Mlád z plzeňského
Divadýlka Kuba.

sobota 16. února od 10 hodin
Pletené pohádky
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Pohovka s Tomá‰em Töpferem
V únorovém setkání se můžete těšit na herce, reži-
séra a současného ředitele Divadla na Vino-
hradech Tomáše Töpfera, kde ho v těchto dnech
můžete vidět v roli Lízala v divadelní hře Maryša
(pod režijním vedením Milana Schejbala).

Rodák z Prahy vystudoval brněnskou konzervatoř
a potom herectví na DAMU. Prošel několika diva-
dly, mimo jiné v Ostravě či Šumperku. V roce
1995 se společně s herečkou Eliškou Balzerovou
zasloužili o obnovu zchátralého Hudebního di-
vadla v Nuslích, které dnes známe jako Divadlo
Na Fidlovačce. Tomáš Töpfer je držitelem ceny

Alfréda Radoka za rok 1995 v kategorii nejlepší
mužský herecký výkon (inscenace Jacobowski

a plukovník) a Ceny Thálie za rok 2006 (inscena-
ce Šumař na střeše). Popularitu mu přinesly také
seriálové role četníka Arazíma (Četnické humo-
resky) či doktora Krále (Život na zámku). Veče-
rem provází Milan Schejbal, hudební doprovod
obstará duo Seidl a Půta. 

ãtvrtek 14. února od 19 hodin
Tomá‰ Töpfer
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Cynická tragikomedie Teì mû zabij
„Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať
chceme nebo ne.“

Hra o životě s handicapy a nemocemi, o naději
v beznaději, o naslouchání bližním, v níž nechybí
ani černý humor, je inscenací, která je svým téma-
tem velmi aktuální. 

Představuje příběh jedné rodiny, která žila
šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá
kartami a navždy změní všem životy. To důležité je
ale nikdy neztratit naději. 

Inscenaci do Turnova přiváží Městské divadlo
Mladá Boleslav, v hlavních rolích uvidíte Romana
Teprta, Milana Ligače, Malvínu Pachlovou a Lucii
Matouškovou.

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

Modr˘ kocour se ãasu nebojí!
Divadelní festival Modrý kocour se rychle blíží ke
svému čtvrt stoletému výročí. Už nyní je jasné, že
24. ročník bude historicky ten největší – v Turnově
bude uvedeno neuvěřitelných 26 představení.
A z toho takřka pětina ze samotného Turnova! 

Opět se diváci mohou těšit na pestrou změť kla-
sické činohry, experimentálních představení,
loutkového divadla a pohádek. Opět nebude chy-
bět koncert, tentokrát v podání Tomino & Myslivec
(MIDI LIDI DJs), a divadelní dílna vedená němec-
kým lektorem Frankem Weissem. Jeden z největ-
ších divadelních svátků v České republice startuje
v Městském divadle ve středu 20. února hořkou
komedií Všichni jsme herci aneb co by, kdyby.

Modrý kocour minulý rok vsadil na masitou
a nahou kampaň, která vyvrcholila během páteční-
ho slavnostního zahájení pověšením a snědením
velkého sedmikilogramového výseku hovězího.
Ředitel festivalu Mario Kubaš vysvětloval publi-
ku, že umění musí klást především otázky a nebýt

lacině pěkné. „Když jsem přemýšlel, kam tento
rok nasměrovat energii Modrého kocoura, začal
jsem se ohlížet do minulosti a říkal jsem si, co se za
tu novou dekádu Kocoura podařilo a co ne. A tak
trochu jsem bilancoval. A téma bylo na světě. Za-
volal jsem jedné fotografce z belgických Antverp,
jejíž práci znám, a vydal jsem se do turnovského
Klubu aktivních seniorů…“, usmívá se Mario
Kubaš. „Mnoho seniorů mimochodem Modrého
kocoura zná. Byl to velký zážitek, který se jistě od-
razí i v koncepci slavnostního zahájení, po kterém
opět vystoupí milovaná Anička Duchaňová.“ 

Festival začne tradiční činohrou, Hronovskou
inspirací, opět ve středu večer a dále bude pokra-
čovat od čtvrtečního odpoledne, kdy se mohou di-
váci těšit na další hronovský kousek Útěk a dal-
ších několik představení. Pátek bude patřit dopo-
ledne školkám a školám, která o modrokocouří
představení mají čím dál tím větší zájem. Celý den
vyvrcholí slavnostním zahájením v režii a prove-
dení Maria Kubaše. Po představení Anny Ducha-

ňové začne na Střelnici koncert DJ formace ze
známé kapely MIDI LIDI. „Tento koncept večera
chceme takto držet i nadále. Je vždycky tak velmi
potěšující vidět v hledišti všechny ty divadelníky
z celé republiky, za Modrým kocourem se jezdí až
z Ostravy a Bratislavy, spolu s Turnováky, místní-
mi i krajskými politiky. Ta atmosféra mi přijde
vždy elektrizující,“ říká ředitel festivalu. Hlavní,
sobotní festivalový den vyvrcholí profi představe-
ním Cesta Emericha Ratha, které mapuje neuvěři-
telnou životní pouť a osudy českého sportovce
a dobrodruha, který měl vždy blízko k myšlenkám
Sokola, Skauta či olympionismu. Tím ale maratón
zdaleka nekončí, v neděli se opět startuje pohád-
kou a končí se až večer!

24. ročník festivalu se může pochlubit jedním
obzvláště potěšujícím rekordem. Na jeho prknech
se představí hned pět turnovských inscenací, což
je nejvíce v celé historii festivalu. Vypadá to, že
turnovskému divadlu, ale i díky Modrému kocou-
rovi se otevírá nová budoucnost!

Dekanémor (Kámo‰ drámo‰ Turnov) V‰ichni jsme herci (Divad˘lko na dlani)
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Modr˘ kocour / hudební pozvánky

Leto‰ní rok padnou tfii rekordy!
PROGRAM

stfieda 20. února
19.30 Mûstské divadlo – Všichni jsme herci

(Divadýlko na dlani)

ãtvrtek 21. února
17.30 KC Stfielnice – Ostrov panenek (Rendez-vous

Turnov)
18.30 Mûstské divadlo – Katarze (TAPS Magdaléna

Rychnov)
20.00 KC Stfielnice – Hora della morte (Divadlo

Vydýcháno Liberec)
21.00 Mûstské divadlo – Do kalhot! (Broukovcovo

Kamdivadlo Česká Kamenice)

pátek 22. února
8.00 a 10.00 KC Stfielnice – Zvířátka a loupežníci

(Heřman Heřmanův Městec)
10.00 Mûstské divadlo – Ostře Sledované vlaky

(Ty-já-tr HROBESO Praha)
12.00 kino Sféra – Z ruky dějin (Arnošt Hájek)
12.00 Mûstské divadlo – Ostře Sledované vlaky 
15.00 KC Stfielnice – To i Ono (Oldstars)
16.30 Mûstské divadlo – Rakovinu nevyléčíš

(Frikulíni Liberec)

18.00 KC Stfielnice – 2 hodiny navyše (Divadlo
Atrapa Bratislava)

19.30 Mûstské divadlo – Slavnostní zahájení 
festivalu aneb pantů rej (Mario Kubaš)

20.30 Mûstské divadlo – Ocasem Tygra!
(Anička a letadýlko)

23.00 KC Stfielnice – Tomino & Myslivec (MIDI
LIDI DJs)

sobota 23. února
9.00 KC Stfielnice – Zadlužená princezna (Divadlo

Lůza Hradec Králové)
9.30 Mûstské divadlo – Město nad propastí (Divadlo

Micky Myšákové ZUŠ Jablonec n. N.)

10.30 KC Stfielnice – Dekanémor (Kámoš drámoš
Turnov)

11.30 Mûstské divadlo – Hanako (Turnovské
divadelní studio)

13.30 KC Stfielnice – Odborná porota (Ojebad Praha)
16.00 Mûstské divadlo – Figura cum figuris (Dred)
17.00 KC Stfielnice – Červený trpaslík a poselství

z hradu (Hynkovo hravé divadlo Litoměřice)
19.00 Mûstské divadlo – Útěk (Statické divadlo Ostrava)
20.30 KC Stfielnice – Cesta Emericha Ratha (Nová

krása klášter Broumov)

nedûle 24. února
9.00 KC Stfielnice – Vikingské pohádky (Divadlo

Lůza Hradec Králové)
10.00 Mûstské divadlo – Spolu (Hamlet Železný

Brod)
11.45 KC Stfielnice – Zázračné křeslo (Divadlo

Žumpa Nučice)
13.30 Mûstské divadlo – Pokrevní bratři (Společnost

bloumající veřejnosti Turnov)
15.15 KC Stfielnice – Bůh ví, jak to bylo (Vozichet

Jablonec n. N.)
Změna programu vyhrazena! 
Sledujte aktuální materiály a web festivalu
www.festival-modry-kocour.cz.

Kvintet Rudolphin Ensemble Prague
Smyčcový kvintet Rudolphin Ensemble Prague se
skládá ze špičkových hudebníků, členů České fil-
harmonie, kterými jsou Marcel Kozánek a Libor
Vilímec (housle), Pavel Hořejší (viola), Tomáš
Hostička (violoncello) a Jiří Vopálka (kontra-
bas). 

Kromě svých povinností v orchestru provozují ta-
ké hudbu komorní, která je jejich koníčkem a vý-
zvou. Členové souboru hrají na vynikající nástroje
z dílen evropských houslařských mistrů. Koncert
v Turnově bude obsahovat díla světových hudeb-
ních velikánů W. A. Mozarta, G. F. Händla, A.Vi-

valdiho, J. S. Bacha či G. Bizeta a též díla českých
hudebních géniů A. Dvořáka a B. Smetany. Může-
te se těšit na souznění smyčcových hráčů České
filharmonie – tajemství, které oceňují jak znalci,
tak obyčejní posluchači tohoto světoznámého or-
chestru.

úter˘ 26. února od 19.30 hodin
Rudolphin Ensemble Prague
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Cesta Emericha Ratha (Nová krása klá‰ter Broumov)
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KCT informuje

Nav‰tívíme ostrovy Vanuatu a Borneo 
Únorový Cestovatelský klub nabídne výpravy za
teplem a sluncem. 

Již 6. února nás Tomáš Kubeš vezme na nejpřátel-
štější místo na světě, tropický ráj s průzračným
mořem a stále usměvavými obyvateli – patnáct za-
pomenutých ostrovů země Vanuatu uprostřed
Pacifiku. Uvidíme palmové háje, divoké pláže,
tradiční slavnosti, setkání s duchy i výstup na ma-
gickou a stále činnou sopku Mount Yasur na ost-
rově Tanna. To vše je neopakovatelný ráj plný po-
hody, klidu a jeho neuvěřitelných obyvatel. 

Na konci února se potom v malajské části třetí-
ho největšího ostrova světa se Sašou Ryvolovou
vypravíme na treky pěšky i lodí do tropické džung-
le států Sarawak a Sabah, kde uvidíme divoké
orangutany, nosaté opice kahau, vousatá prasata
i pestré zoborožce. Vydáme se na výpravu za nej-
větší kvetoucí rostlinou světa – raflézií. Nevyne-
cháme ani obrovské jeskyně NP Niah a Mulu, kde
hnízdí tisíce netopýrů a salang, a ponoříme se i do
hlubin moře na proslulém atolu národního parku
Tunku Abdul Rahman. Na závěr si krátce prohléd-
neme i hlavní město Malajsie Kuala Lumpur.

stfieda 6. února od 18 hodin
Vanuatu – dûti ráje 
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra 
90 Kã 

stfieda 27. února od 18 hodin
Borneo
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra 
90 Kã 

Marek ·indelka hostem pofiadu O literatufie
Spisovatel Marek Šindelka vystudoval kulturologii
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a scená-
ristiku a dramaturgii na FAMU, žije v Praze a o li-
teratuře píše mimo jiné i pro Hospodářské noviny.

Jako svou prvotinu publikoval sbírku Strychnin
a jiné básně, která byla oceněna Cenou Jiřího
Ortena za rok 2006. Je autorem románu Chyba,
který byl později převeden i do komiksové podoby.
Velký čtenářský ohlas zaznamenal soubor povídek
Mapa Anny. Marek Šindelka je dvojnásobným
držitelem ceny Magnesia Litera za prózu. Roku
2012 ji získal za sbírku povídek Zůstaňte s námi
a v roce 2017 za svou zatím poslední knihu, ro-
mán Únava materiálu. Ten vypráví příběh běžen-
ce, který za sebou nechal zemi zničenou válkou
a před sebou má jediný cíl – vysněný sever Evropy,
kde se má setkat se starším bratrem, posledním
blízkým člověkem, který mu zbyl. Nemá co jíst,

nemá kde se zahřát, nemá telefon, s nímž ztratil
všechno: mapu, světlo, lidský hlas. Svět, v nějž dří-
ve s bratrem doufali, vnímá už jen jako nekonečný
koloběh výroby, ve kterém jedinec nemá místo.
Knihu lze tedy zároveň číst také jako pohled na
Evropu zvenčí – na virtuální Evropu stvořenou
Wikipedií, ale i na Evropu reálnou, připomínající
velký fungující stroj, obdivuhodně krásný jako
fraktální krystal vody a stejně studený. Jediné, co
tu proti němu stojí, je zranitelné lidské tělo. Tělo
vykořeněného člověka, redukovaného na pro-
blém, na statistický údaj, na materiál…

stfieda 20. února od 19 hodin
Marek ·indelka
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
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KCT informuje

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
sobota 2. února 2019 – Ztracená čest Kateřiny Blu-

mové (abonentní divadelní představení) 320 Kč
nedûle 3. února 2019 – Noc na Karlštejně

(muzikál) 150 Kč
pondûlí 4. bfiezna 2019 – V čem je Korea víc sexy než 

Bali? (benefiční cestovatelská přednáška) 90 Kč
úter˘ 5. února 2019 – Dar z nebes (Léčivé divadlo 

Gabriely Filippi) 330 Kč
stfieda 6. února 2019 – Vanuatu – děti ráje

(Cestovatelský klub) 90 Kč
nedûle 10. února 2019 – Veselá vdova

(záznam opery) 300 Kč*
ãtvrtek 14. února 2019 – Tomáš Töpfer (Pohovka) 

200 Kč / 140 Kč
sobota 16. února 2019 – Pletené pohádky (Mámo, 

táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
úter˘ 19. února 2019 – Don Quijote (přímý přenos 

baletu) 250 Kč *
úter˘ 26. února 2019 – Rudolphin Ensemble Prague

(Turnovský hudební večer) 140 Kč
stfieda 27. února 2019 – Borneo (Cestovatelský klub) 

90 Kč
pátek 1. bfiezna 2019 – Teď mě zabij (abonentní 

divadelní představení) 320 Kč
sobota 2. bfiezna 2019 – Nový erotický ples (ples) 290 Kč
stfieda 6. bfiezna 2019 – Lubomír Brabec – kytarový 

recitál (Turnovský hudební večer) 180 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

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

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

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

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*

* sleva 50 Kč při nákupu vstupenek na pět a více
představení řady „Umění v kině“

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 zare-
gistrujte svůj e-mail k odběru novinek! Každé
pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami a další-
mi informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete
na www.kcturnov.cz, kde stačí kliknout na „no-
vinky e-mailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“
a e-mailovou adresu zde vyplnit. 

Sledujte nás také na instagramu kcturnov
a kino_sfera.

Plesová sezóna pokraãuje
1. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES HOTELNICTVÍ
A CESTOVNÍ RUCH
2. února od 20 hodin
4. REPREZENTAČNÍ PLES ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY TURNOV
8. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 8.A GYMNÁZIA TURNOV
9. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL OAHŠ
TURNOV
15. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4.C GYMNÁZIA TURNOV
1. bfiezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUPŠ A VOŠ
2. bfiezna od 20 hodin
NOVÝ EROTICKÝ PLES
9. bfiezna od 20 hodin
ABSOLVENTSKÝ PLES GYMNÁZIA TURNOV
6. dubna od 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL

Pfiedprodej vstupenek
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Krkono‰e s Krkono‰emi 2018
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na fotografic-
kou výstavu ze soutěže Krkonoše s Krkonošemi
2018.

Redakce měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory u-
spořádala k 50. výročí vydávání vlastivědného ča-
sopisu fotografickou soutěž Krkonoše s Krko-
nošemi. 

Tématem fotografií je horská krkonošská kraji-
na, příroda živá i neživá, ale také přítomnost člo-
věka a jeho aktivity na horách. 

Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 6. února v 17 hodin a potrvá do
2. dubna 2019.

Plenér in Paradis Bohème
V městském divadle bude od 18. února ke
zhlédnutí výstava výtvarných prací žáků tur-
novské uměleckoprůmyslové školy. 

Jedná se o malby vzniklé v plenéru, které auten-
ticky zachycují krajinu Českého ráje, její přírodní
krásy, lidovou architekturu a jiné pamětihodnosti.
Kursu krajinomalby se každý rok účastní žáci dru-
hého ročníku ze všech pěti studijních zaměření.
Během týdne stráveného mimo budovu školy se
seznamují s novou výtvarnou technikou, pozná-
vají krajinu, architekturu a lidové umění. To vše
posléze převádějí do výtvarných prací, a právě
z nich je sestavena aktuální výstava. Vernisáž pro-
běhne 18. února v 18 hodin.

Druh˘ roãník ma‰karního bálu pro dospûlé
Přijďte v sobotu 6. dubna uzavřít letošní plesovou
sezónu s M. T. O. Universal Praha!

Loňský první ročník maškarního bálu se nesl
v úžasné atmosféře a dosáhl úspěchu především
díky návštěvníkům, kteří k nezapomenutelné udá-
losti přispěli tím, že nebrali kostýmy a masky na
lehkou váhu. 

Nenechte si ujít netradiční ples ani vy a ani letos
se určitě nebojte originálních kostýmních kreací –
ty budou ostatně k vidění samozřejmě také na je-
višti. Vstupenky již v předprodeji!

TJ SOKOL Turnov
Skálova 540 
e-mail: sokol.turnov@seznam.cz

29. sokolské ·ibfiinky
Srdečně vás zveme na 29. sokolské Šibřinky – ples
v maskách nejen pro sokoly, které se budou konat
22. února od 20 hodin v turnovské sokolovně.

Kromě orchestru Vladimíra Jánského se může-
te těšit na občerstvení v podobě domácích naklá-
daných hermelínů, utopenců, chlebíčků, koláčů

a zákusků. Téma šibřinek je HOLLYWOOD.
Vstupné 130 Kč v předprodeji / 150 Kč na místě.
Předprodej probíhá v Centru pro rodinu Náruč
(budova sokolovny) – kontakt: Tereza Linhartová,
tel.: 606 605 256

Dûtsk˘ karneval
Zveme vás také na tradiční dětský karneval, který
se bude konat v sobotu 23. února od 15 hodin v so-
kolovně.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v únoru: 
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

Výstavy:
10. ledna–24. února / Kamenáfisk˘ dÛm
Z vrcholÛ Pyrenejí
Fotografická výstava z expedice geologa Jana Bu-
bala. Výstava fotografií představuje výběr toho
nejlepšího, co mineralog a geolog turnovského
muzea zachytil na své cestě do Pyrenejí. 

24. ledna–31. bfiezna / V˘stavní sál
Poklady podzemí
10 let archeologických nálezů v Pojizeří
Výstava nejdůležitějších archeologických výzku-
mů, které zajistilo archeologické oddělení turnov-
ského muzea v posledním desetiletí. 

Sklepení muzea
LUMINISCENCE – CESTA SVùTLA
Výstava je zasazena do historického sklepení tur-
novského muzea a seznamuje návštěvníka pří-
stupnou formou s jevem luminiscence.

Přednášky:
Pfiedná‰kové Putování za minerály III
Třetí ročník cyklu geologicko-cestopisných před-
nášek. Každé úterý od 17 hodin v Kamenářském
domě. Vstupné 30 Kč.

5. února
Republika Mali aneb Za v‰ím hledej zlato 

12. února
Skalní brány tfií svûtadílÛ
Jistě znáte Pravčickou bránu v Českém Švýcarsku.
Jak taková skalní brána vlastně vzniká? Čeští věd-

ci se rozhodli této záhadě přijít na kloub a vydali se
za nimi do tří různých světadílů. 

19. února
Z vrcholÛ Pyrenejí
Přijďte si vyslechnout, co potkalo geologa Jana
Bubala během jeho cesty do Pyrenejí. 

DlaskÛv Statek 
v Dolánkách u Turnova
ÚNOR ZAV¤ENO – Otevfieno pouze 23. února

23. února od 12.30 do 15 hodin
Masopust na Dlaskovû statku
Den, kdy můžete spolu s turnovskými muzejníky,
folklórním souborem Horačky a dalšími hosty
prožít tradiční lidový svátek, kterým se uzavírá maso-
pustní období. Vstupné: dospělí 50 Kč / děti 30 Kč.

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

pátek 1. února
Pololetní prázdniny – zavfieno

stfieda 6. února od 10 a od 11 hodin 
Setkání se zástupkynûmi VZP
Měření tlaku a tuku. 

ãtvrtek 7. února od 9 hodin
Uãíme se ‰ít – ‰ijeme pyÏama pro dûti
Úvodní lekce. Více informací a přihlášení na tel.:
608 968 795. Cena 200 Kč za střih a 4 lekce. Další
lekce 14. 2., 28. 2. a 14. 3.

nedûle 10. února 15 – 17 hodin 
Karneval pro na‰e nejmen‰í
Již tradiční karnevalové skotačení, tanečky, zpí-
vánky a pohybové hry pro rodiny s malými dětmi.
Všichni v maskách! Cena 50 Kč/dítě, 30 Kč/do-
spělí.

stfieda 13. února od 10 hodin 
Setkání s místostarostkou – Ïivot
rodin s mal˘mi dûtmi v Turnovû
Rodinná politika města Turnova. 
Beseda s Mgr. Petrou Houškovou. 

stfieda 13. února od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

pátek 15. února od 10 hodin 
Hranice ve v˘chovû
Proč je děti potřebují? Beseda s waldorfskou pe-
dagožkou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.

ãtvrtek 21. února od 10.30 hodin
V‰e o kojení
Beseda a sdílení zkušeností s laktační poradkyní
Veronikou Udeaja. Cena 50 Kč.

ãtvrtek 21. února od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání. 
Více informací na tel.: 775 964 311. 

ãtvrtek 21. února od 18 hodin
Setkání celiakÛ 
Setkání nejen pro celiaky, ale i pro jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a všechny, které život bez lepku zajímá.

stfieda 27. února 9–12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna. Objednání na tel. 728 328 452
nebo v kanceláři CPR Náruč.

stfieda 27. února od 10 hodin
Maminka maminkám
Péče o dítě 0–2 roky z pohledu fyzioterapeuta. Co
mají zvládnout? Jak je zvedat? Na co si dát pozor? 



únor 2019 | | 17

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov 
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov 

úter˘ 5. února od 18 hodin, ãítárna knihovny v oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ 
Únorové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. 

ãtvrtek 7. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Lovci perel 2018
Třetí ročník čtenářské soutěže je za námi. Pro
všechny účastníky je připraven zábavný program
a pro nejlepší soutěžící odměny. 

ãtvrtek 7. února od 18 hodin, 
poboãka knihovny Turnov II – vlakové nádraÏí
Turnov v obrazov˘ch publikacích
Přednáška PhDr. Miroslava Cogana a Mgr. Davi-
da Marka je zaměřena na publikace, které mapují
historii našeho města nejen textem, ale především
obrazovou přílohou.

úter˘ 12. února od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer – Pletené
pohádky
Hraje LS Čmukaři. 

stfieda 13. února od 9.30 hodin, 
Oddûlení následné péãe nemocnice Turnov 

Biblioterapie pro seniory 
Další setkání s pacienty nad knihou a příběhem
v rámci projektu Aktivně ve stáří. 

ãtvrtek 14. února od 14 hodin, 
klubovna penzionu ÎiÏkova Klubu aktivní senior
pondûlí 25. února od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 27. února od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Banát – ãeské vesnice na bfiehu Dunaje
Cestopisná přednáška cestovatelů Pavla Chluma
a Petra Kvardy provede zájemce po oblasti na bře-
hu řeky Dunaje, po Rumunsku a Srbsku. 

nedûle 17. února od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna koÏená, karnevalová, mu‰-
liãková 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v únoru
věnována výrobkům z kůže, přípravě na karneva-
lové radovánky výrobou masek. 

úter˘ 19. února od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Ztracená generace 
Přednáška Kristiny Váňové, ředitelky Památníku
Karla Čapka ze Strže zaměřená na osudy bratří
Čapků, Eduarda Basse, Františka Langra, Vla-
dimíra Gočára a dalších osobností ze světa uměl-
ců, kteří se scházeli v kavárně Union v letech
1910–1918.

úter˘ 26. února od 16 hodin, 
poboãka knihovny Turnov II – vlakové nádraÏí
Pohádkové ãtení na nádraÏí 
Pro rodiče s dětmi. 

ãtvrtek 28. února od 18 hodin, sálek knihovny ICM 
Tuktukem z Thajska aÏ na Moravu
Únorový Cestovatelský čtvrtek je věnován dobro-
družné cestě z Thajska do České republiky v mo-
torizované tříkolce (tuktuk). 

Galerie Na schodech
V˘stava Ztracená generace
Výstava vznikla u příležitosti stoletého výročí 1. svě-
tové války a zachycuje bratry Čapky mezi přáteli
v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. 
V˘stava potrvá do 30. bfiezna 2019 

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

Základy fotografování 
– od 11. 2. 2019, 17.15 – 18.45 hod., lektor Ing. Ale‰ Hégr
âtení star˘ch textÛ 
(a řešení vybraných problémů z genealogie) – od
12. 2. 2019, 17.00 –18.30 hod., lektorka Mgr. et
Bc. Lenka Křížová
Genealogie pro mírnû pokroãilé 
– od 13. 2. 2019, 17.00–18.30 hod., lektorka Mgr.
et Bc. Lenka Křížová

Vzdûlávací centrum Turnov slaví
15 let – díl druh˘
Rok 2005 začal postupným budováním zázemí
společnosti v samostatném traktu budovy gymná-
zia. Město Turnov vložilo do rezervního fondu
200 000 Kč na technické vybavení a prezentaci
společnosti. V jarním semestru jsme zorganizova-
li již 13 kurzů pro veřejnost a zahájili spolupráci
s firmami, mezi něž patřily Kamax, Grupo Anto-
lin, Sklostroj, Resim a SFS. V únoru jsme se stali
partnery Úřadu práce v Semilech v projektu
S Krakonošem u počítače, ve kterém jsme vzdělá-

vali venkovské obyvatelstvo v podkrkonošském
regionu. 18. května jsme se stali akreditovanou
vzdělávací institucí MŠMT. Začali jsme spolupra-
covat na projektu v rámci Sokrates Grundtvig
„Europe – mit Methode“, jehož nositelem byl
Internationaler Verband der deutschen Volks-
hochschulen, a zorganizovali pro partnery v čer-
vnu mezinárodní konferenci v Sedmihorkách.
1. září jsme zahájili náš první samostatný projekt
Vzděláním k pracovnímu zařazení v oboru pečo-
vatelství a osobní asistence.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

Od pololetí otevíráme nov˘ 
krouÏek – Tvofiení v pohybu
Budeme si hrát s pohybem, budeme vytvářet pří-
běhy či zvuky. Vždy ve čtvrtek od 15 do 16:30 (jed-
nou za 14 dní) v malém sále v budově Žluté po-
norky, Husova 77. Začínáme 14. února.

ãtvrtek 7. února od 18 do 22 hodin
Svût náu‰nic
Přijďte si s námi vyčarovat náušničky snů. Kapa-
cita 10 osob, cena 300 Kč. Rezervace na ladic-
ka@email.cz. 
V˘tvarná dílna Îluté ponorky

stfieda 13. února od 18 hodin
Nejlep‰í sportovec mûsta Turnova
roku 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety. Hlasujte
pro své favority v kategorii „Cena veřejnosti“ na
webových stránkách www.turnovskovakci.cz. 
Velk˘ sál KC Stfielnice

nedûle 17. února od 15 hodin do 17 hodin
Velk˘ rodinn˘ karneval –
Veãerníãek volá aneb hurá do
pohádky
Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrum
Turnov, s.r.o vás zve na karneval do pohádky.
Vstupné 50 Kč, v masce 30 Kč. 
Velk˘ sál KC Stfielnice Turnov

ãtvrtek 21. února od 18 do 22 hodin
Hedvábn˘ ‰perk
Přijďte si vytvořit originální šperk z hedvábného
šálu. Kapacita 10 osob, cena 400 Kč. Rezervace
na terum@seznam.cz.
V˘tvarná dílna Îluté ponorky

ãtvrtek 28. února od 10 hodin
VernisáÏ v˘tvarného salonu dûtí
a mládeÏe Jawor – Turnov 2018
Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2018. 
Kamenáfisk˘ dÛm Muzea âeského ráje Turnov

pondûlí 4. bfiezna–pátek 8. bfiezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor 
s ponorkou 2019 – sportovní
Kapacita 18 osob. Cena 1 500 Kč. 

pondûlí 4. bfiezna–pátek 8. bfiezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor 
s ponorkou 2019 – kreativnû hrav˘
Kapacita 12 osob. Cena: 1 500 Kč.

Turnovské památky
a cestovní ruch 
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. patře infocentra)
4. února–31. bfiezna
Sochy na Vald‰tejnû – Jirka Lode
Vernisáž výstavy akvarelů Jirky Lodeho proběhne
v pondělí 4. února v 17 hodin. Výstavu můžete
zhlédnout do 31. března, vstup zdarma.

Prezentace na veletrhu Holiday
World a Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím RTIC pre-
zentovat na 28. ročníku mezinárodního veletrhu

cestovního ruchu Holiday World, který proběhne
21.–24. února v Praze. Dalším veletrhem cestov-
ního ruchu, kterého se infocentrum zúčastní, bu-
de Euroregion Tour 2019, který se uskuteční 14. –
16. března v Jablonci nad Nisou. Nabízíme provo-
zovatelům turistických cílů, ubytovacích zařízení
či provozovatelům služeb v cestovním ruchu, že
na tyto veletrhy mohou přes RTIC poslat svoje
propagační materiály a to do 14. února.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
V únoru je hrad Vald‰tejn pro vefiejnost uzavfien.

Hrad Valdštejn příjme sezónní pracovníky na po-
zici průvodce. Práce je vhodná nejlépe pro studen-
ty od 16 let či aktivní důchodce. Praxe z jiných pa-
mátkových objektů vítána. Bližší informace na
www.hrad-valdstejn.cz nebo na tel.: 739 014 104

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

pondûlí 4. února od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
Hlad / Hunger 
(M. Vetter, K. Steinberger, Něm., 2009)
Promítání filmu z kolekce dokumentů Promítej
i ty! Pokrok, globální oteplování a poptávka po su-
rovinách. Film přináší detailní a šokující pohled
na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na
třech kontinentech ocitli v pasti současných mezi-
národních poměrů. Vstup zdarma

pondûlí 18. února od 18 hodin, sál Îluté Ponorky
Lucie Vfie‰Èálová: Jihoafrická republika 
Cestovatelská přednáška s večeří
Všehochuť zážitků z okružní cesty přes Kruger
National Park, vodopády Augrabies, Mys Dobré
naděje, ad. Rezervace na 603 164 815, nebo na
webu. Vstupné 180 Kč/ děti, studenti, ZTP 100 Kč
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 • Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ, 
rekreaãních a komerãních objektÛ. 

 
• Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu

• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti. 

• Správa domÛ pro SVJ.

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz

V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináfiÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit. 
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pfiímo u budovy Kulturního centra Stfielnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten. 

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2019

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: Zdenka ·trauchová, Anna Dohnalová, Pavel Charousek, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, MûÚ Turnov.

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

K akcím udržitelného rozvoje každoročně patří
Den země (22. dubna). Do úklidu se zapojily
všechny turnovské základní školy a část středních
škol. Žáci a studenti uklízeli převážně v týdnu od
16. dubna do 20. dubna. Vyčistit se podařilo na-
příklad údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky

i Vazoveckého potoka. Úklid probíhal v turnov-
ských sídlištích, parcích, v okolí škol a uklízela se
také veřejná prostranství ve městě. Některé skupi-
ny věnovaly čas úklidu v Českém ráji – okolí Hla-
vatice, Valdštejna, cesty do Sedmihorek i Kaca-
nov.

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko
2018 v sobotu 7. dubna 2018 město zorganizovalo
úklid v Koškově ulici, podél Jizery u železničního
mostu, na Kotlerově nábřeží, podél náhonu a Ji-
zery. Den země doprovodily také přednášky pro
základní školy a ekologický výukový program pro
předškoláky.

Během Evropského týdne udržitelného roz-
voje (28. května–1. června) Turnov oslavil již čtvr-
tým rokem městský svátek, kterým si připomíná
odchod sovětských vojsk. Radnice se otevřela žá-
kům základních škol, kteří se při komentovaných
prohlídkách seznámili s chodem úřadu, samosprá-
vou, systémem komunálních voleb a samozřejmě
i vedením města.

Začátek září patřil Dnu zdraví, který se konal
ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, měs-
tem a dalšími organizacemi. Kulturně-sportovní
program doplnily prohlídky jednotlivých praco-
višť nemocnice, kam není běžné se podívat (ope-
rační sál, laboratoře, IBD centrum, oddělení ná-
sledné péče či nové „cétéčko“).

Sportovní vyžití žákům základních škol přinesla
akce Pohyb nás baví, do které se zapojily turnov-

Projekt podpofiil zdrav˘ Ïivotní
styl TurnovanÛ
Turnovská radnice je od roku 2011 zapojena do projektu Zdravé město Turnov. Co si pod názvem 
představit? Veškeré snahy o to, aby se lidem ve městě žilo příjemně. Uplynulý rok tak přinesl Turnovanům
řadu akcí, aktivit, kampaní, setkání i možností, jak trávit volný čas. Pojďme si některé připomenout.
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Zdravé mûsto Turnov
ské sportovní spolky s aktivitami jako gymnasti-
ka, stolní tenis, judo, florbal, házená, orientační
běh nebo in-line bruslení. Nabídka různých spor-
tů dala dětem tipy pro trávení volného času aktiv-
ním a zdravým způsobem.

Velmi oblíbenou akcí pro žáky turnovských zá-
kladních škol bylo Putování po památkách, bě-
hem kterého se děti seznámily formou prohlídky
a výkladu s jednotlivými památkami v regionu (ži-
dovskou synagogou, turnovskými kostely či Dlas-
kovým statkem v Dolánkách.) Nechyběla ukázka
dravců s jejich létáním v Rývových sadech. Sou-
částí byla i soutěž s vědomostním kvízem.

S Turnovem II je již několik let spjata akce
Vítání svatého Martina. Martin na bílém koni
dorazil 9. listopadu k ZŠ Turnov Alešova letos již
popáté. Mezi diváky přišly postavy, které se obje-
vují mezi svatým Martinem a Štědrým dnem – ne-
chyběli Mikuláš, Ondřej, Kateřina, Barbora či
Josef s Marií. Postavy na závěr vyrazily mezi lidi
s košíčky plnými svatomartinských rohlíčků.

Milým setkáním Turnovanů je na začátku ad-
ventu Rozsvícení vánočního stromu. Akce naváza-
la 2. prosince na Den pro dětskou knihu Městské
knihovny A. Marka. Na programu bylo rozsvícení
první adventní svíce a sdělení přání lidem. Před-
stavil se nejmladší soubor ZUŠ Turnov Karmínek
pod vedením Jindřicha Bady, z ochozu radnice za-
zněly fanfáry a vánoční melodie Jiřího Richtera.

V průběhu roku se několikrát uskutečnilo Vítání
občánků Turnova s podtitulem „s knížkou do živo-
ta“. Vítání těch nejmenších totiž bylo spojené s pře-
dáváním dárku v podobě knihy. Na vítání se podí-
lelo město Turnov, Městská knihovna A. Marka,
Centrum pro rodinu Náruč, Spolek rodáků a přátel
Turnova a ZUŠ Turnov s kulturním programem.

Čtyři mateřské školy v Turnově jsou zapojeny do
projektu Skutečně zdravá škola. Dvě z nich spl-
nily v roce 2018 přísná kritéria ve stravování a byl
jim udělen bronzový certifikát. Projekt otvírá ško-
lám cestu k novým dodavatelům, podněcuje zá-
jem o kvalitu a původ potravin.

Občané Turnova mají již několik let možnost se
setkat s vedením radnice, dozvědět se o připravo-
vaných projektech, investicích města či probrat
své problémy v dané čtvrti. Setkání se starostou
se v roce 2018 uskutečnilo v centru města, na
Výšince, v Pelešanech, Malém Rohozci, Mašově,
Hruštici nebo Dolánkách.

U důležitých projektů zajímá turnovskou radni-
ci názor veřejnosti. Konají se tak setkání či veřejné
diskuze. Mezi šesti akcemi toho typu se diskuto-
valo nad úpravou údolí řeky Jizery, okresem
Turnov, dostavbou divadla, rekonstrukcí ulice
Komenského a Zelená cesta či nad využitím po-
zemku za Vesnou.

Můj projekt pro Turnov byl vyhlášen díky par-
ticipativnímu rozpočtu v rámci Zdravého města
a MA21. Do hlasování byly zařazeny 4 projekty,
z nichž 2 byly za aktivní účasti veřejnosti realizo-
vány. Prostor pro relaxaci vznikl na břehu Jizery
v Nudvojovicích, atletický stadion byl doplněn
o workoutové hřiště.

Ukončení důležitých investičních akcí města
bylo vždy pozvánkou pro veřejnost, která se mo-
hla přijít seznámit s výsledkem. Můj lepší Turnov
zahrnoval 5 akcí. Obyvatelé Turnova dorazili
3. září na otevření volnočasového centra „Na
Dvojce“, které vzniklo v prostorách střední školy
v Alešově ulici. Den poté bylo představeno veřej-
nosti zázemí na břehu Jizery v Nudvojovicích, na

konci září se konalo slavnostní otevření hřiště
s umělým povrchem. Na začátku prosince se
uskutečnilo otevření pobočky Městské knihovny
A. Marka na turnovském nádraží a Sousedské set-
kání v Přemyslově ulici u příležitosti dokončení
opravy vodovodu a kanalizace.

Velmi aktivní byl v minulém roce Parlament
mládeže města Turnova, který sdružuje zástupce
ze všech základních a středních škol. Celkem pro-
běhlo 9 zasedání. Parlamentáři se zúčastňovali
Majálesu, besed, veřejných diskuzí. Ocenění Dob-
ré praxe získala realizace kampaně o chování ve
virtuálním prostředí Nebuď blbá!

Na webu města Turnova bylo prezentováno ně-
kolik anket, kdy se lidé mohli vyjadřovat k dět-
ským hřištím či informačním zdrojům.

Rok 2018 provázela řada kampaní. Uskutečnila
se kampaň na podporu náhradní rodinné péče,
podporu vlastenectví – Vlajka pro Masaryka,
Vlajka pro republiku, Turnov se připojil ke Dni
pro dětskou knihu Městské knihovny A. Marka,
Týden rodiny offline a řadě dalších. 

Projekt Zdravé město Turnov byl podpořen
z rozpočtu Libereckého kraje.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

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.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Od 1. února nastane změna v platbě za parkování
na náměstí Českého ráje. Prvních 30 minut bude
zdarma, za každou další započatou hodinu řidiči
zaplatí 50 Kč. Změnu odsouhlasili radní na svém
lednovém jednání. 

Řidiči si od února vyzvednou v parkovacím auto-
matu lístek s označením času pro první půlhodinu
zcela zdarma. Vyzvednutí lístku musejí provést
všichni řidiči, kteří chtějí bonus využít. „Lístek
pro půlhodinu zdarma musí být viditelně umístěn
ve vozidle kvůli kontrole městských strážníků,“
upozornil Luboš Trucka z Městské policie Turnov. 

Pokud budou řidiči potřebovat setrvat v centru
města déle, budou si muset naopak připlatit. Cena
každé další započaté hodiny totiž bude 50 Kč.
Tuto částku bude možné zaplatit přímo v parkova-
cím automatu nebo formou SMS. Není možné
kalkulovat s tím, že by se hodina rozdělila na polo-

vinu zdarma a 25 Kč! Vedení radnice věří, že lidé
budou bezplatnou půlhodinu využívat kultivovaně
a výměna aut bude probíhat plynule. Nový systém
čeká průběžné sledování a vyhodnocování. Zpět-
nou vazbu mají dostat radní nejpozději na svém
zářijovém jednání. Vstřícným gestem přijde tur-

novská radnice o nemalý příjem ve svém rozpo-
čtu. Navíc jsou obavy, že většina zájemců o parko-
vání na náměstí stejně nebude uspokojená kvůli
malém počtu parkovacích míst. Změna v systému
zvýší navíc zatížení městské policie, která bude
muset pečlivě hlídat dodržování času stání. 

Kromě parkování na náměstí Českého ráje řeši-
li radní také zpoplatnění parkoviště za budovou
Nové radnice ve Skálově ulici. Zde odsouhlasili,
že cenový tarif bude stejný jako pro celou Skálovu
ulici, tedy 5 Kč za 1 hodinu. Každá další započatá
hodina bude činit 20 Kč. Nové parkoviště má
sloužit především veřejnosti, a proto se zpoplatně-
ním chce radnice vyhnout tomu, že by na plochu
někdo odstavil auto na celý den. „Poplatek je jedi-
ným prostředkem k regulaci automobilů ve měs-
tě,“ nastínila místostarostka Jana Svobodová,
která materiál o parkování na radu předkládala. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí 

Na námûstí se bude parkovat pÛl hodiny zdarma

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje na blížící se termín 15. února 2019, do
kterého se podávají roční hlášení o produkci a na-
kládání s odpady.

Tato povinnost se týká všech původců odpadu,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2018. Kdo
přesáhne limitu, je povinen podat Roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vy-
hlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února
2019. Ohlašování se provádí zvlášť za každou sa-
mostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení
a za každý druh odpadu.

Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povin-
ností), který je dostupný na www.ispop.cz. Každý
subjekt, který podává hlášení, musí být v tomto
systému zaregistrovaný. Bez registrace není mož-

né hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje
ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému
a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve
kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení
a stav jejich zpracování. 

U všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016
k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasí-
lat listinné potvrzení ani připojovat kvalifikovaný
elektronický podpis z důvodu autorizace. Tomu,
kdo nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací
povinnost, hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč. 

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (l.alb-
rechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157 či na
www.ispop.cz).

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba o-
právněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká od-
pad, je původcem odpadů a má dle § 16 zákona
o odpadech řadu povinností. Mezi tyto povinnosti
patří i následující, na které však většina původců

velmi často zapomíná a vystavuje se tak riziku fi-
nančního postihu za neplnění povinností:
– třídit odpady podle jednotlivých druhů
– zabezpečit odpady před odcizením, únikem

a znehodnocením
– odpady předávat pouze oprávněné osobě dle zá-

kona o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. osobám,
které mají patřičná povolení ke sběru, výkupu,
využití nebo odstranění určitých druhů odpadů

– tuto informaci si ověřuje osoba, která odpad
předává

– využívat systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů zavedený obcí pouze na základě
písemné smlouvy s obcí

– vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi za každý odpad zvlášť, tu-
to evidenci je nutné archivovat minimálně 5 let

Ing. Linda Albrechtová, 
odbor životního prostředí

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018
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Každé ráno vládl na silnici u ZŠ Turnov, Žižkova
chaos. Řidiči přivážející děti do školy se chovali
značně neprofesionálně, zastavovali, kde je na-
padlo, někteří dokonce jezdili po chodníku mezi
ostatními žáky. K nepřehledné situaci přispívaly
i zaparkované vozy obyvatelů bytových domů. Dvě
protijedoucí auta se nevyhnula. Bylo tak nezbytné
učinit kroky k bezpečnosti dětí a odlehčení provozu
v dané lokalitě. 

Jako první byly koncem roku 2018 osazeny na
chodník betonové bloky. „Řidičům jsme museli
dát najevo, že se po chodnících nejezdí. Ranní
stav byl před školou neudržitelný, videa od měst-
ských strážníků dokumentovala, jak mezi dětmi
jezdí automobily, jeden z řidičů najel i do policisty,
což považuji za vrchol drzosti,“ popsal starosta
města Tomáš Hocke. 

S opatřeními se snažila pomoci i škola, respek-
tive Spolek Žižkovka. Inicioval, aby každé dítě do-
stalo do žákovské knížky informaci pro rodiče
ohledně ranní dopravy. Ani poté se situace nelep-

šila a přibývalo stížností lidí z bytových domů
u školy. V hustém provozu totiž neměli šanci do-
stat se ze slepé ulice od bývalého kina Bio Ráj.

Kvůli dopravním zmatkům byly za pomoci PČR
a městských strážníků vykázány z ulice zaparko-
vané automobily. „Obyvatelům se omlouvám za
toto mezní řešení. Kdyby tam nebyla škola, nikdy
bychom k tomu nepřistoupili. I v jiných částech
města se parkuje na komunikacích, které nemají

6 m průjezdného profilu, ale škola je něco mimo-
řádného,“ vysvětlil Tomáš Hocke. Jak pokračoval,
turnovská radnice nabízela a bude dále nabízet
obyvatelům k odkoupení pozemky ve vnitroblo-
cích, kde si mohou udělat své soukromé parkoviště. 

Do budoucna plánuje město ještě více tamní loka-
litu odlehčit. „Letos bych rád zadal studii a nava-
zující projekt na rozšíření této komunikace i s ohle-
dem na připravovanou výstavbu bytového domu
v prostoru Bio Ráj. Komunikace by se rozšířila, udě-
laly by se podélné parkovací pruhy, vytvořila se úni-
ková jednosměrná komunikace mezi kotelnou
a sportovními hřišti školy s výjezdem k parku,“
nastínil starosta s tím, že pokud se začne letos pro-
jektovat, akce se neuskuteční dříve než za 2 roky. 

Ideálním místem pro vyložení a naložení dětí
jsou zálivy autobusových zastávek v ulici Žižkova.
Blízko jsou chodníky, po kterých žáci bezpečně
přejdou do školy. Pokud chce rodič dítě doprovo-
dit, může nechat vozidlo na parkovišti za hotelo-
vou školou nebo v ulici Zborovská. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Chodník u Z· ÎiÏkova lemují betonové kostky

Svoz biopopelnic 2019
Stfieda – svoz v tûchto ãástech mûsta
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, 
MALÝ ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC
13. 3. 27. 3.
10. 4. 24. 4.
1. 5. 8. 5. 15. 5. 22. 5. 29. 5.
5. 6. 12. 6. 19. 6. 26. 6. 
3. 7. 10. 7. 17. 7. 24. 7. 31. 7.
7. 8. 14. 8. 21. 8. 28. 8. 
4. 9. 11. 9. 18. 9. 25. 9. 
2. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10. 30. 10.
6. 11. 20. 11.
âtvrtek – svoz v tûchto ãástech mûsta
CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA, U KASÁREN,
HRUŠTICE, KÁROVSKO, DURYCHOV,
VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ, NUDVOJOVICE
14. 3. 28. 3.
11. 4. 25. 4.
2. 5. 9. 5. 16. 5. 23. 5. 30. 5.

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

Pytlov˘ sbûr tfiídûn˘ch odpadÛ
V Turnově pokračuje pytlový sběr tříděných od-
padů. Občané svoje vytříděné odpady odevzdávají
buď na sběrném dvoře na Vesecku nebo je mohou
dávat do kontejneru před sídlem Technických
služeb Turnov s. r. o. v Sobotecké ulici. Občané si
mohou pytle na čtyři druhy tříděných odpadů
(plasty, papír, nápojový karton a směsné kovy)
vyzvednout na Městském úřadě Turnov zdarma. 

V poslední době se stále častěji setkáváme s tím,
že se na ulicích vyskytují tyto pytle a jsou naplněny
směsným komunálním odpadem. Pytle na tříděný
odpad mají sloužit výhradně pro tříděné odpady, ni-
koliv pro směsný odpad nebo na jiné využití v do-

mácnostech. Město Turnov rozdává pytle občanům
zdarma a následně poskytuje za vytříděný odpad
slevu z poplatku. To vše samozřejmě zatěžuje rozpo-
čet města. Proto žádáme všechny, kteří třídí odpad
do pytlů, aby využívali pytle pouze pro tříděný odpad.

Další upozornění se týká všech podnikatelů, kte-
ří mají své provozovny v Turnově. Každý podnika-
tel je povinen si zajistit nakládání s odpady na
vlastní náklady a v souladu se zákonem o odpa-
dech. Není možné, aby podnikatelé odkládali od-
pad do odpadkových košů rozmístěných na ulicích
nebo odnášeli tříděné odpady do nádob na třídění
po městě. Pokud má nějaký podnikatel zájem dá-
vat tříděné odpady do nádob po městě nebo jinak
využívat systém nakládání s odpady, musí mít uza-
vřenu smlouvu s městem Turnov a musí také měs-
tu Turnov platit náklady související s touto služ-
bou. Podrobné informace můžete získat na odboru
životního prostředí (Ing. Sedláková, 481 366 161).

Ing. Zuzana Sedláková,
odbor životního prostředí MěÚ Turnov
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Projekt výchovy ke čtenářství Knížka pro prvňáč-
ka má už v Turnově a okolí svou tradici. Vždy je za-
hajován před prvním vysvědčením prvňáčků kon-
cem ledna slavnostním pasováním dětí do Řádu
rytířů čtenářů.

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je
opět zaměřen na letošní žáky prvních tříd základ-
ních škol a pro žáky druhých, případně třetích
ročníků speciální školy. Žáci se do projektu zapo-
jují prostřednictvím dětského oddělení Městské
knihovny Antonína Marka, která pro ně připravuje
téměř celý školní rok hodiny výchovy ke čtenářství,
besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavy,
společná čtení dospělých s dětmi a podobně. 

Cílem projektu je přivést děti od počátku školní
docházky do knihovny a vytvořit u nich jak návyk
na pravidelnou četbu, tak rozšiřovat jejich doved-
nosti v získávání informací ze všech možných do-
stupných zdrojů. Včasné zvládnutí čtení s porozu-
měním pomáhá dětem úspěšně zvládat všechny
vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější
úspěšné středoškolské, případně vysokoškolské
studium. Úspěšní účastníci projektu obdrží na zá-
věr první třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je

specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze
pro prvňáčky v příslušném školním roce do pro-
jektu přihlášené a nedá se nikde koupit. Odměnou
za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka
pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky dostat. Ve školním roce
2018/19 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
Každoročně se projektu zúčastní prvňáčci z tur-

novských základních škol, ale i ze spádové oblasti
Turnovska. Za 11 ročníků to již bude přes 5 000
dětí celkově.

Ráda bych poděkovala za spolupráci v předcho-
zích ročnících králi a královně všech knih, a to pa-
ní Elišce Gruberové a Janu Zárybnickému. 

V časovém harmonogramu do konce června
2019 navštíví prvňáčci po slavnostním pasování
knihovnu ještě několikrát. Po získání řádu Rytíře
čtenáře a první průkazky do knihovny děti plní řa-
du úkolů v dílnách čtení, pořadech, soutěžích
a nakonec vše vyvrcholí na konci školního roku
předáním knížek všem zúčastněným dětem, koná
se vždy v červnu v městském divadle na Slavnosti
abecedy a čtení.

Nad letošním 11. ročníkem projektu u nás
v Turnově převzala záštitu spisovatelka Ivona
Březinová a ilustrátorka Vlasta Baránková. V je-
jich autorské dílně vznikla první knížka pro prv-
ňáčka Okno do komína. 

Tento ročník Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka je také součástí projektu Rok Ivony Bře-
zinové.

Eva Kordová, realizátorka projektu, 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

UÏ jsem ãtenáfi – KníÏka pro prvÀáãka 

·koláci a jejich prázdniny

Nejbližší prázdniny čekají na školáky v polole-
tí, a to v pátek 1. února 2019. Týden volna si
budou moci užívat v období jarních prázdnin,
které jsou stanoveny pro Liberecký kraj a další
oblasti v termínu od 4. března do 10. března
2019.

„Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů,“ přiblížila Mgr. Mar-
tina Marková, vedoucí odboru školství, kultury
a sportu. Dnem volna bude tradičně Velikonoční
pondělí. Hlavní letní prázdniny budou trvat od so-

boty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Škol-
ní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

„Zápisy k povinnému vzdělávání do základních
škol proběhnou v dubnu 2019 a do mateřských
škol v květnu 2019. Podrobnější informace bude-
me včas zveřejňovat,“ doplnila Marková. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odbo-
ru v budově radnice, (pravé schodiště – kancelář
číslo 202) v pondělí a středu od 7.00–12.00 hodin
a od 13.00–17.00 hodin. Při jiném způsobu platby

je nutné zjistit si u správce poplatku – tel. č. 481
366 202 příslušný variabilní symbol, aby byla
platba správně zaúčtována. Tento variabilní sym-
bol je možné používat i pro následující roky při
platbách trvalým příkazem převodem z účtu.

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu

je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč
Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-

šuje o polovinu příslušné sazby.

Zdeňka Salačová, finanční odbor



Turnov si dÛstojnû 
pfiipomenul smutné 
v˘roãí

Dne 13. ledna 1943 byli turnovští Židé odveze-
ni z turnovského nádraží na shromaždiště
v Mladé Boleslavi, odkud byli transportem Cm
16. ledna odvezeni do Terezína a prakticky oka-
mžitě 20. ledna transportem Cq do Osvětimi
(Auschwitz – Birkenau). Do Turnova se po vál-
ce z 550 lidí vrátilo pouhých 19 přeživších.

Připomenutím tohoto smutného výročí se stala
modlitebna turnovské synagogy, kde k večeru 13.

ledna proběhlo představení ochotnického spolku
VaTiMaJiVa. Večerní setkání začalo písní „Sbor
Židů“ z opery Giuseppe Verdiho „Nabucco“. Na
motivy knihy Elie Wiesela „Příběhy proti smut-
ku“ ochotnický spolek z pěti členů odehrál pásmo
složené z židovských písní a příběhů zbožných
chasidů. Příslušníci chasidského hnutí v 18. a 19.
století v Polsku a na Ukrajině odolávali těžkému
životu, nepřátelství okolí i chudobě radostnými
modlitbami, písněmi, tancem a živou, prožitko-
vou spiritualitou. 

Vystoupení bylo oceněno potleskem a na závěr
si návštěvníci společně s účinkujícími zazpívali ži-
dovskou píseň HEVENU ŠALOM ALEJCHEM –
„Mír s vámi“. Děkujeme za pěkný zážitek.

https://www.youtube.com/watch?v=CvVeaqk
1wlA

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace

Dotace z Fondu 
na podporu sociální 
oblasti Turnova

Odbor sociálních věcí upozorňuje na vyhlášení
dvou výzev k předkládání žádostí o dotaci

z Fondu na podporu sociální oblasti města
Turnova. 

První výzva k předkládání žádostí o finanční
prostředky je určená na podporu sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb. Druhá výzva k před-
kládání žádostí o dotaci je stavená na podporu so-
ciální oblasti. Jde například o aktivity pro rodiny
s dětmi, osoby se zdravotním postižením a senio-
ry, protidrogovou prevenci či sociálně a zdravotně
preventivní programy. 

Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 18. února do 4. března 2019 (12.00 hodin).
Bližší informace je možné získat na internetových
stránkách města, buď v sekci Dotace města – so-
ciální oblast nebo na Úřední desce. 

Klára Vlková, 
referentka odboru sociálních věcí
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ãtvrtek 28. února 2019

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

První den roku 2019 patřil v Turnově novoroční-
mu ohňostroji, který se konal tradičně Na Lukách.
Světelnou hru rachejtlí sledovaly stovky lidí. 

V rámci doprovodného programu vystoupila půl
hodinu před odpočítáváním kapela Duo BigBand,
moderování se ujala Eva Kordová z Městské kni-
hovny Antonína Marka v Turnově. Děti, které při-
nesly nakreslený obrázek na téma „Vánoce a můj
nejhezčí dárek“, dostaly sladkou odměnu. 

Turnovské občany v novém roce přivítal staros-
ta města Tomáš Hocke. „Rád bych Vám popřál
hodně štěstí, zdraví, splněných přání, spoustu
správných lidí kolem sebe. Zároveň přeji, abyste

život jen tak nemíjeli, ale pokud možno ho inten-
zivně žili a aby se nám v Turnově, v našem kraji
i v naší republice dařilo. Přeji klidný rok 2019
a doufám, že pro nás bude rokem šťastným.“ 

Město Turnov děkuje partnerům ohňostroje: 
ZIKUDA – vodohospodáfiské stavby spol. s r. o., Ontex CZ s. r. o.,
Final – obaly, s. r. o., PIVOVAR SVIJANY, a. s., TREVOS, a. s.,
Richter autoservis s. r. o., GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.,
Autosklo Turnov, CRYTUR, spol. s r. o., Granát, druÏstvo umûlec-
ké v˘roby, Turnov, KONTAKT – sluÏby motoristÛm, spol. s r. o.,
KA·ÍR, s. r. o., Tenisová hala Turnov (Jan Kreysa), Obchod pneu
s. r. o., Vianor, ·roubárna Turnov, a. s., BusLine.

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí

Nebe nad Turnovem se rozzáfiilo ohÀostrojem
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