
H L A S Y  A  O H L A S Y  T U R N O V S K A

duben 2019zdarma

Iva JanÏurová
jako b˘valá 
uãitelka 
s brokovnicí

Petra Jungmanová a Jifií ·trébl v Druhé kapitole 
skvûlá komedie v podání praÏského Divadla S. K. L. O. > 9

Akustick˘ koncert Janka Ledeckého
v Mûstském divadle pfiedstaví své písnû v unplugged úpravách > 10

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | duben 2019

▼
▼

▼

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

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

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

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Vážení čtenáři,
každý rok touto dobou projednává vedení společ-

nosti Kulturní centrum Turnov s.r.o. výroční zprávu
o její činnosti za předchozí rok. Dovolte mi tedy ma-
lé ohlédnutí za rokem 2018.

Budova KC Střelnice je v provozu již deset let.
V minulém roce jsme proto svou pozornost zaměři-
li na řadu dílčích oprav v budově a též na několik
drobných projektů, které měly za cíl zútulnění ně-
kterých prostor. Opravovali jsme podlahy na vel-
kém sále a ve foyer a také povrchy na terase vedle
sálu; hlavní jarní aktivitou však byla částečná pro-
měna celé recepce KC Střelnice. 

Nejzajímavější proměny však neproběhly ani
tak na opravách budov, jako spíš v „softwaru“ or-
ganizace: od září je na recepci KC Střelnice možné
platit prostřednictvím platebních karet, novou po-
dobu získal náš pravidelný newsletter. Pro diváky
jistě velmi atraktivních změn doznaly weby – ved-
le úpravy stávajícího webu KCT je tou nejmarkant-
nější novinkou spuštění samostatného webu kina
Sféra.

V organizaci samotných kulturních a společen-
ských akcí, tedy v oblasti, jež je naší hlavní činností,
jsme překročili další magickou hranici, totiž celko-
vý počet uskutečněných akcí. Těch bylo roku 2018
hodně přes 900. Samozřejmě ne každá taková akce
měla váhu plesu, velkého koncertu nebo divadelní-
ho festivalu, ale ke každé akci u nás nebo za naší
spolupráce uskutečněné bylo třeba individuálního
přístupu a zabezpečení její bezproblémové realiza-
ce. Občas se sám sebe ptám, kolik toho ještě zvlád-
neme?

A přestože se z jistě pochopitelných důvodů
občas trochu bráním novým nápadům, každý rok
nějaký takový zrealizujeme. V roce 2018 to byl třeba
povedený Maškarní bál pro dospělé. Při něm mas-
kami zaplněný sál KC Střelnice zažil jedinečný večírek,
jehož (nejen) hudební doprovod obstaral unikátní
soubor M.T.O. Universal Praha v čele se sólisty To-
mášem Hanákem, Lenkou Vychodilovou či Fran-
tiškem Skálou. Akce se nadmíru povedla, a proto
Vás s velkou radostí zvu na její další ročník – v so-
botu 6. dubna. David Pešek

Ohlédnutí

úvodní slovo

M.T.O. Universal Praha
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kulturní pfiehled
pondûlí 1. dubna 

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Sny ve Vegas
travesti show

v předprodeji 290 Kč / na místě 320 Kč

úter˘ 2. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 160 Kč / 145 Kč

– Dámská jízda (předpremiéra)

stfieda 3. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Norsko
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 4. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Zrodila se hvûzda
drama/romantický/hudební

60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama

140 Kč / 125 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

18.00 – KOSTEL âESKOSLOVENSKÉ 
CÍRKVE HUSITSKÉ
Pûveck˘ sbor Antonín
Dvofiák: Koncert
duchovní hudby
host sbor Bořivoj
z Lomnice nad Popelkou

19.30 – KINO SFÉRA
Shazam!
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

pátek 5. dubna
17.00 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Shazam! 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
ZA-BEAT! &
RozumBrothers
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

22.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie 130 Kč / 115 Kč

sobota 6. dubna
8.30 – FOYER KC
Burza filatelistÛ

14.30 – KINO SFÉRA
Velké dobrodruÏství
âtyfilístku
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

17.00 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 140 Kč / 125 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Ma‰karní bál
hudební doprovod M.T.O.
Universal Praha
v předprodeji 240 Kč / na místě 300 Kč

nedûle 7. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Velké dobrodruÏství
âtyfilístku
animovaný/rodinný 140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 140 Kč / 125 Kč

pondûlí 8. dubna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Druhá kapitola
Abonentní divadelní představení
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

úter˘ 9. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
O kfii‰Èálovém srdci
představení pro školy 50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Domestik 
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 10. dubna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ars Cameralis
– Gotika v âechách
Turnovský hudební večer
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

ãtvrtek 11. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Favoritka
životopisný/historický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Trabantem tam
a zase zpátky
dokumentární/road movie

140 Kč / 125 Kč

17.30 – KC ST¤ELNICE
Módní pfiehlídka Stylu 2.0

19.30 – KINO SFÉRA
Hellboy
akční/fantasy 140 Kč / 125 Kč

pátek 12. dubna
17.00 – KINO SFÉRA
Shazam!
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Trabantem tam
a zase zpátky
dokumentární/road movie

140 Kč / 125 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Dûdkové 
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

22.00 – KINO SFÉRA
¤bitov zvifiátek
horor 140 Kč / 125 KčMa‰karní bál pro dospûlé za doprovodu M.T.O. Universal Praha
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kulturní pfiehled
sobota 13. dubna

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Krysáci a ztracen˘
Ludvík
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Velké dobrodruÏství
âtyfilístku
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Hellboy
akční/fantasy

140 Kč / 125 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Laxigal & Ty krávo
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

nedûle 14. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Velké dobrodruÏství
âtyfilístku
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
¤bitov zvifiátek
horor 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama 140 Kč / 125 Kč

pondûlí 15. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zdenûk Izer:
„Na pln˘ coole“
zábavný pořad

v předprodeji 240 Kč /
na místě 270 Kč

úter˘ 16. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ale‰ Háma
Pohovka 200 Kč / 140 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Îena na váleãné stezce
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 17. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
·picberky – Zimní plavci
na ·picberkách
Cestovatelský klub 90 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Waldovy Matu‰ky
hudební pořad k 10. výročí úmrtí
Waldemara Matušky

v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč

ãtvrtek 18. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Zelená kniha
drama/komedie/road movie

120 Kč / 100 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební 120 Kč / 100 Kč

pátek 19. dubna
17.00 – KINO SFÉRA
Trabantem tam
a zase zpátky
dokumentární/road movie

140 Kč / 125 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Shazam! 3D
akční/dobrodružný 160 Kč / 145 Kč

22.00 – KINO SFÉRA
La Llorona: Prokledá Ïena
horor/thriller

140 Kč / 125 Kč – Horror night

sobota 20. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3 3D
animovaný/dobrodružný

160 Kč / 145 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Rusalka – Antonín Dvofiák
Umění v kině /záznam opery 300 Kč

nedûle 21. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
Shazam!
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zrodila se hvûzda
drama/romantický/hudební

120 Kč / 100 Kč

úter˘ 23. dubna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Arpa Doro
harfový koncert
v předprodeji 150 Kč / na místě 170 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
3 dny v Quiberonu 
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 24. dubna
17.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pidipiknik 2019 
závěrečná vystoupení žáků literárně
dramatického oboru ZUŠ Turnov

vstupné dobrovolné

19.00 – KC ST¤ELNICE (VELK¯ SÁL)
Erik Tabery
O literatuře vstupné zdarma

ãtvrtek 25. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Janek Ledeck˘
– Akustické turné
koncert dle místa sezení

590 Kč / 550 Kč / 490 Kč

úter˘ 30. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
PasaÏéfii
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

Dal‰í program kina Sféra
na 24.–30. dubna naleznete
na www.kinoturnov.cz
Pfiipravujeme:
Avengers: EndgameOãekávan˘ snímek Avengers: Endgame na plátnû kina Sféra na konci dubna.
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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

út 9. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/thriller, âR/Svk.,
2018, 117 min., 12+

Domestik

Psychologické drama o rozpadu
tûla i vztahu Adama Sedláka.

ãt 11. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

Ïivotopisn˘/historick˘, Ir./VB/USA,
2018, 119 min., 15+, titulky

Favoritka

Historick˘ portrét Anny Stuartovny
a boje o její vliv.

út 2. 4. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
– Dámská jízda (pfiedpremiéra)

140 Kã / 125 Kã
17.00 – ãt 4. 4., pá 5. 4.,
so 6. 4., út 9. 4., so 13. 4.

19.30 – so 6. 4., ne 7. 4., ne 14. 4.

komedie/drama, âR, 2019, 95 min., 12+

Teroristka

FK

Iva JanÏurová bere spravedlnost do sv˘ch rukou.

ãt 4. 4. – 10.00 / 60 Kã – Kino nejen pro seniory
ne 21. 4. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã

drama/romantick˘/hudební, USA,
2018, 136 min., 12+, titulky

Zrodila se hvûzda

Lady Gaga jako rodící se hvûzda po boku Bradleyho Coopera.

so 6. 4. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 7. 4. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 13. 4. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 14. 4. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

animovan˘/rodinn˘, âR, 2019, 72 min., MP

Velké dobrodruÏství 
âtyfilístku

Kreslen˘ âtyfilístek se vrací na filmové plátno.

2D ne 7. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D so 20. 4. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 21. 4. – 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!

2D titulky ãt 4. 4. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 5. 4. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing pá 12. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 19. 4. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing ne 21. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2019, 132 min., MP

Shazam!

Studio DC pfiedstavuje chlapce v tûle superhrdiny.
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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).

ãt 18. 4. – 19.30 / 120 Kã / 100 Kã

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

Bohemian
Rhapsody

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

út 16. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/akãní, Isl./Fr./Ukr.,
2018, 101 min., 15+, titulky

Îena na
váleãné stezce

Nenápadná Ïena vede boj
s prÛmyslov˘mi giganty.

FK

pá 5. 4. – 22.00 / 130 Kã / 115 Kã – Noãní projekce
ãt 18. 4. – 10.00 / 60 Kã – Kino nejen pro seniory
so 20. 4. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ãt 25. 4. – 10.00 / 60 Kã – Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2019, 93 min., MP

Îeny v bûhu

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

ãt 18. 4. – 17.00 / 120 Kã / 100 Kã

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

Zelená kniha

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

titulky ãt 11. 4. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
dabing so 13. 4. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

akãní/fantasy, USA, 2019, 121 min., 15+

Hellboy

Oblíben˘ temn˘ hrdina se vrací v novém zpracování.

pá 12. 4. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã – Horror night
ne 14. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

horor, USA, 2019, 100 min., 15+, titulky

¤bitov zvifiátek

Horor podle nejdûsivûj‰ího románu Stephena Kinga.

ãt 11. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
pá 12. 4. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 19. 4. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

dokumentární/road movie, âR, 2019, 105 min., 12+

Trabantem tam
a zase zpátky

Nejnovûj‰í v˘prava „Ïlutého cirkusu“ Dana Pfiibánû.
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kino Sféra

Nepfiehlédnûte v programu
Teroristka vstoupí do kina Sféra
pfiedpremiérou
Očekávaná komedie Teroristka od tvůrců filmu
Teorie tygra má celostátní premiéru ve čtvrtek
4. dubna. V rámci Dámské jízdy však bude možné
film v kině Sféra zhlédnout již o dva dny dříve!
Všichni příchozí se mohou těšit na welcome drink
a losování o filmové dárky.

Film představí Ivu Janžurovou jako bývalou uči-
telku Marii, která odjakživa nesouhlasila s jakým-
koli násilím. Když ale proti arogantnímu strůjci
lokálního zla (Martin Hofmann) nic jiného nepo-
může, rozhodne se vzít spravedlnost do vlastních
rukou. Jak ale říká z vlastní zkušenosti její bývalý
žák (Pavel Liška): „Kriminalita jenom vypadá jedno-
duše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“

Dvofiákova Rusalka z Metropolitní
opery v New Yorku
V sobotu 20. dubna promítáme záznam slavné čes-

ké opery Rusalka v podání světových operních hvězd
z Metropolitní opery v New Yorku. V roli Rusalky
se představí americká sopranistka Renée Fleming.

Velké dobrodruÏství âtyfilístku
Animovaní hrdinové Fifinka, Pinďa, Bobík a Myš-
pulín u táborového ohně vzpomínají na dobro-
družství, která v uplynulém roce zažili. Čí příběh
bude ten nejkrásnější?

Shazam!
Nový film od studia DC pro všechny, kteří v dětství
toužili získat superschopnosti. Patnáctiletý Billy
Batson se při vyslovení jména „Shazam“ změní
v hrdinu a s komickým nádechem nám ukáže, jaké
to je lovit po vyučování padouchy.

Trabantem tam a zase zpátky
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava
smečky dobrodruhů pod vedením Dana Přibáně

uzavírá cesty trabantů ve velkém stylu. Česko-slo-
vensko-polskou posádku vybavenou černým hu-
morem, sebeironií a obrovskou vůlí tentokrát čeká
cesta z Indie až domů.

Avengers: Endgame
Jedenáct let směřoval filmový vesmír studia Marvel
k tomuto momentu. V již dvaadvacátém snímku sé-
rie budou muset hrdinové napravit strašlivý čin ti-
tána Thanose z Infinity War. V sázce je úplně vše.

pá 19. 4. – 22.00 / 140 Kã /
125 Kã – Horror night

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

La Llorona:
Prokletá Ïena

Prokletá matka v hororu
od producenta Jamese Wana.

so 20. 4. – 19.30 / 300 Kã

opera, USA, 2014,
195 min., MP

Rusalka /
Antonín Dvofiák

Slavná Dvofiákova opera
z Metropolitní opery v New Yorku.

út 23. 4. – 19.30 / 100 Kã / 80 Kã

drama, Nûm./Rak./Fr.,
2018, 115 min., 15+, titulky

3 dny
v Quiberonu

PÛsobiv˘ portrét herecké ikony
Romy Schneider.

út 30. 4. – 19.30 / 100 Kã / 80 Kã

dokumentární, âR,
2018, 77 min., 12+

PasaÏéfii

Jak si mladíci pfiedstavují odchod
z dûtského domova? 

FK FK

Seznam projekcí na www.kinoturnov.cz

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2019, 12+

Avengers: Endgame

Velkolepé finále superhrdinÛ Marvelu.

OPERA
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Najdou Krysáci Ludvíka?
Dubnová sobotní dopolední pohádka bude patřit
nerozlučné partě přátel: Hubertovi a Hodanovi,
dvěma krysákům, laboratornímu potkanovi Edo-
vi a sádrovému trpaslíkovi Ludvíkovi. Najdete je
na malém smetišti u Vizovic, jak prožívají jedno
dobrodružství za druhým.

Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké dobro-
družství, protože Ludvík se ztratil! Začíná nebez-
pečná pátrací akce. Krysáci se nejdřív vypraví za
moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, potom
za věčně hladovým a trochu přihlouplým kocou-

rem Brunem a také za ospalou a popletenou mů-
rou Agátou a zmijí Klotyldou. 

Přijďte zjistit, jak to všechno dopadne, jestli se
přátelé opět shledají, a zda se všichni šťastně vrátí
domů.

sobota 13. dubna od 10 hodin
Krysáci a ztracen˘ Ludvík 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Druhá kapitola pobaví i dojme
Romantická komedie o dvou opuštěných lidech,
o vdovci a rozvedené ženě, které se jejich nejbližší
snaží dát dohromady. A věřte nebo ne, proti své vů-
li se do sebe zamilují. Inscenace tak všem ukazuje,
že je možné se znovu zamilovat a být šťastný.

Neil Simon, jeden z nejoblíbenějších amerických
dramatiků, se při psaní hry inspiroval svým vlast-
ním životem. V pražském Divadle S. K. L. O. mě-
la inscenace premiéru v prosinci roku 2017, režie
se ujal Jakub Nvota. Kromě skvělého hereckého

obsazení (Petra Jungmanová, Jiří Štrébl, Alena
Štréblová, David Punčochář) se můžete těšit také
na hudbu Beatles či Paula McCartneye; právě je-
jich písně totiž představení protkávají.

pondûlí 8. dubna od 19.30 hodin
Druhá kapitola 
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Zdenûk Izer se vrací
S novým celovečerním programem pojmenovaným
„Na plný coole“ se do turnovského divadla vrací
oblíbený český komik. Nenechte si ujít večer plný je-
dinečného humoru, který vám procvičí bránice. 

Vyučený automechanik, který letos oslaví třiapa-
desáté narozeniny, se jako komik projevoval již
v dětství. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal
v roce 1994, kdy na České televizi začal účinkovat
po boku Marka Dobrodinského v mnoha scén-
kách. V současné době se věnuje vlastním pořa-

dům, na kterých vystupuje od roku 2017 sólově.
I v Turnově přijdou na řadu oblíbené scénky, paro-
die a imitování celé řady populárních českých i za-
hraničních zpěváků a zpěvaček.

pondûlí 15. dubna od 19 hodin
Zdenûk Izer: „Na pln˘ coole“ 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 240 Kã / na místû 270 Kã
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Stfiedovûká hudba opût v Mûstském divadle
Po několika letech se do naší koncertní nabídky vrací
středověká hudba, a to díky souboru Ars Cameralis,
který se věnuje poučené interpretaci hudby vrchol-
ného středověku již od svého založení v roce 1963.

Soubor má ve svém repertoáru středověkou hud-
bu z dob 13. až 15. století, ale také hudbu součas-
nosti. Vedoucím souboru je hudební skladatel
a klarinetista Lukáš Matoušek, dalšími členy pak
mezzosopranistka Oldřiška Musilová, klavírista

a skladatel Hanuš Bartoň a violista Jiří Richter.
Všichni členové souboru ovládají hru na několik
historických nástrojů.

stfieda 10. dubna od 19.30 hodin
Ars Cameralis – Gotika v âechách 
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Ale‰ Háma hostem Milana Schejbala
V dubnu usedne na Pohovku český herec, zpěvák,
kytarista a moderátor Aleš Háma, kterého určitě
znáte i z divadelních muzikálů a televizních pořa-
dů. Svůj hlas jako dabér propůjčil například
Leonardu Hofstadterovi z populárního americké-
ho sitcomu Teorie velkého třesku. 

Již při studiu pražské konzervatoře účinkoval
v kladenském Divadle Jaroslava Průchy, v jeho po-
zdější divadelní kariéře se objevují výhradně praž-
ské muzikálové produkce a scény. Na kontě má
nesčetně rolí: Doodyho z Pomády, Plancheta z Tří

mušketýrů nebo dokonce Limonádového Joea.
Večerem provází Milan Schejbal, pod jehož režij-
ním vedením v současné době Aleš účinkuje
v hlavní roli Ernesta Goodbodyho v inscenaci Jak
jsem vyhrál válku.

úter˘ 16. dubna od 19 hodin
Ale‰ Háma 
Pohovka 
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Janek Ledeck˘ akusticky
Janek Ledecký vyráží na akustické turné. Je tomu
tak poprvé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho
unplugged koncertu v podobě úspěšného živého
alba Jenom tak. S písněmi v akustických aranžích
navštíví Janek více jak 30 měst v České republice.

„Eric Clapton založil svým geniálním MTV Un-
plugged novou disciplínu. Uvědomil jsem si, že na
Spotify (hudební aplikace pro víceméně neomezený
přístup k hudbě – pozn. red.) si nejčastěji vyhledá-
vám akustické koncerty. Sítem akustického hraní
projdou totiž vždycky jenom ty nejsilnější písnič-

ky,“ vysvětluje Janek. Přijďte se podívat, které z je-
ho největších hitů oním sítem prošly. Dojde samo-
zřejmě i na Žentour a coververze největších vzorů,
jakými jsou Rolling Stones či Bob Dylan.

ãtvrtek 25. dubna od 19 hodin
Janek Ledeck˘ 
– Akustické turné 2019 
koncert
Mûstské divadlo Turnov
590 Kã / 550 Kã / 490 Kã dle místa sezení
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·v˘car‰tí harfisté poprvé v Turnovû 
Na koncertě švýcarských umělců zazní klasický
harfový repertoár, ale i populární skladby, muzi-
kálové a filmové melodie.

Harfový orchestr Arpa Doro se vyznačuje jedineč-
ným složením mladých a dospělých milovníků
hudby. Spolu s celou řadou instrumentalistů
(včetně různých fléten, strun, mandolíny, kytary,
bicích a kláves) a vokálů vystupují harfisté kolem
mistryně Hany Vihan pravidelně ve Švýcarsku
a v zahraničí již více než 20 let. 

Všestranný repertoár klasických, hudebních,
filmových a mezinárodních tradičních skladeb se
neustále mění a aktualizuje. V uplynulém jubilej-
ním roce získal orchestr zvláštní uznání, když byla

Haně Vihan a jejímu manželovi Karlovi Vihanovi
udělena Zlatá Europea. Tato cena za speciální
umělecké a kulturní úspěchy je udělována od roku
2000 Evropskou unií umění (EUA). Byla tak oce-
něna především snaha hlavních umělců, kteří usi-
lují o to, aby byla harfa známa nejen jako sólový
nástroj, ale také řádně představena v interakci
s nástroji jinými.

úter˘ 23. dubna od 19.30 hodin
Arpa Doro 
koncert
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 150 Kã / na místû 170 Kã

Dubnová Malá (domácí) scéna
Po plesové sezóně se do kavárny KUS opět vrací
koncerty. Již v dubnu nás čekají tři skvělé večery,
během nichž si budete moct poslechnout hned pěti-
ci kapel!

ZA-BEAT! & RozumBrothers
Kapela ZA-BEAT! vás zve na své poslední veřejné
vystoupení. Po pětadvaceti letech působení na hu-
dební scéně s výhradně vlastní tvorbou končí.
Přijďte se s nimi rozloučit i vy! Jako host vystoupí
kapela RozumBrothers, hrající od roku 2012 hud-
bu na pomezí rocku a popu s příměsí triphopu,
folku a funku. Dûdkové

Hardrockový revival vystupuje od roku 2007.
Hraje písně let sedmdesátých až osmdesátých od
skupin, které dobře znáte, jmenujme nejznámější:
AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, The Doors,
ZZ TOP, KISS a další.

Laxigal & Ty krávo
Pop-rockovou kapelu Laxigal, hrající převážně
převzaté věci, doplní uskupení Ty krávo ze střed-
ních Čech, které svou tvorbu označuje za „rýmo-
vané hospodské tlachy a příběhy ze života“.

pátek 5. dubna od 20 hodin
ZA-BEAT! & RozumBrothers
pátek 12. dubna od 20 hodin
Dûdkové
sobota 13. dubna od 20 hodin
Laxigal & Ty krávo
Malá (domácí) scéna
kavárna KUS
vstupné dobrovolné

LaxigalDûdkové

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

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
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
úter˘ 16. dubna 2019 – Aleš Háma (Pohovka) 

200 Kč / 140 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

stfieda 23. dubna 2019 – Arpa Doro
(koncert) 150 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
sobota 11. kvûtna 2019 – Michal Hrůza a Kapela 

Hrůzy (koncert) 350 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
úter˘ 18. ãervna 2019 – Vandráci Vagamundos

(cestopis) 280 Kč

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 může-
te 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.

Plesovou sezónu uzavfie
Ma‰karní bál s M.T.O.
Universal Praha
Vrchol plesové sezóny se blíží, již v sobotu 6. dubna
můžete vyrazit na Maškarní bál pro dospělé, kte-

rým vás i letos provede jedinečný hudební cirkus
v podání Františka Skály, Tomáše Hanáka, Zdeň-
ka Lhotského, Lenky Vychodilové a dalších zná-
mých umělců. I letos se těšíme na vaše masky
a kostýmy, fantazii a kreativitě se meze nekladou. 

„…Prostû jednodu‰e“ 
·árky Svobodové
Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou
výstavu Šárky Svobodové. Výstava bude slavnostně
zahájena ve foyer KC Střelnice ve středu 3. dubna
v 17 hodin a potrvá do 30. dubna 2019.

Pfiedprodej vstupenek

Michal HrÛza a Kapela HrÛzy

sobota 6. dubna od 20 hodin
Ma‰karní bál 
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 240 Kã / na místû 300 Kã
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Erik Tabery zdaleka nejen o literatufie
Český novinář a publicista Erik Tabery, který bude
hostem moderátora Petra Viziny v dubnovém dílu
našeho literárního večírku, se narodil v jihočes-
kém Vimperku a dětství prožil v Českých Budějo-
vicích. 

V redakci týdeníku Respekt začal pracovat jako
elév v roce 1997, po dvou letech se stal kmenovým
členem redakce. Šéfredaktorem Respektu je od
ledna 2009. 

Píše zejména politické komentáře. V roce 2003
obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka
pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal
Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později
i Novinářskou cenu.

Je autorem knih Vládneme, nerušit; za ni získal
prestižní cenu Toma Stopparda, byla také nomi-
nována na cenu Magnesia Litera. Kniha Hledá se
prezident byla rovněž nominována na cenu Mag-

nesia Litera. Podle první z nich byl natočen doku-
mentární film, který získal cenu Trilobit.

Dále je autorem námětu k dokumentu Tady je
Šloufovo či k dokumentárnímu seriálu o mladých
lidech Generace nula. V srpnu 2017 mu vyšla za-
tím poslední kniha Opuštěná společnost: Česká
cesta od Masaryka po Babiše, v níž popisuje dobro-
družnou českou cestu od vzniku republiky po sou-
časnost a zasazuje dnešní politické a společenské
události do historického a evropského kontextu.
Kniha získala cenu Magnesia Litera coby Kniha
roku 2018.

stfieda 24. dubna od 19 hodin
Erik Tabery
O literatufie
KC Stfielnice (velk˘ sál)
vstup zdarma

Cestovatelsk˘ klub zve na pfiedposlední v˘pravy
Do konce letošní cestovatelské sezóny zbývají pou-
hé tři večery. Nenechte si proto ujít předposlední
výpravy do Norska a na Špicberky, které nám při-
pomenou nedávnou zimu.

Norsko s Tomá‰em Hájkem
Podle mnohých je Norsko nejkrásnější země na
světě. Při dlouhé cestě od jihu k severu nabízí ne-
skutečné množství krásných přírodních scenérií,
romantických vesniček a všudypřítomných chat
s travnatými střechami. 

V pořadu cestovatele, průvodce a znalce Norska
uvidíte malebné fjordy, zelená údolí s atraktivními

vodopády, národní parky s rozlehlými ledovci, je-
zery a divokými řekami.

Jindfiich Krása pfiedstaví zimní plavce
Líbilo se vám v minulé sezóně putovaní krajinou
Amundsena? Pak si nenechte ujít Špicberky. Tři
otužilci z České republiky a Velké Británie, kteří se
věnují zimnímu plavání, mají ještě jednu vášeň:
polární cestování. Na jaře 2013 se rozhodli oba
koníčky spojit a v doprovodu zkušeného polárníka
se vydali na Špicberské ostrovy. V největší evrop-
ské arktické divočině na ně čekaly ledovce, sněho-
vé pláně a mrazivý vítr.

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

stfieda 17. dubna od 18 hodin
·picberky – Zimní plavci na ·picberkách
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra 
90 Kã 
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v dubnu: 
dennû kromû pondûlí 9–16 hodin.

4. dubna–30. ãervna, V˘stavní sál
Zkamenûlé stopy aneb 
Po stopách dávn˘ch ÏivoãichÛ 
V horninách z dávných dob zůstaly někdy uchovány
kromě klasických zkamenělin i stopy po různých
činnostech organismů, které označujeme jako
ichnofosilie („ichnos“ znamená stopa). Na výsta-
vě bude k vidění také jediná nalezená stopa dino-
saura na našem území!
VernisáÏ v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 4. dubna od 17 hodin

11. dubna–19. kvûtna, Klenotnice
Jozef Soukup (1919–2004),
glyptik, ‰perkafi, skláfi a medailér
Výstava ke stému výročí narození významného
českého výtvarníka, rodáka z Přepeř u Turnova.
VernisáÏ v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 11. dubna od 17 hodin.

18. dubna–9. ãervna, Kamenáfisk˘ dÛm
Jifií Plátek – Umûlecké kniÏní vazby
„Knihu v krásné vazbě bereme do ruky jako svá-
tost. Máme touhu se jí dotknout a zároveň obavu,
abychom jí neublížili,“ tak hovoří o své práci Jiří
Plátek.
Slavnostní zahájení v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 18. dubna od
17 hodin v Kamenáfiském domû.

Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava seznamuje návštěvníka s jevem luminis-
cence, tedy světélkováním.

Akce:
Peãeme v muzeu – fiemesln˘
workshop 
Velikonoční, posvícenské a vánoční pečení s ře-
meslnicí a pekařkou Ivou Válkovou, doprovázeno
povídáním etnografky PhDr. Vladimíry Jakou-
běové.

13. dubna „Jakej je mazanec bez koření, bez vajec?…“
Velikonoční pečení spojené s povídáním o tradiční
velikonoční stravě.
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm / 9–12,
13–16 / Rezervace na tel. 736 145 354 / Vstupné 200 Kã

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
Otevfieno od 2. dubna dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hod.

„Zrození, Ïivot, smrt“
Nová expozice na Dlaskově statku
Návštěvníci se seznámí s životním cyklem tradiční-
ho lidového prostředí a jeho zlomovými okamžiky. 

sobota 20. dubna
Velikonoce na Dlaskovû statku
Bohatý doprovodný program doplní řemeslná ve-
likonoční dílna pro děti, jarmark a občerstvení.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč.

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

pondûlí 1. dubna Z PROVOZNÍCH DÒVODÒ ZAV¤ENO

pátek 5.–nedûle 7. dubna
Kurz intuitivního vnímání pro dospûlé
Kurz aktivace mozkového centra, které umožňuje
přijímat informace bez použití smyslových orgá-
nů. Více informací a přihlášky: Jana Žižková, 607
136 292, jana.zizkova.lb@seznam.cz

pondûlí 8. dubna od 16.30 hodin
Jak správnû na rodinné finance
Nutná rezervace na naruc.webooker.eu. Cena 50 Kč

stfieda 10. dubna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

ãtvrtek 11. dubna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání pro všechny, které život bez lepku zajímá.

sobota 13. dubna od 9 hodin
Interaktivní voÀav˘ workshop pro Ïeny
Výroba esenciálního osvěžovače vzduchu s mine-
rály na míru. Registrace na kozakovskezeny@
gmail.com.

pondûlí 15. dubna od 16.30 hodin
Pfiíprava na porod, kojení a ‰estinedûlí
Chcete se co nejlépe připravit na nadcházející po-
rod? Sdílení očekávání a obav s dulou a laktační
poradkyní. Nutná rezervace na naruc.webooker.
eu. Cena 80 Kč

stfieda 17. dubna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem, 
ADHD a specifickými požadavky na výchovu
a vzdělávání. Více informací na tel.: 775 964 311.

18.–19. dubna 
VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY – PROGRAM ZRU·EN

nedûle 21. dubna od 10.30 hodin
Kurz v˘roby lapaãe snÛ
Informace a registrace kozakovskezeny@gmail.com

stfieda 24. dubna od 9–12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu, 
laktační poradna, raná péče
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
V. Udeaja. Objednání na tel. 728 328 452 nebo
v kanceláři CPR Náruč.

pátek 26. dubna od 10 hodin 
ReÏim a rytmus ve v˘chovû
Beseda s waldorfskou pedagožkou H. Hajnovou.
Cena 50 Kč.
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
sobota 27. dubna 
âesk˘ ráj dûtem
16. ročník akce na zahájení turistické sezóny
v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi Českého
ráje“. Pro děti i dospělé bude připraveno putování
na Turnovsku plné soutěžních úkolů a otázek, při
kterém se na cestě setkají s řadou postav z pověstí
Českého ráje. Připraveno je i divadelní představe-
ní na hradě Valdštejn. 
Start: 150 m od železniční stanice Turnov-město
(směr Valdštejn) 8.30–11.00 

Cíl: Areál Maškova zahrada Turnov
Program:
od 12.00 kulturní program včetně zajímavých
atrakcí pro děti (areál Maškovy zahrady bude
otevřen od 11:00)
14.15 příchod krále Granáta s královnou a dru-
žinou
14.45 losování soutěžních kupónů o zajímavé
ceny 

Trasa pochodu povede po značených cestách
a místních komunikacích. Část trasy není vhodná
pro kočárky (ty mohou využít objízdnou trasu po
místních komunikacích). Provoz bude koordino-
vat Městská policie Turnov, za což jí předem děku-
jeme. Vezměte si s sebou tužku na zapisování
správných odpovědí! Celá akce je pro účastníky
ZDARMA.

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

2. dubna–29. kvûtna
Turnov pro Turnov – Petra Jiro‰ová
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií autorky
Petry Jirošové. Rozmanitost, historie, detaily
a kouzlo Turnova za hledáčkem fotoaparátu.
Výstavu můžete zhlédnout v otevírací době
Infocentra, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, tel.: 484 803 041-2
Poprvé otevře synagoga svou bránu pro návštěv-
níky v sobotu 27. dubna. Počínaje tímto datem se
bude synagoga otevírat každý den mimo pondělí,
od 9 do 17 hodin.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 

Během dubna bude otevřeno vždy o víkendu od
10.00 do 16.30 (poslední vstup do areálu hradu).
Podle počasí mohou být ke konci dubna realizovány
v některých dnech i mimořádné prohlídky (aktuálně
bude uvedeno na webových stránkách hradu).

stfieda 1. kvûtna od 14 hodin
Máj na Vald‰tejnû
Již po devatenácté zazní ve svátečním odpoledni
na Valdštejně Máchův Máj v melodramatickém
ztvárnění hudebního skladatele, režiséra, drama-
turga a pedagoga Zdeňka Zahradníka. Zveme vás
k zaposlouchání se do krásných veršů a dramatic-
ké hudby, jež zazní před kapličkou sv. Jana Křtitele
s nově zrestaurovanou nástěnnou malbou světce, je-
hož tvář je dle legendy Máchovým portrétem.
Vstupné 100 Kč

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
autentické zámecké interiéry
Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov,
šperků, plastik z drahých kovů a kamenů, které

České republice věnoval turnovský rodák, pan
František Khynl. 
Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběra-
telky Svatavy Jakoubkové

Akce:
sobota 6.–nedûle 7. dubna vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
Py‰ná princezna
Netradiční prohlídka zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců zámku Sychrov.
Vstupné: dospělí 180 Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti
do tří let 30 Kč. 

Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz. 

sobota 13.–nedûle 14. dubna od 9–16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Velikonoãní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prode-
jem tradičního zboží a bohatým programem pro
děti i dospělé. 

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

sobota 27. dubna od 10 – 15 hodin, zámeck˘ park
Setkaní 1 st VETERAN US CAR
CLUB PRAHA – 21. roãník
Tradiční setkání milovníků amerických vozidel
spojené se „Soutěží elegance“. 

Vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma.
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Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se mnohé zajímavosti o jeho
těžbě, zpracování, broušení i zlatnických techni-
kách vysazování a zasazování. Podívat se můžete
i na jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm, vážící 0,7 g či na prestižní cenu pro zpě-
váky „Český slavík“.

Výstavy:
duben–kvûten
Snová realita
Společná výstava Květuše Burešové a Zuzany
Muzikant-Jeřábkové (Mladá Boleslav)

Kvûtu‰e Bure‰ová
Je členkou mladoboleslavské skupiny malířů
VLNA a Sdružení výtvarníků ČR. Prvotinami v její
tvorbě byly v devadesátých letech miniatury krajin
olejem a akvarely s motivy přírody a květin. Před
šesti lety se k malování vrátila. Oblíbila si olejo-
malbu, kterou lze krásu a barevnost krajiny, kvě-
tin, stromů a všeho kolem vyjádřit co nejvěrněji. 

Zuzana Muzikant Jefiábková
Od školních let byla její zálibou kresba a malba.
Docházela do ZUŠ k akademickému malíři
Stanislavu Kovářovi, kde získala základy výtvarné
činnosti. Vystudovala obor aranžér. Je členkou
mladoboleslavského sdružení umělců VLNA
a Sdružení výtvarníků ČR. Ve své tvorbě se zabývá
hlavně portréty a přírodními motivy.

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

Planeta Zemû – Pfiíroda na Zemi 
Duben je měsícem projektu environmentální eko-
logické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi.
Tento projekt vstupuje rokem 2018 do 11. ročníku
svého trvání. Pořádá se ve spolupráci s Městem
Turnov a odborem životního prostředí. Nově se
připojuje Správa CHKO Český ráj a Dům přírody
Dolánky. 

Z akcí knihovny pro vás vybíráme (kompletní
přehled akcí naleznete na webu knihovny):

úter˘ 2. dubna od 8.30, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 16. ročníku přehlídky v umění vyprávět. 

ãtvrtek 4. dubna 2019 od 18.00 hodin, sálek ICM 
Na stáÏi v âínû: Ningbo a ·anghaj
Čínskou kulturu a své další zážitky z měst Ningbo
a Šanghaje představí Lucie Zoulová.

ãtvrtek 4. dubna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova 
pondûlí 15. dubna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 24. dubna 2019 od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Krásy Krkono‰ 
Přednáška Ing. Michala Skalky o chráněné floře
a fauně v našich nejkrásnějších horách. 

nedûle 14. dubna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Dílna velikonoãní, proutûná 
a ãarodûjnická
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v dub-
nu zaměřena na výrobu z proutí, na malování vají-
ček a také vyrábění čarodějnic.

úter˘ 16. dubna od 18 hodin. DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Stromy vypravují
Uvedení nové knihy PhDr. Marie Hruškové Stro-
my vypravují. 

úter˘ 23. dubna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer – Medvûdí
pohádka o ãarodûjném ko‰tûti 
Oblíbené setkání pro rodiny s dětmi je věnováno
pohádce z knihy Daisy Mrázkové. Pohádka v po-
dání Divadla Rolnička je inspirována čarodějnic-
kými slavnostmi. 

ãtvrtek 25. dubna od 18 hodin, sálek ICM 
V‰ude jsem potkal lidi a zvífiata
Během přednášky cestovatele Davida Hainalla
procestujeme hned několik asijských zemí, mezi
nimiž nebude chybět Turecko, Rusko, Mongolsko
a Srí Lanka.

ãtvrtek 25. dubna od 18 hod, 
poboãka knihovny vlakové nádraÏí Turnov II
Spisovatelé na nádraÏí: 
Jaroslav Rudi‰
Jaroslav Rudiš představí svůj poslední román
„Český ráj“.

sobota 27. dubna od 10.30 hodin, nádvofií hradu Vald‰tejn 
Eduard Peti‰ka a hrad Vald‰tejn 
Slavnostní odhalení pamětní desky českému spi-
sovateli Eduardu Petiškovi, který na hrad v letním
období rád jezdil a tvořil zde své romány. 

Výstava 
âesk˘ spisovatel Eduard Peti‰ka
a 70 let nakladatelství Albatros
Výstava bude zahájena 1. dubna, Galerie knihov-
ny Na Schodech.

Kvûtu‰e Bure‰ová – Máky v obilí
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Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz 

Letní pfiímûstské tábory
• Expedice z planety Z (29. července – 2. srpna)

tábor s vesmírnou tematikou pro kluky i holky,
cena 2 500 Kč

• English Camp Junior (5.–9. srpna)
tábor plný angličtiny, her a hlavně zábavy pro
děti ve věku 7–10 let, cena 2 800 Kč

• English Camp (12.–16. srpna)
tábor plný angličtiny, her a hlavně zábavy pro
děti ve věku 11–14 let, cena 2 800 Kč

Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl čtvrtý
Rok 2007 znamenal největší příliv veřejnosti do
jazykových a počítačových kurzů. V podzimním

semestru probíhalo 34 kurzů pro veřejnost, kte-
rých se zúčastnilo 206 klientů. Začali jsme nabízet
první tři e-learningové kurzy. Zapojili jsme se do
projektu Senioři komunikují, a tím začala naše ně-
kolikaletá spolupráce s Nadačním fondem
Václava a Livie Klausových. Připravovali jsme po-
čítačové kurzy pro seniory a získali od nadace po-
čítač. Pokračovala spolupráce s úřady práce, kte-
rým jsme nabízeli 12 rekvalifikačních programů.
Naše služby využíval hojně Městský úřad
v Turnově – testovali jsme jazykovou úroveň úřed-
níků a organizovali pro ně kurzy angličtiny a něm-
činy. Intenzivně jsme spolupracovali s odborem
sociálních věcí a zdravotně sociálními službami.
Mým zástupcem a technickým správcem se stal
Mgr. Jan Voňavka.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.

TJ Turnov – Basketball
Skálova 207, Turnov, basketturnov@seznam.cz
www. basket-turnov.cz, www.facebook.com/basketturnov

Basket Turnov hledá budoucí talenty
Turnovský basketbalový tým je otevřen všem nově
příchozím hráčům. Momentálně pod vedením
kvalifikovaných trenérů běží projekt basketbalové
přípravky dětí 6 až 9 let a mládeže 9 až 12 let.
Pokud chcete, aby i vaše dítě zamířilo s basketba-
lem výše, neváhejte se obrátit na facebookový pro-
fil oddílu, kontaktovat trenéra Michala Valšíka na
čísle 608 524 980 či přímo navštívit tréninky. Ty
probíhají každý týden v pondělí (17.30–18.30,
Hala TJ ve Skálově ulici) a v pátek (17.15–18.30,
Hala 1. ZŠ ve Skálově ulici). Oddíl se na vás těší.

Krátce z ligy
Basketbalisté Turnova si v únoru připsali tří vítěz-
ství se Svitavami, Náchodem a Hradcem Králové
a jednu porážku s Josefovem. Momentálně se po-
hybují mezi třetí a čtvrtou příčkou východočeské
ligy a doufají v postup do závěrečného Final Four,
které se odehraje v dubnu. 

Základní umûlecká ‰kola 
Turnov
nám. âeského Ráje 5, Turnov, tel: 481 322 767, 
www.zusturnov.cz

ãtvrtek 4. dubna od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov 
Koncert ÏákÛ ZU· 
Další pokračování cyklu koncertů žáků školy.
Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich žá-

ků hudebního a případně i literárně dramatického
oboru. Vstupné dobrovolné. 

stfieda 24. dubna od 17 hodin, Mûstské divadlo Turnov
PIDIPIKNIK 2019
Závěrečná vystoupení žáků literárně dramatické-
ho oboru ZUŠ Turnov pod vedením Aleny Tomá-
šové a Romany Zemenové. Vstupné dobrovolné.

ãtvrtek 11. dubna od 18 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Koncert uãitelÛ
Vstupné 50 Kč. Všichni jste srdečně zváni.

Turnovská Bohéma, z. s. 
námûstí âeského ráje

14. dubna 2019 od 18 hodin, pizzeria Ma‰kovka
Jazzov˘ podveãer v pizzerii
Ma‰kovka 
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku, hrát
vám bude Lédl Jazz Q ve složení Ivan 
Hájek – bass, Robert Tomáš – drums a Bohuslav
Lédl – piano a Dědové a jejich Marie 
Vstupné 50 Kč, rezervace na tel.: 481 311 265
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, 
tel. 722 642 287

ãtvrtek 4. dubna od 18 do 22 hodin
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky
Sklenûná malovaná
Tvořivá dílna pro dospělé. Přijďte si namalovat ba-
revné lucerny nebo lampičku ve vitrážovém stylu.
Můžete si přinést zajímavý tvar sklenice nebo vázu,
které vdechnete nový vzhled. Kapacita 10 osob,
rezervace místa nutná na e-mailové adrese:
terum@seznam.cz. Cena 250 Kč.

ãtvrtek 11. dubna od 14 hodin
Základní umûlecká ‰kola Turnov, námûstí âeského ráje
Turnovsk˘ kos 2019
20. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepší-
ho turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v pěti
kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež
do 15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí
by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje

postupující na Kosa. V případě, že ve škole nomi-
nační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do
soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky.

ãtvrtek 18. dubna od 18 do 22 hodin
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky
Velikonoãní vûncování
Tvořivá dílna pro dospělé. Uděláme si společně

velikonoční dekorace z čerstvého proutí, skořápek
a dalších přírodních i alternativních materiálů.
Kapacita 10 osob, rezervace místa nutná na mailu
ladicka@email.cz. Cena 150 Kč. 

pátek 26. dubna od 8 hodin
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov 
SAZKA Olympijsk˘ víceboj 
– okresní kolo Z·
Tradiční klání ve víceboji žáků základních škol
v základních pohybových schopnostech 
a dovednostech pod patronací Českého olympij-
ského výboru. 

úter˘ 30. dubna od 17.30 hodin
âarodûjnice na Lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čaroděj-
nic. Soutěže a hry pro děti, vyhlášení nejkrásnější
malé čarodějnice a tradiční velký oheň. Občerstve-
ní v režii SDH.

Muzikálov˘ soubor
Gabriel poprvé v srdci
âeského ráje

V sobotu 27. dubna od 16 hodin proběhne v ga-
lerii státního zámku Sychrov představení ama-
térského muzikálového souboru Gabriel
z Prahy. 

Pod názvem Muzikálové pohádky pro malé
a velké se skrývají dva příběhy: Zlatovláska
a Pohádka o hloupém Honzovi. Uslyšíte retro me-
lodie a známé písničky s autorskými texty za do-
provodu klavíru. 

Děti se mohou těšit na odpoledne plné překva-
pení a všichni ostatní na slosovatelnou výherní
vstupenku. Na návštěvu představení se můžete
vydat s předstihem také z toho důvodu, že kromě
prohlídky zámku Sychrov se můžete v areálu zám-
ku v tento den těšit na americké automobilové ve-
terány. 

Muzikálový soubor Gabriel vznikl v roce 1989
a tvoří ho více než 25 členů. Má bohatý repertoár
od klasické hudby přes písničky židovské, africké,
finské až po současný pop a autorské skladby. Čle-
nové souboru se vzdali honoráře za vystoupení
a stejně jako ostatní partneři této akce podpořili
aktivity humanitární organizaci ADRA.

Organizace ADRA působí ve více než sto třiceti
zemích světa. Zajišťuje zejména humanitární
pomoc při živelných katastrofách a komplexní
rozvojovou pomoc. V České republice ADRA or-
ganizuje největší síť Dobrovolnických center
a Charitativních obchodů. V Turnově otevřela svo-
je pracoviště před rokem. A kromě Charitativních
obchůdků na Nádražní ulici a v Pasáži Kinských
zajišťuje a zprostředkovává dobrovolníky do do-
mácností seniorů a výchovu k dobrovolnické čin-
nosti mezi dětmi a studenty turnovských škol. 

O možnostech, jak se dá pomáhat i lidem ve
svém okolí, je možné se více dozvědět na webu
www.adraturnov.cz

Na koho se již nedostanou vstupenky, může se
přijít podívat na muzikálové pohádky v neděli 28.
dubna od 10 hodin v Liberci na Perštýně v Kostele
sv. Vincence z Pauly. Tam se také tohoto dne usku-
teční jedinečný SWAP. Přijďte směňovat své nepo-
třebné nebo okoukané oblečení a ostatní věci
z půd či garáží. Akci pořádají dobrovolníci z hu-
manitární organizace ADRA. 
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ohlasy / inzerce

Z· Skálova Turnov
Skálova 600, Turnov, www.zsskalova.cz, 
tel.: 481 322 770

ZŠ Skálova nabízí pro žáky mnoho aktivit zcela
zdarma!

ZŠ Skálova po ukončení projektu v rámci „šablon
pro ZŠ“ navazuje projektem Společně to zvládne-
me II, který přinese další nabídku aktivit nejenom
pro žáky školy, ale také pro rodiče či učitele.

„Se šablonami máme velmi dobré zkušenosti,
díky nabízeným aktivitám se škola otevřela jak ve-
řejnosti v rámci Kavárniček pro rodiče, tak žákům
díky nabízenému doučování a klubům. Učitelé za-
se těžili ze vzájemných hospitací, sdílení nových
metod a návštěv jiných škol, proto jsme se roz-
hodli pokračovat,“ sděluje ředitel školy Michal
Loukota.

A v čem bude tento projekt jiný? Michal Lou-
kota vysvětluje: „Princip zůstává stejný, některé
aktivity se budou odlišovat, ale cíl je stejný:
Chceme nabídnout další možnosti vzdělávání pro

naše žáky, otevřít ověřené metody vzdělávání me-
zi učiteli navzájem, sdílet, motivovat a inspirovat,
a samozřejmě nezapomínáme ani na rodiče. Od
září opět nabídneme oblíbené kavárničky se zají-
mavými tématy“

Pro žáky se tak nabízí možnost – kromě klasic-
kých doučování různých předmětů učiteli naší
školy – účastnit se klubů s různým zaměřením.
„Již nyní probíhají nebo budou probíhat kluby lo-
giky a deskových her, čtenářské kluby, kluby ang-
ličtiny či badatelské kluby,“ popisuje nabídku žá-
kům ZŠ Skálova a ZŠ Alešova ředitel školy.

Projekt nabídne také další vzdělávání pro učite-
le, z nich mnoho se zúčastní oblíbených letních
škol se zaměřením na rozvoj matematické či čte-
nářské gramotnosti; někteří prohloubí své doved-
nosti v cizím jazyce, jiní rozvinou své mentorské
schopnosti. Je na co se těšit!
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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: Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov. 

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

Z turnovského rozpočtu půjde na stavbu 18 milionů
korun. „Z těchto peněz budou hrazeny chodníky,
cyklostezky, mobiliář, veřejné osvětlení či parko-

vací zálivy. Poté město Turnov přispívá Vodohos-
podářskému sdružení Turnov na úpravu vodohospo-
dářských sítí částkou 8 milionů korun. Další 2 mi-

liony korun připadnou na nový chodník v Pře-
peřské,“ přiblížil starosta Tomáš Hocke s tím, že
žádná z komunikací není Turnova, ale kraje. 

Stavební akce je rozdělena na 2 velké etapy.
V roce 2019 se bude pracovat hlavně okolo via-
duktu, kde vodohospodářská část začíná právě
1. dubna. Na řadu přijde také Nádražní ulice.
„Tam se začne s opravou u Hotelu Beneš a ve třech
úsecích se dojde k odbočce na silnici I/10. Re-
konstrukce Nádražní ulice by se měla stihnout do
konce roku 2019 s tím, že se vždy v jedné etapě bu-
de dělat vše, tj. obruby, chodníky, štěrky pod ko-
munikaci, cyklostezka,“ popsal Tomáš Hocke. Jak
doplnil, další rok budou položeny finální vrstvy
asfaltu. 

Pod viaduktem se v první fázi nebude moci jez-
dit, ale bude zachován průchod pro pěší. Nádraž-
ní ulice bude pro běžnou dopravu zcela uzavřena
včetně autobusových linek a do místa budou moci
zajíždět pouze občané, kteří tam bydlí nebo mají
firmu a podnikají. 

Mimořádně složitá část stavby bude kolem via-
duktu. „V prostoru máme schován jeden silniční
most, je tam zatrubnění Odolenovického potoka,
jsou tam dva velké odlehčovací objekty kanaliza-
ce, neboť jde o místo, kam ústí splašková kanali-
zace z celého Turnova II a Ohrazenic, je tam i stře-
dotlaká stanice plynu,“ jmenoval starosta a dodal,
že kromě toho se má komunikace prohlubovat,
aby zde mohla projet vozidla s návěsovou soupravou. 

Vedle těchto úseků se bude pracovat na silnici
ze Svijan do Přepeř. I zde bude oprava probíhat po
úsecích, nedotčenou částí by měl být v první fázi
úsek od Přepeř k viaduktu, aby bylo možné ob-
sloužit průmyslovou zónu. 

Startuje nároãná rekonstrukce
NádraÏní ulice a silnice II/610
Dne 1. dubna 2019 startuje rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově a rekonstrukce silnice II/610
z Turnova až na hranici kraje. Celá operace bude trvat 2 roky. Zhotovitelem stavby je společnost
EUROVIA CS a STRABAG. Akce za více než 205 milionů korun je spolufinancována Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun. 



Radnice v rámci participativního rozpočtu v letoš-
ním roce vyčlenila 500 000 korun. Pokud chcete
v Turnově nový chodník, dětské hřiště či zkrášlit ve-
řejný prostor, pošlete nám do 26. dubna svůj nápad!

Své návrhy podávejte prostřednictvím webových
stránek www.tvorime.turnov.cz, e-mailem na kla-

ra.preislerova@centrum.cz či písemně přes poda-
telnu Městského úřadu Turnov, a to do 26. dubna
2019. 

V pondělí 29. dubna se od 17.00 hodin na Nové
radnici ve Skálově ulici uskuteční veřejné předsta-
vení autorů a jejich zajímavých návrhů. Následně
bude spuštěno hlasování a ve druhé polovině roku

proběhne realizace vítězných projektů. Všechny
důležité informace naleznete na webových strán-
kách projektu www.tvorime.turnov.cz

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrá-
tit na koordinátorku projektu.

Ing. Klára Preislerová, e-mail: 
klara.preislerova @centrum.cz, tel.: 603 578 391
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Kvůli uzavírkám jsou vytvořeny objízdné trasy.

„Autobusy, které jezdí ulicí Nádražní, se odklání
do ulice Fučíkovy a následně jsou převedeny na
průtah Turnovem. Sjíždějící doprava je naváděna
přes místní část Přepeř – Potůček. Alfou a ome-
gou celé operace je obousměrný provoz u staveb-
nin, (dříve autosalon Ford),“ nastínil Hocke. 

Jak si mohli obyvatelé Turnova všimnout, na
sjezdu z dálnice v Ohrazenicích vyrostly protihlu-
kové stěny. V této části je zrealizovalo ŘSD před-

nostně, aby neblokovalo zahájení rekonstrukce
Nádražní ulice. „Právě z tohoto důvodu nedošlo
k zákazu tranzitní dopravy přes Nádražní ulici,
který požadovali místní občané kvůli otřesům na
provizorně zprovozněné komunikaci,“ vysvětlil
starosta města. „Přes odbor dopravy jsme o zákaz
zažádali, ale vše narušila tato zásadní stavba, kte-
rá musela být na přelomu roku 2018/2019 dokon-
čená,“ dodal. 

V roce 2020 by se měl dělat zbývající úsek
v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř.
Kromě komunikací, chodníků a dalších záležitos-
tí bude postaven zcela nový chodník, který naváže
u stavebnin.

Stavební ruch bude také v Ohrazenicích mezi
Pyrámem a odbočkou na I/10. S projektovou do-
kumentací se mohou lidé seznámit na webu
Turnova v sekci Město/Investice/Připravované
investice, (k dispozici je i výkresová část). O re-
konstrukci informuje také banner vyvěšený na zá-
bradlí mostu, který vede přes Odolenovický potok
(v blízkosti křižovatky Fučíkova × 1. máje). 

Résumé pro rok 2019

V leto‰ním roce bude od dubna do listopadu plnû uzavfiena:

• ul. NádraÏní od Bene‰Û po ulici Pacltovu 

• podjezd pod Ïelezniãním viaduktem smûrem na Pfiepefie 

• silnice II/610 z Pfiepefi do Pfií‰ovic

• silnice II/610 ve Svijanech od nájezdu na dálnici aÏ
k mostu pfies Jizeru

V případě dotazů ohledně stavby se můžete ob-
rátit na Stanislavu Syrotiukovou z odboru správy
majetku MěÚ Turnov, e-mail: s.syrotiukova@mu.
turnov.cz, telefon: 481 366 402, mobilní telefon:
737 204 266.

Rekonstrukce komunikací se připravovala 5 let.
„Prosím lidi o trpělivost, bude to náročné, ale ně-
kdy to opravit musíme,“ uvedl na závěr starosta
Turnova. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Tvofiíme Turnov do 26. dubna
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Zdravé mûsto Turnov

Duben je měsícem projektu enviromentální ekolo-
gické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi.
Tento projekt vstupuje rokem 2019 do 11. ročníku
svého trvání. Pořádá ho město Turnov, odbor ži-
votního prostředí v rámci aktivit Zdravého města
a MA 21 ve spolupráci s Městskou knihovnou Anto-
nína Marka Turnov. Nově se připojuje opět Sprá-
va CHKO Český ráj. V celoroční soutěži Příroda
Na Zemi – Planeta Země se zapojí mezi pořadate-
le také Dům přírody v Dolánkách. V nabídce je řa-
da akcí a aktivit pro školky, školy i veřejnost.

úter˘ 2. dubna 2019 od 8.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo 
Místní kolo celostátní přehlídky v umění vyprávět
vstoupilo do 16. ročníku. 

ãtvrtek 4. dubna–pátek 5. dubna 2019 vÏdy od 10.00 hodin,
dûtské oddûlení knihovny 
Îivot v lese
Hodiny ekologické výchovy pro 2. a 3. ročníky zá-
kladní školy budou doplněny znalostní soutěží
z oboru myslivosti a ochrany přírody. Hosté pro-
gramu Ing. Jan Čihák, Jaroslav Hejral a další.

ãtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 hodin, KAS penzion ÎiÏkova 
Krásy Krkono‰
Přednáška Ing. Michala Skalky o chráněné floře
a fauně v našich nejkrásnějších horách. Určeno pro
návštěvníky Klubu aktivní senior v penzionu Žižkova.

sobota 6. dubna 2019 od 10.00 do 12.00 hodin, 
prostor za sídlem Technick˘ch sluÏeb Turnov 
Ukliìme svût, ukliìme âesko
Celorepubliková akce zaměřená na úklid černých
skládek. Připojíme se i my v Turnově a je to akce
pro širokou veřejnost. Jedná se o sběr odpadů za
sídlem Technických služeb. Sejdeme se u železnič-
ního mostu – GPS souřadnice – 50.5818553N,
15.1484589E. Uklízet budeme pozemky pod že-
lezničním mostem a dál podél toku Jizery.

ãtvrtek 11. dubna 2019 od 18:00 hodin, poboãka knihovny na
vlakovém nádraÏí Turnov II. 
Z proklet˘ch hor do Albánie
Multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičí-

kové o 3týdenním putování po zemi, kde ne zname-
ná ano a kde krevní msta není dávnou minulostí.

pátek 12. dubna 2019 od 9.00 hodin, koncertní sál ZU· 
Chránûná krajinná oblast âesk˘ ráj
Přednáška o poslání nejstarší CHKO na území na-
ší republiky, o výjimečných krásách přírody Čes-
kého ráje a dalších tématech. Přednáší Ing. Jiří
Klápště, vedoucí CHKO Český ráj v Turnově, ur-
čeno pro 7. ročníky základních škol.

nedûle 14. dubna 2019 od 10.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Dílna proutûná, velikonoãní 
a ãarodûjnická
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v dub-
nu zaměřená na výrobu z proutí, dále malování
vajíček a také vyrábění čarodějnic a koček. Tradič-
ně dílnu povedou Eva Šrajerová, Simona Bakešo-
vá a Lenka Bendáková.

pondûlí 15. dubna 2019 od 14.00 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 24. dubna 2019 od 14.00 hodin, klubovna DD Pohoda 
Krásy Krkono‰
Přednášky Ing. Michala Skalky o chráněné floře
a fauně našich nejkrásnějších hor. Určeno pro
obyvatele penzionu Výšinka, DD Pohoda a další
zájemce z řad veřejnosti. 

pondûlí 15. dubna aÏ ãtvrtek 18. dubna 2019 
Den Zemû – úklid mûsta a okolí
Žáci základních a studenti středních škol
z Turnova budou uklízet okolí svých škol, město

a další místa v okolí Turnova, kam rádi chodíme za
krásami přírody.

úter˘ 16. dubna 2019 od 18.00 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – stromy vypravují
Uvedení nové knihy PhDr. Marie Hruškové Stro-
my vypravují, Příběhy o stromech a lidech. Hosty
večera budou další spolutvůrci knihy a herečka
Bára Hrzánová. Hudební doprovod Bedřich Ludvík
a Ondřej Halama. Průvodní slovo Eva Kordová. 

ãtvrtek 25. dubna 2019 od 18.00 hodin, sálek ICM v knihovnû 
V‰ude jsem potkal lidi a zvífiata
Cestovatel David Hainall představí svá neuvěřitel-
ná dobrodružství v rámci Cestovatelských čtvrtků
v ICM.

DALŠÍ PROGRAMY

Ekologické v˘ukové programy
pro matefiské ‰koly Turnova
Poutavé a zajímavé pořady, které připravila Sprá-
va KRNAP. 

úter˘ 16. dubna 2019 a ve ãtvrtek 25. dubna 2019 
vÏdy v dopoledních hodinách
Pavouãí svût
Děti se seznámí s užitečností pavouků, jak žijí
a vytvářejí sítě.

úter˘ 14. kvûtna 2019 dopoledne 
Ptaãí domeãky a co se v nich dûje?
Výukový program o ptačích hnízdech, kde se líbí
ptačím vajíčkům a jak ptáčkové žijí. Pokračujeme
také v měsíci květnu. 

Pfiíroda na Zemi – téma voda
Celoroční fotografická, výtvarná a literární soutěž
na téma pro člověka životně důležité vody. Vy-
hlášení 1. dubna 2019 a ukončení 1. dubna 2020.
Soutěž je vyhlášena v pěti kategoriích ve věku od 8
do 18 let. Poslední kategorie dospělí neomezeno
věkem. 

Eva Kordová, dramaturg KVČ a dětské oddělení, 
Městská knihovna A. Marka Turnov 

Duben – Mûsíc pro planetu Zemi 2019
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Sbûrn˘ dvÛr 
a kompostárna 2019
Odbor životního prostředí informuje občany
o provozní době sběrného dvora Vesecko. Od 1.
března do 31. října 2019 bude provozní doba
sběrného dvora Vesecko opět v letním režimu. 

Provozní doba sběrného dvora od března do října:
pondělí–pátek 9.00–17.00
sobota 9.00–12.00

Provozní doba sběrného dvora od listopadu do
konce roku (zimní provoz):

pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme na uzavření sběrného dvora
v roce 2019 ve státní svátky a další přímo následu-
jící dny. Sběrný dvůr bude tedy v roce 2019 uza-
vřen v těchto termínech:
19. 4. 20. 4. 22. 4. 1. 5. 8. 5.
5. 7. 6. 7. 28. 9. 28. 10. 24. 12.
25. 12. 26. 12. 27. 12. 28. 12. 30. 12.
31. 12.

Kompostárna na Malém Rohozci bude otevřena
od 1. dubna. Přivážet můžete větve, trávu, listí
a další bioodpad, který na zahrádce nashromáždí-
te. Před zahájením provozu na kompostárně mů-
žete bioodpad přivážet na sběrný dvůr Vesecko
v jeho provozních hodinách.

Provozní doba kompostárny duben–říjen 2019:
pondělí, středa, pátek 9.00–17.00
sobota 9.00–12.00

Provozní doba kompostárny v listopadu 2019:
pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Kompostárna bude uzavřena v roce 2019 ve stej-
ných termínech, ve státní svátky a další přímo ná-
sledující dny jako sběrný dvůr:

19. 4. 20. 4. 22. 4. 1. 5. 8. 5.
5. 7. 6. 7. 28. 9. 28. 10.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Slavnostní zápis se uskuteční v úterý 14. května
2019 od 10.00 do 16.00 hodin.

Před termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání
proběhne na mateřských školách „Den otevře-
ných dveří“ – v těchto termínech:

4. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
MŠ Turnov, Jana Palacha 1931 „VÝŠINKA“

9. 4. 2019 od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, Alešova 1140 „DŘEVĚNKA“

9. 4. 2019 od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov – Mašov

10. 4. 2019 od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, 28. října 757

10. 4. 2019 od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, Bezručova 590 „ZÁMEČEK“

16. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
MŠ Turnov, Zborovská 914 „ZELENKA“

24. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
Waldorfská MŠ Turnov

Probíhá kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od 16 do 18 hodin
kromû 30. 4. 2019
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov „SLUNÍČKO“
Miniškolka Sluníčko

Jiné časy či jiný termín lze dohodnout individuál-
ně s ředitelkou konkrétní mateřské školy. 

Kateřina Mrkvičková, 
odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání 2019/2020

Odbor školství, kultury a sportu turnovské radni-
ce informuje o zápisu dětí k povinné školní do-
cházce pro rok 2019/2020, který probíhá ve dnech
1.–30. dubna 2019. Slavnostní zápis se na tur-
novských školách uskuteční v úterý 2. dubna 2019. 

Od 10.00–17.00 hodin na tûchto základních ‰kolách: 
• Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvko-

vá organizace (v budově odloučeného pracoviště
Alešova 1059)

• Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková
organizace

• Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvko-
vá organizace

• Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková or-
ganizace 

• Základní škola Sluníčko, Kosmonautů 1641,
příspěvková organizace 

Od 11.30–15.00 hodin na této základní ‰kole:
• Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěv-

ková organizace 

Sabina Karešová, odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí k povinné ‰kolní docházce 2019/2020
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Poslední dubnový večer bude na mnoha místech
probíhat „pálení čarodějnic“. Je to velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk spojený s pálením ohňů. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čarodějnic
v Turnově Na Lukách za autobusovým nádražím.
Na tuto lokalitu mohou občané Turnova přivážet
pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je zakázáno
sem odkládat lakované dřevo, pařezy a další jiné
odpady.

Přivážení materiálu bude probíhat od 1. dubna
2019 do 28. dubna 2019 do 17.00 hodin. Materiál
je možné přivézt pouze v sobotu od 9.00 do 18.00
a v neděli od 9.00 do 17.00. V tento čas bude na
místě vždy přítomen zástupce Sboru dobrovol-
ných hasičů Turnov, který bude kontrolovat druh
materiálu a místo odložení. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odklá-
dat jakékoliv suroviny. Pokud by sem někdo odlo-
žil materiál mimo stanovenou dobu, může být ta-

kové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů
mimo vyhrazená místa. Za toto porušení zákona
o přestupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Prostor bude trvale monitorován městskou poli-
cií. V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925.
„Čarodějnice“ budou probíhat v úterý 30. dubna

od 16:00 hodin. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou
Turnov zde budou soutěže pro děti a před zapále-
ním ohně (cca v 19.00 hodin) proběhne vyhlášení
Miss malá čarodějnice. Podrobnější informace na-
jdete na internetových stránkách SDH Turnov
www.sdh-turnov.webnode.cz

MěÚ Turnov, 
odbor životního prostředí a SDH Turnov

BlíÏí se „pálení ãarodûjnic“

Turnov podpofií cestovní
ruch

Město Turnov bude po schválení statutu Fondu
města Turnov pro podporu cestovního ruchu
vypisovat výzvu na předkládání žádostí o dotaci.

Materiálem se zabývali turnovští radní a v posled-
ním březnovém týdnu také zastupitelé. Termín pro
příjem žádostí je od 29. 4. do 17. 5. 2019.

„Dotace je určená na podporu řemeslné a zážit-
kové turistiky – podporu tvorby a zavedení pro-
duktů cestovního ruchu zaměřených na zážitko-
vou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho
okolí, podporu rozšíření této nabídky s důrazem
na téma Turnov město drahých kamenů a šper-
ků,“ přiblížila Mgr. Martina Marková, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov. 

Jak pokračovala, dále lze čerpat na podporu
nabídky a prezentace regionálních potravin či
podporu tvorby a propagace nabídky v Turnově
a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důra-
zem na regionální témata např. Globální geopark
UNESCO Český ráj.

Budou podporovány zejména tyto aktivity:
– tradiční řemesla: rozvoj ukázek/exkurzí

s možným vyzkoušením si daného řemesla pro
návštěvníky (např. 1 × týdně minimálně na 1 hodi-
nu), cílem je zvyšování návštěvnosti (rozvoj se-
zónních a mimosezónních nabídek)

– regionální potraviny se značkou regionální
produkt Českého ráje: pořádání prezentačních ak-
cí s účastí minimálně 5 výrobců, rozvoj ukázek
a exkurzí s možností vyzkoušení si výroby, kurzy
pro veřejnost (např. regionální kuchyně)

– regionální témata: tvorba a rozvoj nabídky, kte-
rá rozvíjí specifická témata Turnova a jeho turistické
oblasti, resp. turistického regionu Český ráj

– zážitkové programy jako workshopy, dílny,
prohlídky, prezentační akce

– tvorba nových turistických produktů a pro-
duktových balíčků

– tvorba a tisk propagačních materiálů, rozvoj
e-marketingu (v součinnosti s TPCR)

– tvorba podkladů - texty, překlady, fotografie
Hodnocení žádostí bude projednáno na komisi

20. května 2019, o schválení se pak postarají tur-
novští zastupitelé na svém květnovém jednání.
Pro více informací se lze obrátit na odbor školství,
kultury a sportu. V brzké době bude výzva také na
úřední desce. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Prodej pozemku 
v lokalitû V˘‰inka

Město Turnov má záměr znovu prodávat poze-
mek za upravených podmínek výběrového říze-
ní, které budou známy po jednání zastupitelů
28. 3. 2019. 

Návrh záměru počítá s prodejem části pozemku
parc. č. 1660/1 o výměře 4 234m2 v kat. území Tur-
nov, obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, a to za kupní cenu v minimální
výši 1 250 Kč/m2 prodávané části pozemku. 

Detaily budou po jednání zveřejněny na úřední
desce a webových stránkách města Turnov.
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V˘zva okrskové volební 
komise
Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrs-
kových volebních komisích pro volby do
Evropského parlamentu určitý počet schop-
ných a spolehlivých pracovníků.

Členem okrskové volební komise může být ob-
čan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl
věku nejméně 18 let (tj. max. do 12. 9. 2018), ne-
ní kandidátem, není omezen ve svéprávnosti k vý-
konu volebního práva ani u něj nenastalo záko-
nem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu. 

Volby do Evropského parlamentu začínají v pátek
24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a so-
botu 25. května 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Na ukončení hlasování v sobotu ve 14.00 hod.
navazuje bezprostředně sčítání hlasů a sumariza-
ce výsledků voleb.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud ne-
jsou delegováni volební stranou, se mohou přihlá-
sit na adrese: Městský úřad Turnov, odbor správ-
ní, Skálova 84 Turnov.

Přihlášky za člena OVK je možno telefonicky,
osobně nebo e-mailem podat do středy 24. dubna
2019 na Městský úřad Turnov, odbor správní ve

Skálově ul. č.p. 466 Turnov (nová radnice)
sl. Vráblová tel. 481366801, e-mail: k.vrablova@
mu.turnov.cz, případně pí. Novotná tel. 481 366
802, e-mail: i.novotna@mu.turnov.cz. 

Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, adresu
trvalého pobytu, datum narození a zdravotní po-
jišťovnu. 

První zasedání okrskových volebních komisí se
bude konat ve čtvrtek dne 2. května 2019, pozván-
ky zájemci obdrží, účast je nutná z důvodu složení
volebního slibu.

Odměna za práci v okrskové volební komisi je
stanovena prováděcím předpisem ve výši 1 800 Kč
pro člena OVK, 2 100 Kč pro místopředsedu OVK
a 2 200 Kč pro předsedu OVK. 

Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Odbor sociálních vûcí 
zve seniory na 
cestovatelskou pfiedná‰ku
Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí po-
řádá pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním cestovatelskou přednášku Pavly Bičíkové
„S batohem napříč Marokem“. 

Přednáška se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019
od 13.30 hodin v Kině Sféra Turnov. Vstup je zdarma.

Nenechte si ujít poutavé vyprávění o přechodu
Velkého Atlasu s barevnými horskými hřebeny,
vydejte se na Saharu, největší poušť světa, zažijte
dobrodružství na tržištích, ve středověkých měs-
tech či v pohádkových palácích... 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ãtvrtek 25. dubna 2019

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

V posledních týdnech opět mediální prostor rozví-
řily kauzy s nekvalitním masem ze zahraničí.
Nejsou ovšem jediné. Vzpomeňme na podobné pří-
pady s posypovou solí přidávanou do jídla nebo
s nadměrným množstvím pesticidů v ovoci a zele-
nině. 

Všechny tyto kauzy ukazují, jak málo některým
producentům potravin záleží na kvalitě toho, co
vyrábějí, prodávají a my pak konzumujeme. V su-
permarketech se často ani nedozvíme, odkud
maso či jogurt pochází. Místo opravdové země
původu se používá Made in EU. Těžko se pak roz-
hodujeme, které zboží do košíku vložit. Naštěstí
se objevuje alternativa v podobě nabídky místních

producentů – farmářské trhy. V posledních letech
se konají v mnoha městech v našem okolí.
Nabízené zboží je z našeho regionu a jeho kvalita
je garantována přímo místními výrobci a prodejci.
Kromě čerstvého ovoce a zeleniny zde najdete
i pečivo, uzeniny a med. Prodejci nabízejí také vý-

robky z kravského, ovčího a kozího mléka – jogur-
ty, tvarohy, sýry a podobně. 

Sortiment v průběhu roku ozvláštňují speciální
sezonní produkty – na Velikonoce pomlázky, na
jaře sadba zeleniny a květin. 

Pokud byste na trhu chtěli prodávat také vaše
výrobky, kontaktujte organizátory. 

Farmářské trhy se v našem městě konají každou
sobotu dopoledne na náměstí Českého ráje. Více
informací na www.trhyfarmarske.cz a info o ak-
tuálním sortimentu na Facebooku ve skupině
Pojizerské farmářské trhy. 

Farmářské trhy v Turnově znovu začínají
v sobotu 30. března 2019. 

Pavla Edw. Peša Machálková

Nakupujte na farmáfisk˘ch trzích
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