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Inzerce v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 

kontakt: 
Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223 
e-mail: romana.holubova@kcturnov.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

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

pfiíjme brigádníky na DPâ na pozice: 

• Správce KC Stfielnice
•Správce Mûstského divadla – osvětlovač, jevištní technik

Vhodné i pro dÛchodce a studenty.

Kontaktní osoba: Lada Kefurtová, tel.: 481 322 083, mobil: 736 754 994, e-mail: kefurtova@kcturnov.cz

PoÏadujeme:
Časovou flexibilitu (odpolední a večerní služby)

Samostatnost, pečlivost
Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:
Práci v příjemném prostředí

Zaměstnanecké benefity
100 Kč/h

Uvítáme:
Zkušenosti s osvětlovací 
a zvukovou technikou

Zájem o kulturu
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Vážení čtenáři,
minulý měsíc jsem vás v editorialu lákal na před-

nášku Mariana Jelínka Sebemotivací ke zdraví
a štíhlosti, kterou otevíráme nový nepravidelný
cyklus přednášek, jenž jsme nazvali O zdraví a ži-
votním stylu. O názory a rady různých odborníků,
kteří nám mohou ukázat cestu k lepšímu uchopení
našich životů, je velký zájem. A protože kultura je
péče o duši, rozhodli jsme se na onen zájem zarea-
govat tímto novým přednáškovým cyklem. V tomto
případě se péče o duši vzácně potkává s péčí o tělo.
Naše programová novinka je tudíž jistá nadstavba
a my o sobě odteď tedy klidně můžeme tvrdit, že
jsme kulturní fitcentrum. 

Jak jistě víte, PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., je ho-
kejový trenér, manažer a autor řady knih, který se již
víc než 25 let zabývá sportovní psychologií a men-
tálním koučinkem. Spolupracuje s řadou vrcholových
sportovců, např. s Karolínou Plíškovou, Petrem
Mrázkem, Janem Mickou a dalšími olympioniky,
a řadu let byl též osobním trenérem Jaromíra Jágra.
O své zkušenosti se ale dělí také s laickou veřejností
a říká: „Rozum vede k pochopení a emoce vede
k akci. Chceš-li, aby člověk něco pochopil, mluv do

jeho hlavy, a chceš-li, aby něco dělal, mluv do jeho
srdce.“ Přednáška se uskuteční v úterý 7. dubna
a předprodej již začal!

A když jsme u toho fitcentra a mluvení do srdce,
dovolte mi ještě krátké osobní ohlédnutí za Modrým
kocourem. V jeho rámci se v Městském divadle
uskutečnilo představení holandského souboru
KROV, který zde uvedl svou hru Afterparty. Do hle-
diště jsem usedal vůbec nic neočekávaje, věděl jsem
totiž jen, že tématem hry je stárnutí a že to bude v ja-
zyce, kterému vůbec nerozumím. O hodinu později
jsem však z divadla vycházel v naprostém šoku: Tak
ryzí divadlo ve všech detailech, taková síla emocí,
tak nekompromisní, ale zároveň důvěrná a upřímná
výpověď o životě mě zasáhly natolik, že jsem nebyl
schopen slov. A rozhodně jsem nebyl sám, obecen-
stvo aplaudovalo vestoje, lidé křičeli, plakali doje-
tím. Byl to přímý zásah do srdce, jaký jsem v divadle
nezažil už opravdu hodně dlouho. A o to víc jsem
rád, že se to ještě vůbec může stát. A že se to může
stát při představení amatérů, a navíc ze země, jejíž
řeč je mi úplně cizí, to považuji za jednoznačný dů-
kaz toho, jakou životadárnou sílu má divadlo. Díky
za něj. David Pešek

Kulturní fitcentrum

úvodní slovo

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
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ohlédnutí

Únor s plesy a Modr˘m kocourem
Únoru vládne plesová sezóna. Ta letošní čítá cel-
kem dvanáct plesů, z toho pět z nich se odehrálo
právě v únoru. Vedle maturitních a absolvent-
ských plesů turnovských škol byl v programu také
Městský a Erotický ples. 

Pořadatelství plesů samozřejmě nebereme na leh-
kou váhu a poctivě se jejich přípravě věnujeme,
což se nám vrací v poděkováních, která do našich
kanceláří po uskutečnění plesů přichází a velice
nás těší. „Chtěl bych poděkovat všem pracovní-
kům KCT, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na našem plese. Setkali jsme se s profesionálním
jednáním a chováním pracovníků a jejich vstříc-
ností,“ přišlo od Spolku absolventů a přátel
OAHŠ Turnov po jejich plese. 

Z turnovského gymnázia zase pořadatelé na-
psali: „I po druhém plese gymnázia musím kon-
statovat, že ze strany KCT bylo vše v naprostém
pořádku, a děkuji všem vašim zaměstnancům za
skvělý a vstřícný přístup.“ Plesová sezóna pokra-
čuje v březnu Maturitním plesem SUPŠ a VOŠ
a zakončena bude Maškarním bálem pro dospělé
ve společnosti Kobra Party Band Universal v so-
botu 4. dubna. 

Mûstsk˘ ples
Jedenáctý Městský ples, věnovaný Městské knihov-
ně Antonína Marka v Turnově, se zapsal do histo-
rie jako rekordní. Téměř tři stovky přítomných při-
spěly zakoupením čestné poukázky na pořady pro

děti, mládež a seniory, které Městská knihovna
pořádá. Knihovna letos slaví 200. výročí od svého
založení a v následujícím roce se snad dočká i za-
hájení stavby své nové budovy. A právě knihy a sa-
motná literatura byly hlavním tématem letošní vý-
zdoby, které se i letos ujaly Jana Válková Střílková
a Marta Havlíčková. Ples zahájilo vystoupení
místního bruslařského klubu Sportinline, po celý
večer hrál k tanci a poslechu Orchestr Ladislava
Bareše a program zpestřilo vystoupení uskupení
ABBA Stars Revival.

Velk˘ rodinn˘ karneval
V neděli 16. února patřila Střelnice dětem. Na vel-
kém sále se konal Velký rodinný karneval v duchu
orientu, samozřejmě nechyběl ani Aladdin, kou-
zelný Gin nebo krotitel hadů. Byly připravené hry,
soutěže a spousta zábavy, kterou si především dě-
ti užívaly naplno. Karnevalového reje, který pořá-

dáme společně se Žlutou ponorkou, se zúčastnilo
více jako 250 princezen, Batmanů, Ninjů, beru-
šek, námořníků, pirátů či Bezzubek. 

Modr˘ kocour
Od středy 19. do neděle 23. února vládl prostorám
KC Střelnice a Městského divadla Modrý kocour.
Jubilejní 25. ročník multižánrového divadelního
festivalu nabídl přes dvacet inscenací, tři koncerty
a herecké dílny, v rámci jubilea též mnohá ohléd-
nutí do historie festivalu (například prostřednictvím

krásné knihy, která při této příležitosti vznikla),
ale především spousty hodin příjemných setkává-
ní a vzájemného obohacování se prostřednictvím
divadla a všeho kreativního, co tento druh umění
nabízí. Pět dnů výjimečné atmosféry se skutečně
povedlo a my se moc těšíme na další ročník.

Oscarov˘ t˘den v kinû Sféra
10. února proběhlo v Los Angeles slavnostní udí-
lení nejprestižnějších filmových cen. Kino Sféra
tento fakt nepřehlíží a i letos nabídlo Oscarový tý-
den. Během jednoho týdne jste mohli navštívit
osm oceněných snímků loňského roku. Mezi nej-
větší lákadla a nejnavštěvovanější kousky patřila
předpremiéra válečného snímku 1917, souboj vozů
Ford a Ferrari v životopisném dramatu Le Mans ’66,
Tarantinovo Tenkrát v Hollywoodu i vítězný Pa-
razit.

Partiãka na Stfielnici
V únoru na Střelnici také zavítala improvizační
show Partička v čele s Michalem Suchánkem
a Richardem Genzerem, kteří nalákali na svůj po-
řad bezmála 800 diváků a téměř dvakrát vyproda-
li velký sál Střelnice. Pokud chceme mluvit o vy-
prodaných sálech, můžeme zmínit také cestova-
telskou přednášku Pavly Bičíkové o Kyrgyzstánu
a samozřejmě největší divadelní hit začátku toho-
to roku, představení Ve stodole u slepic divadelní-
ho spolku Nakafráno. Pro velký zájem o toto tur-
novské uskupení se v březnu můžete těšit na další
dvě reprízy! 

Modr˘ Kocour – VOSTO5
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nenechte si ujít

Stfielnicí bude opût znít svûtov˘ jazz
Již po 21. nabídne Neformální jazzový festival tur-
novskému publiku výkvět zdaleka nejen české
a zdaleka nejen striktně jazzové scény. V průběhu
dvou březnových dnů na Střelnici zavítají opět po
roce špičkoví muzikanti a předvedou publiku, jak
bohatý a krásný je jazz!

V pátek 20. března festival zahájí skupina Soul
Sisters, projekt zpěvačky Lucie Víškové, díky kte-
rému uslyšíte nejslavnější hity S. Wondera, A. Frank-
lin a dalších interpretů v originálním podání s prv-
ky jazzu, latin music a soulu. Poté vystoupí feno-
menální saxofonista Ondřej Štveráček, který se do
Turnova vrací po čtyřech letech. Vedle Klaudia
Kováče na klávesy a Tomáše Bartoše na kontrabas
jej opět doprovodí též americký bubeník Gene
Jackson, který devět let vystupoval po boku veliká-
na světového jazzu Herbieho Hancocka. Rytmická

spolupráce s ním představuje již opravdu hodně
vysokou školu a vyžaduje značnou interakční od-
vahu: nahazování rytmických témat jazzovému
géniovi se nezhostí jen tak někdo… Spolupracoval
také s dalšími hvězdami jazzové scény, jako jsou
Wayne Shorter, Christian McBride, Gonzalo
Rubalcaba, Terence Blanchard nebo Art Farmer.
Turnov bude jednou ze zastávek turné k novému
hudebnímu projektu kvarteta s názvem Space
Project.

První koncert sobotního programu bude patřit
skupině Yo Soy Indigo založené zpěvačkou, skla-
datelkou a kytaristkou Emily Thiel z Connecticutu
v USA. Její podmanivá a osobní textová tvorba je
pozdvižena brilantním vokálním výkonem a pozo-
ruhodnou souhrou ostatních členů. Kapela se zro-
dila z jam session v jedné staré továrně v roce
2014, aby se vyvinula v to, co je dnes: mix zábavně
podivných, mezinárodních hudebníků s planoucí-
mi sóly, oduševnělými melodiemi, hlubokým ly-
rickým výrazem a notnou dávkou humoru. Kapela
razí svůj vlastní styl „freak-folk-jazz“. Samotný
název žánru však jen zdaleka popisuje hudbu, kte-
rou tato skupina vytváří, a není bez zajímavosti, že
v šestičlenné kapele jsou zástupci pěti národností!

Celý festival zakončí pianista, skladatel a aran-
žér Marek Novotný se svým novým projektem,
v němž spojil síly s fantastickým smyčcovým kvar-
tetem Epoque Quartet, celosvětově vyhlášeným
souborem, které vyniká svou ojedinělou schop-

ností interpretace jazzových a experimentálních
kompozic, ale i děl starých mistrů. K této výjimeč-
né spolupráci přizval hvězdy české jazzové scény
Adama Tvrdého (kytara) a Ondřeje Štajnochra
(kontrabas). Tato pestrobarevná fúze jazzu, vážné
hudby s prvky impresionismu, latinsko-americké
hudby, folkloru a šansonu si bere ze všech těchto
žánrů jen to nejlepší a vytváří tak konzistentní hu-
dební tvar, který vám připraví hluboký kulturní
zážitek plný humorných, strhujících i dojemných
chvil.

I letos začínají první koncerty již v 18.30 a na
posluchače tak čekají opět čtyři rovnocenné hu-
dební sety o standardní délce 90 minut. 

pátek 20. bfiezna 2020
18.30 hodin – Soul Sisters
20.30 hodin – Ondřej Štveráček Quartet

feat. Gene Jackson 

sobota 21. bfiezna 2020
18.30 hodin – Yo Soy Indigo
20.30 hodin – Marek Novotný & Epoque Quartet

pátek 20. a sobota 21. bfiezna od 18.30 hodin 
Neformální jazzov˘ festival 2020 
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 
160 Kã / jeden den, 280 Kã / dva dny; 
na místû 200 Kã / jeden denOndfiej ·tveráãek 

Soul Sisters

Marek Novotn˘ & Epoque Quartet



6 | | bfiezen 2020

kulturní pfiehled
nedûle 1. bfiezna 

14.30 – KINO SFÉRA
Frãíme 
Dětské odpoledne, předpremiéra
Studio Pixar představuje úplně 
nový fantasy svět. 160 Kč / 145 Kč

úter˘ 3. bfiezna 
19.30 – KINO SFÉRA
Daleko od Reykjavíku
Filmový klub
Boj silné a odhodlané ženy
s nepřízní osudu. 110 Kč / 90 Kč

stfieda 4. bfiezna 
19.00 – KAVÁRNA KUS
Pavla Horáková
O literatuře
Hostem Petra Viziny bude držitelka
ceny Magnesia Litera 2019 za román
Teorie podivnosti. zdarma

ãtvrtek 5. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
·Èastn˘ nov˘ rok
Kino nejen pro seniory
Novoroční romantická komedie ze
zasněžených Tater. 60 Kč

18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

100 Kč / tým

pátek 6. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples SUP· A VO·
K tanci a poslechu hraje kapela
Holiday Express.

v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

sobota 7. bfiezna
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne
K tanci i poslechu hraje Turnovanka
a hosté. zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Ariadna na Naxu – R. Strauss
Opera v kině
Záznam opery ze Salzburg Festivalu

představí v hlavní roli tenora Jonase
Kaufmanna. 250 Kč

nedûle 8. bfiezna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Písniãkáfiky napfiíã Ïánry
aneb Muzikantky –
Dámy – Îeny
hudební minifestival 
Vystoupí Kaya, Ľubica
Christophory a Vladivojna La Chia.
v předprodeji 100 Kč / na místě 160 Kč

úter˘ 10. bfiezna 
10.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci
Kino nejen pro seniory
Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. 60 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
3Bobule
Dámská jízda / předpremiéra
Pokračování úspěšné komedie
z vinařského prostředí.

160 Kč / 145 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
25 km/h
Filmový klub
Výlet skrze celé Německo dvou
dlouho odloučených bratrů.

110 Kč / 90 Kč

stfieda 11. bfiezna 
18.00 – KINO SFÉRA
Tomá‰ Kube‰:
âernobyl – spící peklo
Cestovatelský klub
S Tomášem Kubešem o katastrofě
jaderné elektrárny v Černobylu.

90 Kč

ãtvrtek 12. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Malé Ïeny
Kino nejen pro seniory
Příběh čtyř sester podle slavného
románu. 60 Kč

pátek 13. bfiezna 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
XXX. turnovsk˘ drahokam:
O py‰né Ïirafû
Jubilejní třicátý ročník regionální
loutkářské přehlídky. Program
a další informace naleznete na str. 16.

sobota 14. bfiezna
9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
XXX. turnovsk˘ drahokam:
Slavnostní zahájení
Jubilejní třicátý ročník regionální
loutkářské přehlídky. Program
a další informace naleznete na str. 16.

nedûle 15. bfiezna 
9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
XXX. turnovsk˘ drahokam:
âern˘ kocour
Jubilejní třicátý ročník regionální
loutkářské přehlídky. Program
a další informace naleznete na str. 16.

pondûlí 16. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pfiíbûh opravdového herce
Abonentní divadelní představení 
Skutečný příběh slavného českého
herce v podání Absintového klubu
Les (Ostrava).
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

úter˘ 17. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci
Kino nejen pro seniory
Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. 60 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Stafiíci
Filmový klub
Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička
na poslední misi svého života.

110 Kč / 90 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Václav Knop, Ivo ·moldas
& Michaela Kuklová 
Pohovka 
Do turnovského divadla se vrací
ověřená dvojice bavičů, které doplní
krásná herečka. 200 Kč / 140 Kč

seniorské vstupné na OSV

stfieda 18. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Kytarové duo CD
Turnovský hudební večer
Exkluzivní kytarový koncert v podání
Martina Cáby a Víta Dvořáčka.
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

ãtvrtek 19. bfiezna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnovsk˘ ‰tûk
Již 19. ročník oblastní postupové

V rámci hudebního minifestivalu Písniãkáfiky napfiíã Ïánry vystoupí také energická Vladivojna La Chia.
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kulturní pfiehled
přehlídky dětských divadelních,
loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. 50 Kč / děti zdarma

10.00 – KINO SFÉRA
·pindl 2
Kino nejen pro seniory
Pokračování úspěšné zimní komedie.

60 Kč

pátek 20. bfiezna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Hurá, jaro je tady!
představení pro školy
Zábavná pohádka s písničkami
o zvycích i Velikonocích. 50 Kč

18.30 – KC ST¤ELNICE
Neformální jazzov˘
festival 2020
První večer hudebního festivalu
vystoupí Soul Sisters a Ondřej 
Štveráček Quartet feat. Gene Jackson.

jednodenní vstupné v předprodeji
160 Kč / jednodenní vstupné na místě

200 Kč, dvoudenní vstupné 280 Kč

sobota 21. bfiezna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Nezbedné pohádky
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Pro děti jsou připraveny dvě pohádky
– O Červené Karkulce a O nezbedných
kůzlátkách. 60 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne
K tanci i poslechu hraje Turnovanka
a hosté. zdarma

18.30 – KC ST¤ELNICE
Neformální jazzov˘
festival 2020
Druhý večer hudebního festivalu 
vystoupí Yo Soy Indigo a Marek
Novotný & Epoque Quartet.

jednodenní vstupné v předprodeji
160 Kč / jednodenní vstupné na místě

200 Kč, dvoudenní vstupné 280 Kč

pondûlí 23. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Fantastická Ïena 
volné divadelní představení 
Komedie kanadského autora o tom,
jaké by měla mít vlastnosti ideální
partnerka.
v předprodeji 360 Kč / na místě 400 Kč

úter˘ 24. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
·Èastn˘ nov˘ rok
Kino nejen pro seniory
Novoroční romantická komedie ze
zasněžených Tater. 60 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Portrét dívky v plamenech
Filmový klub
Snímek oceňovaný na festivalu
v Cannes o vzájemné přitažlivosti.

110 Kč / 90 Kč 

stfieda 25. bfiezna
18.00 – KINO SFÉRA
Mario Kuba‰: Severské
plavby
Cestovatelský klub
O tom, jaké je plout na plachetnici
za polárním kruhem, bude vyprávět
Mario Kubaš. 90 Kč

ãtvrtek 26. bfiezna
10.00 – KINO SFÉRA
·pindl 2
Kino nejen pro seniory
Pokračování úspěšné zimní komedie.

60 Kč

pátek 27. bfiezna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pokrevní bratfii 
volné divadelní představení 
Společnost bloumající veřejnosti se
vrací na prkna domácího divadla.
v předprodeji 120 Kč / na místě 160 Kč

14.00 – KC ST¤ELNICE 
âokoFest 2020
Jedinečná třídenní událost pro všechny
milovníky čokolády a cukrovinek.

sobota 28. bfiezna 
10.00 – KC ST¤ELNICE 
âokoFest 2020

19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera
Přehlídka krátkých filmů o cestování
a extrémních sportech. 115 Kč / 100 Kč

nedûle 29. bfiezna
10.00 – KC ST¤ELNICE
âokoFest 2020

pondûlí 30. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ve stodole u slepic
volné divadelní představení 
Repríza nejnovější hry souboru
Nakafráno. 220 Kč

úter˘ 31. bfiezna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ve stodole u slepic
volné divadelní představení 
Repríza nejnovější hry souboru
Nakafráno. 220 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Dálava
Filmový klub
Stav současné rodiny a analýza odvěké-
ho vztahu otec a syn. 110 Kč / 90 Kč

stfieda 1. dubna
14.00 – KINO SFÉRA 
Kyrgyzstán: zemû vysok˘ch
hor a ‰Èastn˘ch lidí
Na cestovatelskou přednášku Pavly
Bičíkové pro seniory a osoby se
zdravotním postižením zve MÚ Tur-
nov, odbor sociálních věcí. zdarma

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Travesti Revue Techtle
Mechtle a Koãky
travesti show
Oblíbení pánové přiváží nový pořad
Nemocnice na pokraji zkázy.
v předprodeji 290 Kč / na místě 310 Kč

20.15 – KINO SFÉRA
Labutí jezero 
Balet v kině
Přímý přenos baletu z Royal Opera
House v Londýně. 250 Kč

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

NezapomeÀte, tfietí roãník Ma‰karního bálu pro dospûlé nás ãeká jiÏ 4. 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.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.

2D ne 1. 3. – 14.30 | 160 Kã
/ 145 Kã – Dûtské odpoledne

(pfiedpremiéra)
Dále v programu od 5. 3.

animovan˘/rodinn˘ | 112 min.
MP | 2D/3D | dabing

Frãíme

Nov˘ fantasy svût
z dílny studia Pixar.

út 3. 3. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie Isl./Dán./Nûm./Fr.
2019 | 92 min. | 12+ | titulky

Daleko od
Reykjavíku

Boj silné a odhodlané Ïeny
s nepfiízní osudu.

V programu od 12. 3.

akãní | USA | 2020
110 min. | 12+ | titulky

Bloodshot

Vin Diesel jako technologicky
vylep‰en˘ bojovník.

út 10. 3. – 17.00 | 160 Kã /
145 Kã – Dámská jízda

(pfiedpremiéra)
Dále v programu od 12. 3.

komedie | âR | 2020
103 min. | MP

3Bobule

Pokraãování úspû‰né komedie
z vinafiského prostfiedí.

V programu od 12. 3.

dobrodruÏn˘/komedie | Fr.
2020 | MP | dabing

Zapomenut˘
princ

Oddaného otce ãekají neobyãejná
dobrodruÏství z kouzelného svûta.

út 17. 3. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

drama/road movie | âR
2019 | 85 min. | 12+

Stafiíci

Jifií Schmitzer a Ladislav Mrkviãka
na poslední misi svého Ïivota.

ãt 5. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
út 24. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

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

·Èastn˘
nov˘ rok

Úspû‰ná zimní komedie 
s TáÀou Pauhofovou.

V programu od 5. 3.

thriller/horor | USA | 2020
124 min. | 15+ | titulky

Neviditeln˘

„UÏ mû nikdy neuvidí‰.
A bude tû to bolet.“

so 7. 3. – 19.30 | 250 Kã
– Opera v kinû

opera | Rak. | 2012
193 min. | MP | titulky

Ariadna 
na Naxu – 
R. Strauss
Hvûzdn˘ Jonas Kaufmann

v záznamu opery ze Salzburgu.

út 10. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
út 17. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

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

Vlastníci

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

FK

OPERA

FK

út 10. 3. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/road movie | Nûm.
2018 | 116 min. | 12+ | titulky

25 km/h

V˘let skrze celé Nûmecko dvou
dlouho odlouãen˘ch bratrÛ.

ãt 12. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama/romantick˘ | USA
2019 | 135 min. | MP | titulky

Malé Ïeny

Pfiíbûh ãtyfi sester podle
slavného románu.

FK
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kino Sféra

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

út 24. 3. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

drama/romantick˘ | Fr.
2019 | 121 min. | MP | titulky

Portrét dívky
v plamenech

OceÀovan˘ snímek na festivalu
v Cannes o vzájemné pfiitaÏlivosti.

V programu od 26. 3.

dobrodruÏn˘ | USA | 2020
106 min. | MP | 2D/3D | titulky/dabing

Mulan

Hrané zpracování dobrodruÏného
pfiíbûhu studia Disney.

V programu od 26. 3.

Ïivotopisn˘/drama | âR
2020 | 100 min. | 12+

·arlatán

Ivan Trojan ve strhujícím pfiíbûhu
jako léãitel Jan Mikolá‰ek.

út 24. 3. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární | âR
2019 | 76 min. | MP

Dálava

Stav souãasné rodiny a anal˘za
odvûkého vztahu otec a syn.

so 28. 3. – 19.30
115 Kã / 100 Kã

krátké filmy | 2020
MP | ãesky/titulky

Expediãní
kamera 2020

Pfiehlídka krátk˘ch filmÛ o cestování
a extrémních sportech.

V programu od 26. 3.

dokumentární/road movie | Svk.
2019 | 104 min. | MP | 12+

Afrikou
na pion˘ru

Nesmrteln˘ Marek Slobodník pfiiná‰í
vlastní cestovatelské dobrodruÏství.

V programu od 26. 3.

romantick˘/komedie | VB
2020 | 132 min. | MP | titulky

Emma.

Adaptace slavné románové
klasiky Jane Austenové.

V programu od 19. 3.

komedie/rodinn˘ | USA
2020 | 100 min. | MP | dabing

MÛj kámo‰
‰pión

Jak dopadne setkání agenta
CIA s malou Sophií?

ãt 19. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 26. 3. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie | âR | 2019
107 min. | 12+

·pindl 2

Pokraãování úspû‰né
zimní komedie.

V programu od 19. 3.

animovan˘/rodinn˘ | USA
2019 | 90 min. | MP | dabing

Ledová sezóna:
Ztracen˘ poklad

Lední medvûd Norm se vrací
v dal‰ím dobrodruÏství.

FK

V programu od 19. 3.

horor/thriller | USA | 2020
98 min. | 12+ | titulky

Tiché místo:
âást II

Oãekávané pokraãování
úspû‰ného hororu.

V programu od 19. 3.

pohádka/fantasy | âR
2020 | 100 min. | MP

Princezna
zakletá v ãase

Podafií se zachránit princeznu
ze zákefiného prokletí?

FK
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kino Sféra / Mûstské divadlo

Nepfiehlédnûte v programu kina Sféra
Seniorské projekce také v úter˘
Cyklus Kino nejen pro seniory se vedle standard-
ních čtvrtků v únoru rozšířil také o projekce ve vy-
braná úterý. Pro velký zájem bude tento formát
pokračovat i v březnu a za velmi příznivých 60 Kč
na vás čeká hned sedm promítání. Těšit se můžete
jak na opakování navštěvovaných únorových
snímků (Vlastníci a Šťastný nový rok), tak také na
snímky, které jsou v březnu do tohoto cyklu zařa-
zeny nově (Malé ženy a Špindl 2). Předprodej

vstupenek je zahájen vždy měsíc před konkrétní
projekcí.

Hvûzdn˘ Kaufmann v záznamu
Straussovy opery
Sezóna oper v kině Sféra se již přehoupla do své
druhé poloviny. Předposledním snímkem bude již
7. března záznam opery Ariadna na Naxu ze
Salzburského festivalu. Představí se v ní hvězd-
ná americká sopranistka Emily Magee po boku

neméně známého německého tenora Jonase Kauf-
manna. Sezónu ukončí 13. června věhlasná Aida
skladatele Giuseppa Verdiho.

První Dámská jízda roku 2020
V úterý 10. března od 17 hodin se v kině Sféra usku-
teční Dámská jízda k očekávanému filmu 3Bobule.
Film bude promítán dva dny před celostátní pre-
miérou, všichni přítomní se navíc mohou těšit na tra-
diční welcome drink a losování o zajímavé dárky.

Pfiíbûh opravdového herce, kter˘ se opravdu stal
Absintový klub Les, Ostrava přiváží hru Příběh
opravdového herce. Je to hra o nás? Hra o tom,
kým jsme byli, nebo snad o tom, kým pořád ještě
jsme? Odpověď bude jen a jen na divácích.

Inscenace Tomáše Vůjtka je inspirována skuteč-
ným příběhem úspěšného českého herce, který se

v roce 1949 dobrovolně stal spolupracovníkem
StB. Díky svému mužnému vzhledu sváděl ženy
(nejprve jako agent AK 70, později jako agent
Novák), které chtěli estébáci kompromitovat, aby
je mohli vydírat. Intimní schůzky byly natáčeny
skrytou kamerou zaměřenou přímo na mistrovu
postel. Svým způsobem je to i hra o našem prvním
pornoherci. Za své vskutku mimořádné výkony na
tomto dosud neoraném poli získal titul národního
umělce, byl jmenován poslancem Sněmovny lidu
Federálního shromáždění a byl mu propůjčen Řád
Vítězného února. Tento oblíbený profesor DAMU,
na něhož jeho studenti s láskou vzpomínali, je ja-
kousi ikonou režimu, který již minul a který se
možná nevrátí…

V unikátním, původně podzemním muzikálu se
mluví, zpívá i tančí. Vše je podáno s humorem, ze
kterého mrazí. Devadesát procent replik jsou au-
tentické citace z hlášení.

pondûlí 16. bfiezna od 19.30 hodin
Pfiíbûh opravdového herce
Abonentní divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Vlastníci

Ariadna na Naxu 

3Bobule
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Mûstské divadlo

Václav Knop, Ivo ·moldas & Michaela Kuklová
Po více jak roce se do turnovského divadla vrací
ověřená dvojice Václav Knop a Ivo Šmoldas, kteří
si na pomoc přizvali herečku Michaelu Kuklovou.

První host, turnovský rodák Václav Knop, herec,
režisér a dabér, utkvěl v paměti mnohých z nás na-
příklad jako tělocvikář Jonáš v seriálu Hospoda,
aktuálně ho můžete vidět v seriálu Slunečná
(2020) televize Prima. Druhým hostem bude
umělec – básník, redaktor, publicista, scenárista
a komik Ivo Šmoldas. Třetím hostem bude hereč-
ka, modelka a také dabérka Michaela Kuklová,

která se řadí k nejkrásnějším českým princeznám.
Tou nejznámější je jistě Jasněnka z pohádky
Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím
ševci.

úter˘ 17. bfiezna od 19 hodin
Václav Knop, Ivo ·moldas 
& Michaela Kuklová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Nezbedné pohádky pro nezbedné dûti 
Březnové pohádkové dopoledne v turnovském di-
vadle nabídne hned dvě pohádky, O Červené
Karkulce a O nezbedných kůzlátkách. Neseďte se
svými dětmi doma, vyrazte za pohádkou!

V první pohádce se děti setkají s Karkulkou, kmot-
rou liškou a dobráckým strýčkem vlkem, který je
schopen z hladu sníst i gramofonové desky, ale ba-
bičky nebo Karkulky by se ani nedotkl. Nezbedná
kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babič-
ce samou starost. Dokonce se rozhodnou jít na

strašidelný film o Pirátu černém vlku a pak se bojí
jít sama přes les domů. Jak to s nimi dopadne?
Přijďte to zjistit. Pohádku vhodnou pro děti od
čtyř let přijede zahrát Divadlo Andromeda.

sobota 21. bfiezna od 10 hodin
Nezbedné pohádky
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla! 
Mûstské divadlo Turnov 
60 Kã 

Fantastická Ïena Norma Fostera 
Dokonalý partner? Ideální vztah? Dejte si dobrý
pozor na to, co si přejete. Fantastická žena je sou-
časná komedie úspěšného kanadského autora,
jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností,
které by měla mít ideální partnerka.

Životy dvou kamarádů ve středním věku pořádně
zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to
spolu může souviset? Nechte se překvapit! 

Velmi kladně hodnocenou a vkusnou komedii,
která vás přinutí k zamyšlení, zahraje v turnovském

divadle Agentura Familie. V hlavních rolích uvidí-
te dobře známé tváře – Patricii Pagáčovou nebo
Dianu Šoltýsovou, Václava Krátkého nebo Ond-
řeje Volejníka a Adriana Jastrabana nebo Jarmila
Škvrnu.

pondûlí 23. bfiezna od 19.30 hodin 
Fantastická Ïena
volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 360 Kã / na místû 400 Kã
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky 

O snech, závislostech a nebezpeãn˘ch pfiekáÏkách 
Společnost bloumající veřejnosti v komedii o přá-
telství v ústavu pro duševně labilní jedince

Hra ve svém úvodu představí dva přátele, kteří žijí
své životy v prostorách ústavu. Oba však sní o svo-
bodném životě v normálním světě. Jejich sen se jim
záhy plní a oba dostávají od města chráněné bydle-
ní. Vstup do běžného života však není tak snadný.
Situace, které jsou pro většinu lidí naprosto banál-
ní, představují pro naše protagonisty divokou ře-
ku plnou nebezpečných překážek. To však není
hlavní problém, jejich přátelství je silné a společně

dokážou ledacos. Jak však běží čas, oba začínají
pomalu chápat, že stojí před úkolem daleko těžším:
zbavit se nezdravé závislosti na tom druhém a najít
svůj vlastní smysl života. Hrají: Jakub Chundela,
Petr Hofhans, Matěj Hajn a Lenka Dékány.

pátek 27. bfiezna od 19.30 hodin
Pokrevní bratfii 
volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 160 Kã

Písniãkáfiky napfiíã Ïánry
Už poosmé se letos sejdeme opět v den MDŽ na
koncertě tří osobitých písničkářek na rozhraní fol-
ku, rocku, world music a alternativy. 

Letošní ročník zahájí písničkářka z podhůří
Jizerských hor Kaya, jejímž pomyslným hudeb-
ním domovem je především folk. Druhou vystu-
pující bude křehká zpívající autorka melodií i tex-
tů a kytaristka ze Slovenska Ľubica Christophory.
Večer uzavře velmi osobitá česká skladatelka,

textařka, zpěvačka, producentka a výtvarnice
z Ostravy Vladivojna La Chia, které nejsou cizí
křehké písně ani metalové rytmy.

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

Koncert kytarového dua
V březnu ovládnou Turnovský hudební večer kyta-
ry. Divákům se představí Kytarové duo CD, které
tvoří Martin Cába a Vít Dvořáček. 

Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru
klasická kytara na pražské Akademii múzických
umění a působí pod pedagogickým vedením Petra
Saidla. 

K největším dosavadním úspěchům dua patří
1. cena a titul laureáta v mezinárodní interpretač-
ní soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hudební kla-
sicismus ve Vidnavě, kterou získalo na konci roku
2017. Martin Cába je v současné době studentem

3. ročníku HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských
kurzů a přivezl si úspěchy z mnoha soutěží. Vít
Dvořáček vystudoval brněnskou konzervatoř
a nyní pokračuje na HAMU v Praze. Uspěl v řadě
soutěží v ČR a umístil se i na soutěžích v Ra-
kousku a Itálii.

stfieda 18. bfiezna od 19.30 hodin 
Kytarové duo CD
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Kaya
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Tajemství âernobylu i plavba za polárním kruhem
Nabídka březnového Cestovatelského klubu je pro
dobrodruhy, kam se vydáte vy? Chcete vidět, jak
dnes vypadá město Pripjať? Nebo se raději vydáte
daleko od pevniny, za polární kruh a necháte se
namočit do zážitků z plaveb po rozbouřeném
Atlantiku? Nebo zvládnete obojí? 

âernobyl – Spící peklo 
„Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovliv-
nila svět, nic není jako dřív. S následky se potýká-
me dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme,“
uvádí svou přednášku Tomáš Kubeš. Dovíte se,
jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu a jak to
vypadá v zakázané zóně dnes. Uslyšíte příběhy lidí,
kteří neměli žít, nebo si naopak na sklonku života

vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Vydáme se
do města duchů Pripjať, ale i do jeho okolí poznat,
jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

Severské plavby aneb proã mají na
Faersk˘ch ostrovech v‰echno vût‰í
Jaké je plout na plachetnici za polárním kruhem?
Který ostrov v severním Atlantickém oceánu je
považován za Mont Blanc jachtingu? Co to zna-
mená mít sever v duši? Jaké je to plout na rozbou-
řeném Atlantiku? Mario Kubaš, ředitel divadelní-
ho festivalu Modrý kocour, herec a novinář, se
představí v méně známé roli. Jako jachtař vás pro-
vede po svých plavbách ve vodách kolem Irska,
Skotska, Faerských ostrovů, Norska a Finska.

stfieda 11. bfiezna od 18 hodin
Tomá‰ Kube‰: âernobyl 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

stfieda 25. bfiezna od 18 hodin
Mario Kuba‰: Severské plavby 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

DrÏitelka Magnesie Litery 2019 v pofiadu O literatufie
Pavla Horáková je spisovatelka, rozhlasová re-
daktorka a publicistka, překládá beletrii z anglič-
tiny a srbštiny (mj. díla Kurta Vonneguta, Saula
Bellowa či Iaina Bankse; v roce 2001 obdržela
Tvůrčí odměnu Obce překladatelů). 

Kromě trilogie detektivních příběhů pro mládež
o partě kamarádů, kteří si říkají Hrobaříci, se spo-
lupodílela na sbírce současného veršovaného dět-
ského folkloru Kecy v kleci (Plot 2010). V roce 2014
přispěla čtyřmi povídkami do povídkové sbírky
českých autorek Všemi smysly (Jota 2014). Pro
Český rozhlas Vltava připravovala mimo jiné cy-
klus Polní pošta věnovaný českým vojákům v prv-
ní světové válce, z něhož posléze vznikla kniha
Přišel befel od císaře pána (Argo 2015, spolu s roz-
hlasovým kolegou Jiřím Kamenem). Na ni volně

navazuje výpravná publikace Zum Befehl, pane
lajtnant (Argo 2018), která pomocí autentických
textů líčí konkrétní oblasti života na frontě i v zá-
zemí. Pavla Horáková rovněž přispívá do anglic-
kého vysílání Českého rozhlasu 7, kde v letech
2001–2007 působila jako kmenová redaktorka.

Její vůbec první román pro dospělé Teorie po-
divnosti (Argo 2018) získal cenu Magnesia Litera
2019 – Litera za prózu. Jeho hrdinkou je mladá
vědkyně, typická moderní intelektuálka Ada, kte-
rá se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru.
Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegy-
ně zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti,
za nimiž však tuší zákonitost a provázanost. Pro
všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou
„teorii podivnosti“.

stfieda 4. bfiezna od 19 hodin
Pavla Horáková
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:

sobota 7. bfiezna 2020 – Ariadna na Naxu
– R. Strauss (Opera v kině) 250 Kč

nedûle 8. bfiezna 2020 – Písničkářky napříč žánry 
(koncert) 100 Kč 

stfieda 11. bfiezna 2020 – Tomáš Kubeš: Černobyl 
– Spící peklo (CK) 90 Kč

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

úter˘ 17. bfiezna 2020 – Václav Knop, Ivo Šmoldas 
& Michaela Kuklová
(Pohovka) 200 Kč / 140 Kč

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

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

sobota 21. bfiezna 2020 – Nezbedné pohádky
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

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

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

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

pondûlí 30. bfiezna 2020 – Ve stodole u slepic
(volné divadelní představení) 220 Kč

úter˘ 31. bfiezna 2020 – Ve stodole u slepic
(volné divadelní představení) 220 Kč

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

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

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

úter˘ 7. dubna 2020 – Sebemotivací ke zdraví 
a štíhlosti – PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. 
(přednáška) 290,–

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

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

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

sobota 11. dubna 2020 – Cyrano z Bergeracu
(záznam činohry) 250 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CK – Cestovatelský klub
THV – Turnovský hudební večer

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

veřejnost uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00 
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce

Zasílání novinek pfiímo na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!

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

Sledujte nás také na Instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.

Pfiedprodej vstupenek

Kafka Band Cyrano z Bergeracu
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel. 775 964 312

pondûlí 2. bfiezna od 9.30 hodin
Pohádkové ãtení s babiãkou
Děti v Miniškolce opět navštíví Eva Kordová. 

pondûlí 2. bfiezna od 10.30 hodin 
S kníÏkou do rodiny
Typy na knihy, které by neměly chybět v žádné dět-
ské knihovničce. 

úter˘ 3. bfiezna, od 8 do 16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu pěstounská péče
s Lucií Moťovskou. Tel. pro objednání: 702 384 074

ãtvrtek 5. bfiezna od 16 hodin
Veselá ‰koliãka – Info schÛzka
pro rodiãe
Informační schůzka pro zájemce o přípravku na
školní docházku pro předškoláky. Podrobnosti na
tel.: 775 964 312
pondûlí 9. bfiezna–pátek 13. bfiezna
JARNÍ PRÁZDNINY – ZAVŘENO

pondûlí 16. bfiezna–pátek 20. bfiezna 
Jarní bazárek a sbírka

Bazárek dětského oblečení a potřeb a zároveň
sbírka pro potřebné. 

úter˘ 17. bfiezna od 17 hodin
Îenství jako dar aneb menstruace
ve 21. století
Setkání s Veronikou Lančaričovou – autorkou
projektu Bohožena. Cena: 120 Kč 

stfieda 18. bfiezna od 10 hodin 
Maminky maminkám: 
První pomoc dûtem II
První pomoc se Zuzanou Jandovou.

stfieda 18. bfiezna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu. 

pátek 20. bfiezna od 10 hodin
Proã dûti potfiebují pohádky
Proč jsou pohádky důležité? Téma pro waldorfský
klub a Hanku Hajnovou. Cena: 50 Kč

stfieda 25. bfiezna od 10 hodin
Jak mluvit s dûtmi o bolesti
Bolest jako téma pohledem dětské psychologie.
Beseda s dětskou psycholožkou Anetou Svobodovou.

stfieda 25. bfiezna, od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novo-
pečené rodiče – zdarma. Objednání na tel. 728
328 452 – Veronika Udeaja

ãtvrtek 26. bfiezna od 10 hodin
Kreativní dílna II – recyklujeme
dÏíny
Válí se nám doma – džíny, do kterých se chystáme
zhubnout, které potřebují spravit zip, přišít knof-
lík… Než aby zabíraly zbytečně místo, pojďme
z nich něco vyrobit. Cena: 100 Kč

ãtvrtek 26. bfiezna od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Informace na tel. 607 645 896 – Kateřina Hor-
nová. Cena: 50 Kč 

ãtvrtek 26. bfiezna od 10 hodin 
Jarní focení
Oblíbené focení s Ivou Masopustovou. Nutná re-
zervace. Cena: 300 Kč / 4 foto v elektronické po-
době.

Centrum pro rodinu Náruã

O hudbû ve fotografii
Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu foto-
grafií Jiřího Benedikta, která byla zahájena 5. úno-
ra, zhlédnout ji můžete až do konce března 2020.

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

Stfielnici opût provoní 
ãokoláda
Na konci března se po roce vrátí Čokoládový
festival. Celovíkendový sladký maraton ve
dnech 27.–29. března bude zaručenou zábavou
pro celou rodinu a všechny milovníky čokolády.

I letos se můžete těšit na mnoho stánků a prodejců
nabízejících nejrozmanitější čokoládové dobroty.
Součástí festivalu bude výstava historie čokolády,
ukázky vaření s čokoládou, degustace, četná vy-
stoupení a samozřejmě i soutěže. Vstupenky může-
te kupovat již nyní v síti TICKETSTREAM. 
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Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam spat-
řila světlo světa v roce 1983 jako neformální setká-
ní loutkářů. Do roku 1987 proběhlo pět ročníků.
Pak následovala dlouhá osmiletá pauza. 

V roce 1996 jsme se pokusili navázat na tento cyklus
přehlídek šestým ročníkem. Ten vznikl celý v režii
loutkářského souboru Na židli. Přehlídka se vyda-
řila a nastartovala se tak další etapa, dalo by se ří-
ci maraton Turnovských drahokamů, který trvá
dodnes. Postupem let byl mezi loutkáři o účast na
přehlídce, tehdy nesoutěžní, velký zájem. S no-
vým státoprávním uspořádáním a vznikem no-
vých krajů se stal „Drahokam“ krajskou přehlíd-
kou s postupem na národní přehlídku Loutkářská
Chrudim. Čas letí … a my letos zahajujeme jubilej-
ní ročník třicátý. To nasvědčuje tomu, že se divá-
kům, souborům i porotě na turnovské přehlídce líbí.

Turnovský drahokam je prestižní regionální
loutkářskou přehlídkou Libereckého kraje a Čes-
kého ráje. Koná se za finanční podpory Minister-
stva kultury České republiky, Libereckého kraje
a Města Turnov, za což jim patří velký dík.

Přehlídku hodnotí odborná porota ve složení:
Mirka Vydrová (divadlo Bořivoj Praha), Blanka
Šefrnová („C“ Svitavy) a Michal Drtina (Nipos –
Artama Praha).

Dětská divácká porota letos udělí již dvacátou
putovní cenu dětského diváka Turnovský draho-
kam pohádce, která se dětem bude líbit nejvíce.
Pro děti jsme připravili slosování vstupenek po
každém představení. Po celou dobu přehlídky pak

bude probíhat soutěž O pilného diváka, kde hlavní
cenou je marioneta Kašpárka a další hodnotné ceny.

pátek 13.–nedûle 15. bfiezna, Mûstské divadlo Turnov
XXX. turnovsk˘ drahokam 
Pořadatel: Loutkářský soubor Na židli Turnov

PROGRAM:

pátek 13. bfiezna v 8.30 a 10.00
O py‰né Ïirafû
předloha/námět: M. Vaněk, hraje: Divadlo Matýsek
Rynoltice, vhodné pro děti od 3 let, délka 40 min.

sobota 14. bfiezna od 9.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
O Budulínkovi
předloha/námět: J. Polehňa, hraje: Lidový loutkář
Jiří Polehňa (HK), pro děti od 3 let, délka 20 min.
Ka‰párek to zafiídí
předloha/námět: J. Ipser, hrají: Čmukaři Turnov,
pro děti od 3 let, délka 35 min.

sobota 14. bfiezna od 11.00
Îebrákova nevûsta
předloha/námět: B. Němcová, R. Krause, hraje:
Spojáček Liberec, pro děti od 4 let, délka 35 min.

sobota 14. bfiezna od 13.00
Budulínek
předloha/námět: B. Němcová, R. Martincová, hraje:
Rolnička Nová Paka, pro děti od 3 let, délka 40 min.

sobota 14. bfiezna od 14.30 a 15.30
Neotvírej knihu
předloha/námět: V. Motyčková, M. Bereckei, hra-
je: Divadlo na kliku Liberec, pro děti od 3 let, dél-
ka 35 min., kapacita omezena na 40 diváků

sobota 14. bfiezna od 17.00
Pimpilimpampam
předloha/námět: poezie českých básníků v úpravě
souboru, hraje: BTV ZUŠ Chlumec n. C., pro děti
od 5 let, délka 15 min. 

O zvífiátkách 
předloha/námět: R. Hancvencl, hraje: Vozichet
Jablonec n. N., pro děti od 6 let, délka 30 min.

nedûle 15. bfiezna od 9.00
âern˘ kocour
předloha/námět: E. A. Poe, T. Hájek, hraje: Ba-
žantova loutkářská družina Poniklá, pro diváky od
15 let, délka 25 min.

nedûle 15. bfiezna od 11.00
Divokraj
předloha/námět: M. Bobková a kolektiv, hraje: Šíro
Lázně Bělohrad, pro děti od 3 let, délka 25 min.

nedûle 15. bfiezna od 13.00
âmelák Brundibár aneb 
Co se dûje na louce
předloha/námět: D. Martinovská, hraje: HAD
Hodkovice n. M., pro děti od 3 let, délka 50 min.

nedûle 15. bfiezna od 14.30
Kdo nenechá pejska spát?
předloha/námět: I. Istančuk, P. Kordová, hraje:
Kordula Liberec, pro děti od 3 let, délka 35 min.

nedûle 15. bfiezna od 16.00
Ka‰párek a princezna
předloha/námět: L. Bauerov, hraje BOĎI Jaroměř,
pro děti od 3 let, délka 30 min.

SLAVNOSTNÍ ZAKONâENÍ
Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. Vyhlá-
šení držitele putovní ceny Turnovský drahokam.
Vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty.

Změna programu vyhrazena.

Vstupné:
pátek: 50 Kč
sobota–neděle: děti 25 Kč, dospělí 30 Kč, rodinné
100 Kč
(Dětské vstupenky jsou slosovatelné při každém
představení o drobné ceny.)

Turnovsk˘ drahokam potfiicáté
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

pondûlí 9. bfiezna–pátek 13. bfiezna (bûhem jarních prázdnin)
Zimní pfiímûstsk˘ tábor
s Ponorkou 2020 
Čeká vás pestrý program plný sportování a her.
Navštívíme zimní stadion, bazén, tělocvičnu, a když
bude sníh, tak i vlek ve Struhách. 

ãtvrtek 19. bfiezna od 8.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Turnovsk˘ ‰tûk 2020
Tradiční setkání mladých divadelníků a již 19.
ročník oblastní postupové přehlídky dětských di-

vadelních, loutkových a recitačních souborů
z Turnova a okolí. Vstupné – děti zdarma, dospělí
50 Kč 

ãtvrtek 26. bfiezna od 18 do 22 hodin, 
V˘tvarná dílna Îluté ponorky
Kouzeln˘ svût náu‰nic
Tvořivá dílna pro dospělé. Přijďte si s námi vyča-
rovat náušničky snů. V nabídce bude široká na-
bídka materiálů i komponentů. Kapacita 10 osob,
cena 300 Kč. Rezervujte na e-mailové adrese
ladicka@email.cz 

Oddíl JUDO TSC
Turnov
Ale‰ova 1865
www.judoturnov.cz
e-mail: vydra.judotu@quick.cz 

úter˘ 10. bfiezna–úter˘ 28. dubna 2020, 
sportovní hala u nádraÏí
Kurz sebeobrany 
Oddíl JUDO TSC Turnov pořádá pro ženy, muže
i rodiče s dětmi (od 10 let) kurz sebeobrany, kte-
rý se bude konat každé úterý od 19.45 do 21 ho-
din.

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci
v České republice, ale i Evropě doporučujeme ab-
solvovat kurz především rodičům s dětmi.
Naučíme vás základním technikám sebeobrany
a bezpečným pádům.

Své přihlášky zasílejte do 3. března 2020 na e-
mail: judo.turnov@seznam.cz anebo volejte na
606 260 340. 

Do přihlášky uveďte celé jméno, e-mailovou ad-
resu a telefonní číslo. 

Cena kurzu je 900 Kč, pro dítě do 15 let 400 Kč.
Účastníci některého z předchozích kurzů mají sle-
vu 100 Kč. 

O své účasti na celém kurzu se můžete rozhod-
nout i po první absolvované lekci.

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

úter˘ 17. bfiezna od 18 hodin, Sokolovna (Skálova 540, Turnov)
Setkání s biotronikou
Společenství Josefa Zezulky vás zve na setkání
s biotronikou v rámci Duchovní univerzity Bytí.
Přednášejícím bude Tomáš Pfeiffer (filozof a bio-
tronik), který je připraven se s vámi podělit o po-
znání a cestu života, kterou přijal jako žák tvůrce
biotroniky, pana Josefa Zezulky.

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to
svými dotazy. Dotazy se mohou týkat velmi roz-
manitých oblastí života. Na závěr přednášek pro-
běhne biotronický duchovní obřad. 

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

ãtvrtek 5. bfiezna od 18 hodin, sál Îluté ponorky
Hlasy mofie
Promítání filmu Kim Hopkins

Rybář Pita žije se svou ženou Marielou v chudé
přímořské kubánské vesničce. Jeho láska k domo-
vu a smířlivost s vlastním údělem se střetává
s Marielinou touhou zajistit lepší budoucnost pro
děti.

vstup zdarma

úter˘ 17. bfiezna od 18 hodin, sál Îluté ponorky
Kompostem za záchranu planety
přednáška

Začínáme kompostovat na turnovských sídliš-
tích, přijďte se přesvědčit, že bioodpad není od-
pad. Host: Tomáš Hodek, zakladatel spolku Eko-
domov, manažer kampaně kompostuj.cz.

vstup zdarma
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

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

Nejhezãí kalendáfiík je opût
z âeského ráje
Kapesní kalendářík pro rok 2020 s motivem Hrubo-
skalska (s fotografií Luďka Antoše) získal první mís-
to v celostátní soutěži. Třiadvacátý ročník soutěže
„O nejhezčí turistickou pohlednici České republi-
ky“, jejíž součástí je volba nejhezčího kapesního ka-
lendáře, proběhl v rámci veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno. Do finále soutěže postoupilo 50
kalendáříků, jako nejhezčí byl nakonec zvolen právě
ten z Českého ráje. První místo získaly naše kalen-
dáříky již v roce 2015, 2016 a 2018. Ocenění bylo
předáno na veletrhu Holiday World v Praze 13. úno-
ra 2020.

Prezentace na veletrhu Euroregion Tour
Město Turnov se bude prostřednictvím Regionál-
ního turistického informačního centra Turnov pre-
zentovat na 20. ročníku veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour 2020, který se uskuteční 6.–7. břez-
na 2020 v Jablonci nad Nisou. Připomínáme nabídku
provozovatelům ubytovacích zařízení či provozova-
telům služeb v cestovním ruchu, že na tento veletrh
mohou přes RTIC poslat svoje propagační materiály.
Materiály je možné doručit do 4. března 2020.

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

Zaãátek turistické sezóny na
Vald‰tejnû
Za příznivého počasí otevře hrad svou bránu ná-
vštěvníkům již během posledních dvou víkendů
v měsíci březnu 2020. Sledujte webové stránky ne-
bo Facebook hradu.

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

Letní pfiímûstské tábory
T-Centrum během školního roku nabízí vzdělávací
programy pro všechny zvídavé děti, ale zajímavou
nabídku máme už několik let také o prázdninách.
Vypravili jsme se spolu do vesmíru, procestovali
celou sluneční soustavu, s komiksovými hrdiny tvo-
řili roboty, testovali jsme naše zdatnosti a zručnost. 

Letos v pondělí 10. srpna 2020 nasedneme do
stroje času a vydáme se do pravěku za dinosaury,
poznáme život lovců mamutů, navštívíme rytíře
nebo vědce a vynálezce století páry. 

Napínavá Cesta do minulosti, jak má být.
Kromě toho již tradičně přicházíme se dvěma bě-
hy oblíbeného English Campu – tábora plného
angličtiny, her a hlavně zábavy. 

Podrobnější informace a přihlášky naleznete na
webových stránkách na www.vctu.cz.
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Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
www.facebook.com/knihovnaturnov.

Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem
čtenářů a čtenářství. Od pondělí 2. března do pondě-
lí 30. března 2020 proběhne celostátní propagač-
ní kampaň na podporu činnosti knihoven a aktivit
s nimi spojených. Není to pouze výzva a příležitost
daná knihovnám, ale všem institucím, kterým ne-
ní lhostejný osud vzdělanosti naší současné popu-
lace a alarmující celostátní a stále vzrůstající pro-
cento tzv. druhotné „čtenářské negramotnosti“.
Pro naši turnovskou knihovnu je to navíc rok 200. vý-
ročí od jejího založení.

Hlavní akce:
200. v˘roãí zaloÏení knihovny
v Turnovû (1820–2020)
Zahájení projektu Rok knihovny Antonína Marka
v Turnově. Cyklus literárních a výtvarných pořadů,
literární a výtvarná soutěž, Knihovna dětem a další.

350. v˘roãí Jan Amos Komensk˘
V letech 2020 až 2022 připomene osobnost učite-
le národů řada unikátních akcí. 

S kníÏkou do Ïivota – Bookstart
Pokračujeme v projektu pro rodiče s dětmi, jak
rozvíjet pozitivní vztah ke knize.

T˘den ãtení aneb ãtení slu‰í 
kaÏdému – 10. roãník 
16.–22. bfiezna 
Týden intenzivního čtení hlavně těm nejmenším
dětem. 

âtenáfi roku – 10. roãník – Uãitel 
Pokračujeme v oceňování nejlepších čtenářů v na-
ší knihovně. Letošního „Čtenáře roku“ budeme
hledat mezi učiteli. 

Akce:

úter˘ 3. bfiezna od 9.30 hodin, Centrum pro rodinu Náruã –
Mini‰kolka
Pohádka v Náruãi – pohádkové ãtení 
Pohádková babička se opět setká s nejmenšími
dětmi.

úter˘ 3. bfiezna od 18 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Jak jsem je poznal
Pořad o českých spisovatelích a výtvarnících, kte-
ří se postavili proti totalitnímu režimu. 

ãtvrtek 5. bfiezna od 13.30 hodin, KAS penzion ÎiÏkova
Stfiípky ze star˘ch povûstí 
Minidramatizace pověstí od praotce Čecha až po
Horymíra a jeho Šemíka. Hrají děti z MŠ Slu-
níčko, třída Modřenka. 

ãtvrtek 5. bfiezna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Literární hysterie
Nekonvenční pořad o spisovatelce Boženě Něm-
cové k jejímu 200. výročí narození. 

ãtvrtek 5. bfiezna od 18 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
Josef II.
Přednáší MUDr. Petr Minařík.

sobota 7. bfiezna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II. 
PafiíÏ
Přednáší David Bareš. 

ãtvrtek 12. bfiezna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
Transsibifiská magistrála 
Mladí cestovatelé se zajeli podívat na Sibiř vlakem. 

stfieda 18. bfiezna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 19. bfiezna od 14 hodin, KAS penzion ÎiÏkova
pondûlí 23. bfiezna od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
Ptáci nejen âeského ráje
RNDr. Zdeněk Mrkáček představí nový fotogra-
fický atlas o ptactvu nejen Českého ráje. 

ãtvrtek 19. bfiezna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
Pfiíbûh obrazu: Pobití SasíkÛ pod
Hrubou Skálou
Přednáška Jakuba Lustiga.

nedûle 22. bfiezna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádková, hedvábná, drátková 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi.

pondûlí 23. bfiezna – úter˘ 24. bfiezna od 8.30 hodin, 
dûtské oddûlení knihovny a sálek ICM knihovny 
Autorské besedy – spisovatelé
Klára Smolíková a Jifií Walker
Procházka
Téma: tvorba komiksů. 

úter˘ 24. bfiezna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer – Veãerníãek
mûl narozeniny 
Do pohádkového světa se vydáme s divadlem Rol-
nička.

stfieda 25. bfiezna od 9 hodin, prostory Z· ÎiÏkova
Naslouchej a vyprávûj aneb
Pohádky a povûsti âeského ráje 
Uvedení publikace, kterou vytvořili žáci ZŠ Žižkova.

ãtvrtek 26. bfiezna od 18 hodin, sálek ICM
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: Austrálie –
Velká cesta
Přednáška RNDr. Jaroslava Lísky.

pátek 27. bfiezna – sobota 28. bfiezna od 18 hodin do 9 hodin 
Noc s Andersenem 2020 – 20. roãník
Již 20. ročník pohádkového programu a spaní
Noc s Andersenem je tady! 

Výstavy:
Pozor, v knihovnû je kocour!
Výstava kreseb ilustrátora Vojtěcha Šedy. 

âertice Dorka – Nechytej mne za slovo 
Komorní výstava ke knize Kláry Smolíkové. 

Bublifuk 
Výstava s ukázkami komiksů od autorů, kteří při-
spívají do komiksové revue. 

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v bfieznu – dennû
kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin. 
DlaskÛv Statek v Dolánkách je v bfieznu uzavfien.

Expozice horolezectví 
– Z âeského ráje na vrcholy svûta
Jedinečná stálá expozice svého druhu v České re-
publice. Expozice pro všechny milovníky skal
a hor v Muzeu Českého ráje v Turnově. Pokud vás
zajímá sport, jste fanoušky horolezectví či milov-
níky přírody nebo máte rádi moderní architektu-
ru, neváhejte a vydejte se do turnovského muzea.
Seznámíte se se základními typy horolezeckého
sportu, zjistíte, jak se horolezci dokážou udržet na
skalách a jak se pohybují ve vysokých horách.
Zjistíte, kdo byli první lidé, kteří se pohybovali ve
vysokých a těžko přístupných horách, a kdy se do
stejných míst dostávali první horolezci.

Výstavy:
6. února–29. bfiezna, Muzeum âeského ráje v Turnovû /
Kamenáfisk˘ dÛm
Svût kostiãek®
Zveme všechny příznivce pestrobarevných kosti-
ček na výstavu exponátů z téměř 250 000 dílků
stavebnice Lego. Náplní výstavy je expozice
s městskou tematikou, sestavenou na diorámatu

města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými sou-
pravami. Pro děti bude připravena plnohodnotně
vybavená dětská herna. 
akce: 
nedûle 29. bfiezna od 14 hodin
Komentovaná prohlídka v˘stavy
Svût kostiãek®
Výstavou provede autor a patriot projektu putovní
výstavy Svět kostiček® Ing. Petr Šimr.

6. února–15. bfiezna, Muzeum âeského ráje v Turnovû /
V˘stavní sál
V˘tvarn˘ salon dûtí a mládeÏe
Jawor–Turnov 2019 
Výtvarný salon má letitou tradici vycházející
z partnerství muzeí v Turnově a Jaworu. Soutěž
vznikla v Jaworu a později se rozvinula v meziná-
rodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na
400 výtvarných prací z obou stran hranice.

Muzeum âeského ráje
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2020

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: dronyvkaci.cz, Klára Preislerová, Kulturní centrum Turnov, Mûstská sportovní Turnov, Zdenka ·trauchová

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

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé
město a místní Agenda 21. Tento program zavádí
principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při
zohledňování místních problémů. Je tvořen za

účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi
a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality
života. Jednou z forem zapojování veřejnosti do
rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet.

Jde o proces, kterým obyvatele města mohou roz-
hodovat o využití části městského rozpočtu na re-
alizaci konkrétního návrhu projektu. Celkový roz-
počet pro rok 2020 je 600 000 Kč. Výše jednoho
návrhu je max. 300 000 Kč – do rozpočtu musí být
zahrnuty náklady na realizaci i všechny souvisejí-
cí náklady (např. zpracování projektové doku-
mentace).

Jak podat návrh?
– splnit podmínku a být občanem s trvalým byd-

lištěm v Turnově starším 15 let
– předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
– ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním

s koordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

– podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem
na m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes tur-
novskou podatelnu (formuláře naleznete ke sta-
žení na webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy?
– radnice návrhy posoudí a zkontroluje
– předkladatelé své návrhy na veřejném setkání

odprezentují a bude spuštěno hlasování o nej-
lepších návrzích

– vítězné projekty budou realizovány v 2. polovině
roku 2020

Všechny důležité informace naleznete na webo-
vých stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Marcela Pilská, 
koordinátorka participativního 

rozpočtu Tvoříme Turnov

Pojìte TVO¤IT TURNOV – máme
600 000 korun pro va‰e nápady
Turnovská radnice v letošním roce vyčlenila 600 000 korun pro participativní rozpočet
s názvem TVOŘÍME TURNOV. Pokud chcete v Turnově zvelebit veřejný prostor,
pošlete nám do 31. března svůj návrh!
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Český statistický úřad organizuje v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční vý-
běrové šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice pod názvem „Životní
podmínky 2020“. Vlastní šetření proběhne od
1. února do 24. května 2020 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. 

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouho-
době srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel v celkem 34 evropských ze-
mích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření

se uskuteční na území celé České republiky
v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zú-
častnilo v předchozích letech. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na základě ná-
hodného výběru provedeného počítačem. 

„Aktivní účast občanů na tomto významném
statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní
nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žád-
ným jiným způsobem,“ říká Dagmar Dvořá-
ková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se bu-
dou prokazovat průkazem tazatele a zároveň

průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důkladně chráněna. Český statistický úřad
plně respektuje evropský právní rámec ochrany
osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu
s ním. 

Případné dotazy můžete adresovat na pracov-
níka Krajské správy ČSÚ, pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2020, paní Ing. Janu
Hauserovou, tel.: 485 238 807. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí 
(s využití TZ Krajské správy ČSÚ v Liberci)

Îivotní podmínky 2020 – v˘bûrové ‰etfiení 
v domácnostech

Úplné i částečné uzavírky jsou plánované během
roku 2020 na silnici II/610 od ulice Přepeřská až
do Příšovic. Současně se bude také pracovat kolem
Pyrámu v Ohrazenicích.

Úplná uzavírka v Přepeřské ulici se dotkne i hro-
madné dopravy, a proto budou fungovat výlukové
jízdní řády. V Přepeřské ulici začne uzavírka
v pondělí 2. března. Z tohoto důvodu nebude ob-
sluhována stávající zastávka Přepeře. Jako ná-
hradní zastávka bude sloužit zastávka „Přepeře,

u hřiště“. Pro spoje, které pojedou z Příšovic do
Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní za-
stávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. 

Výlukové jízdní řády najdete pod odkazem inte-
grovaného dopravního systému v Libereckém
kraji: http://www.iidol.cz/aktuality/7752:pozor-
uplna-uzavirka-turnov-preperska.html

Částečné uzavírky s úseky na semafory budou
v Příšovicích na II/610 (od kruhového objezdu
směrem podél sídliště) a také kolem Pyrámu.
V první etapě se bude rekonstruovat úsek mezi ná-
jezdem a sjezdem na D10, ve druhé části od sjezdu
z D10 (u bývalého autosalónu Ford) po Pyrám.
Částečná uzavírka bude rovněž od stavebnin na

Přepeřské do Přepeř. „Bude to vždy lokální úsek
pracovního místa,“ upřesnil Pavel Vaňátko, ve-
doucí turnovského odboru dopravy. 

U zastávek „Ohrazenice, Pyrám“ a „Příšovice,
SDZ“, které se nacházejí v místech částečných
uzavírek, dojde k dočasnému zřízení jejich ná-
hradních zastávek tak, jak se budou měnit úseky
obsluhované na semafory, aby se zastávky nena-
cházely uvnitř těchto úseků. Autobusy veřejné
hromadné dopravy budou opět jezdit podle výlu-
kových jízdních řádů. Mgr. Zdenka Štrauchová

Silnice II/610 jde opût do uzavírek
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Již druhým rokem funguje fotbalové hřiště s umě-
lým povrchem v Koškově ulici. Hřiště je v provozu
i přes zimní období a pro letošní rok zahájilo čin-
nost 6. ledna.

Aby byl sportovní areál v dobré kvalitě, musí se
náležitě udržovat. Na základě smlouvy s FK Tur-
nov o sportoviště pečují pracovníci Městské spor-
tovní Turnov. A jak taková údržba vypadá v praxi?
Nejdůležitější je dosyp granulátu a jeho smyková-
ní s pomocí traktoru. Tento úkon se provádí
2–3 × týdně dle potřeby. „Kromě toho drží pra-

covníci služby 24 hodin 7 dní v týdnu kvůli odklí-
zení sněhu. Tato údržba je dosti náročná s ohle-
dem na velikost plochy a omezené možnosti pou-
žití těžké techniky kvůli volně loženému povrch
umělého trávníku,“ popsal technik Pavel Mikeš
z Městské sportovní Turnov, s. r. o.

Hřiště je hojně využívané pro tréninkovou činnost
i zápasy všech věkových kategorií a úrovní. „Hřiště
si oblíbil i prvoligový FK Slovan Liberec, který zde
odehrál několik kvalitních přípravných utkání
před svým odjezdem do teplých krajin. Svou cestu
si do Turnova našla i fotbalová Sparta B, která zde
hostila své kolegy ze zahraničí,“ jmenoval Mikeš. 

Jak pokračoval, nejvíce hřiště navštěvují domá-
cí hráči, kteří se snaží plně využít jeho kapacitu.
Například FK Turnov – muži A na sportovišti bě-
hem ledna a února odehrají celkem 7 přípravných
zápasů, dorostenci 5 zápasů a mladší a starší žac-
tvo FK Turnov zde mají utkání formou turnajů,
a to každou neděli od 19. 1. až do 8. 3. 2020.

Hřiště s umělým povrchem je možné si i prona-
jmout. Bližší informace o zápasech, možnostech

pronájmu a ceníky služeb naleznete na www.fk-
turnov.cz. Kromě péče o hřiště s umělým povr-
chem provádějí zaměstnanci Městské sportovní
Turnov výmalbu budovy, údržbu zařízení jako je
oprava sekaček, kultivátorů, traktorů, zkrátka
vše, aby technika i areál byly připraveny na letošní
sezónu, která začíná již 22. 3. 2020 na hlavním
travnatém hřišti. Náklady na výstavbu hřiště
s umělým povrchem činily 16,3 milionu Kč včetně
DPH, projekt zpracovala firma Design 4, dílo pro-
vedla firma SWIETELSKY. Rozměry fotbalového
hřiště jsou 100 × 62 m. Mgr. Zdenka Štrauchová

Hfii‰tû s umûlou trávou si Ïádá náleÏitou údrÏbu

Po‰kozené stromy 
vichfiicí Sabine 
odstranûny, parky
zpfiístupnûny
V únoru byly kvůli bezpečnosti občanů uzavře-
ny parky na Šetřilovsku a park u letního kina.
Vichřice Sabine zde poškodila řadu stromů
a hrozilo, že by stromy nebo velké větve mohly
někoho zranit.

Od čtvrtka 13. 2. jsou vstupy do parků opět volné.
Jak informoval turnovský odbor životního prostře-
dí, celkem došlo k vývratu nebo zlomu šestnácti

stromů, které musely být odstraněny. Dále musely
být pokáceny 4 stromy, které byly poškozené pá-
dem sousedních dřevin.

„Nejvíc škody napáchal vítr v parku u letního
kina (7 stromů), dále jednotlivě např. na sídlištích

Daliměřice, J. Patočky, na Výšince nebo v parčíku
v Sobotecké ulici,“ jmenovala Hana Malá z odbo-
ru životního prostředí. 

Jak pokračovala, materiální škody byly způsobeny
ve školní zahradě u ZŠ Alešova, kde ze sousedního
pozemku mateřské školy spadla bříza na altán. Dále
došlo k drobnému poškození stojícího automobilu
na sídlišti Výšinka a drátěného plotu na sídlišti
Daliměřice. Mgr. Zdenka Štrauchová

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti z místních
i okolních mateřských škol na téma „Děti lesu, les
dětem“. Děti mohou volně vytvářet obrázky s té-
matikou zvířat, stromů, hub či rostlin, které v lese
žijí a rostou. 

Pokud se soutěže zúčastníte, předejte prosím vý-
tvarné práce nejpozději do 30. června 2020 na po-
datelnu Městského úřadu Turnov nebo na odbor
životního prostředí (kancelář č. 110).

Výtvarné práce opatřete na zadní straně ná-
zvem mateřské školy, jménem, příjmením a vě-
kem dětského autora. Do soutěže se přijímá mini-

málně 5 a nejvíce 15 prací z jedné mateřské školy.
Maximální formát výtvarného díla zařazeného do

soutěže je A3. Výtvarné práce budou ohodnoceny
odbornou komisí a vystaveny 27. září 2020 na
hradu Valdštejn v rámci Svatohubertské slavnos-
ti. Po oznámkování prací veřejností se vyhlásí vý-
sledky tohoto i odborného hodnocení. 

Vyhlášena bude nejlepší práce z každé školy, dá-
le pak nejlepší práce ze všech mateřských škol
a také škola, která dodala celkově nejlepší výtvar-
né práce. 

Vyhodnocení malí výtvarníci a škola budou
v průběhu slavnosti odměněni. 

Případné další informace Vám předá Bc. Tomáš
Vedral, tel.: 481 366 158, 737 532 466, e-mail:
t.vedral@mu.turnov.cz.

SoutûÏ pro dûti z matefisk˘ch ‰kol

V pondělí 27. ledna 2020 jsme na radnici přivítali
první miminko Turnova, které se narodilo 3. ledna
v Jablonci nad Nisou. Během dne jsme se dozvěděli
informaci, že prvním miminkem je nakonec holčič-
ka Kateřina, která se narodila o tři hodiny dříve. 

Kateřina Majerová se narodila ve stejný den, tedy
3. ledna 2020. Dokonce ve stejné porodnici v Jab-
lonci nad Nisou, a to v 7.55 ráno. Kačenka se na-
rodila mamince Věře Klíbrové a tatínkovi Petru

Majerovi s porodními mírami 3,76 kilogramů a 50
centimetrů. 

„Na začátek se moc omlouvám, že jste nebyli
první hned,“ sdělil v úvodu setkání starosta
Tomáš Hocke. A jak doplnil, zjišťování informací
o narozených dětech není jednoduché, když už
v Turnově není porodnice. A často je to složitá pát-
rací akce. Protože malá Kačenka bydlí na Malém
Rohozci a nikoliv přímo v Turnově, matrika
v Jablonci nad Nisou tento údaj při sdělování pře-
hlédla. 

Proto vedení města malou Kačenku spolu s ro-
diči a malým bráškou Vašíkem přivítalo ve středu
29. ledna 2020 na turnovské radnici jak se sluší
a patří. Starosta Tomáš Hocke předal mamince
květinu a pro miminko v upomínku zlatý šperk. 

Malé Kačence přejeme hodně zdraví a štěstí na
světě! 

Druhým miminkem roku 2020 je holčička Nela
Fedorková. Holčička se narodila v porodnici
v Jablonci nad Nisou mamince Markétě Havlové
a tatínkovi Janu Fedorkovi v 10.53 dopoledne.

Měřila 49 centimetrů a vážila 3,37 kilogramů.
Malá Nelinka přišla s rodiči na návštěvu na radni-
ci, kde maminka převzala od starosty Tomáše
Hockeho v upomínku zlatý šperk v podobě srdce
a květinu. 

Nelinka je podle maminky moc hodná a všech-
ny nechá v noci vyspat.

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spokojený ži-
vot!

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Prvního Turnováãka o tfii hodiny pfiedbûhla
holãiãka Katefiina



bfiezen 2020 | | 25

Turnovské radniãní listy

V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil XI. ročník
městského plesu, který ve spolupráci s městem
Turnov připravilo Kulturní centrum Turnov. 

Během večera milovníkům tance hrál skvělý
Orchestr Ladislava Bareše, který je s plesem měs-
ta Turnova již tradičně spojený. Vzácným hostem
byla Abba Stars Revival. 

Na městském plesu nechyběla ani tombola.
Zakoupením čestné poukázky získal každý hod-
notné ceny a finanční výtěžek bude věnován na
podporu Městské knihovny Antonína Marka
v Turnově, která právě v roce 2020 oslaví 200. vý-
ročí svého založení. 

Moc děkujeme všem sponzorům plesu, velice si
spolupráce vážíme!

BAART s. r. o., Barvy Turnov s. r. o., Bio Verich s. r. o., Bylinky
z Ráje – Lída Vondrová, CRYTUR, spol. s r. o., DIAS TURNOV s. r. o., 
DÛm pfiírody âeského ráje, Ekocentrum Oldfiichov v Hájích o. p. s.,

Fakulta vefiejnosprávních a ekonomick˘ch studií v Uherském Hra-
di‰ti, Vysoká ‰kola Jagielloƒská v Toruni, s. r. o., FORMPLAST
Jindfiich Svoboda,Granát, druÏstvo umûlecké v˘roby, Turnov,
Grupo Antolin Turnov s. r. o., HOUSE of WINE s. r. o., Jaroslav
Sedláãek – wellness poradce, JUTA a. s., KAMAX s. r. o., Katefiina
Novotná – obchod ·petka, Keramika Kvûtina T˘na, Klára Nesper
– De Salon hair & beuty Turnov, Kulturní centrum Turnov s. r. o.,

KV Final s. r. o., Lékárna pod radnicí s. r. o., Lingua Nostra – ‰ko-
la ital‰tiny (Praha, Turnov), LS Na Îidli z. s., Meierová Jitka, Ing.
– nezávislá kosmetická poradkynû MARY KAY, Mû‰Èansk˘ pivo-
var Turnov a. s., Mûsto Turnov, Mûstská knihovna Antonína
Marka Turnov, pfiíspûvková organizace, Mûstská sportovní
Turnov s. r. o., Mûstská teplárenská Turnov s. r. o., Midas Modes
s. r. o., Muzeum âeského ráje v Turnovû, pfiíspûvková organiza-
ce, Musica Fortuna z. s., Nábytek Styl spol. s. r. o., Nûmeãek of-
fice s. r. o., NUTRIADAPT Weight Management Clinic Jiãín, ONTEX,
a. s., PamûÈ âeského ráje a Podje‰tûdí, z. s., Pamico czech s. r. o.,
Partner Financial Services a. s., PIVOVAR ROHOZEC a. s., PIVO-
VAR SVIJANY a. s., Rybáfisk˘ krámek U Mlsné ‰tiky, Sportinline
s. r. o., TABÁK SEJVAL s. r. o., TERMIL s. r. o., TR Anto‰ s. r. o. –
Zábavn˘ park Milovice Mirakulum, Turnovské odpadové sluÏby
s. r. o., Turnovské památky a cestovní ruch, pfiíspûvková organi-
zace Mûsta Turnov, VYKRUT zahradní sluÏby a. s., Vzdûlávací
centrum Turnov, o. p. s., Wranovsky Crystal s. r. o., Zahradnictví
Hájek, ZIKUDA – vodohospodáfiské stavby spol. s r. o. , Zlatnictví
Macounová

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûstsk˘ ples podpofiil turnovskou knihovnu

Ulici Komenského
v Turnovû prochází
kompletní rekonstrukce
V polovině února byla zahájena rekonstrukce
Komenského ulice. Stavební práce by měly tr-
vat do 9. září 2020.

Investorem stavby je VHS Turnov, spoluinves-
torem město Turnov. „V koordinaci bude součástí
stavby i rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelů

ČEZ a sdělovacích kabelů Pamico,“ popsala detaily
Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku
turnovské radnice. Po výměně inženýrských sítí
přijde na řadu i nový povrch. Zhotovitelem stavby
bude 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.
z Hodkovic nad Mohelkou. V tuto chvíli se finali-
zuje pro tamní obyvatele informační leták o zahá-
jení prací. Lidé ho obdrží do svých poštovních
schránek pravděpodobně v pondělí.

„Stavba bude probíhat po částech na plnou uza-
vírku, rezidentům bude vjezd k domům umožněn,
vše bude řešeno na stavbě operativně dle postupu
prací,“ upřesnila Stanislava Syrotiuková s tím, že
informace bude radnice opět průběžně aktualizo-
vat a dávat na web. Mgr. Zdenka Štrauchová

V dubnu oslavíme
150. v˘roãí narození
prof. Josefa Pekafie
Oslavy proběhnou v sobotu 18. dubna 2020.
Hlavní kulturní program bude probíhat v areálu

Pivovaru Rohozec, kde
vystoupí například
soubory ZUŠ Turnov,
smyčcový kvartet Ad
Libitum, Turnovanka,
Waldovy Matušky, Tě-
la, zazní skladba Mar-
tina Hyblera Pohled
do starobyla.

Dopoledne bude otev-
řena naučná stezka Jo-
sefa Pekaře a odhalení
pomníku Josefa Pekaře
na Malém Rohozci. Poté se uskuteční pietní akt
u hrobu Josefa Pekaře v Jenišovicích. Součástí
programu bude i promítání filmu Historik Josef
Pekař a přednáška o prof. Josefu Pekařovi.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a hejtmana Libereckého kraje.

Podrobný program přineseme v dubnovém čís-
le Radničních listů. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí



Od poloviny února jsou na území města dvě nová
sběrná místa tříděných odpadů.

Jedno místo se nachází před sídlem Technických
služeb Turnov, s. r. o. v Sobotecké ulici (adresa

Sobotecká 2055). Nacházejí se zde kontejnery
na třídění plastů, papíru, barevného skla a bílého
skla. 

Druhým místem je prostor před sběrným dvo-
rem Vesecko. Zde mají občané také možnost třídit
plasty, papír, barevné i bílé sklo.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

V Turnovû pfiibyla dvû nová sbûrná místa 
tfiídûn˘ch odpadÛ
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ãtvrtek 26. bfiezna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí turnovské radnice
informuje o svozu bioodpadu v roce 2020.

Svoz biologického odpadu bude v roce 2020
zahájen v březnu. V jarních měsících (březen, du-
ben) bude svoz prováděn jednou za 14 dní, po-
dobně tomu bude v listopadu. 

V období od května do října budou biopopelnice
sváženy každý týden. Svozovými dny jsou v Tur-
nově středa a čtvrtek. 

Svoz ve stfiedu
Svoz ve středu probíhá v těchto částech města:

Bukovina, Dolánky, Kobylka, Malý Rohozec, Da-
liměřice, Turnov II., Mašov, Pelešany, Kadeřavec

11. 3. 25. 3. 
8. 4. 22. 4. 29. 4. 
6. 5. 13. 5. 20. 5. 27. 5. 

3. 6. 10. 6. 17. 6. 24. 6. 
1. 7. 8. 7. 15. 7. 22. 7. 29. 7. 
5. 8. 12. 8. 19. 8. 26. 8. 
2. 9. 9. 9. 16. 9. 23. 9. 30. 9. 

7. 10. 14. 10. 21. 10. 28. 10. 
4. 11. 11. 11. 18. 11. 25. 11. 

Svoz ve ãtvrtek
Svoz ve čtvrtek probíhá v těchto částech města:

centrum města,, Výšinka, U Kasáren, Hruštice,
Károvsko, Durychov, Vrchhůra, Přepeřská, Nud-
vojovice

12. 3. 26. 3. 
9. 4. 23. 4. 30. 4. 
7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5. 
4. 6. 11. 6. 18. 6. 25. 6. 
2. 7. 9. 7. 16. 7. 23. 7. 30. 7. 
6. 8. 13. 8. 20. 8. 27. 8. 
3. 9. 10. 9. 17. 9. 24. 9. 
1. 10. 8. 10. 15. 10. 22. 10. 29. 10. 
5. 11. 12. 11. 19. 11. 26. 11. 

Svoz biopopelnic v roce 2020
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Neform
Jazz
Fest 20

20

KC Stfielnice 

20.–21. bfiezna 2020
Kulturní centrum Turnov a Turnovská bohéma uvádûjí

pátek 20.3. 

20.30

18.30

Ondfiej ·tveráãek 

Quartet 

feat. Gene Jackson

Soul Sisters

sobota 21.3. 20.30

18.30 Marek Novotn˘ 

& Epoque Quartet

Yo Soy

Indigo

Partnerem festivalu je


