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Potﬁebujete pÛjãit peníze, a nechcete obíhat v‰echny banky,
nebo Vám prostû jen v bance nepÛjãí?
Chcete-li vysoké procento schválení úvûrÛ, obraÈte se na nás!
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Hlasy a ohlasy Turnovska
uvidí opravdu
v‰ichni Turnováci!

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

2|

| kvûten

2014
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Z muzikálu do muzikálu
svûtové muzikály v podání lomnick˘ch studentÛ > 8
Tro‰ka Tro‰ky a stra‰idel
kvûtnová Pohovka bude patﬁit
ZdeÀku Tro‰kovi a Vítû Klimtové > 9
Jak zní Lesní zvûﬁ?
respektovaná brnûnská kapela
se pﬁedstaví na Stﬁelnici > 10

Kultura pod ‰irákem
Vážení čtenáři,
květen už povětšinou nikoho nenechává klidným a každého více či méně vědomě táhne ven.
Stejně tak i nás a naše kolegy pořadatele kulturních akcí. Přestože to hlavní gros venkovních kulturních aktivit je ještě před námi a nastane až
o prázdninách, už teď v květnu proběhne pod širým turnovským nebem několik zajímavých akcí.
Dvě z nich pak přímo v areálu letního kina.
Přestože Kulturní centrum Turnov není jejich pořadatelem, sluší se na ně upozornit minimálně
z praktických důvodů. Uvědomujeme si totiž, že
některým turnovským občanům, kteří bydlí v okolí
letního kina, tyto akce mohou být nepříjemné. Tak
tedy: 22. května zde proběhne Majáles v režii studentů SUPŠ a VOŠ Turnov a o dva dny později
pak rockový festival Rock On.
Protože se nechceme pouze schovávat za vyhlášky o nočním klidu nebo za nařízení vlády o ochraně
zdraví, jichž se samozřejmě při pořádání kulturních akcí v tomto areálu držíme, předem se tedy
omlouváme všem, kterých se to dotkne, a zároveň

jim velice děkujeme za trpělivost a shovívavost.
Byla by přece škoda tak krásného místa, jakým
turnovské letní kino bezesporu je, nevyužívat.
Vězte ale, že hudebních akcí zde bude opravdu poskrovnu a že ta další se tady uskuteční až na samotném konci léta!
V souvislosti s těmito akcemi jistě stojí za zmínku
jedna perlička – v rámci spolupráce při organizaci
Majálesu jsme se studenty domluvili pomoc při
jarním úklidu letního kina. Nikoho to nic nestojí,
všem nám to pomůže. Jak prosté, milý Watsone!
A na závěr ještě jedna vábnička na kulturu pod
širým nebem: Po celé léto Vám na prostranství
před Střelnicí budeme v rámci nového formátu
Turnovského kulturního léta nabízet každý pátek
buď koncert nebo divadlo. Zdarma. Těšte se na
skvělou muziku, artistická čísla, piano k volnému
použití všem pianachtivým. A taky na deky k povalování se na trávníku, máčení nohou ve fontánce (pozor na děti!) a občerstvení až pod nos.
Prostě na turnovskou kulturní letní pohodu… Už
aby to bylo!
David Pešek
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DaÀkÛv memoriál jiÏ popatnácté
leto‰ní roãník pﬁipomene 50. v˘roãí svûtového rekordu
L. DaÀka > 17
SUP· a VO· Turnov slaví
jiÏ 130 let letos uplyne od zaloÏení
turnovské „·perkárny“ > 18
Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

Hlasy a ohlasy Turnovska – spoleãensk˘ mûsíãník pro Turnov a âesk˘ ráj.
Vydavatel: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s. r. o., Iâ: 25958941. ·éfredaktor: David Pe‰ek. Redakce: Daniela Weissová, Karel ·írek, Adam ·vancar, Romana Kefurtová. Jazyková redakce: Dr. Petr Holman. Design a zlom:
Michal Janus, GRAPHIS DTP studio, Liberec. âtenáﬁsk˘ servis: Lada Kefurtová. Inzerce: Václav Chundela telefon 604 227 906. Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov. Telefon: 481 322 083. E-mail: hot@kcturnov.cz.
Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Geoprint, s. r. o., Liberec. Distribuce: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury âR, ev. ã. MK âR E 12676. Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného souhlasu
vydavatele je jakékoliv pouÏití nebo ‰íﬁení díla nebo jeho ãástí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov, 1. 5. 2014. Roãník 17, ãíslo 5/2014, uzávûrka vydání 10. 4. 2014. Foto na titulní stranû: Ája Dvoﬁáãková.
kvûten 2014

|

|3

kulturní pﬁehled
ãtvrtek 1. kvûtna

stﬁeda 7. kvûtna

10.00 – KINO SFÉRA
NùÎNÉ VLNY
kino nejen pro seniory, komedie 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2
akční/fantasy
130,–/děti do 15 let 105,–

pátek 2. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
akční/fantasy
165,–/děti do 15 let 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
KLUB POSLEDNÍ NADùJE
filmový klub, drama
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

ãtvrtek 8. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
RENOIR
kino nejen pro seniory, drama 50,–
19.30 – KINO SFÉRA
HANY
drama/komedie

pátek 9. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
MR≈OUSKOVÉ
Dětem o prázdninách

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
SNAP CALL A HUSH
malá scéna, koncert
dobrovolné vstupné

sobota 3. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
animovaný
130,–
17.00 – KINO SFÉRA
NEKONEâNÁ LÁSKA
drama/romantický
110,–
19.30 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
akční/fantasy
165,–/děti do 15 let 140,–

100,–

70,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
LESNÍ ZVù¤
koncert
předprodej 140,–/na místě 180,–
19.30 – KINO SFÉRA
HANY
drama/komedie

stﬁeda 14. kvûtna
100,–

19.30 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
akční/fantasy
155,–/děti do 15 let 135,–

nedûle 11. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ LOUPEÎ
animovaný
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
akční/fantasy
155,–/děti do 15 let 135,–
19.30 – KINO SFÉRA
RANHOJIâ
dobrodružný

100,–

pondûlí 12. kvûtna

100,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
JENOM ÎIVOT
hraje Divadlo Appart
předprodej 240,–/na místě 280,–

130,–

18.00 – KINO SFÉRA
EGYPT Z POHLEDU
CESTOVATELE A PEDAGOGA
Cestovatelský klub
70,–

úter˘ 13. kvûtna

sobota 10. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
VELKÁ O¤Í·KOVÁ
LOUPEÎ 3D
animovaný

17.00 – KINO SFÉRA
RANHOJIâ
dobrodružný

80,–

19.30 – KINO SFÉRA
NEKONEâNÁ LÁSKA
drama/romantický
110,–
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ãtvrtek 15. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
RENOIR
kino nejen pro seniory, drama 50,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
4TET
koncert 380,–/400,– dle místa sezení
19.30 – KINO SFÉRA
GODZILLA
akční/dobrodružný

110,–

pátek 16. kvûtna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
CHYTRÁ PRINCEZNA
pohádkový skoromuzikál
20,–/30,–/40,–
19.30 – KINO SFÉRA
GODZILLA 3D
akční/dobrodružný

140,–

9.00 – AREÁL Z· ÎIÎKOVA
·KOLNÍ JARMARK
školní vystoupení, soutěže, stánky
s výrobky dětí
13.00 – ST¤ÍÎOVICE ã. p. 11
ST¤ÍÎOVICK¯ UPOCENEC
společenský závod na horských
kolech pod nejbližší kopec

17.00 – KINO SFÉRA
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
akční/fantasy
165,–/děti do 15 let 140,-
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19.30 – KINO SFÉRA
JAKO NIKDY
filmový klub, drama
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

sobota 17. kvûtna

nedûle 4. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
ZVONILKA A PIRÁTI
animovaný

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
ZDENùK TRO·KA
A VÍTùZSLAVA KLIMTOVÁ
Pohovka
200,–/senioři 140,–

Kapela Snap Call vystoupí na nové hudební scénû
v restauraci Stﬁelnice 2. kvûtna 2014

14.30 – KINO SFÉRA
HURÁ DO PRAVùKU!
animovaný
100,–

kulturní pﬁehled
17.00 – KINO SFÉRA
STOLET¯ STA¤ÍK, KTER¯
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
dobrodružný/komedie
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
GODZILLA 3D
akční/dobrodružný
20.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA

140,–
100,–

nedûle 18. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
HURÁ DO PRAVùKU!
animovaný
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
STOLET¯ STA¤ÍK, KTER¯
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
dobrodružný/komedie
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
DIVERGENCE
sci-fi/dobrodružný

100,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Z MUZIKÁLU
DO MUZIKÁLU
muzikál
19.30 – KINO SFÉRA
X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST 3D
akční/fantasy

290,–

19.30 – KINO SFÉRA
DETEKTIV DOWN
filmový klub, komedie
100,–/ pro členy FK a studenty 80,–

100,–

150,–

sobota 24. kvûtna
130,–

17.00 – KINO SFÉRA
X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST 3D
akční/fantasy

150,–

19.30 – KINO SFÉRA
BONY A KLID 2
drama

17.00 – KINO SFÉRA
SPUTNIK
rodinný

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
BONY A KLID 2
drama

100,–

pondûlí 26. kvûtna

14.30 – KINO SFÉRA
KHUMBA 3D
animovaný

100,–

nedûle 25. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
KHUMBA
animovaný

stﬁeda 21. kvûtna
19.00 – KC ST¤ELNICE
RADÒZA
koncert

pátek 23. kvûtna

100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
DECHOVÁ HUDBA âESK¯
RÁJ V·E≈
Setkání s dechovkou
50,–/s permanentkou 30,–

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
INDIÁNSKÁ POHÁDKA
hraje Divadlo Drak Hradec Králové
30,–/40,–/50,–

úter˘ 27. kvûtna
19.30 – KC ST¤ELNICE
JI¤Í SMRÎ
Písničky Napříč Ondřeje Halamy
předprodej 80,–/na místě 100,–

stﬁeda 28. kvûtna

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
TRAVESTIE HANKY
PANKY SHOW
účinkují Stefany a Kočky Praha
předprodej 200,–/na místě 250,–
19.30 – KINO SFÉRA
SOUSEDI
komedie

110,–

pátek 30. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
SOUSEDI
komedie

110,–

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
THE BLADDERSTONES
malá scéna, koncert
dobrovolné vstupné

sobota 31. kvûtna

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MUSICA DOLCE VITA
Turnovský hudební večer
předprodej 90,–/na místě 110,–

9.00 – Z· SKÁLOVA
DRAH¯ KÁMEN TURNOV
2014
prodejní výstava drahých kamenů,
minerálů, šperků a fosílií

19.30 – KINO SFÉRA
OLGA
filmový klub, dokumentární
100,–/pro členy FK a studenty 80,–

14.30 – KINO SFÉRA
HURÁ DO PRAVùKU!
animovaný
100,–

ãtvrtek 29. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
FAIR PLAY
kino nejen pro seniory, drama 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
DIVERGENCE
sci-fi/dobrodružný

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
GODZILLA 3D
akční/dobrodružný

140,–

nedûle 1. ãervna

ãtvrtek 22. kvûtna
9.00 – MùSTSK¯ PARK, 16.00 – LETNÍ KINO
MAJÁLES SUP·
tradiční akce studentů SUPŠ 70,–

14.30 – KINO SFÉRA
HURÁ DO PRAVùKU!
animovaný
100,–

10.00 – KINO SFÉRA
FAIR PLAY
kino nejen pro seniory, drama 50,–

17.00 – KINO SFÉRA
BOHUMIL HRABAL:
„TAKÎE SE STALO, ÎE…“
dokumentární 100,–/děti do 15 let 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST
akční/fantasy

19.30 – KINO SFÉRA
X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST 3D
akční/fantasy

120,–

Prodejní v˘stava Drah˘ kámen Turnov 2014
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Kino Sféra

FK
NûÏné vlny

Amazing Spider-Man 2

Zvonilka
a piráti

Nekoneãná
láska

Klub poslední
nadûje

Nov˘ ãesk˘ film
Jiﬁího Vejdûlka.

B˘t Spider-Manem je skvûlé. Dokud se neobjeví daleko
silnûj‰í nepﬁítel.

Víla Zvonilka se podívá
do svûta Petra Pana.

O dívce z vy‰‰í spoleãnosti
a charismatickém mladíkovi.

Snímek ocenûn˘ Oscarem
za hlavní hereck˘ v˘kon.

komedie, âR,
2013, 96 min.

akãní/fantasy, USA, 2014, 142 min.

animovan˘, USA, 2014,
78 min., dabing

drama/romantick˘, USA,
2014, 104 min., titulky

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2013, 117 min., 15+, titulky

3D so 3. 5. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 4. 5. – 14.30 hodin / 80 Kã

so 3. 5. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 4. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

st 7. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 1. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

2D titulky
3D titulky
3D dabing
3D dabing
3D dabing
3D dabing

ãt 1. 5. – 19.30 hodin / 130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let
pá 2. 5. – 19.30 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
so 3. 5. – 19.30 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
ne 4. 5. – 17.00 hodin / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
so 10. 5. – 19.30 hodin / 155 Kã / 135 Kã dûti do 15 let
ne 11. 5. – 17.00 hodin / 155 Kã / 135 Kã dûti do 15 let

FK
MrÀouskové: Údolí Velká oﬁí‰ková
ztracen˘ch mravencÛ
loupeÏ

Renoir

Hany

Slavn˘ malíﬁ hledá
novou inspiraci.

Nov˘ ãesk˘ film
reÏiséra M. Samira.

První projekce v rámci nového
cyklu „Dûtem o prázdninách“.

drama, F, 2012, 111 min.,
15+, titulky

drama/komedie, âR,
2014, 90 min.

ãt 8. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 15. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

ãt 8. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
âtvrteãní premiéru nav‰tíví tvÛrci filmu!
pá 9. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
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Ranhojiã

Jako nikdy

Veverãák Surly a krysa Buddy se
pokou‰ejí vykrást obchod s oﬁí‰ky.

Adaptace stejnojmenného románu, jehoÏ
hrdina pozná, kdyÏ má nûkdo zemﬁít.

âesk˘ film s J. Schmitzerem
v roli umírajícího muÏe.

animovan˘, F, 2013,
80 min., dabing

animovan˘, CAN/KOR/USA,
2014, 86 min., dabing

dobrodruÏn˘/drama, N,
2013, 150 min., titulky

drama/psychologick˘,
âR/SR, 2013, 89 min.

pá 9. 5. – 10.00 hodin / 70 Kã

3D so 10. 5. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 11. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã

so 10. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 11. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã

st 14. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

Kino Sféra

FK
Godzilla

Hurá
do pravûku!

Stolet˘ staﬁík,
kter˘ vylezl
z okna a zmizel

Nové zpracování klasického
pﬁíbûhu o obﬁím monstru.

O tﬁech dûtech
a stroji ãasu.

O muÏi, kter˘ byl zapleten do vût‰iny
historick˘ch událostí 20. století.

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2014, 119 min.,12+, titulky

animovan˘, USA/KOR,
2012, 82 min., dabing

dobrodruÏn˘/komedie, SWE,
2013, 114 min., titulky

sci-fi/dobrodruÏn˘, USA,
2014, 139 min., titulky

komedie, NOR/âR/DK,
2013, 90 min., 12+, titulky

drama, âR, 2014,
100 min., 12+

2D ãt 15. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
3D pá 16. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D so 17. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D so 31. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã

so 17. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 18. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
so 31. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 1. 6. – 14.30 hodin / 100 Kã

so 17. 5. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 18. 5. – 17.00 hodin / 120 Kã

ne 18. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
so 31. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã

st 21. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 22. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 29. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

Divergence

Detektiv
Down

Fair Play

Pﬁíbûh na motivy kniÏního best- Jak se stát úspû‰n˘m detektivem,
O sportu a dopingu
selleru z futuristického Chicaga.
máte-li DownÛv syndrom?
v komunistickém âeskoslovensku.

FK
X-Men: Budoucí
minulost

Khumba

Bony
a klid 2

Sputnik

Olga

Sousedi

Kompletní sestava X-Men bojuje
ve válce o pﬁeÏití svého druhu.

Zebra opou‰tí stádo, aby na‰la
své ztracené pruhy.

Dlouho oãekávané pokraãování
klasického filmu.

Rodinn˘ film o „skuteãn˘ch“
událostech z listopadu 1989.

Film o Olze Havlové pﬁijede uvést
jeho reÏisér Miroslav Janek.

V nové komedii Seth Rogen
válãí se Zacem Efronem.

akãní/fantasy, USA, 2014,
120 min., 2D titulky, 3D dabing

animovan˘, JAR, 2013,
85 min., dabing

drama, âR, 2014, 90 min.

rodinn˘, N/BEL/âR, 2013,
83 min., dabing

dokumentární, âR,
2014, 87 min.

komedie, USA, 2014,
96 min., 15+, titulky

so 24. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
ne 25. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã

ne 25. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã

st 28. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 29. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 30. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

2D ãt 22. 5. – 19.30 hodin / 120 Kã
3D pá 23. 5.– 19.30 hodin / 150 Kã 3D so 24. 5. – 14.30 hodin / 130 Kã
3D so 24. 5. – 17.00 hodin / 150 Kã 2D ne 25. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
3D ne 1. 6. – 19.30 hodin / 150 Kã
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Mûstské divadlo

Jenom Ïivot
Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně
vpadne Sam. Více než deset let se neviděli. Od té
doby, kdy Sam Marion opustil…

zralých, životem prozkoušených lidí. Režie a překlad Jaromír Janeček, hrají Antonie Talacková,
Igor Bareš, Jaromír Janeček. Hraje Divadlo
Appart.

Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu
přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí
ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní
rozuzlení. Bystrá komedie se špičkovými dialogy
dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem,
které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou

pondûlí 12. kvûtna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 240,– / na místû 280,–

Chytrá princezna

Indiánská pohádka

Pohádkový skoromuzikál o statečné princezně,
které se podaří přelstít čerta. Napínavé zápletky,
veselé situace a písničky potěší děti od čtyř let.
Délka představení 50 minut, hraje Agentura DAP.
vstupné 40,–/30,–/20,–

Pokračování cyklu pohádek Jiřího Vyšohlída. Patnáct let po premiéře úspěšné Černošské pohádky
přichází Jiří Vyšohlíd s dalším etnickým výletem.
Po návštěvě černého kontinentu se tentokrát vydáme za Velkou louži, nikoli ovšem do časů, kdy
tamějšímu kraji vládly kolty a westernoví hrdinové, nýbrž do doby dávno před tím, než první námořník někde v Atlantiku špatně odbočil a dorazil
do domnělé Indie. Tehdy totiž zdejší Indiáni ještě
žili po svém a po svém si také vyprávěli podivu-

pátek 16. kvûtna v 8.30 a 10 hodin
Mûstské divadlo
Pﬁedstavení pro ‰koly

hodné příběhy. Děti uvidí a prožijí velké dobrodružství a zjistí, že hrát se dá na všechno a že celý
svět je hudební nástroj.
Délka představení 60 min, pro děti od čtyř let.
Hraje Divadlo Drak Hradec Králové.
vstupné 50,–/40,–/30,–

pondûlí 26. kvûtna v 8.30 a 10 hodin
Mûstské divadlo
Pﬁedstavení pro ‰koly

Z muzikálu do muzikálu
Fenomén světového muzikálu vtrhnul i na lomnická divadelní prkna! Světla, zvuk, choreografie,
scéna, kostýmy, prostě vše, co k tomu patří.
Ano, našlo by se i pár drobností, které v plánu nejspíš nebyly, ale na druhou stranu zapůsobily v daný moment vlastně mile komicky, jako například
nenápadný přesun kulis na pozadí pěveckého vystoupení. Kam se hrabe Broadway s nějakým automatickým zajížděním scény… To prostě musíte
vidět na vlastní oči!
Parta mladých zpěváků, většinou lomnickým
školním pěveckým sborem odkojených, si totiž
8|
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řekla, že jsou sice již základní škole odrostlí, ale to
je od zpívání přece nemůže odradit.
Pod vedením Pavla Hrdiny a Jany Mikulové vymysleli, nastudovali a připravili skoro tříhodinovou divadelní procházku Z muzikálu do muzikálu.
Nechte se vtáhnout do děje vybraných částí čtyř
muzikálů – Miss Saigon, Evita, Jesus Christ
Superstar a Pomáda.

pátek 23. kvûtna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné 100,–

Mûstské divadlo

Tro‰ka Tro‰ky a stra‰idel
Režisér Zdeněk Troška a výtvarnice Víťa Klimtová
vyprávějí o životě.
Zdeněk Troška je jedním z nejpopulárnějších a komerčně nejúspěšnějších režisérů českého filmu
posledních dvaceti let. Úspěšné jsou ale i jeho režie oper a muzikálu. Jmenujme například Verdiho

Hanky Panky Show
Travestie Hanky Panky Show zve všechny příznivce nevšední zábavy na pořádný mejdan.
Pobaví vás hity od 80. let minulého století až po
současné „pecky“, které znějí každý den ze všech
našich oblíbených rádií. V repertoáru jsou zpěvačky české, ale i světové hitparády. Show je určena
pro všechny věkové kategorie!
Můžete se těšit na velkolepou kostýmovou
show a promyšlený dvouhodinový program plný
překvapení a oblíbených scének. Přijďte se pobavit, zazpívat si, zatančit a zapomenout na starosti
všedních dnů. Těší se na Vás Stefany a hosté…

ãtvrtek 29. kvûtna v 19 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 200,–/na místû 250,–

Dona Carlose, Dvořákovu Rusalku či Bizetovu
Carmen. Jeho tvorba je každoročně terčem kritiky
celé řady filmových odborníků. Mnoho odpůrců si
získal také svými negativními výroky na adresu jiných režisérů (třeba Jana Hřebejka), a dokonce
i úspěšných zahraničních filmů (jako jeden z mála
otevřeně kritizoval filmové zpracování Pána prstenů). Jedno mu ovšem nelze upřít. Dokáže své filmy prodat a do svých projektů zlákat přední tváře
českého showbyznysu.
Všechno kolem spisovatelky, grafičky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové je zvláštní, tajemné
a krásně strašidelné. Navíc to umí i obdivuhodně
popsat, a proto je autorkou řady knížek pro děti
i dospělé. Napsala například celou řadu lexikonů
ohrožených druhů strašidel! Ilustrovala také dvě
knížky Dagmar Landrové (Co říkal můj manžel
gynekolog a Štěstí je pěkně tlustá masařka). Oba
její synové se rozhodli pro život ve Španělsku, paní Klimtová s manželem odjela za nimi, on tam zůstal a ona od té doby tráví tvůrčí zimu tam, ale léto
v Čechách. Protože dům v Pičíně na Příbramsku

Ka‰párek se rozlouãil
s dûtmi, ale hned je
pozval na záﬁí

nechtěla opustit, tak z něho vytvořila pohádkový
unikát a do vesničky proudí davy. Možná i kvůli
soše Zdeňka Trošky v životní velikosti?

stﬁeda 14. kvûtna v 19 hodin
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200,–/140,–

Děkujeme všem našim malým i velkým divákům za jejich přízeň a těšíme se na shledání u první pohádky nové sezóny. Tou bude Pohádka
o třech námořnících divadla Láry Fáry v sobotu
27. září, a to opět od deseti hodin!

Stylově se v zaplněném turnovském divadle
loučil s letošní pohádkovou divadelní sezónou
Kašpárek.
Sobotní představení uváděná v cyklu Mámo, táto,
pojďte se mnou do divadla mají už opravdu dlouhou tradici a jsou hojně navštěvovaná. Letošních
osm představení navštívilo celkem 1 580 diváků!
To poslední, O medvědu Ondřejovi, navštívilo na
dvě stě diváků, kteří milují pohádky – dětí, rodičů,
babiček i dědečků. A protože po celou sezónu děti
pohádkově soutěžily, malovaly obrázky a lámaly si
hlavu nad našimi hádankami, došlo na losování
a malé dárky. Kašpárek vylosoval tyto výherce:
Lindu Houškovou z Turnova, Barboru Grofovou
z Modřišic a Tadeáše Dlaska z Příšovic.
kvûten 2014
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hudební pozvánky

Jak zní Lesní zvûﬁ?
Brněnská kapela Lesní zvěř vydala na konci března letošního roku u vydavatelství Indies Scope
svou druhou desku Movable Feasts.

vákem Milošem Rejskem a kapelníkem Jurou
Hradilem, který mimo jiné hraje s kapelami Tata
Bojs, Priessnitz, Kafka Band či Umakart, odletěla
na velmi úspěšnou koncertní šňůru do Mexika.
V Turnově tak budete mít jedinečnou možnost
ochutnat sváteční Lesní zvěř po mexicku!

Kapela na ní intenzivně pracovala poslední tři roky. Výsledkem je energická hudba, směs nu-jazzu,
akustického drum'n'bass a psychedelie. Jak dodávají členové kapely: „Nu-jazz nechápeme nutně
jako hudbu spojenou s jazzem, je to jen východisko plné svobody, které se nenechává omezovat.“
Bezprostředně po vydání Lesní zvěř v čele se zpě-

pátek 9. kvûtna 2014 v 19 hodin
Lesní zvûﬁ
KC Stﬁelnice, vstupné v pﬁedprodeji 140,–/na místû 180,–

Gentlemani v cylindrech zamíﬁí i k nám
Vokální skupina 4TET byla založena z iniciativy
Jiřího Korna v říjnu 2002.
Poprvé se tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“, a nejen bezprostřední bouřlivá reakce publika, ale i nadále stoupající zájem posluchačů, vystoupení po celé ČR a i v zahraničí byly důvodem
pro přípravu dalších songů (Lady Karneval, Tears
In Heaven, Lion King, Addams Family a dalších),
nazkoušení koncertního programu a následně vydání tří CD: 4TET 1st (2004), 4TET 2nd (2005)
a 4TET 3rd (2008). Umělecky plnohodnotný, pre-

a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie
Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka
i temperamentní herecké a „taneční“ výkony
všech aktérů na jevišti, to vše rozhodně nenechá
nikoho chladným. Odměnou jsou jim vyprodané
koncerty s nenapodobitelnou atmosférou.

cizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí

ãtvrtek 15. kvûtna 2014 v 19 hodin
4TET
KC Stﬁelnice, vstupné 400,–/380,–

RadÛza jako Gaia
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a skladatelka Radůza začínala s převážně
bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji
roku 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová.
Potom ji čekal raketový vzestup, kdy spolupracovala nejprve se skupinou Nerez a dále například
s Marsyas, Václavem Koubkem, Michalem Pavlíčkem nebo skupinou Jablkoň. V roce 2003 si odnesla z udílení cen Akademie populární hudby tři
sošky zlatých Andělů v kategoriích Zpěvačku ro10 |
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ku, Objev roku a Folk & Country. Přelomovým byl
pro Radůzu rok 2010. Založila vlastní label
Radůza Records, na kterém vydala album Miluju
vás, jež se drželo 5 týdnů v čele hitparády IFPI.
V Turnově představí mimo jiné i písně z ještě horkého nové alba Gaia.

stﬁeda 21. kvûtna 2014 v 19 hodin
RadÛza
KC Stﬁelnice, vstupné 290,–

hudební pozvánky
Dechová hudba
âesk˘ ráj V‰eÀ
Na posledním předprázdninovém setkání s dechovkou k poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba pod vedením kapelníka Jaroslava Rauliny!

nedûle 25. kvûtna 2014 v 15 hodin
Setkání s dechovkou
KC Stﬁelnice, vstupné 50,–/s permanentkou 30,–

Ondﬁej Halama uvádí Jiﬁího SmrÏe
V klubovém pořadu kapelníka turnovské skupiny
Pranic Ondřeje Halamy, který zde představuje zajímavé hosty, tvůrce a interprety autorských písní,
se tentokrát setkáme s Jiřím Smržem.

a my budeme mít jedinečnou příležitost slyšet jeho písně naživo. Klub uvádí a pořádá občanské
sdružení Napříč.

Tento písničkář je držitelem dvou hudebních cen
Anděl v kategorii Folk & Country a dalších ocenění za svou písňovou a textovou tvorbu. Jeho třetí
album Kořeny bylo oceněno právě v tomto roce

úter˘ 27. kvûtna 2014 v 19.30 hodin
Písniãky napﬁíã
KC Stﬁelnice, vstupné v pﬁedprodeji 80,–/na místû 100,–

Musica Dolce Vita
Poslední koncert abonentního cyklu koncertů
Turnovské hudební večery v letošní sezóně představí soubor Musica Dolce Vita, který působí na české
hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě
stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti.

na-Bartholdyho Fanny) a pokračuje k impresionismu k Cecile Chaminade či písním Pauline
Viardote (které C. Saint-Saëns věnoval operu
Samson a Dalila).
Nezapomeneme ani na Almu Mahler nebo současnou českou skladatelku Sylvii Bodorovou.

Program Hudba královen je pokračováním jejich
projektu žen skladatelek Žena nejen múzou muže.
Program provází hudbou žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, přes samotnou
královnu Marii Antoinette mapuje období romantismu (Clara Schumann, či sestra F. Mendelssoh-

stﬁeda 28. kvûtna 2014 v 19.30 hodin
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo, vstupné v pﬁedprodeji 90,–/na místû 110,–

Otevíráme novou hudební scénu!
Konečně je to tady. Nová hudební scéna v restauraci Střelnice zve fanoušky zejména domácích kapel k návštěvě!
První kapelou, která hned 2. května od 20 hodin
vyzkouší tuto fungl novou arénu, bude mladá turnovská rock’n’roll’n’bluesová kapela Snap Call
a její host, jablonečtí Hush. Na konci měsíce si
pak přijďte poslechnout The Bladderstones, power trio, které spojuje tři různé osobnosti.
Kytaristu, který si sotva odložil školní brašnu a zní
jako Jeff Beck infikovaný vzteklinou, veterána, co

si užívá podium jako horkou vanu po dobytí severního pólu, a postavou i srdcem nepřehlédnutelného bubeníka, co je nadržený na každý další úder
do svého milovaného nástroje. Z jejich hry bluesových a jazzových standardů je cítit především radost z toho být teď a tady. Všechno ostatní jde v tu
chvíli stranou.

The Bladderstones

2. kvûtna a 30. kvûtna 2014 ve 20 hodin
Malá (domácí) scéna
Restaurace KC Stﬁelnice, vstupné dobrovolné

kvûten 2014

|

| 11

KCT informuje

Egypt z pohledu cestovatele a pedagoga
Pedagogové ze „Šperkárny“ (SUPŠ a VOŠ v Turnově) se s vámi podělí o své nevšední zážitky z cest
po současném Egyptě.

Můžete se těšit na zajímavé zážitky z prostředí
nově budovaného arabského školství i z turisticky
zajímavých koutů této země. Vstupné 70,–

Autoři přednášky měli možnost v posledních
několika letech opakovaně navštívit různé místa
této arabské země v rámci vzdělávací projektu, zaměřeného na obnovu výuky řemeslných technik
v Egyptě.

úter˘ 13. kvûtna v 18 hodin
Cestovatelsk˘ klub – Diashow
Jiﬁího Kmo‰ka a Jaroslava Prá‰ila
Kino Sféra

Taneãní kurzy pro veﬁejnost
Přestože je teprve jaro, již nyní chystáme další plesovou sezónu. Buďte na ni dobře připraveni i Vy!
Kulturní centrum Turnov jako dlouholetý pořadatel kurzů společenského tance připravuje ve
spolupráci s Tanečním studiem M Petra Mertlíka
další taneční kurzy pro veřejnost!
Chcete-li zdokonalit své taneční dovednosti nebo si jen zpříjemnit podvečer společenským tancem, tak právě pro Vás jsou určeny podzimní lekce pro dospělé. Tyto taneční lekce jsou určeny
všem mírně pokročilým až pokročilým všech věkových skupin.
Hodiny budou probíhat ve velkém sále KC
Střelnice, dle možností v neděli či jiné volné dny.
Kurz bude obsahovat 6 výukových lekcí a závěrečnou prodlouženou. Kurzovné činí 1 650 Kč/pár,

Nedostáváte do schránky
Hlasy a ohlasy Turnovska?
Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra
na Stﬁelnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,
v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stﬁelnici.
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného
mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stﬁelnice,
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese
romana.kefurtova@kcturnov.cz.
12 |
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přičemž bude samozřejmě možné navštěvovat
i jednotlivé lekce. Zahájení kurzu je naplánováno
na říjen 2014.
Po několikaleté pauze nabídneme na jaře příštího roku možnost absolvovat první taneční kroky
v prostorách KC Střelnice v Turnově také mládeži.
Pro většinu kurzistů jsou taneční dobou prvních
lásek a prvním pokusem o vstup do společnosti.
Tomu by měla odpovídat i celková atmosféra tanečních kurzů v důstojném prostředí a s adekvátním zázemím.
Nabízíme kvalitní výuku základních standardních, latinskoamerických a soudobých tanců, živý
hudební doprovod během celého kurzu a profesionální přístup vyučujících. Předpokládané zahájení kurzu je březen 2015.
Bližší informace a přihlášky budou k dispozici
na našich webových stránkách, v letním dvojčísle

časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska nebo na recepci KC Střelnice od 1. července.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pﬁedprodej vstupenek

27. kvûtna – Jiří Smrž (Písničky Napříč – koncert)
80,–
28. kvûtna – Musica Dolce Vita (THV) 90,–
29. kvûtna – Travestie Hanky Panky show (travestie show) 200,–

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu!
9. kvûtna – Lesní zvěř (koncert) 140,–
12. kvûtna – Jenom život (volné divadelní představení) 240,–
15. kvûtna – 4Tet (koncert) 380,–/400,– dle místa
sezení
21. kvûtna – Radůza (koncert) 290,–
23. kvûtna – Z muzikálu do muzikálu (muzikál)
100,–
24. kvûtna – Rock On (festival) 225,–/250,–

A hrd˘ BudÏes vytrval…
Naprosto nebývalý zájem o slavné představení
příbramského divadla v hlavní roli s Bárou
Hrzánovou nás donutil ke změně místa konání.
Jsme si vědomi toho, že naši věrní abonenti se
na nás asi mračí, ale na druhou stranu se spousta
dalších lidí raduje, že představení uvidí. Je to
opravdu výjimka, a to jen z toho důvodu, že představení nelze hrát jako tzv. dvoják. Proto doufáme,
že nám to naši abonenti odpustí a že si v úterý
10. června od 19.30 všichni užijeme skvělou Helenku Součkovou na prknech velkého sálu KC Střelnice, který je mimochodem už také vyprodaný.

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30 –18.00 (9.00–10.00 je recepce
pro veřejnost uzavřena)

úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 –16.00
7.30 –18.00
7.30 –14.00
7.30 –14.00

Kamax, s. r. o. Turnov
Jsme mezinárodní spoleãnost, která se zab˘vá v˘robou vysokopevnostních
‰roubÛ pro automobilov˘ prÛmysl. V souãasné dobû zamûstnáváme v Turnovû
440 pracovníkÛ. Hlavní dÛraz klademe na kvalitu a díky tomu jsou na‰imi partnery pﬁední automobilové koncerny. V souãasnosti obsazujeme pracovní pozici:

LISA¤ (obsluha a seﬁizování tváﬁecích strojÛ)
PoÏadujeme:
• vyuãení ve strojírenském nebo pﬁíbuzném oboru
• praxi v oboru 2 roky
• zruãnost, spolehlivost
• práce ve tﬁísmûnném provozu
Nabízíme
• motivující finanãní ohodnocení
• stabilní zázemí mezinárodní spoleãnosti
• moÏnost dal‰ího vzdûlávání
• 5 t˘dnÛ dovolené
• moÏnost stravování v areálu firmy
• dopravu ze smûru Semily, Îelezn˘ Brod, Malá Skála

Zaujala Vás na‰e nabídka? Pokud ano, volejte personální oddûlení,
tel: 481 353 189, popﬁ. za‰lete svÛj Ïivotopis na adresu KAMAX, s. r. o.,
Nudvojovice 1474, 511 01 Turnov, e-mail: klara.slamova@kamax.com.

kvûten 2014
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz
úter˘ 6. kvûtna od 9 hodin
Kde konãí svût
Regionální přehlídka dětských oddělení knihoven, které se zapojily do celostátního projektu na
podporu čtenářství na motto „Nejmoudřejší je
číslo“. V předváděcím pestrém programu bude
vybrán jeden, popřípadě dva rytíři Řádku krásného slova, kteří budou za region Libereckého kraje
slavnostně pasováni na celostátním vyhlášení tohoto projektu v Zrcadlové kapli Klementina
Praha.
Kamenáﬁsk˘ dÛm muzea a atrium muzea
nedûle 11. kvûtna od 10 hodin
Kvûtinová dílna
– dárek pro maminku
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k svátku
maminek. Dílna je součástí projektu Křídla a kořeny naší rodiny. Lektorka Aneta Novotná.
Dûtské oddûlení knihovny

stﬁeda 14. kvûtna od 14 hodin
Strom Ïivota – narození dûÈátka
Setkání rodin s dětmi, seniorů a dalších zájemců;
spojeno s módní přehlídkou, programem a vzpomínáním seniorů na aktivní rodičovské období.
penzion ÎiÏkova
14 |
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pondûlí 19. kvûtna od 14 hodin
Velikáni ãeské hudby – Rok ãeské
hudby
Cyklus pořadů pro seniory a další zájemce z řad
veřejnosti o české vážné hudbě a předních českých skladatelích Bedřichu Smetanovi, Antonínu
Dvořákovi, Bohuslavu Martinů a Leoši Janáčkovi.
penzion ÎiÏkova
úter˘ 20. kvûtna od 14 hodin v sálku mûstské knihovny
stﬁeda 21. kvûtna od 14 hodin v DD Pohoda
ãtvrtek 22. kvûtna od 14 hodin v penzionu ÎiÏkova
Velikáni ãeské hudby – Rok ãeské
hudby
Cyklus pořadů pro seniory a další zájemce z řad
veřejnosti o české vážné hudbě a předních českých skladatelích Bedřichu Smetanovi, Antonínu
Dvořákovi, Bohuslavu Martinů a Leoši Janáčkovi.
úter˘ 20. kvûtna od 9.30 hodin
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
V rámci 11. ročníku přehlídky se uskuteční regionální kolo přehlídky v umění vyprávět na počest
spisovatele Eduarda Petišky. V regionálním kole
změří své síly nejlepší vypravěči Libereckého kraje.
Mûstská knihovna Semily

úter˘ 20. kvûtna od 16 hodin
Z pohádky do pohádky
Tradiční pohádkový podvečer je součástí kampaně Křídla a kořeny naší rodiny.
Dûtské oddûlení knihovny

ãtvrtek 22. kvûtna od 19 hodin
Veãer Na Sboﬁe – Sever a v˘chod
Komponovaný pořad slova a hudby jako pocta
Janu Knobovi k 110. výročí narození. Průvodní
slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, CSc., citace textů
Eva Kordová a Petr Pešek.
Hudební doprovod MgA. Martin Hybler, PhD,
a Jaroslava Petrásková.
DÛm Na Sboﬁe
pondûlí 26. kvûtna od 10 hodin
MÛj tatínek spisovatel
Beseda se spisovatelem Martinem Petiškou
a vzpomínání na jeho otce spisovatele Eduarda
Petišku. Akce se koná v rámci projektu Rok
Eduarda Petišky k 90. výročí narození spisovatele.
Dûtské oddûlení knihovny
ãtvrtek 29. kvûtna od 7.30 do 18 hodin
Krása na‰ich hor
Na závěr projektu Měsíc pro planetu Zemi –
Krása našich hor pořádáme ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu
v Turnově a Správou KRNAP celodenní zájezd do
nového centra ekologické výchovy „KRTEK“ ve
Vrchlabí.
Zájezd je určen pro širokou seniorskou veřejnost se zájmem o tuto tematiku. Uzávěrka přihlášek je 12. května.
Výstava
12. kvûtna – 30. ãervna
Renáta Fuãíková – Antonín Dvoﬁák
Výstava komiksů ilustrátorky Renáty Fučíkové na
motivy stejnojmenné knihy o nejslavnějším hudebním skladateli v dějinách české hudby.
Renáta Fučíková za tuto knihu a celou edici
Největší Češi získala mnoho národních i zahraničních ocenění. Je také nominována na cenu Astrid
Lindgren Memorial Award a zapsána na Čestnou
listinu IBBY.
Výstava je součástí festivalu klasické hudby
Dvořákův Turnov a Sychrov.
V˘stavní sálek knihovny

ohlasy

Letní pﬁímûstsk˘ tábor obãanského sdruÏení Povyk
Letos je to již pátý ročník letního příměstského tábora, který naše sdružení pořádá. Pokud si tedy
lámete hlavu s tím, jak zajistit svým dětem kvalitní prázdninovou nabídku v čase, kdy musíte chodit do zaměstnání a nemáte zajištěné hlídání, můžete využít tuto volnočasovou nabídku, kterou pro
vás Povyk připravil.
Hned na úvod pro neznalé zopakuji, že příměstský
tábor je vlastně taková obdoba klasického tábora
s tím rozdílem, že je Vám každý den dítě vráceno
domů a na tábor se opět vrací až druhý den ráno.
Každý všední prázdninový den stačí přivést vaše
dítě v obvyklý školní čas (od 7.30 do 8.00 hodin)
do občanského sdružení Náruč – Centrum pro rodinu. Zde už se o vašeho táborníka postarají instruktoři, kteří jsou vašim dětem k dispozici až do
16.30 hodin, přičemž věk dětí, které jsou na tako-

Vzdûlávání v sociální
oblasti na VCT
Vzdûlávací centrum Turnov, o. p. s.
Jana Palacha 804, Turnov (boãní trakt budovy gymnázia)
tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz
Dnes představujeme další část činnosti Vzdělávacího centra v Turnově, konkrétně vzdělávání
v sociální oblasti. Už v roce 2005 jsme připravili
kvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči a kurz Osobní
asistent. Oba kurzy jsme nechali akreditovat dle
tehdejších předpisů na MŠMT. V roce 2007, kdy
vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách, jsme se stali akreditovanou institucí MPSV.
Vedle výše uvedených kvalifikačních kurzů jsme
postupně připravili i řadu jednodenních seminářů
pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky.
A jak vypadá situace nyní? V minulém roce jsme
zorganizovali čtyři kvalifikační kurzy Pracovník

vý tábor přijímány, se pohybuje v rozmezí první až
osmé třídy.
Program letošního příměstského tábora bude
vycházet z osvědčených loňských aktivit, ke kterým přidáme pár novinek. Každý den se budeme
věnovat nějaké konkrétní činnosti, kterou se na-

sociální péče a 19 seminářů v sociální oblasti.
Výsledkem bylo více než 250 úspěšných absolventů. Vzdělávání jsme organizovali převážně
v Turnově, podle požadavků ale i v jiných městech
– například v Liberci, v Semilech, v Jičíně apod.
Novinkou v nabídce byla další témata, např. Etika
v sociální práci, Psychiatrické minimum, Poskytování kvalitní paliativní péče v sociálních službách a Psychohygiena v sociální práci.
V příštích letech hodláme dále rozšiřovat nabídku akreditovaného vzdělávání v sociální oblasti,
počítáme i s rozšířením lektorského týmu a i nadále budeme spolupracovat výhradně s kvalifikovanými a zkušenými lektory.
Ing. Lenka Krupařová
manažerka vzdělávání v sociální oblasti
Z aktuální nabídky:
stﬁeda 7. 5. 2014 (9–13.30 hodin)
Efektivní komunikace s pacienty
– seminář pro nelékařský zdravotnický personál
a střední zdravotnický management
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.

učíme nejdříve teoreticky a pak ji vyzkoušíme
v praxi. Tak například jeden celý táborový den budeme věnovat navigaci. Nejdříve se naučíme číst
v obyčejné mapě, řekneme si, co je to buzola, pak
si vyzkoušíme práci s GPS a jak funguje navigace
v autě a potom vyrazíme do terénu na orientační
běh; budeme hledat ukryté předměty pomocí GPS
a vysvětlíme si, co je to geocaching. Každý den tak
bude zaměřen na konkrétní volnočasovou činnost
(horolezení, vodáctví, cyklo…). Absolvováním tábora tak Vaše dítě nejenom aktivně prožije svůj
prázdninový čas, ale neformálním způsobem se
naučí spoustu nových věcí.
Více informací o letním příměstském táboře najdete na webu www.povykturnov.cz. Kontaktní
osobou je Zbyněk Báča (tel. 739 012 231) nebo
e-mail povykturnov@centrum.cz.
Za organizátory Bc. Zbyněk Báča

úter˘ 20. 5. 2014 (11–15 hodin)
Rizika pomáhání:
syndrom vyhoﬁení a depresivní
stavy
– seminář pro pracovníky v sociální oblasti akreditovaný MPSV
– lektorka ThDr. Kateřina Brzáková Beksová,
Th.D.
stﬁeda 21. 5. 2014 (9–13.30 hodin)
Jednání s problémov˘m
pacientem
– seminář pro nelékařský zdravotnický personál
a střední zdravotnický management
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.
ãtvrtek 5. 6. 2014 (9–15.30 hodin)
Poskytování kvalitní
paliativní péãe
v sociálních sluÏbách
– seminář pro pracovníky v sociální oblasti akreditovaný MPSV
– lektorka Bc. Martina Škodová, DiS.
kvûten 2014
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Muzeum âeského ráje
Himálajská Odyssea Josefa
Rakoncaje
Autorská výstava autentických fotografií z prostředí Himálají mapující skrze zachycené momenty nejvýznamnější stěny a výstupy v kariéře jednoho z našich nejúspěšnějších horolezců. Shodným
znakem těchto fotografií je, že byly pořízeny ve
výšce okolo 8 000 metrů nad mořem. Výstava je unikátním vhledem do prostředí v „zóně smrti“,
kam se většina ostatních smrtelníků nikdy nepodívá. Skrze fotografie na nás dýchne atmosféra
únavy, strachu, euforie i přátelství na laně.
Slavnostní zahájení v˘stavy v sobotu 3. kvûtna v 17 hodin.
V˘stava potrvá do 8. ãervna.
V˘stavní sál muzea
Otevírací doba Dlaskova statku
dennû kromû pondûlí
duben–ﬁíjen:
9–16 hod.
ãerven–srpen: 9–17 hod.
prosinec:
9–16 hod.
Kulturní program Staroãesk˘ch
ﬁemeslnick˘ch trhÛ 2014

sobota 31. 5. – Park
10.00–12.00 Hudba u města Vídně – staropražské písně

12.30–13.30 Orchestr Péro za kloboukem –
šramlband
13.30–14.00 Divadlo D21 – POPEPI, chůdařská hříčka
14.30–15.30 Václav Koubek – písničkář a harmonikář
16.30–17.30 BUTY – ostravská kapela

sobota 31. 5. – Atrium
11.00–12.00 Musica Fortuna
12.30–13.30 Jazz Kvintet Turnov
13.30
Country Berušky ze Zelenky – vystoupení dětí z MŠ Zborovská
14.00–15.00 Rozumbrothers – alternativní pop
15.30–16.45 Nakafráno – divadelní představení
Božskej řízek
17.30–18.30 Funk Corporation – funk-soul
V sobotu v areálu tržiště přehlídka auto a motoveteránů Tatra Veteran CAR CLUB Semily.

14.30–15.30 Szidi Tobias s kapelou – slovenská
šansoniérka
15.30–16.30 Vlasta Redl s kapelou

nedûle 1. 6. – Atrium
11.00–12.00 Magdalena Reifová s programem
Kouzelná školka
12.00–12.45 Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Jak se peče pohádka“
13.15–13.45 LS Na Židli – Pohádky o pejskovi
a kočičce
14.00–14.45 Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Loutky, které nikde nechtěli“
15.30–16.30 Divadlo Drak z Hradce Králové –
Černošská pohádka

nedûle 1. 6. – Park
10.00–11.00 Mackie Messer Kletzmer Band –
turnovská hudební skupina
11.30–12.30 Terne Čhave – romská kapela
z Hradce Králové
13.00–14.00 Zrní – něžný artbrut, kladenská
kapela

Synagoga Turnov se otevírá 1. kvûtna
V sobotu 10. května v 17 hodin se koná přednáška
o aktuální politické a společenské situaci v Izraeli.
Přednáší politoložka Irena Kalhousová.
Irena Kalhousová vystudovala politologii na Hebrew University v Jeruzalémě a Evropská studia na
Cambridge University. V letech 2010–2014 pracovala jako hlavní analytička Pražského institutu bezpečnostních studií. V současné době pracuje jako
analytička Institut for National Security Studies
(Institut pro národní bezpečnostní studia) v Tel
Avivu. O své krátké dovolené v České republice paní
Kalhousová zavítá do Turnova. Vstupné je 80 Kč.
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V sobotu 31. května v 18 hodin se koná koncert táborské skupiny Schimmerle Klezmer Kabaret. Skupina ve složení harmonika, trubka, klarinet a buben zahraje svou interpretaci tradiční
východoevropské židovské hudby klezmer. Vstupné 100 Kč.
Na ženské galerii bude přístupná výstava
ŽIDOVSKÉ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ zapůjčená ze Židovského muzea v Praze. V týdnu od 24.
května proběhne mimořádná výstava PRÁCE
STUDENTŮ SUPŠ TURNOV.
Těšíme se na vás!

ohlasy

DaÀkÛv memoriál v Turnovû jiÏ popatnácté
Nejlepší čeští atleti a světoví diskaři se sjedou v úterý 27. května do Turnova, kde proběhne již 15. ročník mezinárodního atletického mítinku Memoriál
Ludvíka Daňka.
Mítink je stejně jako vloni zařazen do Česká spořitelna atletické extraligy jako druhý mítink pro
druhé kolo, proto do Turnova přijedou i české atletické špičky v čele s úřadujícím halovým mistrem světa Pavlem Maslákem! Záštitu nad letošním ročníkem převzala statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová.
„Do Turnova zveme tradičně nejlepší světové
diskaře a koulaře a českou atletickou špičku. Na letošním 15. ročníku si připomeneme 50 let od světového rekordu Ludvíka Daňka v hodu diskem na
turnovském stadionu, který zde vytvořil 2. srpna
1964 výkonem 64,55 m,“ uvedl manažer mítinku
Imrich Bugár, mistr světa v hodu diskem z roku 1983
a stříbrný z OH v Moskvě 1980.

Do Turnova zavítají světoví diskaři v čele
s Robertem Hartingem, mistrem světa z Moskvy
2013, Piotrem Małachowskim, stříbrným z téhož
šampionátu, a bronzovým Gerdem Kanterem.
Druhou hvězdně obsazenou disciplínou bude
koule mužů, kde se jedná například o startu

Galerie Granát

Majáles

Otevﬁeno pondûlí aÏ pátek 9–12 a 13–17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691

Majáles tradičně organizují studenti 2. ročníku
SUPŠ a VOŠ Turnov. Letošní ročník se uskuteční ve čtvrtek 22. května v prostorách letního
kina a v přilehlém parku.
Dopoledne od 9 hodin budou pro turnovské děti připraveny hry a soutěž Zpátky do budoucnosti
a odpoledne zahájí v 16 hodin pražská písničkářka Jana Šteflíčková hudební program.
Dále vystoupí Eva Matylda, Jitka Hlaváčová
a spol., Instant Brain, Wretched Beauty, Era
Vulgaris, Vevývoji, Alepak Ska a Věc Makropulos.
Vstupné do letního kina v předprodeji 50 Kč, na
místě 70 Kč.

Vstupné zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.
2. 5.–30. 6. 2014
NOVÁ ZASTAVENÍ V âESKÉM RÁJI
– Mirka Procházková
Na přání návštěvníků galerie pořádáme II. prodejní výstavu Hrady a zámky Českého ráje.
Mirka Procházková (*1948 v Chomutově) v letech
1972–1976 navštěvovala uměleckou školu v Mladé
Boleslavi u ak. malíře S. Kováře. Později absolvovala figurální kurzy v Praze u ak. malířky B. Blabolilové a výtvarné semináře u PhDr. J. Vančáta.

Jarní tenisová ‰koliãka
Tenisov˘ klub Turnov, Ko‰kova 825
Tenisový klub Turnov otevírá na začátku května
na svých dvorcích tenisovou školičku pro děti

Davida Storla, mistra světa z Moskvy 2013.
Startovat bude i Ladislav Prášil, pátý na tomtéž
MS. V jednání je také start olympijského vítěze
z Londýna 2012 a Pekingu 2008 Poláka Tomasze
Majewského. Dále se zde představí také čeští dvacetimetroví koulaři Martin Stašek, turnovský odchovanec Antonín Žalský, Tomáš Staněk a Jan
Marcell.
Ve sprintu na 100 m mužů se jedná o startu vynikajícího závodníka z ostrovního státu Svatý
Kryštof a Nevis Kima Collinse.
„Pro letošní 15. ročník chystáme bohatou tombolu s lákavými cenami, domluvený je již zájezd
na snad nejznámější atletický mítink Weltklasse
v Zurichu,“ dodal ředitel mítinku František
Svoboda.
Diváci se mohou těšit na autogramiádu českých
olympioniků z Olympijských her v Soči, dopoledne je na atletickém stadionu připraveno zábavné
sportování v režii Žluté ponorky Turnov.
a mládež od 5 do 10 let! Základní část proběhne v měsících květen až červen (lekce se nepřevádějí do dalších měsíců).
Cílem školičky je seznámit účastníky se základy
tenisové techniky a taktiky a je spojena s rozvojem
obratnosti a pohybové koordinace zábavnou formou.
Cena kurzu je 700 Kč/8 lekcí + 300 Kč zvýhodněný členský a hráčský poplatek na zbytek sezóny.
Cena zahrnuje veškeré vybavení pro trénink včetně trenéra, přičemž trénink probíhá ve skupině
max. 4 dětí. Informace a přihlášky na tel. 606 940
729, e-mail: dadaslitrova@centrum.cz.

Slavnostní kﬁest
po‰tovní známky
Klub filatelistů 05-13 Turnov srdečně zve na
slavnostní křest poštovní známky turnovské výtvarnice Vlasty Matoušové a rytce Václava Fajta,
který se koná v pátek 2. května od 15 hodin v sále
SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, Turnov.
kvûten 2014
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Oslavy 130. v˘roãí zaloÏení SUP· a VO· Turnov
V tomto roce uplyne 130 let od založení Střední
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy
v Turnově. Oslavy tohoto výročí proběhnou v sobotu 24. května od 10 hodin ve společenském sále
školy ve Skálově ulici, od 16 hodin pak v prostorách KC Střelnice.
Součástí slavnostního zahájení bude vystoupení
turnovského smíšeného sboru Musica Fortuna,
představení čestných hostů a sponzorů oslav, vystoupení bývalých ředitelů a současné ředitelky
školy a křest nově vydané knihy o historii a současnosti školy. Ve velkém sále KC Střelnice budou
do půlnoci k poslechu i tanci hrát „Veselí pozůstalí“. V 19 hodin zde proběhne módní přehlídka nejnovějších modelů z VOŠ oděvního návrhářství
a SPŠ oděvní v Praze, doplněná novou kolekcí
šperků z turnovské „Šperkárny“.

Celý den, od 10 do 16 hodin, budou pro zájemce zpřístupněny prostory SUPŠ a VOŠ Turnov
včetně dílen, ateliérů, výstavních prostor i ředitelny školy. Oslavy 24. května jsou určeny pro absolventy školy a jejich doprovod. Veřejnost se může

Îlutá ponorka

všeho věku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč.
Dvorek a zahrada Îluté ponorky

Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov
Husova 77, Turnov, tel. 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com
stﬁeda 7. kvûtna od 9 hodin
ODZNAK V·ESTRANNOSTI
OLYMPIJSK¯CH VÍTùZÒ
– okresní kolo ZŠ
Závody pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. Disciplíny:
sprint 60 m, hod medicinbalem, švihadlo, trojskok, kliky, běh na 1 000 m nebo dribling.
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
úter˘ 13. kvûtna od 14 do 18 hodin
MALÉ VELKÉ SOCHÁNÍ
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Malí i velcí,
přijďte si s námi zasochařit! Budeme pracovat
s porézní bílou cihlou, která je měkká a dobře se
tvaruje. Materiál i trpělivé pomocníky pro vás
nachystáme. Vlastní list z pilky nebo nářadíčko vítáno, ale není podmínkou. Vítáni jsou nadšenci
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foto Pavel Charousek

úter˘ 13. a stﬁeda 14. kvûtna od 9 hodin
POHÁR âESKÉHO ROZHLASU
V ATLETICE
Atletické závody pro základní školy.
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
nedûle 18. kvûtna od 11 hodin
RODINNÉ ODPOLEDNE
VE HVùZDÁRNù
Zábavný a poučný program pro celou rodinu s řadou atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Pozorování Slunce a pozemních cílů astronomickými
dalekohledy, ukázka astronomické techniky, výstava astrofotografií, zábavné fyzikální a chemické pokusy, nafukovací lezecká stěna, trampolína,
skákací boty, slackline, koloběžky, rukodělný workshop (výroba otáčivé mapky hvězdné oblohy apod.),
soutěže s astronomickou tématikou o hodnotné ceny, drobné občerstvení. Ve 14 hodin slavnostní odhalení pamětní desky dr. Ivana Šolce. Vstup zdarma.
Hvûzdárna Turnov, VrchhÛra

seznámit se 130 roky existence školy během Dnů
otevřených dveří v sobotu 31. května (9–17 hodin)
a v neděli 1. června (9–16 hodin). Vedle nového filmu o škole ve vstupní hale mohou návštěvníci vidět také práci v rekonstruovaných dílnách, nové
maturitní práce v jednotlivých ateliérech, prohlédnout si díla žáků a studentů v interiérech budovy školy, ve výstavním sále zlatníků a stříbrníků
a v historické sbírce kovářů, občerstvit se ve školní kantýně, vyzkoušet si 3D modelování v úplně
nové počítačové učebně a seznámit se i s projekty,
do kterých je škola zapojena.
Součástí oslav bude ve foyer KC Střelnice též
výstava velkoplošných plakátů vzniklých v rámci
hodin výuky počítačové grafiky (od 8. května)
a výstava děl absolventů v turnovské synagoze (od
23. května do 1. června). Více informací naleznete
na www.sups.info.
úter˘ 27. kvûtna od 9 hodin
ATLETICKÉ SKOTAâENÍ
PRO NEJMEN·Í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci
Memoriálu Ludvíka Daňka
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov

Nová nadûje o. s.
Rodinné centrum Bouda
www.thebouda.cz, info@thebouda.cz, Jitka Bártová, tel. 604 317 507
pondûlí 12. kvûtna od 16.30 hodin
MAMI, PROSÍM Tù!
Pokračování besedy na téma vztahu matka a dcera. Tentokrát o vzájemném vztahu matky a dospívající a dospělé dcery. Projít úspěšně úskalím
vývoje vztahu mezi matkou a dcerou bývá někdy
dosti náročné. Vklad matky je pro lidský život zásadní a pro dceru bývá matka buď atraktivním
vzorem, nebo odstrašujícím příkladem, případně
je vztah citově chladný.
Lektor Jolana Krásná. Hlídání dětí možné po
domluvě na tel. 776 756 223, Tereza Marková.
Vstupné 30 Kč, s hlídáním 60 Kč.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2014
Informace pro voliãe

Vyvûsme vlajku pro na‰i republiku
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příležitosti letošního Dne vítězství kampaň s názvem Vlajka pro republiku.
Opět po roce přichází starosta města s kampaní
Vlajka pro republiku. Zase bude v sekretariátu vedení města na turnovské radnici připraveno padesát státních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit
k národní vzpomínce. Vzpomínce na ty, kteří bojovali za myšlenky svobodné Československé republiky, za vzletné myšlenky demokracie nebo „jen“
za své rodiny a nejbližší.
Jaké pohnutky vedou starostu k vyhlášení kampaně? Proč je jeho přáním, aby co nejvíce budov
ve městě bylo vyzdobeno symbolem české státnosti,
státní vlajkou? Vysvětlení lze nalézt v jeho slovech,
která zazněla minulý rok při pietní vzpomínce
u Pomníku padlých: „Byl bych velmi rád, abychom

si právě ve dnech velkých státních svátků – 8. května a 28. října tyto symboly připomínal. Nejenom
proto, že se to oficiálně má, ale především proto,
že to tak vnitřně cítíme. Abychom se nestyděli vyvěsit na domě státní vlajku, dát do klopy trikolóru,
přijít k pomníku položit květinu či zapálit svíčku,
a to nejen v okamžiku pietního aktu. Vždy si můžeme představovat někde nad námi ty, kteří se nevzdali a bojovali za naši vlast a naši vlajku – mladé
kluky, táty od dětí, maminy, dědy i babičky. Často
přemýšlím, co si tam asi tak o nás myslí a jestli by
své kroky nesměřovali jinak. Pokusme se proto
naše chování dobrovolně změnit tak, aby se hrdinové boje za naši republiku nemuseli za nás stydět.“

Volby do Evropského parlamentu se uskutečni ve
dnech 23. a 24. května 2014. Voliči, kteří před volbami změní adresu trvalého pobytu, by u voleb
mohli mít potíže.
Občana, který se v době od 14. dubna do 21. května 2014 přestěhuje do jiného místa a změní tím adresu trvalého pobytu, vyškrtne obecní úřad, u něhož
byl dříve evidován, ze seznamu voličů. „Tím pádem
v místě svého předchozího bydliště nemůže volit,“
sděluje vedoucí odboru správního turnovské radnice Zdeněk Hovorka a dodává, že jednoduché to nebude mít ani v novém bydlišti. „Účastnit se voleb
v místě svého nového bydliště může občan pouze
tehdy, pokud si v místě svého předchozího trvalého
pobytu vyžádal potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů,“ informuje Hovorka. Takové potvrzení ale
musí občan předložit v místě svého nového trvalého
pobytu nejpozději 21. května 2014 do 16 hodin, aby
byl dopsán do seznamu voličů a mohl k volbám jít.
„Druhou možností, jak se voleb zúčastnit, je předložit potvrzení přímo v den konání voleb ve volební
místnosti příslušné volební komisi. Ta občana dopíše do výpisu ze seznamu voličů a hlasování mu bude
také umožněno,“ sděluje Hovorka. Poslední možností, jak situaci řešit, je požádat o vydání voličského průkazu. „Ví-li občan, že v termínu od 14. 4. do
21. 5. 2014 bude měnit adresu trvalého pobytu, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, ovšem jen do 8. května,“ upřesňuje vedoucí odboru správního a nabádá občany, aby všem těmto
informacím věnovali náležitou pozornost. Bližší informace k účasti ve volbách do Evropského parlamentu 2014 podá obecní (městský) úřad.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na w w w. t u r n o v. c z
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vycházejí 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. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úﬁadu Ing. Miroslav ·miraus, tel. 481 366 405, 737 204 257, e-mail m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie
Radek Dra‰nar, Kateﬁina Doubravová, mûsto Turnov.
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Mûsto Turnov zve na oslavy Dne vítûzství
Vedoucí představitelé města Turnova zvou obyvatele na oslavy letošního Dne vítězství. Uskuteční se
především ve středu 7. května ve Skálově ulici.

nosti olympijských vítězů a ve 14.30 hodin začne
v zadní části letního kina PÁRTY V PARKU – zábavné odpoledne plné hudby, her a zábavy. Její
součástí bude Vodní bar společnosti Severočeské

Hlavním bodem programu oslav bude prezentace
31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky. Před budovou sokolovny předvedou liberečtí chemici v době od 9 do
15 hodin svou techniku a vybavení dětem z mateřských škol, žákům základních škol i široké veřejnosti. V pravé poledne zazní u Pomníku padlých
státní hymna a začne pietní vzpomínka spojená
s kladením věnců. Poté vedoucí představitelé města rozvezou květiny k pomníčkům rozesetým po
celém městě i v jeho okrajových částech.
Ve 13.30 hodin budou před sokolovnou vyhlášeny výsledky okresního kola Odznaku všestran-

vodovody a kanalizace, koncert Big Bandu turnovské ZUŠ. Soubor loutkového a alternativního
divadla Čmukaři sehraje pohádku a zorganizuje
tvůrčí dílnu s názvem Vyrob si svou loutku.
TJ Turnov nabídne sportovní aktivity pro mládež a představí areál pevných kontrol orientačního běhu v šetřilovských parcích. Různé aktivity
připraví Centrum pro rodinu Náruč společně se
Sokolem. Chybět nebudou balónky a občerstvení.
V programu si najdou své děti i dospělí. V případě
nepříznivého počasí se však oslavy neuskuteční.
Na oslavy naváže také promítání českého filmu
Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 pro
2. stupeň turnovských základních škol 26. května,
v den výročí atentátu na R. Heydricha.
Bližší i informace k průběhu květnových oslav
najdete na plakátech.

Mûsto Turnov ocenilo pedagogy ze sv˘ch ‰kol
Vedoucí představitelé Turnova ocenili v pátek 28.
března nejlepší pedagogy ze škol, které město zřizuje na svém území.
Slavnostní setkání u příležitosti letošního Dne
učitelů se uskutečnilo na turnovské radnici za účasti starosty města Tomáše Hockeho, místostarosty
Otakara Špetlíka a vedoucího odboru školství,
kultury a sportu Reného Brože a ředitelů škol. Byli
při něm oceněni vybraní učitelé z mateřských a základních škol a základní umělecké školy. Pamětní
list, knižní publikaci a květinu nebo láhev kvalitního vína obdrželi Hana Čepeláková ze ZŠ Skálova,
Iveta Rudolfová ze ZŠ 28. října, Veronika Brožová
ze ZŠ Mašov a Jan Rakouš ze ZŠ Žižkova. Oceněna byla také dlouholetá pedagogická práce Svatavy Dekányové z MŠ v ulici Jana Palacha a Romana Zemenová ze ZUŠ.
„Věřte, že my na radnici si vaší práce nesmírně
vážíme a maximálně se snažíme splnit vám vaše
přání a vytvořit vám podmínky k práci srovnatelné
s jinými městy,“ uvedl na začátku oficiální části
setkání Špetlík.
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„Děkuji vám upřímně za vaši práci s dětmi
a přeji vám, aby vás děti nezlobily a aby vás vaše
povolání stále bavilo,“ popřál nejlepším turnovským učitelům starosta Hocke. V průběhu neformální diskuze se učitelé i představitelé města
věnovali úloze mužů ve školství a chybějícím mužským vzorům ve výchově, hodnotili pracovní
a mzdové podmínky ve školství. Řeč přišla i na financování regionálního školství a vývoj středního
školství v Libereckém kraji v souvislosti s demografickým vývojem. Přítomní se pustili také do

hodnocení úrovně vysokoškolského vzdělání především s ohledem na profesní přípravu budoucích
pedagogických pracovníků na pedagogických fakultách nebo posouzení práce s nadanými a talentovanými žáky.
„V tomto směru máme připravenu pro další období novinku. Úroveň péče o talentované žáky bude jedním z dalších kritérií pro hodnocení práce
ředitelů škol,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Diskutovalo se také o ryze
místních problémech ve školství – nutnosti rekonstrukce mašovské základní školy, potřebnosti
plnohodnotné základní školy u nádraží, probíhajícím zateplení budovy základní školy v Alešově ulici,
výstavbě waldorfské mateřské školy, osudu bývalé
školní budovy v Dolánkách.
„Pozornost je potřeba věnovat také stavu sportovišť u základních škol. Umělé povrchy se začínají rozpadat a ohrožují bezpečnost žáků,“ posteskli
si jako jeden muž ředitelé základních škol. Na úplný závěr poděkovala jedna z oceněných, paní učitelka Čepeláková, za uspořádání slavnostního setkání.

Turnovské radniãní listy

Bﬁeznové zasedání zastupitelstvo zaãalo netradiãnû
Jednání březnového městského zastupitelstva 27.
března začalo neobvykle. Byly při něm vyhlášeny
a oceněny nejlepší turnovské čtenářské rodiny.

Reprezentovat nás budou také v kole celostátním,
kde jim budeme držet palce,“ informoval starosta
Hocke. Na druhém místě se umístili Sylva s Michal Kutkovi s dcerou Kristýnou a syny Vojtěchem
a Tadeášem. Třetí byli Bisovi s osmiletým Tobiášem a čestného uznání se dočkala Alena Janatová
s manželem a dcerou Kateřinou Jeriovou. Všechny
rodiny obdržely pamětní list, knižní publikaci
a poukázky do knihovny.
„Jsem ráda, že projekt Knihovna pro všechny,
knihovna otevřená rodině, který jsem před lety
uvedla v život, přece jen nese své ovoce,“ skromně
podotkla knihovnice Kordová.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Starosta města Tomáš Hocke spolu se zastupitelkou a radní Evou Kordovou vyhlásili a ocenili na
začátku jednání zastupitelstva podle počtu výpůjček v Městské knihovně Antonína Marka a účasti
na akcích a aktivitách pořádaných knihovnou nejlepší turnovské čtenářské rodiny. V soutěži, která
má za cíl výchovu ke čtenářství, nejlépe uspěla rodina Elišky a Martina Čapkových s dětmi Haničkou a Vašíkem. „Čapkovi uspěli i výše a stali se
nejlepší čtenářskou rodinou Libereckého kraje.

v restauračních a zábavních zařízeních. Kontrolují osoby, které mají soudem omezenou možnost
pohybu. Hasičům pomáhají u dopravních nehod
nebo při zajištění místa požárů. Chrání personál
lékařské záchranné služby, pokud dojde k jeho napadení, nebo osoby v sanitce při převozu podnapilých na záchytnou stanici.
Městská policie Turnov je důležitou součástí
každodenního života města, jeho obyvatel, organizací a institucí.

Víte, Ïe…
…Mûstská policie Turnov
vykonává celou ﬁadu
ãinností?
Kromě nepřetržitého dohledu nad veřejným
pořádkem, bezpečností osob i majetku a bezpečností provozu na pozemních komunikacích
pomáhá občanům při řešení sporů mezi sousedy či příbuznými včetně vzájemných napadení,
při otevření bytu nebo vozidla, při pátráních po
dospělých osobách či dětech, při dopravních
nehodách a nestandardních situacích v dopravě.
Veřejnost se na strážníky obrací se žádostmi
o pomoc při ztrátě dokladů, peněženek, mobilních
telefonů a tašek, při odchytu zvířat všeho druhu,
při řešení dopravních problémů, zejména když
špatně zaparkovaná vozidla blokují výjezd. Provádí preventivní činnost ve školách a mezi seniory.
Pro městský úřad a město Turnov zajišťuje přes
pult centrální ostrahy zabezpečení budov, bezpečnost pracovníků při odvodech peněz, výplatách
sociálních dávek a návštěvách v rodinách a sociálních skupinách. Zajišťuje také dopravu a bezpečnost při kulturních, společenských či sportovních
akcích. Kontroluje dodržování vyhlášek a nařízení
města, stav komunikací a dopravního značení.
Doručuje korespondenci. Předvádí osoby k pře-

âekají nás zápisy
do mateﬁsk˘ch ‰kol
stupkovému nebo správnímu jednání. Provádí
ostrahu hlásného a informačního systému. Úzce
spolupracuje s jednotlivými odbory městského
úřadu a městskými organizacemi.
Policie České republiky, celní správa, exekuční
a finanční úřady, útvary bezpečnostních složek
státu a integrovaného záchranného systému se na
strážníky obracejí se žádostmi o pomoc při nejrůznějších řízeních a zásazích jako na osoby nezúčastněné. Jsou také žádáni o pomoc při pátrání,
zajištění míst trestných činů, podílejí se na převozech zajištěných osob. Pomáhají při dopravních
nehodách, při ohledání a prověření nahlášené
události, při preventivních a kontrolních akcích

Odbor školství, kultury a sportu informuje, že
zápis dětí do mateřských škol v Turnově pro
školní rok 2014/2015 se bude konat ve středu
21. května 2014 v čase od 10 do 17 hodin v jednotlivých mateřských školách. Město Turnov
jich zřizuje celkem osm.
„Před termínem zápisu umožnily jednotlivé mateřské školy rodičům prohlídku svých prostor, při
níž byla možnost vyzvednout si přihlášku k umístění dítěte do školky,“ informoval vedoucí odboru
školství, kultury a sportu René Brož a doplnil:
„V případě zájmu o konkrétní zařízení musí rodiče
přihlášku doručit osobně či poštou nejpozději
v den zápisu na danou mateřskou školu.“
kvûten 2014
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Zastupitelé rozdûlovali finanãní pﬁíspûvky
Zastupitelé města rozdělili na svém zasedání
27. dubna finanční příspěvky na sociální, sportovní, volnočasové aktivity a zahraniční spolupráci.

podpořit částkou 150 000 korun. V prvním kole
bylo rozděleno 131 200 korun na základě 25 žádostí o příspěvek. Sportovním akcím především pro
děti a mládež, jejichž organizátoři předložili
24 žádostí o příspěvek, přilepšili zastupitelé v prvním kole 69 tisíci korunami na základě 22 schválených žádostí. Celkově ale počítá město s částkou
100 000 korun na podporu sportovních aktivit
v letošním roce. Zahraniční spolupráce se bude
moci rozvíjet díky 100 tisícům korun vyčleněným
pro tento účel z rozpočtu. Spolkům a organizacím
bylo rozděleno 70 000 korun, zbývající částka bude ponechána na výdaje města Turnova spojených
se spoluprací s partnerskými městy.

Z Fondu na podporu sociální oblasti je možné v letošním roce rozdělit celkem 1,15 milionu korun.
Správní rada fondu přijala celkem 15 žádostí o finanční prostředky a v souladu se statutem fondu
navrhla rozdělit v prvním kole celkem 879 300 korun. Příspěvky jsou určeny dvanácti subjektům na
nejrůznější akce a aktivity pomáhající seniorům,
sociálně vyloučeným osobám, rodinám s dětmi,
tělesně a mentálně postiženým. Volnočasové aktivity dětí a mládeže počítá rozpočet města na rok 2014

Mûsto pﬁispûje na opravu
památek
Město Turnov ze svých prostředků a prostředků ministerstva kultury přispěje v roce 2014 na
opravu objektů v městské památkové zóně.
V letošním roce dojde k obnově soklových omítek západní strany kostela sv. Mikuláše, ke 3. etapě opravy ohradní zdi, součásti městských hradeb
u budovy turnovského vikářství, a k výměně oken
ve čtvrtém podlaží budovy Muzea Českého ráje ve
Skálově ulici. Veškeré tyto práce přijdou na více
než 1,5 milionu korun a finančně se na nich budou
podílet vlastníci objektů, město Turnov a ministerstvo kultury prostřednictvím programu regenerace městských památkových zón.
„Od ministerstva kultury jsme letos obdrželi
částku 940 000 korun,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu turnovské radnice
René Brož a dodal, že z ní bude použito jen
761 000 korun. „179 000 korun budeme bohužel
nuceni ministerstvu vrátit, protože k realizaci nejsou připraveny žádné další akce,“ doplnil Brož.
A jaké budou konkrétní finanční příspěvky na
úpravy a opravy? Omítky na kostele sv. Mikuláše
budou obnoveny za 154 904 koruny, kdy 62 414
korun zaplatí římskokatolická farnost, 15 490 korun město Turnov ze svého rozpočtu a 77 000 ko24 |
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run bude přidáno z programu ministerstva kultury. Oprava městských hradeb přijde na 801 500
korun. Z prostředků církve půjde 321 350 korun,
město přidá 80 150 korun a příspěvek z programu
regenerace městských památkových zón bude činit 400 000 korun. Nová okna pořídí turnovské
muzeum za 284 106 korun od Libereckého kraje
a 284 000 korun z programu ministerstva. „Na tuto akci město Turnov svými prostředky nepřispěje,“ doplnil informace Brož.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

U pytlového sbûru
tﬁídûn˘ch odpadÛ se
zmûnily svozové trasy
Odbor životního prostředí informuje obyvatele
Turnova, že pro pytlový svoz tříděného odpadu
byly od dubna 2014 určeny nové svozové trasy.
Upozorňujeme, že pytlový svoz tříděného odpadu se od dubnového svozu ve středu 2. 4. 2014
uskutečňuje v obtížně dostupných lokalitách nebo
v lokalitách odloučených od hlavních svozových
tras pouze z určených míst, a nikoliv přímo od jednotlivých domů.
Jedná se o několik lokalit v Mašově, na Kadeřavci, v Konělupech, na Vrchhůře a v Durychově,

u Bělé, v Benátkách, na Bukovině u Dolánek, na
Kobylce a v Mokřinách.
Místa, odkud je nyní svoz prováděn, jsou vyznačena v mapách na internetových stránkách města
Turnova http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady. Oranžovou barvou jsou v mapách
označena místa, kde neprobíhá svoz od domů.
Modře jsou vyznačena místa a trasy, odkud bude svoz probíhat.
V případě nejasností prosíme kontaktovat odbor životního prostředí, pracovnici Ing. Zuzanu
Sedlákovou nebo Romanu Koškovou na telefonním
čísle 481 366 160 nebo Martina Cilera z Technických služeb Turnov, telefonní číslo 481 321 030.
Děkujeme za pochopení.

Turnovské radniãní listy

Návrat legendy Bugatti – Lobkowicz – Turnov
Celodenní akce připomínající osobnost téměř zapomenutého turnovského rodáka Jiřího Kristiána
Lobkowicze se v Turnově uskuteční ve čtvrtek
22. května.

René Brož. Podle něj by touto akcí mohlo být vedle kamenářství a šperkařství otevřeno nové, pro
cestovní ruch jistě zajímavé téma Turnov a automobilismus, protože rozvoj motorismu šel ruku
v ruce s fenoménem Českého ráje. Pamětníci také
jistě vzpomenou na plochou dráhu v Turnově.
Jiří Kristián Lobkovicz se narodil v Turnově 22.
února 1907. Jeho osudem byly automobily. Vášeň
pro rychlé vozy zdědil po svém otci a záhy po dosažení dospělosti začal závodit. S vozy značky
Bugatti dosáhl několika významných úspěchů.
Slibná kariéra talentovaného závodníka však
skončila na berlínském okruhu Avus dne 22. května 1932. Tehdy Lobkowicz nezvládl své nové vozidlo Bugatti 54, krátce po startu havaroval a smrtelně se zranil.

Motoristickou legendu z počátku minulého století
připomenou přednášky historiků automobilismu
pro školní děti i veřejnost a výstava až dvaceti historických vozidel včetně značky Bugatti. Absolutní perlou bude auto Bugatti 52 zapůjčené pro tuto
mimořádnou příležitost z Národního technického
muzea v Praze. Celodenní program vyvrcholí odhalením pamětní desky J. K. Lobkovicze na jeho
rodném domě v Palackého ulici č. 440 v 16.30 hodin.
„Tam dnes sídlí Kniha U Jizery,“ upřesňuje vedoucí
odboru školství, kultury a sportu turnovské radnice

KdyÏ sirény houkají…
V prosinci 2013 byl v Turnově uveden do provozu
nový varovný informační systém obyvatel (VISO).
Systém je instalován ve všech částech města
a v případě jakéhokoliv ohrožení bude šířit informace a nařízení k ochraně obyvatelstva. Zahrnuje
258 akustických bodů (hlásičů) s celkovým počtem 662 reproduktorů. Informace mohou být šířeny celoplošně, po celém městě, nebo v předdefinovaných úsecích města. Prostředkem k varování
obyvatel při hrozícím nebezpečí jsou především
sirény. Přinášíme stručné informace o tom, jaké
druhy signálů existují, co který znamená, jak od
sebe rozlišit jednotlivá houkání sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu. Nejčastěji využívaným druhem signálu sirény je svolání hasičské jednotky, následuje zkouška sirén hasičského
záchranného sboru a všeobecná výstraha.
Signál „požární poplach“ slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.
Signál „požární poplach“ je jednou přerušený tón
po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ–ŘÍ, HÓ–ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto
signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje

ve vašem bezprostředním okolí. Pokud vás neohrožuje, zachovejte klid, a nebudete-li k nějaké
činnosti záchranáři vyzváni, nedělejte nic.
Signál „zkouška sirén“ uslyšíte každou první
středu v měsíci ve 12 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Zkouška
sirén není varovným signálem! Jde o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. Může být doplněn informací „zkouška sirén“. Pokud v tuto dobu
neslyšíte „svou“ sirénu v místě svého bydliště, nahlaste to, prosíme, na správní odbor městského
úřadu ve Skálově ulici č. 84, telefon 481 366 823,
nebo hasičům.
Signál „všeobecná výstraha“ oznamuje hrozící
nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „všeobecná výstraha“ je
kolísavý tón trvající 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě. U takzvaných „mluvících“ sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „nebezpečí zátopové vlny“. V každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné
době po odeznění signálu zpravidla v městském
rozhlase, varování před nebezpečím mohou hlásit
i vozy hasičů a policie nebo může zaznít také v televizi a rozhlase. Když zaslechnete uvedený signál
sirény, počítejte vždy s tím, že nastala mimořádná
událost, a nepodceňujte situaci. Zejména nezapo-

meňte na tři základní kroky k vaší ochraně:
1. Neprodleně se ukryjte v nejbližší budově
2. Zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti
3. Zapněte rádio a televizi
Martin Bartoníček, pracovník krizového řízení

Platební automat nabízí
‰ir‰í vyuÏití
Platební automat, který je umístěn v budově
městského úřadu ve Skálově ulici č. 72, nabízí
nyní více možností využití.
Platební automat doposud sloužil návštěvníkům živnostenského úřadu a odboru dopravního
k úhradě správních a místních poplatků. „Nyní je
v něm možné nově zaplatit také záležitosti spojené
s městskou policií,“ informoval vedoucí odboru
dopravního Pavel Vaňátko a upřesnil, že se jedná
o úhradu pokut udělených strážníky a na místě nezaplacených a též zaplacení poplatků za parkovací
karty. „K placení uvedeného je však i nadále možné využívat pokladnu finančního odboru v budově
turnovské radnice,“ doplnil Vaňátko. Platební automat je v provozu od dubna roku 2013, stál téměř
360 000 korun a byl pořízen z prostředků města
Turnova. Přístupný je v pracovních dnech po dobu
automatického otevření dveří v budově.
kvûten 2014
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První spoleãná aktivita ãesko-saského
projektu pﬁinesla dûtem zajímavé poznatky
První přírodovědecká dílna jako součást českosaského projektu s názvem Společná cesta k přírodním vědám (číslo projektu 100127305) se
uskutečnila v Turnově ve dnech 31. března a 1. dubna 2014. Zúčastnili se jí žáci třetích tříd ZŠ Žižkova a Grundschule Hermsdorf.
MBěhem dvou dnů děti prošly přírodovědeckými
dílnami, kde si vyzkoušely ruční broušení drahých
kamenů, pod mikroskopy hledaly živočichy žijící
v rybníku, otestovaly chemickou reakci Coca-Coly
a bonbónu Mentos, zkoušely hustotu kapalin
a chemické reakce kapalin s acylpyrinem. Také si
zkusily výrobu papírových hraček a testovaly iluzi
souvislého pohybu. „Účastníci dílen se zapojili
i do několika pokusů. Vyrobili si například kara-

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajímavé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. března 2014 informuje o následujících tématech:
1. Turnovská nemocnice jako součást krajské liberecké sloučí gynekologii s chirurgií, rozsah služeb
ženám však zachová
2. Stavba waldorfské mateřské školky na Daliměřicích slibně pokračuje a děti se sem vrátí v září letošního roku
3. Stále trvá možnost sdělit turnovským politikům
názory občanů v rámci projektu Zdravé město
4. Zoolog, spisovatel a fotograf Zdeněk Mrkáček
přichází s další knihou; vedle toho stihnul ještě úspěšně zaběhnout ve Švédsku nejtěžší, devadesátikilometrový Vassův běh na lyžích
5. Pražský fotografující lékař Tomáš Klika vystavuje v turnovské Galerii Safír
Relace z 1. dubna 2014 přináší tato témata:
1. Koncepce turnovské nemocnice v její nové exis26 |
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z projektového týmu a doplnila, že večer prvního
dne patřil návštěvě lidové hvězdárny v Turnově na
Vrchhůře a sledování planety Jupiter s měsíci na
obloze. Také se podařilo během dílen navázat spojení přes Skype s německou stranou a děti si vyměnily cenné informace. Součástí programu byly
také dvě exkurze: do Galerie Granát s ukázkou
ruční výroby šperků a hledáním drahých kamenů
a do III. ZŠ v Žižkově ulici.
Za projektový tým Renata Špačková, Dis.
Tento projekt je spolufinancován z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu pﬁeshraniãní
spolupráce 2007–2013 mezi âeskou republikou a Svobodn˘m státem Sasko.

melové lízátko, sledovali takzvané hady na stole
a další pokusy s ohněm,“ sdělila Eva Krsková

tenci pod krajskou libereckou počítá se zachováním stávajících služeb pacientům
2. Svozy tříděných odpadů nabývají v Turnově na
tempu
3. Spamy otravují život i návštěvníkům webových
stránek Města Turnova
4. Město Turnov ocenilo zdejší zasloužilé učitele
5. Dětem z devátých tříd i absolventům středních
škol pomáhá k životní orientaci na technické obory
program Libereckého kraje pod názvem TechUP
6. Nejlepší čtenáři turnovské knihovny se představili na zastupitelstvu města

Hasiãi uskuteãní sbûr
Ïelezného ‰rotu
Sbor dobrovolných hasičů Turnov připravuje sběr
železného šrotu v centru města. Sběr šrotu se
uskuteční v sobotu 17. 5. 2014 od 9 do 16 hodin.
„Pokud máte doma věci ze železa, které už nepotřebujete, a nemáte možnost je sami odvést na

sběrný dvůr nebo do sběrny, můžete se obrátit na
dobrovolné hasiče,“ informuje pracovnice odboru
životního prostředí turnovské radnice Zuzana
Sedláková. Předem je nutné kontaktovat pana
Richtra na telefonním čísle 731 612 219 nebo pana Hejnu na telefonním čísle 603 519 534. S nimi
se musí dohodnout podrobnosti, a především sdělit, co je potřeba odvést a v kolik hodin budou věci
připravené k odvozu. Odvoz bude možné zajistit
pouze po předchozí telefonické dohodě. „Odpad
nepřipravujte ve velkém časovém předstihu na
venkovní prostranství, aby nedošlo ke krádeži připraveného železa nebo k hromadění jiných odpadů,“ upozorňuje Sedláková.

ãtvrtek 29. kvûtna 2014
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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