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trampské písnû RoháãÛ > 10
Pánové, konãíme

Nûco konãí, nûco zaãíná
Vážení čtenáři,
podíváte-li se podrobně do programu kulturních akcí na měsíc červen, budete možná lehce
zmateni. V předprodeji nabízíme jen dvě akce
a v divadle téměř žádné představení, Mackie
Messer Band zve na poslední večírek a Turnovská
Bohéma zve dokonce na akci s názvem Pánové,
končíme. Zkrátka a dobře, sezóna končí.
Ovšem v našem případě platí opravdu doslovně
známé pořekadlo o tom, že když něco končí, něco
jiného zase začíná. Žádná zimní přestávka jako ve
fotbale, žádné prázdniny jako v kamenném divadle! Jen zkrátka uzavřeme jednu sezónu tradičních
akcí, abychom v září začali novou! A ty dva letní
měsíce budeme provozovat jiné, ryze letní akce.
Těmi našimi jsou především filmová představení
v letním kině a Turnovské kulturní léto. To letos
pořádáme ve spolupráci s Muzeem Českého ráje
a loutkářským souborem Na Židli a vy se v jeho
rámci těšte každý prázdninový pátek na koncert
nebo divadlo před Střelnicí, každou prázdninovou

sobotu na výtvarné a rukodělné dílny v Kamenářském domě v areálu muzea a každou prázdninovou neděli na pohádku nejen pro děti na Dlaskově statku v Dolánkách. Kompletní program
najdete v letním vydání Hlasů a ohlasů Turnovska,
malou ochutnávku vám však přinášíme už tento
měsíc!
Na druhou stranu je ale nutno říci, že i červen
má co nabídnout. V našem regionu dokonce jednu
z těch úplně nejprestižnějších kulturních akcí
celého roku! Tou totiž je nade vší pochybnost letos
již 59. (!) ročník festivalu klasické hudby Dvořákův Turnov a Sychrov, který začne v sobotu
7. června v zámecké kapli na Sychrově a vyvrcholí
Interpretační dílnou mladých od 18. do 20. června
v Turnově. V rámci těchto dílen si jistě nenecháte
ujít minimálně koncert Václava Hudečka a Slávky
Vernerové-Pěchočové v Městském divadle.
A pak už vstříc prázdninám...
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kulturní pﬁehled
nedûle 1. ãervna

pátek 6. ãervna

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

19.00 – ATRIUM MUZEA âESKÉHO RÁJE
PÁNOVÉ, KONâÍME
zakončení jazzové sezóny
100,–

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

19.30 – KINO SFÉRA
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
110,–

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

150,–

úter˘ 3. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
ZÁVùREâNÉ KONCERTY
ZU· TURNOV
koncert
50,–/žáci ZUŠ zdarma

stﬁeda 4. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
ZÁVùREâNÉ KONCERTY
ZU· TURNOV
koncert
50,–/žáci ZUŠ zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
BORGMAN
Filmový klub, drama
100,–/pro členy FK 80,–

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
BIG FISH GONE
IN TOUCH
koncert
vstupné dobrovolné

sobota 7. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
JAK VYCVIâIT DRAKA 3D
animovaný
70,–
17.00 – KINO SFÉRA
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
110,–
19.30 – KINO SFÉRA
NA HRANù ZÍT¤KA 3D
akční/sci-fi
140,–

nedûle 8. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
JAK VYCVIâIT DRAKA 3D
animovaný
70,–

17.00 – KINO SFÉRA
NA HRANù ZÍT¤KA 3D
akční/sci-fi
140,–
19.30 – KINO SFÉRA
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
110,–

úter˘ 10. ãervna
19.30 – KC ST¤ELNICE
HRD¯ BUDÎES
abonentní divadelní představení
předprodej 220,–/na místě 240,–

stﬁeda 11. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
CESTA DO ·KOLY
dokumentární
100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 12. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
POJEDEME K MO¤I
Kino nejen pro seniory, komedie
50,–
19.30 – KINO SFÉRA
V·ECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
komedie/western
120,–

pátek 13. ãervna
19.00 – KC ST¤ELNICE
ROHÁâI
koncert
předprodej 100,–/na místě 130,–
19.30 – KINO SFÉRA
V·ECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
komedie/western
120,–

sobota 14. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
KHUMBA 3D
animovaný

130,–

17.00 – KINO SFÉRA
HVùZDY NÁM NEP¤ÁLY
drama/romantický
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
ZLOBA – KRÁLOVNA
âERNÉ MAGIE 3D
fantasy/dobrodružný
155,–/děti do 15 let 135,–
22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA
100,–

nedûle 15. ãervna

ãtvrtek 5. ãervna

14.30 – KINO SFÉRA
KHUMBA
animovaný

10.00 – KINO SFÉRA
POJEDEME K MO¤I
Kino nejen pro seniory, komedie
50,–

100,–

19.00 – DÒM NA SBO¤E
UTAJENÉ ÎIVOTY
SLAVN¯CH âE·EK
autorský literární večer

17.00 – KINO SFÉRA
ZLOBA – KRÁLOVNA
âERNÉ MAGIE 3D
fantasy/dobrodružný
155,–/děti do 15 let 135,–

19.30 – KINO SFÉRA
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
HVùZDY NÁM NEP¤ÁLY
drama/romantický
120,–
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17. ãervna – zahájení provozu letního kina

kulturní pﬁehled
úter˘ 17. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
TRABANTEM AÎ
NA KONEC SVùTA
Cestovatelský klub, dokumentární
70,–

stﬁeda 18. ãervna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
INTERPRETAâNÍ HUDEBNÍ
DÍLNA MLAD¯CH
zahajovací koncert
100,–
22.00 – LETNÍ KINO
HO¤ÍCÍ KE¤
Filmový klub, drama
100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 19. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
VùRA 68
Kino nejen pro seniory,
dokumentární

22.00 – LETNÍ KINO
JAK VYCVIâIT DRAKA 2
animovaný 125,–/děti do 15 let 100,–

sobota 21. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
INTERPRETAâNÍ HUDEBNÍ
DÍLNA MLAD¯CH
závěrečný koncert
50,–
22.00 – LETNÍ KINO
V·IVÁCI
drama/komedie

110,–

50,–

18.00 – ATRIUM MUZEA
MINIDIVADELNÍ
PIDIPIKNIK
přehlídka
vstupné dobrovolné
22.00 – LETNÍ KINO
JAK VYCVIâIT DRAKA 2
animovaný
125,–/děti do 15 let 100,–

22.00 – LETNÍ KINO
NEJVY··Í NABÍDKA
Filmový klub, drama
100,–/pro členy FK 80,–

ãtvrtek 26. ãervna

50,–

22.00 – LETNÍ KINO
TRANSFORMERS: ZÁNIK
akční/dobrodružný
120,–
80,–

úter˘ 24. ãervna
18.00 – SYNAGOGA TURNOV
VODY–FUGY–VZRUCHY
koncert experimentální hudby 50,–

22.00 – LETNÍ KINO
JAK VYCVIâIT DRAKA 2
animovaný
DĚTI S VYZNAMENÁNÍM ZDARMA
125,–/děti do 15 let 100,–

sobota 28. ãervna
9.00 – KC ST¤ELNICE – FOYER
BURZA SBùRATELÒ
Burza poštovních známek, pohlednic,
mincí, bankovek, telefonních karet,
odznaků apod.
22.00 – LETNÍ KINO
TRANSFORMERS: ZÁNIK
akční/dobrodružný
120,–

110,–

pondûlí 23. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
NùÎNÉ VLNY
komedie

80,–

stﬁeda 25. ãervna

10.00 – KINO SFÉRA
VùRA 68
Kino nejen pro seniory,
dokumentární

nedûle 22. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
V·IVÁCI
drama/komedie

22.00 – LETNÍ KINO
NùÎNÉ VLNY
komedie

pátek 27. ãervna
18.00 – ATRIUM MUZEA âESKÉHO RÁJE
FUNKIN’ TURNOV 10
hudební festival
200,–/150,– v předprodeji
250,–/200,– na místě

nedûle 29. ãervna
15.00 – KC ST¤ELNICE
VALD·TEJNKA
Setkání s dechovkou
50,–/s permanentkou 30,–
22.00 – LETNÍ KINO
TRANSFORMERS: ZÁNIK
akční/dobrodružný
120,–

pondûlí 30. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
DON·AJNI
komedie

80,–

úter˘ 1. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
DON·AJNI
komedie

pátek 20. ãervna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
INTERPRETAâNÍ HUDEBNÍ
DÍLNA MLAD¯CH
festivalový koncert
140,–

stﬁeda 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
90,–

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
SOUNDFALL
koncert
vstupné dobrovolné
20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
MACKIE MESSER BAND
koncert
50,–/žáci ZUŠ zdarma

80,–

ãtvrtek 3. ãervence
27. ãervna – SKETY v rámci Funkin’ Turnov 10

21.30 – LETNÍ KINO
RIO 2
ãerven 2014
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Kino Sféra

FK
Hurá
do pravûku!

X-Men: Budoucí Bohumil Hrabal:
minulost
TakÏe se stalo, Ïe…

Borgman

Pojedeme
k moﬁi

Zakázané
uvolnûní

O tﬁech dûtech
a stroji ãasu.

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

Dokument ke 100. v˘roãí
narození slavného spisovatele.

Pﬁímoãar˘ pﬁíbûh jako dûlan˘
pro milovníky ãerného humoru.

V˘bornû hodnocen˘
ãesk˘ film J. Mádla.

Nov˘ ãesk˘ film
reÏiséra Jana Hﬁebejka.

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

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

dokumentární, âR,
2014, 70 min.

thriller/drama, NIZ/BEL,
2013, 113 min., 15+, titulky

komedie, âR,
2014, 90 min., 12+

komedie, âR,
2014, 100 min.

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

3D ne 1. 6. – 19.30 hodin / 150 Kã

ne 1. 6. – 17.00 hodin /
100 Kã / 50 Kã dûti do 15 let

st 4. 6. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 5. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 12. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

ãt 5. 6. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 6. 6. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 7. 6. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 8. 6. – 19.30 hodin / 110 Kã

FK
Jak vycviãit
draka

Na hranû
zítﬁka

Cesta
do ‰koly

V‰echny cesty
vedou do hrobu

Khumba

Hvûzdy nám
nepﬁály

Zopakujte si s námi první
dobrodruÏství ze svûta VikingÛ!

T. Cruise v neobvyklé sci-fi
o záchranû svûta.

âtyﬁi dûti, ãtyﬁi osudy,
jedin˘ cíl – budoucnost.

Nová komedie tvÛrcÛ
kultovního Médi.

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

Film o dvou nemocn˘ch, velmi
svérázn˘ch teenagerech.

animovan˘, USA,
2010, 94 min., dabing

akãní/sci-fi, USA, 2014,
114 min, 12+, titulky

animovan˘, JAR, 2013,
85 min., dabing

drama/romantick˘, USA,
2014, 100 min., titulky

3D so 7. 6. – 14.30 hodin / 70 Kã
3D ne 8. 6. – 14.30 hodin / 70 Kã

3D so 7. 6. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D ne 8. 6. – 17.00 hodin / 140 Kã

3D so 14. 6. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 15. 6. – 14.30 hodin / 100 Kã

so 14. 6. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 15. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã
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dokumentární, F/CN/JAR/
komedie/western, USA,
BZL/COL, 2013, 77 min., titulky 2014, 100 min., 15+, titulky
st 11. 6. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 12. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 13. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã

Kino Sféra / Letní kino
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Zloba – Královna
ãerné magie

Vûra 68

Trabantem aÏ
na konec svûta

Hoﬁící keﬁ

Jak vycviãit draka 2

Pﬁíbûh legendární zlé královny z klasického pﬁíbûhu o ·ípkové RÛÏence.

Film o medailové olympioniãce
Vûﬁe âáslavské.

Dan PﬁibáÀ vstﬁíc nov˘m
dobrodruÏstvím po JiÏní Americe.

Nenechte si ujít proslul˘ film
A. Holland.

Jeden z nejoãekávanûj‰ích
animákÛ leto‰ního roku!

fantasy/dobrodruÏn˘, USA,
2014, 97 min., dabing

dokumentární, âR,
2012, 90 min.

dokumentární, âR,
2014, 98 min.

drama, âR/PL,
2013, 206 min.

animovan˘, USA, 2014,
105 min., dabing

3D so 14. 6. – 19.30 hodin / 155Kã /
135 Kã dûti do 15 let
3D ne 15. 6. – 17.00 hodin/ 155Kã /
135 Kã dûti do 15 let

ãt 19. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory
ãt 26. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã /
kino nejen pro seniory

út 17. 6. – 22.00 hodin / 70 Kã

st 18. 6. – 22.00 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

ãt 19. 6. – 22.00 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
pá 20. 6. – 22.00 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
pá 27. 6. – 22.00 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let – DùTI
S VYZNAMENÁNÍM ZDARMA!

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
V‰iváci

NûÏné vlny

Nejvy‰‰í
nabídka

Transformers:
Zánik

Don‰ajni

Zakázané
uvolnûní

Nov˘ ãesk˘ film
s hvûzdn˘m obsazením.

Nov˘ ãesk˘ film
Jiﬁího Vejdûlka.

OceÀovan˘ film s G. Rushem
v hlavní roli.

Nov˘ díl úspû‰né série zcela
mûní to, co známe!

Pro velk˘ úspûch opakujeme
film J. Menzela.

Nov˘ ãesk˘ film
reÏiséra Jana Hﬁebejka.

drama/komedie,
âR, 2014, 100 min

komedie, âR,
2013, 96 min.

drama, I, 2013, 124 min.,
12+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘,
USA/CI, 2014, 100 min.

komedie, âR, 2013,
102 min., 12+

komedie, âR,
2014, 100 min.

so 21. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
ne 22. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

po 23. 6. – 22.00 hodin / 80 Kã
út 24. 6. – 22.00 hodin / 80 Kã

st 25. 6. – 22.00 hodin / 100 Kã /
80 Kã pro ãleny FK

titulky ãt 26. 6. – 22.00 hodin / 120Kã
dab. so 28. 6. – 22.00 hodin / 120 Kã
dab. ne 29. 6. – 22.00 hodin / 120 Kã

po 30. 6. – 22.00 hodin / 80 Kã
út 1. 7. – 21.30 hodin / 80 Kã

st 2. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã

LETNÍ KINO – v ãervnu promítáme od 22.00 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní), v ãervenci od 21.30 hodin.
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Mûstské divadlo

Hrd˘ BudÏes
Vzpomínka na dobu minulou, kterou Irena
Dousková, autorka novely i její dramatizace, zaznamenává s ironií i naivitou. Na léta husákovské
normalizace hledí očima osmileté holčičky.
„Včera jsem ve školním rozhlase slyšela krásnou
básničku o jednom pánovi. Jmenoval se Hrdý
Budžes, byl velice statečnej a vytrval, i když měl
všelijaký potíže,“ říká Helenka Součková v podání
Báry Hrzánové. Příběhy Helenky Součkové, žákyně 2. třídy základní školy, trpící hloubavostí a nadváhou a potažmo i nastupující husákovskou nor-

malizací, se odehrávají v tehdejší stranické baště –
uranové Příbrami. Bylo proto logické, že právě
příbramské divadlo uvedlo Helenčiny příběhy na
divadelní scénu. A našlo si, jak se ukázalo, i geniální představitelku hlavní hrdinky. Bára Hrzánová byla za tuto roli v roce 2003 oceněna Cenou
Thálie! Hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram.

úter˘ 10. ãervna v 19.30 hodin
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vyprodáno

Trabantem aÏ na konec svûta
Cestovatelský klub tentokrát netradičně v letním
kině v podobě filmové projekce.
„Dokázali jsme to! Projeli jsme Jižní Ameriku od
severu k jihu – nejnáročnější cestu, jakou jsme
kdy zvládli! Když jsme startovali, sami jsme nevěděli, jestli to půjde, ovšem když se chce, tak to
jde!“
Za čtyři měsíce projeli se dvěma trabanty,
maličkým polským fiatem a Jawou 250 celou Jižní
Ameriku od Guyany až po nejjižnější místo Ameriky dosažitelné autem. Pět Čechů, dva Poláci

a jeden Slovák, 21 124 kilometrů tím nejtěžším
a nejkrásnějším, co může Jižní Amerika nabídnout.
Tímto netradičním promítáním se pro letošní
sezónu loučíme s příznivci Cestovatelského klubu
a těšíme se s vámi všemi zase v září v kině Sféra.
Po Himálaji nás provede Ing. Pavla Bičíková.

úter˘ 17. ãervna ve 22 hodin
Letní kino
vstupné 70,–

Minidivadelní pidipiknik
Základní umělecká škola v Turnově slaví dlouhodobě úspěchy ve všech svých oborech.
Letošní rok nebyl výjimkou ani pro dramatický
obor. Všechny třídy „dramaťáku“ úspěšně reprezentovaly školu – a potažmo Turnov – na různých
přehlídkách, a dvěma souborům se podařilo získat přímou nominaci na národní přehlídku
Dětská scéna a Mladá scéna. A protože si myslíme, že byste neměli o takový zážitek přijít, srdečně
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vás zveme na 5. ročník minidivadelní přehlídky,
na závěrečné vystoupení všech tříd dramatického
oboru!

ãtvrtek 19. ãervna v 18 hodin
Atrium Muzea âeského ráje v Turnovû
(v pﬁípadû de‰tû se akce koná v sále ZU·)
vstupné dobrovolné, ale velkorysé

Mûstské divadlo

Mimoﬁádn˘ záÏitek – Mefisto v Turnovû!
Miluji divadlo.
Miluji ho jako herečka i jako divák. Miluji ho pro
jeho sílu a schopnost přetransformovat obyčejný
život (tedy, tak nám ten náš obvykle připadá) prostřednictvím herců, scénografa a režiséra do okamžiku…, hodiny…
Přetaví ho do takových obrazů, které mě zasahují,
které se mě dotýkají, které mě rozesmějí nebo rozpláčou, které mě zlobí, které mě rozhořčují…,
a které mě znovu nutí do divadla jít. Ne nadarmo
se říká, že život je divadlo světa.
A protože mám tu možnost divadlo vám zprostředkovat, jsem velmi ráda, že vás mohu vedle
klasické abonentní řady pozvat i na řadu dalších
titulů, které se nám podařilo získat. V tomto případě vás zvu na výjimečné představení Divadla
Pod Palmovkou Mefisto.
Výjimečné v mnoha ohledech. Tím prvním je
dokonce i současná geopolitická situace, ve které
jsme konfrontováni s něčím, o čem si většina z nás
myslela, že se už nikdy nemůže stát. Je až neuvěřitelné, jak původní předloha, román Mefisto z roku
1936, může být aktuální.
V případě tohoto Mefista nejde jen o prosté
„zdivadelnění filmu“, jakkoli hodně divadelních
diváků oscarový film pravděpodobně vidělo – určitě o řád víc, než je těch, kteří četli román Klause
Manna.
Titul patří mezi nejznámější, ale také nejkontroverznější díla evropské literatury dvacátého století. S podtitulem Román jedné kariéry vyšel poprvé
v pařížském exilu roku 1936. Klaus Mann se v něm
totiž nejen vyjádřil satirickým způsobem k německé situaci nedlouho po nástupu nacismu k moci,
ale otevřel zde také řadu tabuizovaných témat, pokud jde o lidskou sexualitu.
Základním tématem je cesta k moci v situaci,
kdy demokratický politický režim přechází plynule, nerevolučně v totalitu. Mann vytvořil v titulní
postavě typ kariéristy v době, která láme charaktery: v počátcích nacismu, komunismu i fašismu.
Na bizarním příběhu herce Hendrika Höfgena,
kterého výsostně skvěle hraje Jiří Langmajer, uka-

zuje, že ústupky zlu mohou začínat zdánlivě nevinně malým sobectvím a malou zbabělostí. (Byv
přítelem vyzván k aktivnímu odporu proti „hnědým košilím“, odpovídá H. H. tiše: „Já zůstanu
v záloze“.) V románu vystupují (pod změněnými
jmény) postavy, které měly reálný předobraz.
Předlohou pro Mannův příběh byl totiž osud
Mannova přítele, herce Gustava Gründgense.
Zvu vás na toto výjimečné představení také proto, že zřejmě bude jedním z posledních. V prosinci je naplánovaná derniéra, protože autorská práva vyprší koncem tohoto roku.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji již
od 1. června. Rozhodně dlouho neotálejte.
Daniela Weissová

MEFISTO
režie Emil Horváth, divadelní adaptace Ariane
Mnouchkine, překlad Jiří Žák, inscenační úprava Ladislav Stýblo, scéna Miloš Pietor, hudba
Peter Mankovecký, kostýmy Ludmila Várossová,
pohybová spolupráce Juraj Letenay, dramaturgie Ladislav Stýblo
hrají Jiří Langmajer, Klára Issová, Ondřej Kavan
a řada dalších.

pátek 26. záﬁí v 19.30 hodin
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380,– / na místû 420,–
ãerven 2014
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hudební pozvánky

Big Fish Gone
Turnovská kapela žánrově se hlásící k odkazu
grunge loni oficiálně ukončila svou pravidelnou
činnost, ojediněle se však na pódia vrací v různých
nástrojových a aranžérských variacích.
Při akustickém vystoupení v restauraci Střelnice
se kapela objeví v plné původní sestavě. Kapela
vznikla v říjnu 2008 v sestavě Lukáš Václavík (kytara), Daniel Sedláček (kytara, zpěv) a Václav
Brožek (bicí), a to na základě Danových neúspěšných pokusů o založení country kapely ve stejném

Sýkora. První sold out koncert se konal v dubnu
2009 v KC Turnov. Název Big Fish Gone vyjadřuje smutek a nostalgii po čemkoli, co člověku bylo
blízké, a co v proudu života ztratil (případně propil?). Jako host vystoupí železnobrodská skupina
In Touch.

složení. Po krátkém hledání vhodného baskytaristy se k hudebníkům v prosinci připojil Marek

pátek 6. ãervna ve 20 hodin
Malá (domácí) scéna – KC Stﬁelnice – restaurace
vstupné dobrovolné

Roháãi jako lodû na Yukonu
V časech Londonovy zlaté horečky táhly tisíce dobrodruhů horskými pralesy k Dawson City. Ze západu tam bylo možno dorazit jen po divokém proudu horního toku Yukonu. Muži, kteří se probili
pustinou až k němu, proto hned začali na jeho březích stavět plavidla. Na většině plavidel bylo vidět,
že nevznikla v profesionálních loděnicích. Musela
však být natolik pevná, aby proplula vražednými
peřejemi Five Fingers a dál do zlatokopeckého kraje. Zdaleka ne všichni muži to dokázali.
Písničky Roháčů ta yukonská plavidla připomínají. Je na ně spolehnutí. S tím, kdo jim věří, dokážou proplout pralesem otupění a zabijáckými

pravda zůstává pravdou. Víra Roháčů je pevná,
proto ani po desetiletích nepodléhá módě. Hory
a oblaka, stromy a lesní zvěř se taky nemění.
Roháči netouží dokazovat svým fandům, že jsou
jiní, než byli vloni, že jdou stále vpřed, aby je kritika pochválila. Roháči nikdy nezanášeli do svého
zpívání upocené manýry sportovních hřišť. Spíš
se vždycky starali, aby jejich písničky oslovily lidi
stejné krevní skupiny. To se jim podařilo.
peřejemi civilizace až do krajin, na které mnozí
z nás dávno zapomněli. Jsou to kraje průzračné,
kde dosud muže zdobí čest, dívku čistota a kde

pátek 13. ãervna v 19 hodin
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 100,– / na místû 130,–

Soundfall
Kapela turnovských hudebníků, která staví vlastní tvorbu na blues-rockovém základě s mnoha
žánrovými přesahy.
Hudební trio vrávorající na pomezí angloamerického rocku, popu a folku v sestavě Daniel
Sedláček (akustická kytara a zpěv), Lukáš
Václavík (akustická kytara) a Lukáš Sedláček (piano) se veřejnosti poprvé ukázalo 6. srpna 2010
na zahrádce turnovské Střelnice. V plnotučné
10 |
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koncertní XL verzi kapela poprvé (ještě beze jména) zahrála během deštivého odpoledne 25. července 2012 na malé scéně letního kina v Turnově.
Akustické komorní trio doplnili baskytarista Jan
Malina a bubeník Jiří Rennét.

pátek 20. ãervna ve 20 hodin
Malá (domácí) scéna – KC Stﬁelnice – restaurace
vstupné dobrovolné

hudební pozvánky

Setkání s Vald‰tejnkou
Dechový orchestr Valdštejnka vznikla na jaře roku
2008 z podnětu Míly Janouška. Hudebníci navazují na tradici amatérských dechových hudeb
z frýdlantského výběžku vedených Františkem
Jelínek či Josefem Pantůčkem.

chovky, světoznámých i lidových autorů. Těšte se
na pořádnou dávku české a moravské dechovky
hrané „od podlahy“ v podání ostřílených frýdlantských muzikantů.

nedûle 29. ãervna v 15 hodin
Setkání s dechovkou
KC Stﬁelnice
vstupné 50,– / s permanentkou 30,–

V lednu 2014 Míla Janoušek kapelu opustil, uměleckým vedoucím se stal Antonín Konopiský
a manažerem Pavel Jelínek. Repertoár tvoří klasické i méně známé písně české a moravské de-

Turnovské kulturní léto se blíÏí!
Léto se kvapem blíží a my, protože vás chceme bavit i o prázdninách, jsme neponechali nic náhodě.
Ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a LS Na
Židli jsme pro vás připravili opravdu rozmanitý
program!
Každý pátek v podvečer vás před Střelnicí budou
čekat koncerty, divadla a také jedna novinka –
piano, na které si budete moci zahrát a zajamovat
si s přáteli u skleničky něčeho dobrého. V muzeu
zase budou každou sobotu všelijaké výtvarné dílny a výstavy a na Dlaskově statku pravidelné nedělní pohádky (nejen) pro děti.
Nechte se zlákat, v pátečních večerech se vám
představí mimo jiné hudební skupina Hm…, která
vydala doposud pět studiových desek. Jejich originální přístup ke zhudebňování textů českých básníků jak klasických (Jaroslav Seifert, Jan Neruda,
Jiří Orten), tak současných (Vít Kremlička, Pavel
Šrut), ale také třeba francouzských (Jean-Arthur
Rimbaud, Guillaume Apollinaire) jim již vydobyl
náležité renomé! Působí sice od roku 1994, ale
(jak sami tvrdí a vlastně i dokazují) nemají příliš
komerční ambice. Přesto mají mnoho oddaných
fanoušků. Kromě obvyklého klubového hraní pořádají také výchovné koncerty pro střední školy,
na kterých se snaží studenty přivést k poezii jinými, méně obvyklými cestičkami. Jejich písně umějí být velice křehké, klasicky taneční, formálně
praštěné, ale i téměř rockové nebo punkové!

Dále uvidíte Funny Grass, kapelu hrající převážně tradiční bluegrass, ale i country a irskou
muziku. Při vystoupeních v zahraničí přidává pro
zajímavost do programu i několik českých a moravských lidových písní. Jejich nástrojové obsazení
je typické pro bluegrassovou muziku, tj. mandolína,
kytara, banjo, kontrabas, eventuelně v některých
písních housle, dobro, nebo foukací harmonika či
irská píšťala. Pro autentičtější zvuk v podstatě „lidových písní“ používá skupina prostorový mikrofon. Loni oslavila deset let od svého založení a po
celou dobu hraje ve stejném složení. Za velkou
čest považuje svou účast na mezinárodních bluegrassových festivalech EWOB ve Francii a v Holandsku, kde hráli opakovaně.
Kočovné divadlo Víti Marčíka je známé ve všech
koutech republiky. Je totiž nezapomenutelné.

Hm...

Alternativním způsobem zpracované pohádky
a hry pro všechny generace jsou zábavné, nádherné a vedou k zamyšlení. Jeho Robinson Crusoe,
představení jednoho herce, na jehož výpravě spolupracoval se svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimírem Šopíkem, mělo premiéru v březnu roku 1994 a je určeno všem velkým malým,
kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona
s bouří, domorodci, hladem a samotou. Toto
představení je první, které začal hrát i večer pro
dospělé.
Squadra Sua využívá bohaté zkušenosti obou
představitelů (Roman Horák a Robert Janč) na
poli fyzického divadla, které přetavuje v osobitý
scénický jazyk. Komika a humor jsou přirozenou
součástí jejich práce. Hraní na ulici si poprvé „osahali“ při představení Šarlatáni, které bylo inspirováno především lidovým loutkovým divadlem
a animací rekvizit, ovšem s důrazem na silné fyzické vyjádření. Při představení Soldates rozšiřuje
řady Squadra Sua Lukáš Houdek, se kterým sbírají své klaunské zkušenosti při práci pro organizaci
Zdravotní klaun. Tedy na cvičišti, kde humor není
jen legrace a sranda, ale i empatie, jemnost a trocha smutku. Pouliční klaunské představení o bojové jednotce tří mužů připravených položit životy
nejlépe do něčeho hodně měkkého vás jistě nezklame!
Těšíme se na vás při těchto, ale i řadě dalších
akcí na prostranství před Střelnicí!
ãerven 2014
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KCT informuje
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.

TANEâNÍ KURZY PRO
POKROâILÉ – PODZIM 2014
Jak už jsme informovali v minulém čísle, i v další sezóně pro vás chystáme taneční kurzy.
Podzimní taneční lekce pod vedením tanečního
mistra Petra Mertlíka a jeho partnerky jsou určeny
všem věkovým skupinám se zaměřením na mírně
pokročilé až pokročilé.
Rozpis lekcí tanečního kurzu pro pokročilé
v KC Střelnice Turnov je následující:
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
6. lekce
závěr

neděle 12. října
sobota 25. října
sobota 1. listopadu
neděle 9. listopadu
neděle 16. listopadu
neděle 23. listopadu
sobota 29. listopadu

Pﬁedprodej vstupenek
Přestože bude léto a zdánlivě se nic moc neděje,
rozhodně nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si
své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT
nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
13. ãervna – Roháči (koncert) 100,–
26. záﬁí – Mefisto (divadelní představení) 380,–
s kapelou Allegro a programem. Kurzovné činí
1 650 Kč/pár, poplatek za jednotlivou lekci pak
300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou prodlouženou činí 100 Kč/osoba, účastníci kurzu mají vstup
samozřejmě zdarma.
Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na
www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělíme
na tel. 481 322 083. Přihlášky přijímáme do 6. října!

16.00 hodin
19.30 hodin
19.30 hodin
16.00 hodin
19.30 hodin
16.00 hodin
19.30 hodin

Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny s reprodukovanou hudbou, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny

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

NABÍDKA TANEâNÍCH KURZÒ
PRO MLÁDEÎ – JARO 2015
Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením
zkušeného učitele Petra Mertlíka, člena svazu
učitelů tance ČR a Mezinárodního svazu učitelů tance, kurzy společenského tance a výchovy
pro mládež.
Všechny výukové lekce, prodloužené i věneček
se budou konat v Turnově, v prostorách KC Střelnice. Hudební doprovod všech výukových lekcí,
prodloužených i věnečku obstarává skupina
Allegro. Pro taneční jsou rezervovány pátky,
výjimečně soboty v měsících březen až květen.
Rozvrh lekcí upřesníme podle počtu přihlášených.
Kurzovné činí 1 500 Kč. Nejzazší termín pro
odevzdání přihlášky zároveň s úhradou kurzovného je 30. leden 2015. Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky k dispozici též v recepci KCT na
Střelnici nebo na www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělíme na tel. 481 322 083.

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA
do kurzu spoleãenského tance a v˘chovy
JARO 2015

jméno a pﬁíjmení …………………………………………………………
adresa …………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………
telefon …………………………………………………………………
partner/ka, se kter˘m/kterou se hlásím do kurzu …………………………………
dne …………………………… podpis …………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 650 Kã uhrazeno dne ……………………………………….

jméno a pﬁíjmení …………………………………………………………
adresa …………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………
dne
…………………………………………………………………
podpis …………………………………………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 500 Kã uhrazeno dne ……………………………………….
✄

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA
do kurzÛ tance pro manÏelské a pﬁátelské páry
PODZIM 2014
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Triáda realitní kanceláﬁe s. r. o.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz
www.triada-reality.cz
SíÈ realitních kanceláﬁí
pÛsobících
v nûkolika regionech
Na‰e poboãky:
Turnov, Jiãín
Nová Paka
Prodej a pronájem
domÛ, bytÛ, pozemkÛ,
rekreaãních
a komerãních objektÛ.
Poskytujeme komplexní realitní sluÏby.

P¤EMùNÍME
VA·I NEMOVITOST
NA PENÍZE!
ãerven 2014
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ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz
ãtvrtek 5. ãervna od 19 hodin – DÛm na Sboﬁe
Veãer na Sboﬁe: Utajené Ïivoty
slavn˘ch âe‰ek
Autorský literární večer s mladou spisovatelkou
Martinou Bittnerovou (kmotrou knihovny), při
kterém bude uvedena její nová kniha, která je zajímavým výletem do světa historie literatury.
Hudební doprovod Hana Pernicová.

úter˘ 10. ãervna od 10 hodin – Mûstské divadlo
Slavnost abecedy a ãtení
Slavnostní ukončení 6. ročníku projektu „Knížka
pro prvňáčka – Už jsem čtenář“ za přítomnosti
krále, královny a rytířů řádu čtenářů.
Dětem z prvních tříd našeho města bude předána kniha, která byla napsána v rámci projektu jenom pro ně.
Zároveň je připraven další kulturní program.
Bližší informace o projektu na webu knihovny
a města Turnova.

knihoven v Libereckém kraji. Doprovodný kulturní program navštíví Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Petišky. Na jeho počest bude na nádvoří hradu v prostorách malé galerie zahájena
výstava výtvarných a literárních prací. Akce se koná ve spolupráci s organizací Turnovské památky.

stﬁeda 11. ãervna–pondûlí 16. ãervna
Dûtské oddûlení knihovny a v˘stavní sálek
Antonín Dvoﬁák
Besedy o významném českém hudebním skladateli, které doplní výstavu komiksů ilustrátorky
Renáty Fučíkové, která bude naším hostem ve
středu 11. června. Výstava je součástí Roku české
hudby a festivalu klasické hudby Dvořákův Turnov a Sychrov.
nedûle 8. ãervna od 11 hodin – prostory hradu Vald‰tejna
Pohádkové kníÏky pro dûti
Akce vznikla jako součást programu Pohádkový
Valdštejn pro děti, budou připraveny hrátky a soutěže s knížkami, čtení pohádek, ukázka nových
knížek pro děti a rodiče… Spolupořádáno s Rodinným centrem Náruč.

úter˘ 17. ãervna od 10.30 hodin
Hradní kaple a dal‰í prostory hradu
Den ãtenáﬁÛ na hradû
Tradiční akce na závěr školního roku je věnována
nejlepším účastníkům projektů výchovy ke čtenářství a nejlepším čtenářům dětských oddělení

ãtvrtek 19. ãervna od 14 hodin – Klubovna penzionu V˘‰inka
pondûlí 23. ãervna od 14 hodin – Klubovna penzionu ÎiÏkova
stﬁeda 25. ãervna od 14 hodin – Klubovna DD Pohoda
Turnov dne‰ních dnÛ oãima starosty
Setkání se starostou města Turnova Ing. Tomášem Hockem se koná pro obyvatele penzionů
a další zájemce z řad veřejnosti.

Interpretaãní hudební dílna 2014
V rámci festivalu klasické hudby Dvořákův Turnov a Sychrov proběhnou také v letošním roce
interpretační dílny mladých.
Během čtyř červnových dnů budou mít mladí hudebníci jedinečnou šanci zdokonalovat hru na
svůj hudební nástroj pod dohledem skutečných
mistrů svého oboru (teda nástroje).
V rámci interpretační dílny se veřejnosti na koncertech představí jak lektoři těchto dílen, tak také
jeho frekventanti. A vedle nich pak ještě jeden pozvaný host, jímž je letos pan Václav Hudeček!
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Stﬁeda 18. ãervna od 19 hodin – Mûstské divadlo Turnov
Slavnostní zahajovací koncert
Slávka Vernerová-Pěchočová (klavír)
vstupné 100,–
Pátek 20. ãervna od 19 hodin – Mûstské divadlo Turnov
Festivalov˘ koncert
Václav Hudeček (housle)
Slávka Vernerová-Pěchočová (klavír)
vstupné 140,–
Sobota 21. ãervna od 18 hodin – Mûstské divadlo Turnov
Závûreãn˘ koncert

Účinkují frekventanti Interpretační hudební dílny
mladých 2014, vstupné 50,–

ohlasy

Centrum pro rodinu Náruã, o. s.
Skálova 540, Turnov,
www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

žen při návratu do zaměstnání po mateřské (rodičovské) dovolené a jejich efektivní řešení".

stﬁeda 4. ãervna od 9 hodin
TùHOTENSTVÍ, P¤ÍPRAVA K PORODU,
LAKTAâNÍ PORADNA, RANÁ PÉâE
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou, objednání
na tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

nedûle 8. ãervna 11–15 hodin
DEN DùTÍ NA HRADù VALD·TEJNù
Přijďte spolu s dětmi oslavit jejich svátek! Těšte se
na pohádkové soutěže, výtvarnou dílnu, pohádku
O Loupežnících divadla Rolnička.

stﬁeda 4. ãervna od 10 hodin
AKTIVNÍ NÁVRAT NA TRH PRÁCE
– po rodičovské dovolené
Beseda s odborníkem z ÚP na téma „Problémy

„Pánové, konãíme“
aneb závûr jazzové
sezóny 2014
pátek 6. ãervna 2014 od 19 hodin
Atrium Muzea âeského ráje v Turnovû. Vstupné 100,–
Představí se vám Lédl Jazz Q, Duo Dim, Kařena
a její dědové, Mackie Messer Band a Petr Janovec
Band.

Funkin’ Turnov 10
pátek 27. ãervna 2014 od 18 hodin
Atrium Muzea âeského ráje v Turnovû
Akce se koná za kaÏdého poãasí!
Nenechte si ujít hudební festival, který již
desátým rokem přináší do Turnova energický
koktejl různých hudebních stylů.
Letos se můžete opět těšit na ska&reggae v podání Mc Karyho s Fast Food Orchestra, jazzové
zpěváky Skety a hip-hop s živou kapelou Honzy
Peroutky. Nebude chybět ostřílená funková formace HitFakers, která pokřtí nové CD, a také domácí Funk Corporation!
Cena vstupenek: 250 Kč dospělí / 200 Kč studenti na místě a 200 Kč dospělí / 150 Kč studenti
v předprodeji. Předprodej bude zahájen 16. červ-

pátek 13. ãervna od 10 hodin
PRVNÍ POMOC BYLINKAMI
I v případě bylinek je třeba vědět, co a jak použít
a znát léčivé i nežádoucí účinky. Beseda s Mgr.
Jitkou Šťastnou. Vstupné 30 Kč.
na v Kulturním centru Turnov (Markova 311)
a v Městském informačním středisku (náměstí
Českého ráje 26).
Další aktuální informace naleznete na oficiálních stránkách festivalu www.funkinturnov.info
a na http://www.facebook.com/funkinturnov.

pondûlí 16.–pátek 20. ãervna
JARNÍ POBYT BENECKO
Pobyt pro rodiče s dětmi do 6 let se vzdělávacím
a tréninkovým programem pro rodiče s dětmi: Jak
vychovávat a být spokojeným rodičem spokojeného dítěte.
pátek 20. ãervna od 10 hodin
JAK ZACHÁZET
S TEMPERAMENTEM DÍTùTE
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hanou Hajnovou. Každý si neseme od narození své nastavení. Jde s tím něco dělat a je to potřeba?
vstupné 30 Kč
70 vozů. Po návratu do areálu se od 15 hodin
uskuteční závod do vrchu. Připravena bude i burza náhradních dílů a dobré jídlo a pití za rozumné
ceny. Sobotní večer nabídne rockovou kapelu
Realita Rock (vstup 80 Kč).

Mackie Messer Band uvádí
Nejvût‰í setkání vozÛ Fiat!
6. a 7. června proběhne ve Svijanském Újezdu
u Turnova již 13. ročník největšího setkání vozů
Fiat 500, 600 a 850 ve střední Evropě!
Zahájení srazu je v pátek po 18. hodině. Sobotní
dopoledne bude věnováno soutěžím a prohlídce
vozů (vstupné 20 Kč) a ve 12.30 hodin odstartuje
spanilá jízda Českým rájem s kolonou čítající asi

pátek 20. ãervna od 20.06 hodin – restaurace Divizna
Îáci ZU· vstup zdarma, ostatní 50 Kã
Poslední Messer večírek sezony s oblíbeným souborem písní a tanců!

V˘stava králíkÛ a drÛbeÏe
ZO ČSCH Turnov 1 pořádá v sobotu 28. června
od 8 do 15 hodin v chovatelské hale (u zastávky
ČD Turnov město) místní výstavu králíků a drůbeže s prodejem kuřic.
Těšte se na bohatou tombolu s živými zvířaty!

Burza sbûratelÛ
sobota 28. ãervna od 9 hodin – KC Stﬁelnice – foyer
Zveme na burzu poštovních známek, pohlednic,
mincí, bankovek, telefonních karet, odznaků apod.
do prostor Kulturního centra na Střelnici.
ãerven 2014
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
V srdci Hedvábné stezky…
Návštěvníkům představíme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur v Praze. Předpokládáme, že atraktivní námět a unikátní exponáty zaujmou mnohé návštěvníky. Budou zde mimo jiné představeny předměty
denní potřeby i luxusní artefakty národů Střední
Asie. Ze zajímavých exponátů můžeme zmínit
například výšivky, součásti oděvů, modlitební koberečky a další textilie typu suzani a ikaty, vlněné
koberce nebo šperky kočovných Turkmenů. K zajímavým a dosud u nás nevystaveným exponátům
patří například kamenná stéla z Erdene Dzuu
zdobená polychromií a rytým reliéfem.
VernisáÏ v˘stavy ve ãtvrtek 12. ãervna od 16.30 hod.
Galerie muzea / 12. 6. 2014–18. 1. 2015

Staﬁí pﬁátelé / Old Friends
Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově se
ve dnech 19.–27. června 2014 uskuteční již po
třiadvacáté, přičemž současně oslaví 30 let svého
trvání (první bylo uspořádáno roku 1984).
K tomuto sympoziu bude uspořádána retrospektivní výstava, která bude zahájena ve čtvrtek
19. června v 16.30 hod. ve výstavním sále muzea
a potrvá do 27. července 2014.
Délkou trvání, ale i mezinárodním renomé se
řadí k těm významnějším akcím tohoto druhu na
světě. Výstavy autorských šperků, které Muzeum
Českého ráje v Turnově díky pořádání sympozia
nashromáždilo a spravuje, byly již instalovány
v galeriích a muzeích v Evropě i USA (např.
v rámci konference Společnosti severoamerických zlatníků SNAG v St. Louis 1998, při evropském setkání šperkařů Ars Ornata Europeana
Kraków 2000, v Národním archeologickém mu-

zeum v Lisabonu 2004, Deutsches Edelsteinmuseum Idar Oberstein a Deutsches Goldschmiedehaus Hanau 2005, v Bratislavě 2008 atd.),
a přispívají tak velmi účinně k reprezentaci české
kultury i České republiky v zahraničí. V průběhu
let se sympozia v Turnově zúčastnilo na 190 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří
(USA, Austrálie, Jihoafrická republika, Argentina, Japonsko, Jižní Korea) včetně předních osobností světového moderního šperku a profesorů na
vysokých výtvarných školách a akademiích.
V˘stavní sál muzea / 19. 6.–27. 7. 2014

Prostor se opět naplní padesátkou dovednostních,
vzdělávacích a zábavních atrakcí pro nejmenší,
mládež, rodiče i seniory. Vedle již tradičně oblíbené pěny, výtvarného řádění, tažení automobilu na
laně, obřího nafukovacího centra, airsoftu, jízdy
na traktůrcích či bednolezení se můžete těšit i na
nové překvapivé atrakce. Bouda na ulici se více
a více stává místem pro setkání celých rodin, starých přátel či vybití energie pro mladé. Toto vše je

možné za rozvíjející se spolupráce s množstvím
partnerů a sponzorů, jako jsou Jednota bratrská,
Nová naděje o. s., Junák – středisko Štika Turnov,
Žlutá ponorka, atletický klub AC Syner, městská
i republiková policie, Město Turnov, KCT, firma
Zikuda a mnozí další. Vstup je zdarma. Na místě
bude možnost občerstvení. Akce se koná za každého počasí. Bližší informace na našem webu nebo Petr Boudný, tel. 603 170 765.

12. ãervna 2014
Muzejní noc
Vernisáž výstavy plynule přejde v Muzejní noc,
která bude letos tematicky věnována právě zahájené výstavě. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky od autorů výstavy, dále na
orientální tance a zpěv, ale také na ochutnávku kávy se špetkou kardamomu a na mongolský slaný
čaj. Na přípravě programu „hedvábné“ muzejní
noci spolupracujeme s kolegy z oboru mongolistiky a tibetanistiky Ústavu jižní a centrální Asie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
(např. Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.).

Nová nadûje o. s.
– Rodinné centrum Bouda
www.thebouda.cz, info@thebouda.cz, Jitka Bártová, tel. 604 317 507
úter˘ 10. ãervna od 14 do 18 hodin
sobota 7. ãervna od 14 do 18 hodin
BOUDA NA ULICI – RODINN¯ DEN
Proběhne v rámci Mezinárodního dne dětí v turnovském městském parku za letním kinem.
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DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
Od Letnic do svatého Jána
Akce je součástí cyklu, který veřejnosti představuje výroční obyčeje hospodářského roku. Tentokrát
to budou svatodušními svátky a letniční zvyky
a obyčeje, které připomenou obchůzky královniček, oslavu slunovratu, pálení svatojanských ohňů, slavnosti Božího Těla ad. Letnice se slavily sedmou neděli po Božím hodu velikonočním.
Navazovaly na předkřesťanskou tradici oslav příchodu léta (odtud také jejich název), proto je kromě církevních oslav provázel tanec, zpěv a bujaré
hostiny. Na letnice v kalendáři navazuje svátek
svatého Jana Křtitele, ke kterému se váže řada
obyčejů. O jaké se jedná, se dozvíte na Dlaskově
statku v sobotu 28. června 2014 od 9 do 17 hodin.
Součástí programu bude řemeslný trh a ukázky
práce řemeslníků, kteří zpracovávají dřevo.
Otevírací doba Dlaskova statku:
dennû kromû pondûlí, duben–ﬁíjen 9–18 hodin

ohlasy

Turnovská ZU·ka informuje
3. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
4. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Závûreãné koncerty ZU·
Opět po roce se turnovské veřejnosti představí žáci hudebního, tanečního a literárnědramatického
oboru. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.
9. ãervna od 18 hodin, sál SUP· Turnov
Závûreãné vystoupení
pûveck˘ch sborÛ
Také letos se Vám představí všechny tři pěvecké
sbory ZUŠky Turnov: KARMÍNEK pod vedením
Jindřicha Bady, TURNOVÁČEK pod vedením
Daniely Nechutné a Ladislavy Grundové a CARMINA pod vedením Martina Hyblera.
Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.
5. a 17. ãervna od 16 do 18 hodin
Pﬁijímací pohovory ÏákÛ
pro ‰kolní rok 2014/15

Přijímáme žáky do všech čtyř oborů: Hudebního,
výtvarného, literárnědramatického a tanečního.
Optimální věk pro studium v ZUŠ je 6 až 7 let dítěte.
âerven 2014
V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného
oboru ZU·
Výtvarné práce žáků školy máte možnost zhlédnout ve výstavní síni školy vždy od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin.

28. ãervna – Esa Ylönen (klavír) a Jussi
Makkonen (viola), Finsko
30. ãervna – J. Besperát kvartet (O. Messiaen:
Kvartet „Pro konec času“)
1. ãervence – Baiba Kuusela (violoncello), Finsko
2. ãervence – Graffovo kvarteto a Igor Ardašev
5. ãervence – koncert finských účastníků
6. ãervence – Závěrečný koncert účastníků kurzů

27. 6.–6. 7. 2014
Hudební festival a letní hudební
kurzy B. MartinÛ a L. Janáãka
– Turnov 2014
24. ročník (v Turnově 9. ročník) festivalu a letních
interpretačních kurzů proběhne v Základní umělecké škole.
Součástí kurzů jsou koncerty:

Vzdûlávání v oblasti ‰kolství na VCT
Vzdûlávací centrum Turnov, o. p. s., Jana Palacha 804, Turnov
tel. 604 988 480, info@vctu.cz, www.vctu.cz
Vzdělávání v oblasti školství je další činností
z portfolia Vzdělávacího centra Turnov, kterou si
dnes představujeme. Vzdělávací centrum Turnov působí v oblasti školství již od počátků své existence.
Vzhledem k tomu, že mezi jeho zakladatele patří
turnovské střední školy, není divu, že tato oblast
patří k jedné z nejvýznamnějších.
VCT poskytuje akreditované vzdělávací programy
a kurzy pro pedagogické pracovníky mateřských,
základních i středních škol, a to především v oblastech cizích jazyků, informačních technologií
a měkkých dovedností. Školy mají možnost nechat si připravit, akreditovat a realizovat i specifické vzdělávací programy přímo „na míru“.
VCT poskytuje i komplexní spolupráci a konzultace v rámci projektu „EU peníze školám“.

Výše zmíněné aktivity využívají nejen turnovské
školy, ale i řada škol z celého Libereckého kraje.
VCT se snaží podporovat školy i realizací vlastních projektů, které se zaměřují na cílovou skupinu žáků, studentů či pedagogických pracovníků.
V minulosti se jednalo o projekty Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky, Nově a jinak v mateřských školách či Systém zvyšování
kvality výuky anglického jazyka. V současné době
probíhá projekt Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, kterého se mohou žáci i pedagogičtí pracovníci zúčastnit ještě do prosince 2014.
Vzdělávací centrum nezahálí se svými aktivitami
ani v době letních prázdnin. Pro všechny žáky nejen turnovských základních škol pořádá letos již
popáté Letní příměstské tábory s angličtinou za
účasti rodilého mluvčího. Především pro středoškoláky jsou připraveny osvědčené intenzivní prázdninové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Z aktuální nabídky:
7., 9. a 11. ãervence (17–19.30)
Intenzivní prázdninov˘ kurz
angliãtiny
4., 6. a 8. srpna (17–19.30)
Intenzivní prázdninov˘ kurz
nûmãiny
25., 27. a 29. srpna (17–19.30)
Intenzivní prázdninov˘ kurz
francouz‰tiny
4.–8. srpna (dennû 9–16)
Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou
„English Camp 2014“ pro děti ve věku 6–9 let
11.–15. srpna (dennû 9–16)
Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou
„English Camp 2014“ pro děti ve věku 10–14 let
ãerven 2014
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Îlutá ponorka
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov
Husova 77, Turnov, tel. 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com
úter˘ 10. ãervna od 14 do 18 hodin
Dvorek a zahrada Îluté ponorky
âAROVÁNÍ S TEXTILEM
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost bude věnována technikám zdobení textilu (oděvy, oděvní doplňky, dekorační textil). Zkusíme si tisk rostlin

grafickou barvou a Savem, malování Savem, lepené šablony a kombinované techniky. Materiál na
vzorky bude připraven; pokud si chcete realizovat
konkrétní projekt (oděv apod.), je potřeba si materiál donést. Doporučuji přírodní materiály (bavlna, len, hedvábí), ale není to podmínkou. Vítáni jsou
nadšenci všeho věku. Děti zdarma, dospělí 50 Kč.

vás řada atrakcí, grilování, skákací hrad, workshopy, ukázky z činnosti kroužků, ale i prohlídka
nově zrekonstruovaných částí budovy. K vidění
budou ukázky práce českých a německých dětí vytvořené v rámci projektu: Společně k přírodním
vědám. Kolaudační přípitek za přítomnosti zástupců města v 15 hodin.

úter˘ 17. ãervna–stﬁeda 18. ãervna
âESKO-SASK¯ PROJEKT
„SPOLEâNÁ CESTA K P¤ÍRODNÍM
VùDÁM“
Projekt pokračuje po úspěšném dubnovém běhu
mladších dětí v již zrekonstruovaných prostorách
Žluté ponorky Turnov. Nyní budou hledat cestu
k biologii, mineralogii, fyzice a astronomii žáci
druhého stupně ZŠ z Turnova a z německé školy
Ottendorf-Okrilly. Výsledky práce dětí budou prezentovány na odpolední burze zajímavostí spojené
s rodinným odpolednem „Žlutá ponorka Open“.

ãtvrtek 19. ãervna od 9 hodin
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
TROJBOJ V·ESTRANNOSTI
S ADAMEM – KRAJSKÉ FINÁLE
Atletické závody pro základní školy. Autogramiáda Adama Helceleta.

stﬁeda 18. ãervna od 13 hodin – budova Îluté ponorky.
ÎLUTÁ PONORKA OPEN
– rodinné odpoledne
Zveme vás na příjemné odpoledne v zahradě
a dalších prostorách Žluté ponorky Turnov. Čeká

Hrad Vald‰tejn

Státní zámek Sychrov

Turnovské památky a cestovní ruch, 5. kvûtna 26, Turnov
Od 1. kvûtna do 30. záﬁí je hrad Vald‰tejn otevﬁen dennû
od 9 do 17.30 hodin.

tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz

nedûle 15. ãervna od 14 hodin
Varhanní koncert
Jiří Malý, David Coufal a žáci Zdeňky Nečesané

7. ãervna od 16 hodin v zámecké kapli
Zahajovací koncert 59. roãníku
hudebního festivalu DvoﬁákÛv
Turnov a Sychrov
varhany: Aleš Bárta, soprán: Karolína Janů
Na programu jsou díla A. Dvořáka, W. A. Mozarta,
C. Francka, J. K. Vaňhala, B. M. Černohorského,
J. S. Bacha.
Jednotné vstupné 180 Kč.

nedûle 22. ãervna ve 13, 14, 15 a 16 hodin
Setkání s Albrechtem z Vald‰tejna
Vévoda seznámí návštěvníky se svým životem
a dobou, ve které žil.

13. ãervna od 20.30 hodin v zámeckém parku
Noc na Karl‰tejnû
Komediální muzikál dle filmového zpracování
Zdeňka Podskalského s hudbou Karla Svobody.

nedûle 8. ãervna od 11 do 15 hodin
Den dûtí na hradû Vald‰tejn
s Centrem pro rodinu Náruã
Na programu bude pohádka, výtvarná dílna, pohádkové soutěže a Celé Česko čte dětem.
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pondûlí 23. ãervna–pátek 27. ãervna od 17 do 19 hodin
Taneãní sál ve Îluté ponorce
PODVEâERY V RYTMU IRSK¯CH
TANCÒ
Chcete dopřát svému tělu pohyb a máte rádi irskou hudbu? Pak je tu pro Vás jedinečná šance
strávit týden ve Žluté ponorce odpolední výukou
irských tanců. Naučíte se jejich základy a poslední
den zažijete i pravou irskou tancovačku s hudební
skupinou Alastair. Tak co víc si přát?
dospělí 500 Kč, děti od 10 let 250 Kč

V hlavních rolích Pavel Vítek, Jan Rosák, Petr
Jančařík a další. Areál otevřen od 19.30 hod.
Vstupné 300 Kč.
Předprodeje: Ticket Art, Firo Tour Liberec, Firo
Tour Mladá Boleslav, Regionální turistické informační centrum Turnov, CK Indivindi Jablonec
nad Nisou.
20. ãervna od 17 hodin
âAJ O PÁTÉ
– Procházka vídeÀskou operetou
Ivana Veberová, soprán – sólistka opery J. K. Tyla
v Plzni, Lubomír Havlák, tenor – sólista Státní opery
a Národního divadla Praha, Irena Havláková –
klavírní doprovod.
Na programu jsou díla Johanna Strausse, Franze
Lehára a dalších. Jednotné vstupné 150 Kč. Vzhledem ke kapacitě oranžerie doporučujeme rezervaci na telefonu 482 416 011!

ãerven 2014

|

| 19

20 |

| ãerven

2014

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2014
alespoň poděkovat všem, kteří měli v programu
vystoupit nebo se jinak podílet na jeho průběhu.“
Starosta Hocke také uvedl, že v podobném duchu
by se měly oslavy významného státního svátku konat i v příštím roce.

Mûsto platí ãlenské
pﬁíspûvky a podporuje
ãinnost spolkÛ

Vlajky vlály pro republiku
U příležitosti květnového státního svátku Dne vítězství vyhlásil starosta města kampaň Vlajka pro republiku.
V sekretariátu vedení města na turnovské radnici
bylo pro obyvatele města, kteří se chtěli připojit ke
kampani, připraveno padesát státních vlajek.
Všechny byly zdarma rozebrány ještě před státním svátkem. Nechal se slyšet starosta města
Tomáš Hocke: „Jsem velmi rád, že lidé vyslyšeli
moji výzvu, vyzdobili své domy a připomněli si tak
symbol české státnosti. Věřím, že vlajku vyvěsili
ne proto, že se to oficiálně má, ale proto, že to tak
vnitřně cítili. Děkuji jim za to.“
Státní vlajka vlála také na budovách sokolovny
a základní školy ve Skálově ulici, v jejichž bezprostřední blízkosti se odehrála část slavnosti ke Dni
vítězství, kterou uspořádalo město ve středu 7. květ-

na. Při ní se prezentoval 31. pluk chemické, radiační a biologické ochrany Armády České republiky z Liberce, v pravé poledne se uskutečnila pietní vzpomínka u Pomníku padlých a byly vyhlášeny
výsledky okresního kola Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Vedoucí představitelé města
také rozvezli květiny k pomníčkům obětí 2. světové války rozesetým po celém městě. Odpolední
program slavnosti, v němž byla připravena kulturní vystoupení a též aktivity pro rodiny s dětmi,
musel být z důvodu nepříznivého počasí bez náhrady zrušen.
„Mrzí mne, že nevyšlo počasí a nemohli jsme
si společně užít párty v parku. Tak bych chtěl

Z částky 400 tisíc korun, které jsou pro letošní rok
určeny cizím subjektům, město Turnov zaplatí
220 tisíc korun za členské příspěvky organizacím
a sdružením, v nichž je členem, a 180 tisíci korunami podpoří činnost spolků.
Město Turnov je zapojeno do činnosti různých
organizací a sdružení místního, regionálního i celostátního významu a v nich je povinné platit členské příspěvky. Ty pro letošní rok činí částku téměř
220 tisíc korun. Členství ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska bude stát Turnov
14 342 koruny, ve Sdružení obcí Libereckého kraje 18 700,50 korun. Za členství ve Sdružení Český
ráj zaplatí Turnov 72 625 korun, ve Svazu měst
a obcí ČR 30 815,60 korun, v Euroregionu Nisa
71 710 korun a v Mikroregionu Jizera 11 690 korun.
Celkem 17 spolkům a organizacím, které si podaly žádost, přispěje město Turnov na činnost 180
tisíci korunami. Jsou mezi nimi chovatelé, včelaři,
kynologové, myslivci, dobrovolní hasiči, ale také
například Spolek rodáků a přátel Turnova, Spolek
přátel Muzea Českého ráje, Rohozecký okrašlovací spolek a další.

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
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. 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, Pavel Charousek, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.
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Pﬁijímáme návrhy na Cenu obce a ãestné obãanství
Návrhy na udělení Ceny obce a čestného občanství
přijímá turnovský městský úřad do 30. června.
Návrhy na udělení Ceny obce mohou předložit
členové zastupitelstva města, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců.
Součástí návrhu musí být podrobné odůvodnění.
Cenu obce lze udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k Turnovu, ale také
za za významné občanské aktivity a činy, které
směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji Turnova
a zlepšují jeho každodenní život. Oceněný obdrží
finanční dar ve výši 50 tisíc korun.
Návrhy na čestné občanství předkládají pouze
členové zastupitelstva města. Ani zde nesmí chybět podrobné zdůvodnění návrhu. Čestné občanství může být uděleno fyzickým osobám, které se
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj
města.
Písemné návrhy na obě ocenění přijímá mluvčí
městského úřadu Radek Drašnar (e-mail: r.drasnar@mu.turnov.cz), hodnotí je pětičlenná komise
složená ze zastupitelů města a schvaluje je zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Vyhlášení
nominací, předání Ceny obce a udělení čestného

občanství se uskuteční na slavnostním večeru
u příležitosti 96. výročí vzniku samostatné Československé republiky v úterý 28. října 2014 v městském divadle. Tradice předávání cen a udělování
čestného občanství u příležitosti státního svátku
28. října trvá již od roku 2002. Udělování se řídí
pravidly schválenými zastupiteli v roce 2011. S nimi je možné se seznámit prostřednictvím internetových stránek města.
Mezi čestnými občany Turnova najdeme filantropa a mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, prvního polistopadového starostu města Václava Šolce,
profesora Jaromíra Horáčka, výtvarné umělce
manžele Solovjevovi, filozofa Jana Patočku, politického vězně Sergeje Solovjeva, kulturního akti-

vistu Jiřího Zajíce, vědce Miroslava Škalouda
a Ivana Šolce a od loňského roku také občanského
aktivistu Josefa Kunetku.
Nositeli Ceny obce je od roku 2002 PhDr.
Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého
ráje v Turnově, od roku 2003 místní novinář Pavel
Charousek, od roku 2004 Ladislav Koucký, dlouholetý kastelán hradu Valdštejn. Roku 2005 byla
cena předána místnímu podnikateli Janu Staňkovi, Ing. Pavlu Valčíkovi a Ing. Josefu Beranovi
z firmy Grupo Antolin a Ing. Milanu Šonskému,
jednateli výzkumně-vývojového a výrobního sdružení COMPAS. V roce 2006 obdrželi cenu představitelé AC Syner František Svoboda, Pavel Šilhán a Mgr. Filip Stárek. Sbormistr pěveckého
sdružení Musica Fortuna Vítězslav Čapek a současný ředitel základní umělecké školy Mgr.
Bohuslav Lédl obdrželi cenu v roce 2007. Rok
2008 přinesl cenu zakladatelům 1. Turnovské
chráněné dílny. V roce 2010 schválili zastupitelé
cenu pro zoologa, fotografa a spisovatele RNDr.
Zdeňka Mrkáčka a roku 2011 pro šperkaře Jiřího
Urbana. V roce 2012 byla cena udělena knihovnici Evě Kordové a kazateli Jednoty bratrské Petru
Gruberovi in memoriam. V roce 2013 nebyla Cena
obce udělena.

Mûstská policie ‰kolila seniory
Městská policie Turnov připravila jako součást
programu primární prevence přednášku pro obyvatele penzionu pro seniory v Žižkově ulici. Konala
se v úterý 15. dubna 2014.
K práci turnovské městské policie patří také preventivní činnost. Prostřednictvím přednášek se
snaží ochránit seniory před nejrůznějšími nebezpečnými jevy. Mezi obyvatele penzionu pro seniory v Žižkově ulici proto zavítal strážník Vladimír
Hladík, aby na konkrétních případech z různých
míst republiky upozornil na okrádání starých lidí
na ulici nebo promyšleným podvodem. Popsal také, jak jednotlivci nebo skupiny pachatelů lákají
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od seniorů peníze na odtah poškozeného vozidla
údajného příbuzného nebo kradou hotovost

a cennosti, když jsou vpuštěni do obydlí. Věnoval
se i problematice prodejních akcí a uzavírání kupních smluv. „Protože mnoho seniorů ovládá internet, informoval jsem je o rizicích jeho používání,“
sdělil Hladík a doplnil, že podrobně vysvětlil seniorům cizí pojmy hoax a phising. Dostalo se i na
problematiku pohybu důchodců v silničním provozu a otázky občanského soužití. „Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Na závěr každé kapitoly měl strážník připraveno v několika bodech
důležité shrnutí a poučení.“ Takto vše pochválila
Hana Kocourová, která s odborem sociálních věcí, jež řídí, přednášku zorganizovala. Akce byla
součástí aktivit projektu Turnov – Zdravé město.
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Veﬁejn˘ prostor obohatily dva umûlecké artefakty
Turnovský veřejný prostor obohatila dvě umělecká
díla. Plastika Postava ženy a objekt slunečních hodin
byly slavnostně odhaleny v úterý 15. dubna 2014.
K instalaci obou uměleckých děl mohlo dojít díky
spolupráci města Turnova, které poskytlo prostor,
a místní střední uměleckoprůmyslové školy, která
artefakty věnovala. Litinová plastika s názvem

Pomozme bliÏnímu svému
V Turnově žije těžce nemocná Alena Suderová
a spoluobčané by jí mohli pomoci.
Paní Alena Suderová trpí amyotrofickou laterální sklerózu (ALS), tato nemoc u ní propukla
před šesti lety. V současné době je trvale upoutána
na invalidní vozík, má již ochrnuty horní i dolní
končetiny, s obtížemi mluví a pohybuje hlavou.
Její zdravotní stav se neustále zhoršuje. Jedinou
možnstí je léčba buněčnou terapií, která je prozatím ve fázi výzkumu, a proto není hrazena zdravotní pojišťovnou. Jiný způsob léčby není prozatím znám. Jedná se o velmi drahou léčbu. Jedna
aplikace přijde na 150 tisíc korun a dalších přibližně 50 tisíc korun je nutných na cestovné, ubytování a další výdaje.
V únoru letošního roku se podrobila první aplikaci, která částečně zlepšila její zdravotní stav –
již dokáže udržet hlavu vzpřímeně. Zaplatila si ji
z vlastních prostředků. Podle doporučení profesorky Evy Sykové z Akademie věd ČR a zakla-

Postava ženy je umístěna v parku za letním kinem,
symbolicky v těsné blízkosti školy, kde návrh vznikal. Autorem je Daniel Bosich z Chile, který jej vytvořil roku 2011 v průběhu svého studijního pobytu v Turnově. „Dílo mohlo být nakonec vytvořeno
jen díky ochotě a vstřícnosti majitele Komerční
slévárny šedé a tvárné litiny Henryho Kyncla, za
což mu patří velké poděkování,“ uvedla při odhalení sochy ředitelka šperkařské školy Jana Rulcová, když předtím zrekapitulovala cestu od nápadu až po realizaci.
Do parčíku v Sobotecké ulici byl umístěn objekt
slunečních hodin. Jde o maturitní práci kováře
a zámečníka Václava Šedivého z roku 2013 vyrobenou kovářskou technikou z kujné oceli. „Hodiny byly navrženy tak, aby při příznivých světelných podmínkách ukazovaly denní dobu na vyznačených číslicích,“ vysvětlil přímo na místě
samotný autor. „Raduji se z toho, že se nám podařilo turnovský veřejný prostor obohatit. Budu rád,

když nová umělecká díla vzbudí ve městě diskuzi.
Bude správné, když k lidem promluví, ať už kladně či záporně. Připíjím na to, aby podobných událostí v nadcházejícím období přibývalo.“ Takto vyjádřil své pocity na konci malé slavnosti starosta
města Tomáš Hocke a doplnil, že se již připravuje
instalace dalšího uměleckého díla na vhodné místo ve městě.

datelky Nadace Buněčná terapie by paní Suderová měla absolvovat v letošním roce ještě dvě
terapie, první v červnu. Rodina již vynaložila veškeré finanční prostředky na léčbu v průběhu
předchozích let, nyní již žádné úspory nemá.
Jejich jediným příjmem jsou důchody a dávky sociální péče.
„Paní Suderová by potřebovala na svoji léčbu
v letošním roce sehnat minimálně 300 tisíc korun,“ vypočítává vedoucí odboru sociálních věcí
turnovské radnice Hana Kocourová a dodává, že
k tomu účelu má jmenovaná zřízen svůj účet číslo
159290556/0600, VS 2014, kam mohou dárci posílat své finanční příspěvky.
„Se žádostí o pomoc se už obrátila na různé nadace i veřejná média. Například Televize Prima
odvysílala reportáž o uvedené nemoci a paní
Suderové v hlavní zpravodajské relaci dne 4. května. Nyní se obrací i na čtenáře Turnovských radničních listů,“ informuje Kocourová a dodává, že
paní Suderová by byla ráda, kdyby se o jejím životním příběhu dozvědělo co nejvíce lidí, a věří, že by

někteří byli ochotni přispět finančními prostředky
na její léčbu.

Turnov pﬁispûje spádov˘m
obcím na protidrogovou
prevenci
Zastupitelé města schválili na svém zasedání
24. dubna 2014 příspěvek spádovým obcím
v celkové výši 50 tisíc korun.
V minulých letech přispívalo město Turnov spádovým obcím částkou až 250 tisíc korun. V letošním roce uvolnili zastupitelé z rozpočtu města na
rok 2014 pouze 50 tisíc korun, proto bude příspěvek použit jen na podporu jednotlivých mikroregionů ve věci společného protidrogového programu
Libereckého kraje. Mikroregion Jizera obdrží
17 932 korun, Mikroregion Český ráj 8 207 korun,
Mikroregion Tábor 7 136 korun a Mikroregionu
Podkozákovsko bude přiděleno 16 725 korun.
Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru
ãerven 2014
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Anketa ovûﬁila problémy mûsta
Anketa „Problémy města Turnova 2014“ si kladla
za cíl ověřit či vyvrátit problémy definované občany na Fóru Zdravého města Turnova dne 17. února 2014.

4) Kouření dětí a problematika drog u mládeže
v městském parku, prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým (F=8, A=4)
5) Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově
ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního centra
(F=7, A=9) V ostatních případech se pořadí do
10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“.
Pozn.: F – označení pořadí problémů na Fóru
Zdravého města, A – označení pořadí problémů
v anketě.

Anketa se uskutečnila se v termínu 3.–31. března
2014, kdy měli občané možnost anketní lístky
odevzdat do označených schránek na devíti místech ve městě, nebo je vyplněné odeslat elektronickou poštou. Ke zpracování se dostalo 472 lístků, 414 jich bylo platných a 58 neplatných.
K určení výsledků došlo tak, že bylo porovnáno
pořadí problémů definovaných účastníky Fóra
Zdravého města s pořadím problémů z ankety.
Nakonec vzešly pro řešení následující problémy:
1) Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím územním plánu. Požadavek na regulaci průmyslové

zóny Vesecko minimálně v rozsahu stávajícího
regulačního plánu (F=1, A=2)
2) Nestavět zimní stadion (F=9–11, A=1)
3) Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl
(F=4, A=6)

S výsledky ankety byli seznámeni zastupitelé města na veřejném zasedání dne 24. dubna 2014
a z problémů definovaných na Fóru Zdravého
města a problémů ověřených anketou bude sestaven komunitní plán.
Bc. Radek Drašnar, koordinátor projektu Turnov
– Zdravé město a místní Agenda 21

Turnov‰tí hasiãi v roce 2013
Sbor hasičů města Turnova je jednotkou požární
ochrany města, která byla založena rozhodnutím
zastupitelstva města a začala fungovat od 1. 1.
2001. Také v roce 2013 turnovští hasiči dokázali,
že mají své pevné místo v organizačních strukturách města a přispívají k bezpečnosti občanů.
Sbor hasičů města Turnova v současnosti tvoří
17členný tým hasičů, který zasahuje při mimořádných událostech na území Turnova i mimo něj.
V roce 2013 jednotka byla vyslána k 75 mimořádným událostem, z toho 33 dopravním nehodám,
23 požárům a 16 technickým zásahům. „Oproti
předchozímu období došlo v roce 2013 k nárůstu
počtu mimořádných událostí o 23 procent,“ informoval velitel jednotky Martin Bartoníček. Turnovští hasiči se také zúčastnili tří taktických cvičení pořádaných Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje. Pečlivě se po celý rok připravovali na zvládání úkolů při řešení mimořádných
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událostí formou školení pořádaného velitelem
jednotky, praktického výcviku a fyzické přípravy.
„Jedním z nejdůležitějších úkolů jednotky jsou
zásahy při dopravních nehodách, zvláště na komunikacích R10 a R35,“ konstatoval Bartoníček
a doplnil, že pro nácvik a zdokonalení činnosti při

vyprošťování osob z havarovaných vozidel hasiči
využívají autovrakoviště pana Friče. Zde spolu
s profesionálními kolegy ze stanice Turnov provádějí cenný a potřebný společný výcvik. Velkou
zkušeností pro ně byla návštěva u hasičského sboru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, kde mohli
pod vedením zkušených instruktorů nacvičovat
techniku vyprošťování osob z konstrukčně pevnějších moderních automobilů.
Bartoníček také sdělil, že „ke konci loňského
roku se podařilo jednotku částečně dovybavit věcnými prostředky do CAS 15. Přispěl na to
Liberecký kraj z fondu požární ochrany a pomohla i neinvestiční dotace ministerstva vnitra
a města Turnova.“ Automobil CAS 15 byl vybaven
zařízením, které umožňuje přenos dat a dalšími
informacemi potřebnými k řešení mimořádných
událostí. Turnovští hasiči jsou a nadále budou stabilní a akceschopnou složkou, která přispívá
k bezpečnosti občanů Turnovska.

Turnovské radniãní listy

Den památek byl pﬁipomenut i v Turnovû
Letošní Mezinárodní den památek a historických
sídel byl v Turnově připomenut dvěma akcemi:
vlastivědnou vycházkou pro veřejnost a putováním
za památkami pro žáky základních škol.
Odbor školství, kultury a sportu turnovské radnice připravil pro veřejnost u příležitosti letošního
Mezinárodního dne památek a historických sídel
na čtvrtek 10. dubna 2014 vlastivědnou procházku
po vybraných turnovských historických objektech. Jen hrstku zájemců provedl akademický malíř Jiří Studnička budovou střední uměleckoprůmyslové školy z roku 1904, pohovořil o historii
vzniku i o současnosti školy.
„Předáváme řemeslnou zkušenost, aby nynější
generace studentů získaly dovednost do odborného života,“ shrnul krátce činnost pedagogů školy
Studnička. Historii turnovské židovské obce a informace o stavebním vývoji židovského svatostánku sdělil účastníkům procházky v synagoze historik a odborník na židovskou tématiku Pavel
Jakubec. Ten je také doprovodil na židovský hřbitov, kde podrobně vysvětlil historii místa a způsob

Markovou ulicí jezdíme
nahoru i dolÛ
Obousměrný provoz Markovou ulicí byl zahájen na začátku května.
Nové vodorovné a svislé dopravní značení umožnilo na začátku května zahájit provoz v Markově
ulici v obou směrech. Povolen je pouze vjezd osobních automobilů, autobusy a nákladní automobily
jsou důvodů nedostatečných parametrů vozovky
z dopravy v ulici vyloučeny. V souvislosti s uvedenými dopravními změnami došlo k úpravě přednosti v jízdě na křižovatce u gymnázia a U Raka.
„Žádáme všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti v souvislosti s tímto novým dopravním opatřením,“ nabádá vedoucí odboru dopravního Pavel
Vaňátko. „Od tohoto kroku si slibujeme, že se odlehčí přetíženému centru města v dopravních
špičkách,“ říká starosta města Tomáš Hocke a do-

pohřbívání a ozřejmil nápisy na náhrobcích.
„Návštěva šperkařské školy, synagogy i židovského hřbitova byla velmi zajímavá. Jen to počasí
mohlo být vlídnější,“ svěřil se jeden z deseti zájemců o vlastivědnou vycházku. Žáci čtvrtých tříd
místních základních škol měli v úterý 29. dubna
možnost prohlédnout si turnovskou synagogu
a dozvědět se základní informace o judaismu.
Zážitkem pro mnohé byla návštěva kostela svatého Mikuláše. „Byla jsem v synagoze a v kostele
úplně poprvé v životě,“ prozradila dívenka navště-

vující základní školu v ulici 28. října. Největším
zážitkem však pro všechny byla ukázka práce sokolníka Milana Straky v Rývových sadech. Ten popovídal o životě dravců, způsobu jejich lovu
a předvedl názorné ukázky výcviku.
„Cílem putování po památkách pak byl Dlaskův
statek v Dolánkách,“ sdělil vedoucí odboru školství, mládeže a sportu René Brož. Ve známém roubené objektu byli žáci seznámeni s jeho historií
a prohlédli si novou expozici s názvem Z jednoho
kmene. Lákavé pro všechny bylo bohaté občerstvení. Závěr celé akce pak patřil vyhodnocení kvízu, jehož otázky písemně zodpovídaly skupinky
žáků na jednotlivých stanovištích.
„Nejlepší byla mašovská základní škola, obsadila první a druhé místo. Dětem ze základní školy
Žižkova patřilo místo třetí,“ zhodnotil vědomosti
školáků Brož. Mezinárodní den památek a historických sídel připadá na 18. duben a vyhlásilo jej
v roce 1982 UNESCO na návrh Mezinárodní rady
pro památky a sídla. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správ měst o ochraně kulturního dědictví.

dává, že teprve čas ukáže, zda alespoň dílčí řešení
dopravy ve středu města přinese očekáváné výsledky. V opačném případě by bylo možné vše bez
velkých nákladů vrátit do stavu před provedenou
úpravou.

M· Bezruãova
zavřeno 30. 6.–4. 7., provoz 7. 7.–11. 7.,
14. 7.–1. 8., 11. 8.–22. 8., 4. 8.–8. 8., 25. 8.–29. 8.

Prázdninov˘ provoz
mateﬁsk˘ch ‰kol

M· Zborovská
zavřeno 30. 6.–18. 7.,
provoz 21. 7.–1. 8., 4. 8.–22. 8., 25. 8.–29. 8.

Aby si rodiče mohli naplánovat svoji dovolenou
či zajistit péči a hlídání svých dětí, přinášíme již
nyní přehled o uzavření a provozu mateřských
škol o letních prázdninách.
M· 28. ﬁíjna
zavřeno 30. 6.–8. 8., provoz 11. 8.–29. 8.
M· Ale‰ova
zavřeno 30. 6.–18. 7.,
provoz 21. 7.–1. 8., 4. 8.–22. 8., 25. 8.–29. 8.

M· Ma‰ov
zavřeno 14. 7.–22. 8.,
provoz 30. 6.–11. 7., 25. 8.–29. 8.

M· J. Palacha
zavřeno 30. 6.–8. 8., provoz 11. 8.–29. 8.
M· Sluníãko
zavřeno 21. 7. – 22. 8.,
provoz 30. 6.–18. 7., 25. 8.–29. 8.
Waldorfská M·
zavřeno 30. 6.–29. 8.
Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu
ãerven 2014
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Mezinárodní divadelní projekt byl odstartován
Polsko-český projekt, jehož hlavní náplní jsou divadelní dílny pro mládež, nese název „Romuš
a Julča aneb příběh česko-polské lásky“.
Vše se, jak název projektu napovídá, točí okolo
klasického shakespearovského příběhu Romea
a Julie v netradičním podání. Mladí divadelníci
z Čech a Polska již začali, pod vedením polských
instruktorů, společně secvičovat divadelní hru,
která se bude jmenovat stejně jako název projektu.
První setkání se uskutečnilo 6. dubna 2014 v divadle v Jelení Hoře a další setkání se konalo 27. dubna
2014 v prostorách turnovské základní školy v Sobotecké ulici. Děvčata i chlapci se nejenom teoreticky, ale i prakticky seznámili s alžbětinským divadlem. Učili se zpívat, tančit renesanční tanec
Pavanu a šermovat. Mladí divadelníci se sejdou
ještě několikrát. Čeká je také společné týdenní
soustředění v Českém ráji. Představení si budou

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajímavé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. dubna 2014 informuje o následujících tématech:
1. Letní turistická sezona se v Českém ráji naplno
rozjede tradičním setkáním dětí a samozřejmě celých rodin v sobotu 26. dubna na Malé Skále.
2. Matematiku učí děti v prvé základní škole
v Turnově zábavnou metodou profesora Hejného.
3. Turnovská synagoga vstupuje do letní sezony
jako místo řady kulturních programů.
4. Patnáctý ročník Noci s Andersenem patřil
v Turnově jako obvykle k vrcholům kulturních
událostí roku a přesvědčil, že kniha se u dětí nekrčí ve stínu počítače a televize.
Relace z 1. května 2014 přináší tato témata:
1. Stovky dětí i dospělých otevřely Český ráj letní
sezoně roku 2014.
2. Odblokuje rozhodnutí nestavět dálnici TurnovJičín po mnoho let zaplombované pozemky stovek
občanů v trase uvažované komunikace?
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herce. Děti tak měly jedinečnou možnost se dozvědět, jak vzniká divadelní představení, jakým
způsobem se vodí loutky, jak se jednotlivé loutky
nazývají. Práci loutkoherce si mohly také vyzkoušet.
Projekt „Romuś a Julča aneb příběh česko-polské lásky“ realizuje divadlo z Jelení Hory Zdrojowy Teatr Animacji. Za českou stranu je partnerem
Město Turnov a realizátorem příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch.
Mgr. Veronika Mireková
Turnovské památky a cestovní ruch,
příspěvková organizace Města Turnova
moci diváci vychutnat pod širým nebem na vybraných hradech a zámcích v Čechách i Polsku.
Součástí projektu byly také loutkářské dílny pro
děti. Ty se uskutečnily 5. května 2014 na základní
škole v Sobotecké ulici a základní škole Skálova.
Herečky z polského Zdrojowego Teatra Animacji
představily dětem různé druhy loutek a práci loutko3. Nové kamery a jejich digitální síť prokazatelně
v Turnově sníží krádeže aut i noční útoky agresorů
na občany.
4. Memoriál Ludvíka Daňka přiláká do Turnova
v úterý 27. května opět atletickou špičku.
5. Vliv mimořádně časného jara na faunu a floru
Českého ráje přibližuje zoolog Zdeněk Mrkáček.
6. Turnovské muzeum pokřtilo knihu o horolezcích pískovcových skal Českého ráje.
7. Dva turnovské parky obohatily zajímavé artefakty.

Jak pomohla Evropská
unie a Evropsk˘ sociální
fond na‰emu mûstu?
Tím, že jsou v průběhu roku 2014 v projektu
Veřejně prospěšné práce vytvářena pracovní
místa pro lidi v evidenci úřadu práce.
Pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) jsou vytvářena v rámci projektu Veřejně
prospěšné práce. Ten je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního roz-

Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond mikroprojektÛ Cíl 3 OPPS 2007–2013) prostﬁednictvím Euroregionu Nisa
„P¤EKRAâUJEME HRANICE“

počtu České republiky. Pro období od 1. dubna do
30. září 2014 bude v rámci projektu v organizaci
Město Turnov podpořeno pět pracovních míst
k výkonu pomocných a úklidových prací a jedno
pracovní místo na funkci koordinátora. „Jedná se
o pracovníky, kteří byli v evidenci úřadu práce.
Tito pracovníci pravidelně uklízejí město a můžete je potkat ve žlutých vestách,“ informuje personalistka městského úřadu Jana Chlupová. Platy
těchto lidí hradí městu úřad práce. Koordinátorovi z příspěvku Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu České republiky ve výši 13 tisíc
korun měsíčně. U pracovníků vykonávajících pomocné a úklidové práce činí příspěvek 12 tisíc korun měsíčně.

ãtvrtek 26. ãervna 2014
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz

fastener solutions
worldwide

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 pozice:

LISA¤
Vá‰ poÏadovan˘ profil:
• SP·, S· nebo vyuãení strojního nebo podobného zamûﬁení
• V˘hodou praxe se seﬁizováním strojÛ
• Zruãnost, spolehlivost, ochota pracovat ve tﬁísmûnném provozu
Nabízíme:
• motivující finanãní ohodnocení
• stabilní zázemí
• moÏnost dal‰ího vzdûlávání
• 5 t˘dnÛ dovolené
• stravování v areálu firmy
• dopravu z vybran˘ch míst zdarma

Kontaktujte nás: 481 353 189, blanka.roleckova@kamax.com
KAMAX s. r. o., Nudvojovice 1474, 511 01 Turnov

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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