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Trochu atypicky
Vážení čtenáři,
letní dvojčíslo, které právě držíte v rukách, je
trochu atypické. Místo tradičních pozvánek se zde
tentokráte dočtete zejména o tom, co vás čeká od
září. Veliký prostor necháváme informacím o chystaných abonentních řadách – jak o té divadelní,
tak o té hudební, tedy o Turnovských hudebních
večerech. Obě řady jsme pro vás chystali dlouho
a skutečně pečlivě s přesvědčením, že turnovské
publikum ocení opravdovou kvalitu. Není tedy náhoda, že řada účinkujících souborů z obou těchto
uměleckých oborů jsou držiteli nejrůznějších
prestižních ocenění. Vysokou laťku obou abonentních řad si totiž žádá už samotný fakt, že Městské
divadlo Turnov letos slaví 140 let od svého vzniku!
Toto výročí si připomeneme na začátku nové sezóny,
konkrétně 12. září, komponovaným večerem (během něhož zazní mj. slavnostní projev z otevření
divadla v roce 1874!) a doprovodnou výstavou.
I z tohoto důvodu jsme moc rádi, že zastupitelstvo
města kladně reagovalo na náš návrh opravy divadelního foyer. Vedle kvalitní umělecké produkce

se tedy můžete těšit také na nový vzhled této části
našeho divadla.
Na úplném konci léta nás čeká jedna výjimečná
událost, a to 3. ročník festivalu alternativní hudby
Básníci ticha. Proč výjimečná? Protože se nám pro
letošní ročník podařilo zajistit opravdu unikátní
program! Ten totiž obstarají výhradně interpreti
sdružení pod hlavičkou nejprestižnějšího nezávislého slovenského hudebního vydavatelství Slnko
Records. Více se dočtete v rozhovoru uvnitř časopisu.
A ještě jedna důležitá novinka – v průběhu července naplno rozjedeme nový web KCT, který vám
umožní nákup vstupenek na všechna představení
z pohodlí vašeho domova.
Ale nenechte se zmást. Samozřejmě je v tuto
chvíli nejdůležitější, že začínají prázdniny. A ty
jsou vlastně pro řadu z nás taky atypické. Jako
tohle dvojčíslo.
Přeji vám mnoho (nejen) kulturní letní pohody!
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kulturní pﬁehled
21.30 – LETNÍ KINO
GODZILLA
akční

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

80,–

stﬁeda 2. ãervence
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
BAIBA KUUSELA
– violoncello
koncert v rámci Hudebního
festivalu B. Martinů a L. Janáčka
100,–
21.30 – LETNÍ KINO
ZAKÁZANÉ UVOLNùNÍ
komedie
90,–

ãtvrtek 3. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
ANNA KARENINA
kino nejen pro seniory, romantický
50,–
21.30 – LETNÍ KINO
RIO 2
animovaný
100,–

pátek 4. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
RIO 2
animovaný

ãtvrtek 10. ãervence
110,–

pondûlí 7. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
V·IVÁCI
drama/komedie

pátek 11. ãervence
100,–

úter˘ 8. ãervence
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
MU·LE, KÁVA, VÍNO…
POJëME NA CAMINO!
mimořádný cestovatelský klub 50,–
21.30 – LETNÍ KINO
NA HRANù ZÍT¤KA
akční/sci-fi

úter˘ 15. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
CHRA≈ NÁS OD ZLÉHO
horor
110,–

90,–

stﬁeda 9. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
STOLET¯ STA¤ÍK, KTER¯
VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL
filmový klub, komedie
100,–/ pro členy FK 80,–

21.30 – LETNÍ KINO
VLK Z WALL STREET
krimi/drama

21.30 – LETNÍ KINO
CHRA≈ NÁS OD ZLÉHO
horor
110,–

sobota 12. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
LEGO P¤ÍBùH
animovaný

90,–

nedûle 13. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
POJEDEME K MO¤I
komedie

110,–

pondûlí 14. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
300: VZESTUP ¤Í·E
akční/drama

90,–

100,–

ãtvrtek 17. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
COLLETE
kino nejen pro seniory, drama 50,–
21.30 – LETNÍ KINO
ÚSVIT PLANETY OPIC
sci-fi/drama
110,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
SQUADRA SUA
– SOLDATES
pouliční divadlo
21.30 – LETNÍ KINO
ÚSVIT PLANETY OPIC
sci-fi/drama
110,–

sobota 19. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
ZEJTRA NAPO¤ÁD
komedie/romantický

110,–

nedûle 20. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
ZEJTRA NAPO¤ÁD
komedie/romantický

110,–

nedûle 6. ãervence
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
ZÁVùREâN¯ KONCERT
ÚâASTNÍKÒ LETNÍCH
KURZÒ
v rámci Hudebního festivalu
B. Martinů a L. Janáčka
100,–
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80,–

pátek 18. ãervence

cel˘ den – NÁMùSTÍ âESKÉHO RÁJE
KÁMEN A ·PERK
slavnost
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90,–

stﬁeda 16. ãervence

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
FUNNY GRASS
koncert

sobota 5. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
GODZILLA
akční

21.30 – LETNÍ KINO
300: VZESTUP ¤Í·E
akční/drama

2014

110,–

pondûlí 21. ãervence
Mu‰le, káva, víno...
8. ãervence 2014

21.30 – LETNÍ KINO
ZLOBA – KRÁLOVNA
âERNÉ MAGIE
fantasy/dobrodružný
110,–

kulturní pﬁehled
úter˘ 22. ãervence

stﬁeda 30. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
CHRA≈ NÁS OD ZLÉHO
horor
110,–

stﬁeda 23. ãervence

ãtvrtek 24. ãervence
110,–

pátek 25. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
ALASTAIR
koncert
21.30 – LETNÍ KINO
HERCULES
akční/dobrodružný

110,–

10.00 – KINO SFÉRA
BÍDNÍCI
kino nejen pro seniory/muzikál 50,–
21.30 – LETNÍ KINO
DÍRA U HANU·OVIC
komedie/drama
110,–

pátek 1. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
STUDNA HOSÍN – PRINC
JAROMIL
divadlo
21.30 – LETNÍ KINO
DÍRA U HANU·OVIC
komedie/drama
110,–

110,–

sobota 2. srpna
21.30 – LETNÍ KINO
OâISTA: ANARCHIE
horor

sobota 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
LETADLA: HASIâI
A ZÁCHRANÁ¤I
animovaný

nedûle 3. srpna

ãtvrtek 31. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
PULP FICTION
filmový klub, krimi/thriller
100,–/pro členy FK 80,–
21.30 – LETNÍ KINO
HERCULES
akční/dobrodružný

21.30 – LETNÍ KINO
JUMP STREET
komedie

100,–

pátek 15. srpna

21.30 – LETNÍ KINO
OâISTA: ANARCHIE
horor

100,–

Dále pro vás v srpnu
připravujeme:

pátek 22. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
TANGOFÓN DUO
koncert

pátek 8. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
HM…
koncert

sobota 23. srpna

19.00 – LETNÍ KINO
FILMOV¯ VÍKEND
âSFD.cz
1. večer filmového festivalu
zaměřený na kultovní snímky
1 noc 200,– /2 noci 300,–

sobota 9. srpna
19.00 – LETNÍ KINO
FILMOV¯ VÍKEND
âSFD.cz
2. večer filmového festivalu
zaměřený na novinkové blockbustery
1 noc 200,– / 2 noci 300,–

110,–

110,–

pondûlí 28. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
ÚSVIT PLANETY OPIC
sci-fi/drama
110,–

úter˘ 29. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
JUMP STREET
komedie

110,–

13.00 – LETNÍ KINO
MUZIKANTI POJëTE
HRÁT
1. ročník festivalu dechovek
předprodej 100,– / na místě 120,–

pátek 29. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
BIG BAND ÎELEZN¯ BROD
koncert

sobota 30. srpna
17.00 – LETNÍ KINO
BÁSNÍCI TICHA
festival alternativní hudby
předprodej 290,– / na místě 330,–
Na srpen pro vás také chystáme
například tato filmová představení:
StráÏci galaxie – dlouho
očekávaný film studia Marvel
Lucy – akční snímek L. Bessona
s S. Johansson a M. Freemanem
Tﬁi bratﬁi – nová pohádka
J. Svěráka s V. Dykem či T. Klusem
The Expendables 3
– závěrečný díl Stalloneho
„nasteroidované! trilogie
Îelvy NinÏa – návrat
do dětských let v duchu
nejmodernějších technologií

nedûle 27. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
LETADLA: HASIâI
A ZÁCHRANÁ¤I
animovaný

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
DIVADLO VÍTI MARâÍKA
– ROBINSON CRUSOE
divadlo

Alastair
25. ãervence 2014

Podrobný program filmových projekcí naleznete v průběhu července
na samostatných plakátech.
ãervenec–srpen 2014
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Kino Sféra / Letní kino
KINO SFÉRA

KINO SFÉRA

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Anna
Karenina

Colette

Bídníci

Don‰ajni

Zakázané
uvolnûní

Rio 2

Znám˘ pﬁíbûh
v neobvyklém pojetí.

Milostn˘ pﬁíbûh zajatcÛ Viliho
a krásné belgické Ïidovky Colette.

Vysoce cenûné zpracování
klasického pﬁíbûhu V. Huga.

Pro velk˘ úspûch opakujeme
film J. Menzela.

Nov˘ ãesk˘ film
reÏiséra Jana Hﬁebejka.

Vzácní papou‰ci se vydávají
do divoké Amazonie.

romantick˘/drama, VB/F,
2012, 130 min., 12+, titulky

drama/romantick˘, âR/SR/
NIZ, 2013, 125 min., 12+

muzikál/drama, VB, 2012,
157 min., 12+, titulky

komedie, âR, 2013,
102 min., 12+

komedie, âR,
2014, 100 min.

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

ãt 3. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã / ãt 17. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã / ãt 31. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã / po 30. 6. – 22.00 hodin / 80 Kã
kino nejen pro seniory
kino nejen pro seniory
kino nejen pro seniory
út 1. 7. – 21.30 hodin / 80 Kã

st 2. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã

ãt 3. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã
pá 4. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Godzilla

V‰iváci

Na hranû
zítﬁka

Stolet˘ staﬁík,
kter˘ vylezl
z okna a zmizel

ChraÀ nás
od zlého

Lego pﬁíbûh

Nové zpracování klasického
pﬁíbûhu o obﬁím monstru.

Nov˘ ãesk˘ film
s hvûzdn˘m obsazením.

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

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

Vychutnejte si v letním kinû
plnokrevn˘ horor!

První plnohodnotn˘ celoveãerák
ze svûta slavné stavebnice.

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

drama/komedie,
âR, 2014, 100 min

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

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

so 5. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
ne 6. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

po 7. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

út 8. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã

ãt 10. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
st 9. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã /
pá 11. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
80 Kã pro ãleny FK a studenty
út 22. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
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horor/thriller, USA, 2014, animovan˘, AU/USA, 2014,
119 min., 15+, titulky
100 min., dabing
so 12. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã

Letní kino
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Pojedeme
k moﬁi

300:
Vzestup ﬁí‰e

Vlk z Wall
Street

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

Pokraãování epické ságy.

Îivotopisn˘ film
s L. DiCapriem v hlavní roli.

Pokraãování skvûle hodnoceného
Nov˘ ãesk˘ film o zmûnách Pﬁíbûh legendární zlé královny z klafilmu ukazuje sílící národ lidoopÛ. v Ïivotû, které se bojíme udûlat. sického pﬁíbûhu o ·ípkové RÛÏence.

komedie, âR,
2014, 90 min., 12+

akãní/drama, USA, 2014,
102 min., titulky

krimi/drama, USA, 2013,
165 min., 15+, titulky

sci-fi/drama, USA, 2014,
100 min., titulky

ne 13. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

po 14. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã
út 15. 7. – 21.30 hodin / 90 Kã

st 16. 7. – 21.30 hodin / 80 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Úsvit planety
opic

LETNÍ KINO

Zejtra
napoﬁád

komedie/romantick˘,
âR/SR, 2014, 98 min.

Zloba – Královna
ãerné magie

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

ãt 17. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
so 19. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã po 21. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
pá 18. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
ne 20. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
po 28. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Pulp
Fiction

Hercules

Letadla: Hasiãi
a záchranáﬁi

22 Jump
Street

Díra
u Hanu‰ovic

Oãista:
Anarchie

Jeden z nejkultovnûj‰ích filmÛ
v dokonalé kvalitû na obﬁím plátnû.

Dwayne „The Rock“ Johnson
jako nejvût‰í antick˘ hrdina.

Pokraãování pohádky o leteckém
závodníkovi Prá‰kovi.

Ch. Tatum a J. Hill se vrací
jako supertajní agenti.

Nov˘ film Miroslava Krobota
s T. Vilhelmovou a I. Trojanem.

Druh˘ díl hororu o jedné noci
v roce, kdy neexistují zákony.

krimi/thriller, USA, 1994,
154 min., 15+, titulky

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

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

akãní/komedie, USA,
2014, 112 min., titulky

komedie/drama, âR,
2014, 102 min.

horor, USA, 2014,
100 min., titulky

ãt 31. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
pá 1. 8. – 21.00 hodin / 110 Kã

so 2. 8. – 21.00 hodin / 100 Kã
ne 3. 8. – 21.00 hodin / 100 Kã

st 23. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã / ãt 24. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã so 26. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã út 29. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
80 Kã pro ãleny FK a studenty pá 25. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã ne 27. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã st 30. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
LETNÍ KINO – v ãervenci promítáme od 21.30 hodin.
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Mûstské divadlo

Abonentní sezóna 2014/2015 nabídne
skuteãnû v˘jimeãné záÏitky
V letošním roce si Městské divadlo Turnov připomíná významné výročí, a sice 140 let od svého
vzniku.
Toto třetí nejstarší kamenné divadlo v Čechách
oblékne přes prázdniny své foyer do nového šatu
a nabídne vám novou řadu divadelních představení a koncertů, z nichž si jistě každý vybere. Páteří
jubilejní sezóny bude samozřejmě abonentní divadelní řada a řada koncertů z tradičního cyklu
Turnovské hudební večery. Po úspěšné loňské sezóně jsme se rozhodli laťku posunout ještě výš
a nabídnout vám opravdu kvalitní divadelní a hudební produkci z celé republiky – od Ústí nad
Labem přes Prahu až po Ostravu.
Většina představení, jež jsme do abonentní řady
zařadili, je skutečně výjimečná. Řada z nich (případně herci v nich hrající nebo hned celé divadelní soubory) totiž získala nejrůznější ocenění od
Ceny Alfréda Radoka přes Ceny Thálie až po Ceny
Divadelních novin, či ceny za scénáře! To samé lze
říci i o hudebnících, jež uslyšíte v rámci THV –
mnozí mají za sebou ceny z mezinárodních soutěží, případně stáže na prestižních univerzitách
a absolutoria mistrovských kurzů u těch nejvěhlasnějších kantorů! Podrobné informace o jednotlivých představeních a koncertech naleznete
v abonentním katalogu, který se již brzy objeví na
recepci KC Střelnice i dalších obvyklých místech.
V elektronické verzi bude ke stažení na našem
webu www.kcturnov.cz.
Abonentní divadelní vstupenka stojí 1 800 Kč,
tedy stejně jako v loňském roce. Naopak u předprodeje a vstupného na místě pro jednotlivá představení abonentní řady dochází k mírnému nárůstu ceny (240, resp. 280 Kč). Je tedy zřejmé, že mít
abonentní vstupenku se opravdu vyplatí! Svým
držitelům totiž nabízí nejen výrazně nižší vstupné
– za každé z devíti představení zaplatíte jen
200 Kč –, ale též jistotu rezervace konkrétního
místa v hledišti pro všechna představení!
8|
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Nejen abonentní sezóna 2014/2015 bude
opravdu bohatá. Věříme, že ji oceníte a poctíte
Městské divadlo Turnov svou přízní a návštěvou.
Bude(me) se na vás těšit.

Divadelní abonentní ﬁada
2014/2015
sobota 20. záﬁí 2014
·edá sedmdesátá aneb Husákovo ticho

Protože nám záleží také na mladých divácích,
spolupracujeme se středními školami a studentům nabízíme abonentní vstupenku za 900 Kč,
tedy za polovinu běžné ceny. Dále jim nabízíme
i poloviční vstupné na všechna jednotlivá představení. Tato sleva platí ovšem pouze se studentským
průkazem, kterým je třeba se prokázat i při vstupu
do divadla, a takovouto vstupenku je možné si zakoupit pouze na balkon.
Cena abonmá THV se také nemění: osm koncertů za 750 Kč, pro seniory 500 Kč, a děti do
15 let dokonce zcela zdarma! Na jednotlivé koncerty THV pak budete moci zakoupit vstupenky za
100 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě. Tedy i zde
platí, že mít abonmá je jednoznačně výhodnější!
Prodej abonentních vstupenek začíná v úterý
1. července v recepci KC Střelnice. Zde budete
moci osobně, telefonicky nebo emailem buď zatím
jen objednat, nebo rovnou i zaplatit příslušný poplatek. Opět nabízíme našim loňským předplatitelům možnost přednostně si zajistit stejná místa
ve své oblíbené abonentní řadě. Tato lhůta potrvá
od úterý 1. do pátku 18. července. Poté budou
všechna nezamluvená místa postoupena do dalšího prodeje, který začne v pondělí 21. července.
Úhradu veškerých zamluvených abonentek je
třeba provést nejpozději v pátek 15. srpna. Místa
po tomto datu neuhrazená budou opět nabídnuta
do prodeje.

·edá sedmdesátá aneb
Husákovo ticho
Divadlo Na zábradlí, Praha
Střípky k oživení paměti, kterou lidé tak často
ztrácejí. Čemu se ale divíme? Koneckonců žijeme
ve státě, kde úřadujícímu prezidentovi zcenzurovali v roce 1972 i jeho paměti…
pátek 17. ﬁíjna 2014

Chudí v LodÏi
Činoherní studio, Ústí nad Labem
Monodrama na motivy románu Steva Sem-Sandberga, které zobrazuje každodenní život, nebo
přesněji řečeno každodenní boj o přežití v ghettu
zřízeném nacisty.
stﬁeda 12. listopadu 2014

MÛj romantick˘ pﬁíbûh
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Univerzální hořkosladké drama, které se může
odehrávat kdekoliv tam, kde žijí, pracují a (ne)milují se mladí lidé. Hledající, doufající a snad i nakonec nacházející… třeba lásku.
stﬁeda 10. prosince 2014

Poslední pﬁípad Sherlocka
Holmese
Divadlo Tramtarie, Olomouc
Neuvěřitelně živý útvar plný improvizace, který
boří představy o tradičním divadle. Jeden zvrat
následuje druhý a divák si zde nemůže být jist ani
sám sebou.

Mûstské divadlo
pátek 9. ledna 2015

kvûten 2015

Souborné dílo Williama
Shakespeara ve 120 minutách

Îena za pultem 2: Pult osobnosti

Divadlo v Dlouhé, Praha
Protože v dnešní době musí všechno pořádně „odsejpat“, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů
velkého dramatika pouze ve 120 minutách.
Nevěříte?

Divadlo Kalich, Praha
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích
v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to
možná jednou může být pravda! Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací!

Turnovské hudební veãery
2014/2015

únor 2015

Vinnetou
Městské divadlo, Kladno
Příběh o pokrevním bratrství ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného greenhorna z pera
Petra Kolečka. V hlavních rolích Vojtěch Kotek
a Jakub Prachař!

24. záﬁí 2014

Bohemia balet Taneãní
konzervatoﬁe hl. m. Prahy

nictvím básní Jaroslava Seiferta. Hrají Miroslav
Matějka (flétna), Radka Preislerová (housle),
Simona Hečová (violoncello) a Štěpán Kos (klavír), umělecký přednes Saša Rašilov.
4. bﬁezna 2015

Shadow Quartet
Záměrem této netradiční formace je interpretace
klasické hudby v netradičních úpravách. K největším úspěchům těchto vynalézavých hudebníků
patří zápis do Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci skladby „Let čmeláka“ od N.
A. Rimského-Korsakova.

V současnosti jeden z nejaktivnějších souborů
pražské konzervatoře, který se věnuje jak málo
uváděným neoklasickým dílům, tak opomíjeným
hudebním kompozicím nebo choreografickému
odkazu Pavla Šmoka.
22. ﬁíjna 2014

Anãerlovo kvarteto
(A. Dvořák, J. Suk, W. A. Mozart)
Mladé smyčcové kvarteto, složené ze studentů
Pražské konzervatoře a HAMU. Jeho členy jsou
Lukáš Novotný (housle), Martin Balda (housle),
Vanda Kněžíčková (viola) a Daniel Petrásek (violoncello).
Vinnetou

pondûlí 9. bﬁezna 2015

Rosencrantz a Guildenstern
jsou mrtvi
divadelní spolek Kašpar, Praha
Co dělají Hamletovi kamarádi, když je zrovna
nesledujeme na jevišti? Skvělý text předního britského dramatika Toma Stopparda, který se na
českých jevištích objevuje jen výjimečně.
ãtvrtek 30. dubna 2015

Cry baby cry
Švandovo divadlo, Praha
Pět žen se pod vedením profesionálního kouče
pokusí zjistit, jak změnit své životy. Může nás to
ale někdo naučit? Proplačte se s námi ke štěstí!

Shadow Quartet

26. listopadu 2014

DPS Carmina a hosté, M. Hybler
Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Turnov s téměř dvacetiletou tradicí předvede to nejlepší ze svého repertoáru a představí také zajímavé hosty!
22. ledna 2015

Trifoglio (Nadace ČHF)
Komorní dechové trio ve složení Jana Kopicová
(hoboj), Jana Černohouzová (klarinet) a Denisa
Propilová (fagot) čerpá z velkého množství skladeb v původním obsazení, ale nebrání se ani různým transkripcím moderní a populární hudby.

8. dubna 2015

Markéta Schley Reindlová
varhanní recitál
Absolventka varhanní třídy prof. Jana Hory na
pražské HAMU a Hochschule für Kirchenmusik
v německém Heidelbergu je laureátkou mnoha
mezinárodních soutěží. Její koncertní repertoár
obsahuje tradičně díla mnoha staletí, od J. S.
Bacha po P. Ebena.
27. kvûtna 2015

únor 2015

Daniel Balatka & Martin Hybler
Opera a opereta

Poeticky laděný koncert oslavující génia W. A.
Mozarta, jeho pobyt v Praze a lásku k ní prostřed-

Populárně naučná procházka operními áriemi
a písněmi mistrů světové i české klasické hudby,
jejím hlavním cílem je pobavit, nadchnout a uvolnit. Veškeré emoční projevy jsou povoleny!

Ensemble MartinÛ & S. Ra‰ilov
Mozart na Bertramce

ãervenec–srpen 2014
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Divadlo je fenomén a kaÏd˘ si pﬁijde na to své
Jak jsme již informovali v minulém čísle HOT, pro
novou divadelní sezónu nabízíme vedle abonentních
představení také další představení, tzv. „volná“.
Nyní vám přinášíme přehled těchto volných divadelních představení na podzimní část sezóny.
Vstupenky jsou již v předprodeji, takže račte vybírat! Na její jarní část, kdy se budete moci těšit
např. na Dejvické divadlo nebo Divadlo Kolowrat
a také na zájezdy do opery Národního divadla, se
vstupenky začnou prodávat od listopadu, takže se
nemusíte bát, že byste neměli inspiraci na krásný
vánoční dárek. Těšíme se na vaši návštěvu!
stﬁeda 8. ﬁíjna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo

Otylka

ãtvrtek 23. ﬁíjna v 19.30 hodin
Mûstské divadlo

Mafie a city

Produkce Sophia Art
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jste milencem
jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní.
Zejména pak, je-li on mafiánským kmotrem! Jaké
myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení
těchto zamotaných rodinných záležitostí?
Když se do příběhu ještě zamotá kuriózní požadavek v domě bydlícího vyznavače buddhismu
a umocní se tak dvojsmyslnosti vzájemných dialogů, je zábava všech diváků zaručena! Hrají: Josef
Laufer nebo Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer,
Veronika Nová, Karel Zima a další. Vstupné
v předprodeji 270,–/na místě 300,–

Divadlo Pavla Trávníčka
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního sanatoria, ve kterém
má bohatá panička Otýlie zhubnout. Tento pobyt,
který rozhodně není zadarmo, ji k narozeninám
věnoval její drahý manžel. Otylka ovšem netuší, že
to je nejen dárek, ale i past. Podplacený personál
sanatoria totiž dostává pro Otylčinu kůru nové zadání: nezhubnout, naopak přibrat a držet ji tam co
nejdéle! Otylka však není jen tlustá, ale i chytrá…
Hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr
Jablonský, Václav Upír Krejčí a další. Vstupné
v předprodeji 270,–/na místě 300,–
stﬁeda 19. listopadu v 19.30 hodin
Mûstské divadlo

Zdenûk Izer – Furtluftdurch tour
Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci znovu setkat se svébytným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou
na řadu oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je jako vždy obohacené nejrůznějšími
zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu je opět zpěvačka a finalistka první řady Superstar Šárka Vaňková.
Vstupné v předprodeji 220,–/na místě 250,–
10 |
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pondûlí 24. listopadu v 19.30 hodin
Mûstské divadlo

Byt na inzerát

Divadelní společnost Háta
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na
jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že
soužití žen takto rozdílných temperamentů není
jednoduché, je lehce uvěřitelné… Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou
radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí
těch ostatních) si podají inzerát. Zkratkovitá řeč
inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění ještě více zkomplikuje. A tak sledujeme
složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice
přišli na správnou adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí velice prapodivné věci...
Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana
Andrlová / Veronika Jeníková, Martin Zounar,
Marcel Vašinka a další. Vstupné v předprodeji
270,–/na místě 300,–

Tu r n o v s k á f i r m a AQ UA P r o g ra m s l a v í 2 0 l e t

Společnost AQUA Program s. r. o., která vyrábí
bazény, ČOV a plastové nádrže letos slaví
významné jubileum. K této příležitosti s námi
pohovořil jednatel společnosti Martin Kabeláč.
Na internetu jsme se dočetli, že Vaše firma
slaví 20 let od svého založení. Když se vrátíme
o oněch 20 let zpět, jak to vše vlastně začalo?
Po revoluci, stejně jako spousta dalších, jsem chtěl
být soběstačný a nezávislý, tak jsem již v roce 1991
požádal o živnostenské oprávnění. Na plný úvazek
jsme se podnikání začali věnovat s manželkou
o tři roky později. Začátky byly, asi jako u každého
živnostníka, poměrně těžké. Odpovědnost za
rodinu a zaměstnance byla větší, než jsme si
na začátku dokázali představit.
Co pro Vás bylo tím hlavním hnacím motorem?
Na jedné straně to byl pocit samostatnosti a odpovědnosti a na straně druhé spokojení zákazníci,
kteří se k nám začali vracet. Často jsme s manželkou
pracovali do večera, snažili se jako firma i jako
jedinci. Naslouchali jsme potřebám a přáním
zákazníků, pořád jsme přemýšleli co dál, co vylepšit
a hlavně nepolevit. To se po čase začalo vracet.
Původní obor podnikání jste v průběhu let
rozšířili i od další aktivity, o co přesně se jedná?

Naše práce je sezonní, potřebovali jsme mít práci
pro zaměstnance i v zimě. Proto jsme se před pár
lety začali zajímat o alternativní energii, z toho
později vzešel vývoj a výroba topných obrazů, tzv.
infrapanelů „Sunny House“. Máme patentovaný
způsob karbonové směsi, to abychom klientům
mohli nabídnout něco navíc. Po čase si firma
začala žádat větší prostory, rozšiřování bylo
podnětem pro rekonstrukci zchátralé budovy
na Pyrámu. Díky novým prostorám jsme se mohli
pustit do dalšího projektu a začali jsme aplikovat
stříkanou pěnovou izolaci, tzv. „Rychlou pěnu“,
kterou zateplujeme nejen budovy, ale právě i naše
bazény a technické výrobky.
Výroba bazénů tedy zůstává i nadále Vaší
hlavní činností.
Ano, bazény, čističky odpadních vod a výrobky
tohoto druhu jsou naší hlavní činností právě již
20 let. Letos jsme také pořídili CNC technologii
nové generace pro nejkvalitnější sváření plastů.
Pořád musíme myslet dopředu.

vztahy, to se pracuje úplně jinak. Kluci se snaží
pracovat kvalitně a pečlivě, což má velkou zásluhu
i na tom, že nám zakázky shání především dobré
reference, to je nesmírně důležité, je to vlastně ta
nejpřirozenější odpověď na naši práci.

Děkujeme našim zákazníkům
za jejich přízeň.
AQUA Program s. r. o.
Ohrazenice 255
Turnov
tel.: 777 627 777
www.aquaprogram.cz
www.sunnyhouse.cz
www.rychlapena.cz

✄

Když se ohlédnete zpátky, co Vás nejvíce těší?
Těší nás, že máme zakázky i ze zahraničí a taky
fakt, že pořád můžeme držet velmi nízké ceny.
Mám dobrý pocit z toho, že kolektiv je stálý
a máme mezi sebou dobré, až kamarádské
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Básníci ticha budou hostit Slnko Records
Na konci léta, konkrétně 30. srpna, se v areálu letního kina v Turnově uskuteční 3. ročník hudebního
festivalu Básníci ticha. Všechny kapely, které zde
vystoupí, jsou sdruženy pod hlavičkou slovenského
hudebního vydavatelství Slnko Records, které se
na hudbu mimo hlavní proud zaměřuje.
Povídali jsme si se Shinou, která není jen šéfkou
tohoto vydavatelství, ale též skladatelkou, textařkou, zpěvačkou, baskytaristkou a celou jednou
polovinou dua Longital. Z mnoha důvodů ponecháváme rozhovor v „původním znění“ a věříme,
že titulků potřeba nebude…
Kde a proč vlastně vzniklo Slnko Records?
Vzniklo v Bratislave cestou z reštaurácie Prašná
bašta. Rozmýšľali sme, čo s našou hudbou urobíme, potom čo bude donahrávaná (prvé platne
Dlhých dielov) a zrazu tu bol nápad: Vydajme si to
sami. V roku 2001 to bolo zatiaľ veľmi neobvyklé
riešenie na naše pomery, aj keď v zahraničí to už
fungovalo nejaký čas.
Dokázala bys nějak obecně definovat hudbu, již
lze na vašem labelu najít?
Hudba je žánrovo veľmi pestrá od folku až po hiphop, ale vždy idem po obsahu. Ak cítim, že kapela
alebo interpret je v hĺbke spojený so svojou hud-

Longital
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Walter Schnitzelsson

bou a obsahom a je presvedčivý v jeho prevedení,
som náchylná zisťovať ďalej, či by to fungovalo aj
ľudsky a pracovne medzi nami. Niekedy odmietnem kapely, ktoré sú výborné a nič im nechýba,
akurát ja cítim, že medzi námi nie je spojenie.
Alebo je to už žánrovo tak mimo, že vlastne neviem
poriadne čo s tým.

už aj ku kríženiu fanúšikov, ktorí by možno nesiahli po určitej hudbe, ale keďže to vyšlo u nás, dajú
tomu šancu a objavujú. Minulý rok bol mimoriadne silný, nielen čo sa týka kvality vydanej hudby,
ale fanúšikovia podržali svoje kapely a vrátili veľa
peňazí späť, tým že si kúpili CD, LP alebo MP3
a tak umožnili, aby sme pokračovali ďalej.

Jaká je aktuální situace na slovenské nezávislé hudební scéně po obsahové stránce? Objevujete stále
nové talenty?
Určite… a tento proces je nekonečný, vždy prídu
nejaké nové talenty. Len sa prelievajú do rôznych
žánrov, ktoré sú momentálne v móde alebo menia
jazyky, podľa toho, či majú ambície uspieť aj v zahraničí alebo sa sústreďujú len na naše územia.

Máme ve zvyku porovnávat Čechy a Slováky. Je to
možné i v této oblasti?
Ťažko, nevidím do tej vašej situácie veľmi dobre,
ale čo môžem porovnať, je oveľa väčšie množstvo
malých regionálnych festivalov u vás, ktoré zrovna
podporujú takúto hudbu, viac klubov, ktoré sú podporované miestnymi zastupiteľstvami, takže si
môžu pozvať aj neznámejšie kapely a obohatiť tak
svojich poslucháčov o novú hudbu, ktorú by nepočuli bežne v rádiu alebo v TV. Máte viac časopisov
o hudbe. A stále u vás vychádza veľa kvalitnej alternatívnej hudby, samozrejme. Ale za to obchodné
siete majú horšiu platobnú disciplínu u vás a ťažko sa k nám zarobené peniaze cez nich vracajú.

A jaká je situace po té „materiální“ stránce?
Zajímají se média, hrají vaše interprety rádia,
chodí lidé na koncerty?
V tomto máme veľké šťastie, lebo záujem je, ľudia
aj média sú zvedavé, čo nové vydáme, a dochádza

hudební pozvánky
skúmame, čo všetko sa dá dosiahnuť vo dvojici len
s akustickou gitarou, basou a hlasmi. Posúvame
stále zvukové hranice: je to živelné aj nežné,
priamočiare a niekedy až na dreň.

Zlokot

Máme velikou radost, že hned pět vašich „stájových koní“ představíme turnovskému publiku na
festivalu Básníci ticha. Mohla bys tento line-up
nějak okomentovat? Co nás vlastně čeká?
Longital – naša domáca kapela, ktorú sme
s Danom založili niekedy v roku 2000 ešte pod
názvom Dlhé diely, podľa kopca v Bratislave, kde
žijeme, a od ktorej sa odvíja aj príbeh Slnko Records. Po piatich albumoch a veľa koncertoch
v zahraničí sme sa premenovali na Longital – čo je
skomolený starý nemecký názov Dlhých dielov –
a pod týmto názvom teraz fungujeme a máme tri
albumy. Momentálne hráme tzv „holé piesne“ –

Walter Schnitzelsson – Mladé „power trio“
(gitara-basa-bicie) je prvým a jediným interpretom na Slnko Records, ktorý spieva výlučne v angličtine. Sú autentickí, uveriteľní a za cudzí jazyk sa
neskrývajú, ale vyjadrujú obsah a seba. Srší z nich
neuveriteľná radosť a energia. Na ich koncerte si
preto treba držať klobúky. Kapela získala 4 nominácie na Radio Head Awards 2013 Rádia FM – album roka, singel roka, koncertná kapela roka
a nováčik roka, z ktorých nakoniec získala cenu
v kategorii nováčik roka.
Zlokot – Zlokot sú Erik „Losos“ Horák (exNoisecut), raper Pavol „Lyrik“ Remiaš (Modré
hory), gitaristka Stanka Apfelová (Got Blue Balls)
a bubeník Michal Lašán (ex-Noisecut). Víťazi
Radio Head Award 2012 v kategórii nováčik roka,
hoci dalo by sa hovoriť skôr o superskupine než
o nováčikoch. Všetci sú totiž známi z rôznych
iných projektov, ale berú to ako premiéru, ako niečo,
čo ešte nikde nerobili. Zlokot si stvoril vlastný štýl
a textovú poetiku. Počuť tam elektroniku s gitarami, hip-hop skrížený s indierockom, punkom,
a dokonca aj disco.

Tu v dome

Kolowrat

Tu v dome – Skupina hrá vo svojom nezvyklom akustickom nástrojovom obsadení (vokály,
gitara, banjo, husle, violoncello, bicie) hudbu,
ktorá je ľahostajná k príslušnosti ku akémukoľvek
žánru. Tematicky je vzdialená od sveta lásky,
s otázkami smrteľnosti si často pomáhala zhudobnenými básňami Kraska, Seiferta, či Morgensterna. Povráva sa, že za mimoriadnych okolností
dokážu zahrať aj Kraftwerk. Tu v dome má na
konte tri štúdiové a jeden živý album.
Kolowrat – Tvorba košickej skupiny si vyslúžila pomenovania ako „gitarový melancholici“ či
„mluvčí městské poetiky“, čo v hrubých rysoch
vystihuje nálady a smery v nej obsiahnuté. Kapela
debutovala albumom Vrany sa vracajú v roku
2006. So svojim druhým albumom Slnko je vo
veži získali vo výročnej cene Rádia FM Radio
Head Awards 2009 tri nominácie za album roka
(cena poslucháčov a cena kritikov) a singel roka
(Ja a slečna Ts). V októbri 2013 vydal Kolowrat
svoj tretí album Pobiť sa/utiecť, ktorý sa stretol
s nadšenými reakciami v Čechách i na Slovensku
a viacerými médiami bol označený za ašpiranta na
album roka.
Mimochodem, uskutečnil se někdy podobný
„Slnko Records Fest“ někde jinde? Třeba na Slovensku?
Tento víkend (14. 6. 2014) bylo niečo podobné
v Tatrách, ale nie tak exkluzívne zamerané na
Slnko Records. Vy ste priekopníci. :-)
ãervenec–srpen 2014
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Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

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

Peníze pro kaÏdou
pﬁíleÏitost
rychle – do 24 hodin
jednodu‰e – bez poplatkÛ
s moÏností odkladu splátek
s bezplatn˘m nav˘‰ením pÛjãky
Volejte
zdarma

www.proficredit.cz
14 |
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KCT informuje
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:

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

30. srpna 2014 – Básníci ticha (festival) 290,–
26. záﬁí 2014 – Mefisto (divadlo) 380,–
8. ﬁíjna 2014 – Otylka (divadlo) 270,–
23. ﬁíjna 2014 – Mafie a city (divadlo) 270,–
19. listopadu 2014 – Zdeněk Izer – Furtluftdurch
tour (hudebně zábavný pořad)
220,–
24. listopadu 2014 – Byt na inzerát (divadlo) 270,–

Předprodej probíhá v letních měsících v recepci
KC Střelnice následovně:
pondělí 8.00–18.00

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!

NABÍDKA TANEâNÍCH KURZÒ
PRO MLÁDEÎ – JARO 2015

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

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–14.00
8.00–14.00

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

ãervenec–srpen 2014
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Turnovské kulturní léto

Turnovské kulturní léto 2014
Každý pátek od 19 hodin na prostranství před KC
Střelnice v Markově ulici uvidíte divadelní představení nebo koncert, každou sobotu v Kamenářském domě ve Skálově ulici pro vás budou vždy od
10 do 17 hodin nachystané tvůrčí řemeslnické dílny a každou neděli na Dlaskově statku v 11, 13
a 15 hodin budete moci zhlédnout pohádku!
Vstup na páteční akce před Střelnicí je zdarma, na
sobotní program v Kamenářském domě různý
a v neděli za pohádku zaplatíte vždy za děti 25 Kč
a za dospělé 30 Kč. Pořádá Kulturní centrum
Turnov, Muzeum Českého ráje Turnov a Loutkářský soubor Na Židli. Změna programu vyhrazena.
sobota 5. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
¤ezání a brou‰ení drah˘ch kamenÛ
Brusiči Petr Šťastný a Tomáš Štefánek.
Vstupné 20 až 40 Kč (dle velikosti minerálu).
nedûle 6. ãervence – DlaskÛv statek
O kominíku Josífkovi
hraje Divadýlko Matýsek Nový Bor
pátek 11. ãervence – KC Stﬁelnice
Funny Grass
Tradiční bluegrass, country a irská muzika s mandolínou, kytarou, banjem, kontrabasem, eventuálně foukací harmonikou či irskou píšťalou.

sobota 12. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Smaltovan˘ ‰perk
Výroba šperku netradiční metodou. Zlatnice
Marta Švajdová.
Vstupné 60 Kč.
nedûle 13. ãervence – DlaskÛv statek
O slepiãce kropenaté
hraje LS Na Židli Turnov
pátek 18. ãervence – KC Stﬁelnice
Studna Hosín – Princ Jaromil
Kejklování na chůdách a klasické loutkové divadlo. Jarmareční příběh o princi, jemuž ke štěstí
pomůže moudrost potulných komediantů… Chůdaři před i po představení.
sobota 19. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Granátové srdce
Šperkařská dílna s výtvarnicí Janou Válkovou
Střílkovou.
Vstupné 40 Kč.

2014

nedûle 3. srpna – DlaskÛv statek
Kocour v botách
hraje LS Maminy Jaroměř
pátek 8. srpna – KC Stﬁelnice
Hm…
Skupina Hm… má na svém kontě pět studiových
alb a pro svůj neotřelý přístup ke zhudebňování
české i světové poezie si již vysloužila náležitý
respekt!

pátek 25. ãervence – KC Stﬁelnice
Alastair
Jablonecká hudební skupina hraje irskou, skotskou a shetlandskou tradiční hudbu v netradičním pojetí, ale zároveň v pojetí právě vhodném
pro ceilidh, tedy zábavu.

nedûle 27. ãervence – DlaskÛv statek
Jak se Honza uãil bát
hraje LS BOĎI Jaroměř

| ãervenec–srpen

sobota 2. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Skláﬁská dílna
Výroba Skleněné květiny. Výtvarnice a sklářka
Kamila Parsi Žďárská.
Vstupné 80 Kč.

nedûle 20. ãervence – DlaskÛv statek
·ípková RÛÏenka
hraje Štěpánovo kouzelné divadlo Klášter

sobota 26. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Sklenûná biÏuterie z vinut˘ch perlí
Šperkařská dílna a šperkařka Alena Kortanová.
Vstupné dle vybraných komponentů 40 až 60 Kč.

16 |

pátek 1. srpna – KC Stﬁelnice
Squadra Sua – Soldates
Klauniáda o bojové jednotce tří mužů připravených položit životy nejlépe do něčeho hodně měkkého… Fyzické divadlo, osobitý scénický jazyk,
komika a humor.

sobota 9. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Grafick˘ tisk pohlednice
Řemeslně-výtvarnou dílnu vede Jana Válková Střílková.
Vstupné 40 Kč.

Turnovské kulturní léto/KCT informuje
nedûle 10. srpna – DlaskÛv statek
âervená Karkulka
hraje LS Na Židli Turnov

sobota 16. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Mûdûn˘ ‰perk
Šperkařská dílna s lektorkou Šárkou Eršilovou.
Vstupné 40 Kč.

pátek 15. srpna – KC Stﬁelnice
VíÈa Marãík – Robinson Crusoe
Představení plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem
všeho dění.

nedûle 17. srpna – DlaskÛv statek
Na ﬁadû je ·ípková
hraje LS Čmukaři Turnov

Filmová noc se mûní
ve filmov˘ víkend
Pravidelná Filmová noc se rozrůstá, a tak vás
letos čekají dokonce dvě filmové noci v jediném
víkendu. Po vzoru prvního ročníku bude páteční program věnován filmovým klasikám, z druhého ročníku si naopak bere sobotní program
postavený na novinkových peckách.
Koncept Filmové noci vznikl s úmyslem většího
využití našeho mimořádně krásného letního kina
na začátku roku 2012. Spojili jsme se s třetím nejnavštěvovanějším webem v ČR www.csfd.cz,
zaměřeným na filmové fanoušky, a společnými
silami uspořádali první ročník, sestavený z kultovních filmů. Návštěvnost překročila 500 osob
a měla nevídaný úspěch. O rok později jsme díky
digitalizaci letního kina mohli divákům promítnout tři filmové novinky. Druhá Filmová noc byla

pátek 29. srpna – KC Stﬁelnice
Big Band Îelezn˘ Brod
Swingové a taneční melodie v podání orchestru
s letitou tradicí, který vzešel ze žáků železnobrodské ZUŠ.

pátek 22. srpna – KC Stﬁelnice
Tangofón duo
Martin Hybler na klavír, Ivan Hájek na kontrabas
a jako host Jindřich Bada na trombón. Uvolněné,
hravé a pohodové letní swingování.
sobota 23. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Drátenická dílna
Drátování kamene pod vedením drátenice Lady
Borecké.
Vstupné 40 Kč.

sobota 30. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Sklenûná biÏuterie z vinut˘ch perlí
Šperkařská dílna a šperkařka Alena Kortanová.
Vstupné dle vybraných komponentů 40 až 60 Kč.

nedûle 24. srpna – DlaskÛv statek
O kohoutkovi a slepiãce
hraje Jakodivadlo Stružinec

nedûle 31. srpna – DlaskÛv statek
Tﬁi prasátka a vlk
hraje LS Na Židli Turnov

srovnatelně úspěšná a není bez zajímavosti, že návštěvníci nebyli jen místní, ale z více než 50 %
z dalekého okolí, od Prahy až po Slovensko.
Proto jsme se rozhodli pojmout 3. ročník jako
kombinaci obou předchozích. O víkendových nocích mezi 8. a 10. srpnem tak první noc věnujeme
kultovním filmům a druhou pak novinkám, takže
si všichni diváci přijdou na své! Takové akce mají
velký pozitivní dopad na vnímání města a s jistou

nadsázkou lze říci, že je „umístí na mapě filmových
fanoušků“. Což jistě může být pro všechny další
důvod k hrdosti na své město.

Letní kino v srpnu
Na rozdíl od dřívějších let není tentokrát
v Hlasech a ohlasech Turnovska program letního kina na červenec i srpen společně, ale jen na
první zmíněný měsíc.
K tomuto kroku jsme se rozhodli proto, že chceme mít možnost reagovat na nabídku distribučních společností i na očekávání a preference diváků. Z toho důvodu bude srpnový program letního
kina uveřejněn až v první polovině července. Protože Hlasy a ohlasy Turnovska ale v srpnu nevycházejí, program hledejte na plakátech ve městě,
v našich vývěskách, a samozřejmě také na webu
www.kcturnov.cz.
ãervenec–srpen 2014
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ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz
SoutûÏ Prázdninov˘ poutník
Již 15. ročník velké letní soutěže o prázdninovém
putování, jíž se může zúčastnit každý ve věku od 3
do 15 let. Úkolem je poslat originální pozdrav ze
svých prázdninových cest na adresu knihovny nebo emailem (info@knihovnicek.cz). Způsob
zpracování necháváme zcela na fantazii a tvořivosti odesílatele (fotografie, pohledy, obrázky, povídky či cokoliv jiného).
Nejzajímavější a nejvtipnější pozdravy budou oceněny, proto neváhejte a pošlete nám své pozdravy!
ãervenec aÏ srpen

VÝSTAVY
V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ
Základní umûlecké ‰koly Turnov
Výstava nejlepších prací z výtvarného oboru této
školy, kterou připravila akademická malířka Eva
Mastníková.
V˘stavní sálek knihovny; od 1. ãervence do 31. srpna
Kde konãí svût – nejmoudﬁej‰í je ãíslo
Výstava literárních a výtvarných prací z projektu
výchovy ke čtenářství. Výstava je uspořádána na
počest spisovatele Eduarda Petišky.
Galerie na hradû Vald‰tejnû; zahájení v˘stavy 17. ãervna 2014

www.thebouda.cz, info@thebouda.cz
Jitka Bártová, tel. 604 317 507
Provoz Rodinného centra během letních prázdnin
KLUB PRO RODIâE S DùTMI
BOUDIâKA
Během letních prázdnin bude Boudička otevřena
každou středu od 9 do 12 hodin. Plánujeme výlety
a společný čas na zahradě. Bližší informace najdete na www.thebouda.cz.
Pﬁímûstsk˘ tábor Bouda
VZHÒRU NA PALUBU aneb
s Boudou kolem svûta
Termín: 18.–22. 8. 2014
18 |
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PRÁZDNINOVÁ V¯PUJâNÍ DOBA
Oddělení pro dospělé
pondělí 8–18 hodin
úterý 12–16 hodin
středa 8–18 hodin
Oddělení pro děti a mládež
pondělí 9–12 a 13–16 hodin
úterý 9–12 a 13–16 hodin

SoutûÏ Prázdninov˘ ãtenáﬁ
I o prázdninách na malé i velké čtenáře čekají
knížky! Po roce opět vyhlašujeme soutěž o titul
nejlepšího čtenáře letošních prázdnin, který si zaslouží to z dětí, které za prázdniny přečte nejvíce
knížek z naší knihovny.
ãervenec aÏ srpen

Nová nadûje o. s.
– Rodinné centrum Bouda

Moje koﬁínky
Výstava nejlepších výtvarných prací ze soutěže,
která je součástí kampaně Křídla a kořeny naší rodiny. Děti z turnovských mateřských škol a děti
z prvního stupně základních škol tvořily svou rodinu, když se sejde pohromadě při různých příležitostech a aktivitách.
Galerie na schodech knihovny; od 1. ãervence do 31. srpna

Pobočka Turnov II
10. července, 12–18 hodin
24. července, 12–18 hodin
7. srpna, 12–18 hodin
21. srpna, 12–18 hodin

– pro děti 7–14 let
– od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin, jedno
společné přespání (ze čtvrtka na pátek)
– ráno začínáme v domě Bouda (fara Jednoty
bratrské, 28. října 543, Turnov), během dne
program na hřišti, v lese, v parku, na výletě
– stolní hry, míčové hry, turistika, sportovní, výtvarné a další aktivity
– děti mají zajištěn teplý oběd, odpolední svačinu
a pitný režim
Cena: 1 200 Kč.
Přihlášky jsou ke stažení na www.thebouda.cz nebo osobně k vyzvednutí po domluvě s J. Bártovou,
tel. 604 317 507.
Ostatní pravidelné aktivity jsou během letních
prázdnin zrušeny.

Galerie Granát

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin, námûstí âeského
ráje 4, TurnovTelefon: 481 325 989, 737 206 691
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.
7.–30. ãervence
COMENIUS
Putovní výstava šperků francouzských studentů.
Ve spolupráci s Muzeem Českého ráje, s RNDr.
Tomášem Řídkošilem.
11. srpna–31. ﬁíjna
KDYÎ SE ANDùL SNOUBÍ S ëÁBLEM
Kresby a kamenné tisky Drahomíry Jandové
Prodejní výstava tisků.

ohlasy
Centrum pro rodinu
Náruã, o. s.

úter˘ 15. 7. v 13, 14, 15, 16 hodin
Setkání s Albrechtem z Vald‰tejna
Vévoda seznámí návštěvníky se svým životem
a dobou, ve které žil.

nedûle 6.–sobota 12. ãervence
TÁBOR PLESKOTY LETEM SVùTEM
ANEB DOJEDEME DO LAS VEGAS
Tábor pro rodiče s dětmi na kolech.

stﬁeda 16.–ãtvrtek 17. 7. a sobota 19.–nedûle 20. 7.
v 12, 13, 14, 15 hodin
Queentet
Pět muzikálových zpěváků během krátkých koncertů zazpívá duchovní písně, spirituály, aj. z různých období.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 21.ãervence–pátek 1. srpna, od 10 do 15 hodin
(vÏdy od pondûlí do pátku)
V¯TVARNÉ DÍLNY NA HRADù
VALD·TEJNù
Výtvarné dílny pro celou rodinu v krásném prostředí hradu.
pondûlí 11.–pátek 22. srpna, od 7.30 do 16 hodin
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR LÁÎO PLÁÎO
ANEB POHODA V NÁRUâI
Program tábora je primárně určen pro děti z pěstounských rodin, volná místa nabízíme i jejich kamarádům a dalším dětem.
pondûlí 11.–ãtvrtek 28. srpna, od 7.45 do 13 hodin
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR PRO DùTI
P¤ED·KOLNÍHO VùKU
Na období letních prázdnin nabízíme možnost péče v Náruči. O děti se bude starat kvalifikovaný
personál učitelek a pečovatelek. Zajištěn bude
program podobný programu v mateřské školce.

Turnov‰tí skauti vyráÏejí
na tábor!
A je to tady. Dětmi dlouho očekávané léto plné
dobrodružství a zážitků.
Turnovští skauti se vypraví na čtrnáctidenní stanové tábory, které jsou specifické tím, že na ně jede
parta kamarádů, která se dobře zná z fungování
během celého školního roku. A na těchto táborech, postavených na zelené louce, děti zjistí, že
fungovat se dá docela dobře bez výdobytků moderní doby. Mobilní telefon se vybije během prvních dvou dnů a elektrika není v dosahu. Voda teče, ale chceš-li teplou, musíš si ji ohřát v kamnech,
do kterých si naštípeš dřevo. Ale stojí to za to.

Kamarádi tě podrží, pomůžou, společně prožijete
příběh táborové hry, budete slaňovat z vysoké skály, zazpíváte si s kytarou u večerního ohně. Tábory
skautské středisko Štika Turnov postaví letošní
léto na Farské louce v Jizerských horách a potom
na Radvanci u Sloupu v Čechách. A jak prožijete
letošní léto vy?

Hrad Vald‰tejn a jeho
prázdninov˘ program
kaÏd˘ ãtvrtek v období od 1. 7. do 31. 8. v 11, 14, 16 hodin
Prohlídky s loupeÏiv˘m rytíﬁem
·ofem
Prohlídka je určena pro děti. Kostýmovaný průvodce seznámí návštěvníky s hradem a jeho historií.
ãtvrtek 3.– sobota 5. 7. v 11, 12, 14, 15 hodin
nedûle 6. ãervence v 11, 12, 14 hodin
Hradecké komorní tucteto
Vokální pěvecký sbor. Během krátkých koncertů
zazní spirituály a duchovní písně.
ãtvrtek 3. a sobota 5. 7. v 18 hodin
Veãerní koncert Hradeckého
komorního tucteta
Vokální pěvecký sbor. Na programu budou spirituály a duchovní písně z různých období.
nedûle 13.– pondûlí 14. 7. v 12, 13, 14, 15 hodin
Queentet
Pět muzikálových zpěváků během krátkých koncertů zazpívá duchovní písně, spirituály aj. z různých období.

pondûlí 21.–pátek 25. 7. a pondûlí 28. 7.–pátek 1. 8.
od 10 do 14 hodin
V˘tvarné dílny s Centrem
pro rodinu Náruã
Lektorky z Náruče budou s Vašimi dětmi vyrábět
veselé skákací kelímky.
pátek
25.– nedûle
27. 7.
^
^
PELE-MELE QUINTET
Krátké koncerty během dne.
sobota 26. 7. v 17 hodin
^
^
Velk˘ koncert PELE-MELE QUINTET
pondûlí 28. 7.–sobota 2. 8.
Hollnovská hudební dílna
Hudebníci pod vedením Michaela Pospíšila hrají
v hradní kapli hudbu barokního valdštejnského
poustevníka Karla Holana Rovenského.
úter˘ 12. 8. v 13, 14, 15, 16 hodin
Setkání s Albrechtem z Vald‰tejna
Vévoda seznámí návštěvníky se svým životem
a dobou, ve které žil.
sobota 16. 8. v 10, 11, 13, 14, 16 hodin
Varhanní maraton
Varhanní koncerty po celý den.
nedûle 17.–stﬁeda 20. 8. v 11, 12, 13, 14, 15 hodin
Luká‰ Pelc – Gregoriánsk˘ chorál
za doprovodu flaÏoletového kontrabasu
Krátké koncerty během dne.
nedûle 24. 8. v 13, 14, 15, 16 hodin
Setkání s Albrechtem z Vald‰tejna
Vévoda seznámí návštěvníky se svým životem
a dobou, ve které žil.
ãervenec–srpen 2014
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Výstavy
V srdci Hedvábné stezky
– Umûní a ﬁemeslo Stﬁední Asie
Návštěvníkům představujeme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur v Praze.
Galerie muzea/ 12. 6. 2014–18. 1. 2015

Staﬁí pﬁátelé / Old Friends
Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově se
ve dnech 19.–27. června 2014 uskutečnilo již po
třiadvacáté, přičemž současně oslaví 30 let svého
trvání (první bylo uspořádáno v roce 1984). K tomuto sympoziu se váže současná retrospektivní výstava.
V˘stavní sál muzea 19. 6.–27. 7. 2014
Inventura Pavla Charouska II
(1998–2014)
Výstava k autorovým padesátinám představí kolekci jeho černobílých dokumentárních fotografií.
Kamenáﬁsk˘ dÛm/ 23. 8.–19. 9. 2014
Akce
Dny lidové architektury
na Dlaskovû statku
Komentované prohlídky nové stálé expozice
„Z jednoho kmene“, ukázky tesařského řemesla,
rukodělné dílny – práce na šlapacím dřevěném
soustruhu, práce s pořízem ad.
Vstup: 40/30/20 Kč
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova 20. 7. 2014

Synagoga Turnov zve na
koncert houslového virtuóza
V sobotu 5. července v 18 hodin budou mít Turnováci mimořádnou příležitost zažít nevšední
hudební zážitek. V Synagoze Turnov vystoupí
houslový virtuos Alexander Shonert s programem
„Židovské housle“. Na klavír ho bude doprovázet
paní Natalia Shonert. Alexander se narodil v ruské židovské rodině klavíristů v sibiřském Irkutsku.
Na otázku, jak začal hrát na housle, odpovídá:
„Od dětství jsem slyšel doma hlavně klavír, a tak
pro mne nebyl vzácný. Ale když můj bratranec začal hrát na housle, zaujalo mne to. Pamatuji, jak
jsem k němu s obdivem vzhlížel, já malý, on velký.
Když mi bylo šest let, poprosil jsem mámu, aby mi
housle koupila, a začal jsem se učit v irkutské
lidušce.“ Po hudební škole následovala Novosibirská státní hudební akademie, kde se učil u profesora Alexeje Gvozděva. Do Česka přišel Alexan20 |
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der v roce 1999 a usadil se v Praze, kterou obdivuje pro její mystickou atmosféru. Roku 2010 získal
za významný kulturní přínos České republice právo dvojího občanství.

První turnovské Ïelezniãní
loutkové divadlo
Nenechte si ujít skvělou prázdninovou akci,
kterou pořádá loutkářský soubor Na Židli
z Turnova ve spolupráci se Spolkem přátel železnic Českého ráje.
K parnímu vláčku bude připojen speciální divadelní vagón, ve kterém se budou hrát loutkové pohádky vždy ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Bakov nad Jizerou, a to podle jízdního řádu:
Turnov
Rovensko p. T.

odjezd 9.00
příjezd 9.33
POHÁDKA

DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
NA DLASKOVù STATKU
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která je věnována tradičním technologiím
rukodělného zpracování přírodních matriálů: dřeva a proutí. K vidění jsou nejen hotové výrobky
s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka
dovedností a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů
předměty nutné pro uchování života a rozvoj své
existence. Snahou autorky expozice je demonstrovat v prostorách Dlaskova statku výrobní postupy, z nichž je patrná pozoruhodná zručnost
a důvtip výrobců i souznění člověka s přírodou,
díky čemuž vznikaly předměty užitečné, trvanlivé
a krásné.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû
a Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova:
dennû kromû pondûlí
ãerven–srpen, 9–17 hodin

Rovensko p. T.
Turnov
Turnov
Bakov n. J.
Bakov n. J.
PROGRAM:
sobota 12. ãervence
sobota 26. ãervence
sobota 9. srpna
sobota 30. srpna

odjezd 10.33
příjezd 11.08
POHÁDKA
odjezd 13.29
příjezd 14.24
POHÁDKA
odjezd 15.50
O slepičce kropenaté
Pohádky o pejskovi a kočičce
Červená Karkulka
Perníková chaloupka

Všechny pohádky hraje LS Na Židli Turnov.
Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Spolku přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz. Informace o představeních pak
na webových stránkách Infocentra Turnov nebo
na telefonu Petra Záruby 732 617 134.
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Kámen a ‰perk v âeském ráji
Již 10. ročník akce Kámen a šperk v Českém ráji se uskuteční v sobotu 5. července. Na náměstí
Českého ráje a v areálu turnovského muzea je připraven bohatý program.
Při tradiční akci připomínající tradice turnovského kamenářství a šperkařství se budou moci návštěvníci seznámit se zpracováním drahých kamenů a výrobou šperků v mnohých stáncích na
náměstí i v areálu Muzea Českého ráje ve Skálově
ulici. V bohatém kulturním programu zazní hudba v podání Trubačů Českého ráje a jarmareční
písně skupiny Katastrofální předpověď počasí.
Své písničky zazpívá Mário Biháry s přáteli, samostatný koncert bude mít turnovský Mackie

Messer Band. Nejrůznější tance předvedou členové souborů Trn v oku a The Wings. „Lidé se také
budou moci s průvodcem a výkladem podívat do
třech místních kostelů,“ doplňuje informace ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní
ruch Eliška Gruberová a dodává, že program na
náměstí vyvrcholí večer netradiční módní přehlídkou, ohňovou show a ohňostrojem.
„V synagoze se bude vpodvečer konat koncert
houslového virtuosa Alexandra Shonerta,“ zve

jedna z organizátorek Veronika Mireková. Areál
muzea zaplní setkání sběratelů drahých kamenů
a nejmenší návštěvníci se odtud budou moci vydat
do večerníčkového pohádkového lesa.
„Kamenářský dům přivítá zájemce o tvůrčí dílnu zaměřenou na řezání a broušení minerálů a bude místem prezentace práce místního brusiče
Petra Šťastného,“ prozradila ředitelka muzea
Vladimíra Jakouběová. Broušení drahokamů na
ručním brusu předvedou v zákaznickém centru
Galerie Granát na náměstí.
Program je vskutku bohatý a z pestré nabídky si
určitě vybere každý. Zajímavé akce k tématu drahých kamenů a šperkařství čekají na návštěvníky
Českého ráje v samotném Turnově i okolí také
v průběhu celých prázdnin. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátech nebo internetových stránkách
města Turnova. Akci Kámen a šperk v Českém
ráji pořádá město Turnov, příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch, Muzeum Českého ráje Turnov, Kulturní centrum Turnov s. r. o.
a Sdružení Český ráj. Záštitu převzal a finančně ji
podpořil Liberecký kraj. Mediálním partnerem je
Český rozhlas SEVER.

Vedení města přeje obyvatelům
Turnova příjemnou dovolenou
a dětem bohaté prázdninové
zážitky.

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, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.
ãervenec–srpen 2014
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V˘stavba Ma‰kovky se zkomplikovala
Projekt výstavby sportovně-rekreačního areálu
v Maškově zahradě se zkomplikoval a ohrožen je
časový harmonogram celé akce.
Komplikace v akci Maškova zahrada nastaly
u soutěže na dodavatele stavby při hodnocení nabídek stavebních firem. Nikdo ze šesti uchazečů
totiž nesplnil kritéria ceny do 150 miliónů korun,
objevily se nabídky v rozmezí od 161 do 190 miliónů korun. Výběrové řízení bylo proto zrušeno
a bylo nutné vyřešit, jak postupovat dál. V podstatě existovaly jen tři možnosti.
„Můžeme stavět pouze venkovní koupaliště,
a zimní stadion až v další etapě. Je také možné

Nová ‰kolka se vylupuje
do krásy
Na Daliměřicích pokračuje stavba nové waldorfské mateřské školy a od nového školního
roku by se v ní měla vzdělávat padesátka turnovských dětí.
V polovině června ale nabrala stavba oproti plánu zhruba měsíční časový skluz. „Důvodem nedodržení harmonogramu je vlhkost podlah, která
znemožňuje jejich finální dokončení,“ uvedl
v průběhu kontrolního dne starosta města Tomáš
Hocke a doplnil, že i tak pokračují práce uvnitř
budovy a byly zahájeny také terénní úpravy.
„Přesto bychom chtěli školku vybavit a zařídit tak,
abychom v ní mohli v září zahájit provoz a přivítat
děti,“ neskrývala odhodlání ředitelka mateřské

22 |
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zvýšit finanční limit pro stavbu celého areálu najednou. Nebo můžeme konečné rozhodnutí neškoly Hana Lamačová. Nová moderní budova nahradí nevzhlednou montovanou stavbu, která byla
na Daliměřicích postavena už před čtyřiceti lety
jako ubytovna pro stavbaře. Její špatný technický
stav se stal již neúnosným, proto se město Turnov
rozhodlo pro výstavbu nového areálu. Buduje jej
liberecká firma Brex podle návrhu architekta
Borise Šonského za téměř 21 miliónů korun. Od
září loňského roku sídlí školka v náhradních prostorách v budově hotelové školy ve Zborovské ulici.

Peníze na sport byly
rozdûleny
Zastupitelé na svém zasedání 29. května schválili rozdělení finančních prostředků z rozpočtu
města na podporu tělovýchovné činnosti.
Mezi sedmnáct sportovních klubů a organizací
zastupitelé rozdělili celkem 5 650 000 korun.
Peníze jsou určena na provoz včetně odměn trenérům a případné investice. Dotace byly přiznány na
základě rozhodnutí sportovní komise, která navrhla, aby obdržely
TJ Turnov
2 193 243 korun
TSC Turnov
898 715 korun
T. J. Sokol Turnov
631 484 korun
AC SYNER Turnov
607 320 korun
FK Pěnčín-Turnov
382 176 korun

chat příštímu zastupitelstvu, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“ vyjmenoval možnosti starosta města Tomáš Hocke před mimořádným veřejným zasedáním zastupitelstva. To bylo
svoláno na čtvrtek 12. června. Zastupitelé po několikakolovém hlasování rozhodli, že se bude stavět koupaliště i zimní stadion. „Vyhlásíme nyní
nové výběrové řízení s finančním limitem 177 milionů korun a pozměněnými zadávacími podmínkami,“ upřesnil Hocke. Je však zcela jasné, že původní časový harmonogram dodržen nebude.
První návštěvníci si tedy na koupališti v květnu
příštího roku nezaplavou a bruslaři na ledové ploše v říjnu roku 2015 nezabruslí.
Tenisový klub Turnov
167 396 korun
Klub českých turistů Turnov
81 319 korun
Junák Turnov
105 730 korun
SKI club Turnov
32 759 korun
Klub lyžařů Turnov
106 405 korun
Šachový klub Zikuda Turnov
197 966 korun
TJ Orel Turnov
60 000 korun
BHK Turnov
63 163 korun
Střelecký sportovní klub Sokol M. Rohozec
15 098 korun
SSK Olympia Turnov
23 903 korun
ABT Česana Malý Rohozec
13 323 korun
Stř. pro volný čas dětí a mládeže Turnov
70 000 korun (na akci Nejlepší sportovec roku)
PhDr. Mgr. René Brož,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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Turnov‰tí hasiãi soutûÏili
Družstvo Sboru hasičů města Turnova se zúčastnilo krajské soutěže ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel. Konala se v sobotu
24. května v hasičské zbrojnici ve Frýdlantu.
Soutěže se turnovští hasiči zúčastnili vůbec poprvé, přesto skončili na pěkném čtvrtém místě za vítězným Frýdlantem, druhým Železným Brodem
a třetí Lomnicí nad Popelkou. Účast v soutěži byla
pro ně velkou zkušeností a zároveň základem pro
intenzivnější přípravu v této disciplíně. Celkem se
zúčastnilo osm družstev. Pro všechna byly zajištěny autovraky různých typů automobilů a připravené scénáře tvořila zpravidla dvě vozidla s figurantem v jednom z nich. Zásahy byly ztíženy blízkostí
nádrže na LPG, sloupem elektrického vedení nebo betonovou skruží.
„Přestože se kluci dopustili několika chyb, dokázali ukončit svůj pokus jako jediní ve stanoveném
časovém limitu. Předvedli opravdu velmi dobrý

výkon. A to se na soutěž nijak speciálně nepřipravovali, absolvovali jen běžný výcvik vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, k čemuž je jednotka
předurčena,“ přiblížil velitel turnovských hasičů
Martin Bartoníček a dodal, že úspěch motivoval
jednotku k důslednější odborné přípravě na soutěže další, aby byla schopná se příště umístit třeba
i na medailových pozicích.

„Je ale poměrně složité cvičit a připravovat se
s nedostatečným a zastaralým vybavením naší
jednotky, a dosáhnout tak kvalitních a spolehlivých výkonů nejen na soutěžích, ale především při
likvidaci dopravních nehod na našich silnicích,“
posteskl si Bartoníček a zároveň vyslovil naději, že
se jistě podaří ve spolupráci s městem Turnov
a Libereckým krajem v blízké budoucnosti vybavit
jednotku prostředky odpovídajícími jejím potřebám a běžným standardům.
Sbor hasičů města Turnova zasahuje při mimořádných událostech na území Turnova i mimo něj.
V loňském roce byl například vyslán ke třiatřiceti
dopravním nehodám. Jednotku v současnosti tvoří sedmnáctičlenný tým hasičů, který momentálně
prochází generační výměnou. Časem by měla jednotka čítat 22 lidí a vytvořit dvě družstva JPO II.
Proto mezi sebe přijme zájemce s jistými zkušenostmi a možnostmi velmi rychlého dojezdu k daliměřické hasičárně.

SoutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2014 byla vyhlá‰ena
Odbor životního prostředí turnovské radnice vyhlásil 11. ročník soutěže Rozkvetlý Turnov.
Rozkvetlý Turnov 2014 je soutěž o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a v jednotlivých městských částech a je vyhlášena ve třech kategoriích.
V soutěžní kategorii A bude hodnocena výzdoba
oken, balkónů a předzahrádek rodinných domů.
Okolí bytových a panelových domů a výzdobě jejich oken a balkónů se bude věnovat soutěžní kategorie B. V kategorii C vyhodnotí odborná komise zahradní úpravu a výzdobu vstupních prostor
firem, organizací a institucí. Soutěž se řídí následujícími pravidly:
1. Přihlášky do soutěže se podávají písemně na
adresu městského úřadu, odboru životního
prostředí, nebo elektronicky na e-mailovou adresu l.fejfarova@mu.turnov.cz do 15. září 2014.
2. Přihláška musí obsahovat:
– jméno, adresu, telefon nebo e-mail soutěžícího

z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa)
– souhlas se zveřejněním fotografií bez nároku na
autorská práva

– označení soutěžní kategorie
– popis zahradní úpravy či květinové výzdoby
s přesným určením umístění
– fotodokumentaci (veškeré fotografie musí být

V případě, že nebudou mít zájemci o soutěž možnost pořídit fotografie sami, zabezpečí fotodokumentaci odbor životního prostředí. Po uzávěrce
soutěže 15. září 2014 provede odborná komise vyhodnocení spojené s prohlídkou květinové výzdoby nebo zahradní úpravy. Výherci budou vyrozuměni a vyzváni k účasti na některé z podzimních
akcí, kde obdrží věcné ceny. Výsledky soutěže
Rozkvetlý Turnov 2014 pak budou publikovány.
Veškeré informace o soutěži poskytne a žádosti
o provedení fotodokumentace přijme pracovnice
odboru životního prostředí Ludmila Fejfarová na
telefonním čísle 481 366 152 nebo na e-mailové
adrese l.fejfarova@mu.turnov.cz. Těšíme se, že se
do soutěže zapojí co nejvíce místních obyvatel,
společností a organizací.
ãervenec–srpen 2014
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Senioﬁi si prohlédli „krtka“
Odbor životního prostředí zorganizoval jako součást programu Měsíce pro planetu Zemi zájezd
pro turnovské seniory do Vrchlabí. Uskutečnil se
29. května 2014.
Ačkoli je Měsícem pro planetu Zemi duben, podařilo se organizátorům zájezdu domluvit návštěvu
v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání KRNAP až na konec května. Do Vrchlabí se
v poslední květnový čtvrtek vypravilo 43 Turnovanů seniorského věku. Byli mezi nimi členové
Svazu postižených civilizačními chorobami, obyvatelé penzionu pro důchodce v Žižkově ulici i členové komise pro občanské záležitosti rady města
Turnova.
Ti všichni si v krkonošském podhorském městě
dopoledne prohlédli nové ekologické centrum,
které slouží svému účelu od ledna letošního roku.
„Název je příliš dlouhý, zkratka těžko vyslovi-

Turnovskému Klubu
dÛchodcÛ je 50 let
Turnovský klub důchodců existuje nepřetržitě
půl století. Na oslavě tohoto výročí se ve středu
14. května sešli jeho minulí a současní členové
a řada čestných hostů.
Oslavu vzniku nejstaršího klubu důchodců v semilském okrese zahájila vedoucí odboru sociálních věcí turnovské radnice Hana Kocourová.
„Náš odbor se o klub staral v letech 1992 až 2001.
Nebylo vždy jednoduché jej udržet, ale navzdory
různým místům jeho působení se to podařilo.
Nešlo by to však bez obětavé práce jeho členů,“
uvedla Kocourová.
Současná předsedkyně klubu Marie Příhonská,
která v září předá žezlo novému vedení, ve svém
shrnutí bohaté historie i současnosti mimo jiné
uvedla: „Klub byl založen v roce 1964 sociálně
zdravotní komisí tehdejšího národního výboru
a z osmdesáti členů byla většina mužů.“ Připomněla také peripetie spojené se stěhováním na
24 |

| ãervenec–srpen

2014

telná, proto naše centrum důvěrně oslovujeme
KRTEK. Toto označení se rychle ujalo,“ řekl na
začátku exkurze vedoucí centra Michal Skalka
a všem pak ukázal téměř všechny prostory velmi
zajímavé budovy. Doplnil také údaje o průběhu

různá místa ve městě. „Od roku 2003 sídlíme
v penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, kde
máme k dispozici odpovídající zázemí pro naši
činnost. Klubové prostory nám mohou závidět
všechny spolkové organizace,“ sdělila Příhonská
a podrobně popsala aktivity seniorů. Poděkovala
městu Turnov za velmi kvalitní síť sociálních služeb a podporu klubu důchodců.

Nov˘ parãík vznikne
ve Zborovské ulici
V horní části Zborovské ulice na Hruštici má
ještě v průběhu letošního roku vzniknout nová
plocha veřejné zeleně.
Vznik nového parčíku před svými domy iniciovali obyvatelé této části města a na základě jejich
požadavku nechalo město Turnov zpracovat studii. Její autor Lukáš Špetlík ji prezentoval v červnu
2013, ale občané se s ní neztotožnili. Proto došlo
ke zpracování dalších variant úpravy uvedeného

stavby, použitých technologiích i materiálech,
neopomněl přidat informace o ceně celého projektu
a způsobu financování. Po poutavé přednášce
o vzniku a současnosti našeho nejvyššího pohoří
zavedl Skalka početnou skupinu do klášterní zahrady, v níž se nacházejí záhony s typickými krkonošskými rostlinami a sad s původními odrůdami
ovoce. Čas do odjezdu autobusu vyplnili někteří
prohlídkou města, jiní pobytem v některé z příjemných restaurací, další zavítali do několika galerií.
„Mnozí projevili zájem o návštěvu Krkonošského
muzea a tamějších expozic o přírodě Krkonoš,
kterou jsme celý program zakončili,“ informovala
vedoucí zájezdu a průvodkyně Eva Kordová.
„I přes deštivé a chladné počasí jsme byli nadmíru spokojeni,“ nechali se slyšet například manželé Podzimkovi a projevili přání, aby se podobný
zájezd opět brzy opakoval. Akce byla součástí projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21.

prostoru, které byly veřejně představeny v prosinci loňského roku. „Návrhy zahradních architektů
Josefa Součka a Přemysla Krejčiříka se lidem příliš nelíbily, přijali původní návrh Lukáše Špetlíka,“ informovala vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová.
Studii pak autor dopracoval do projektové dokumentace, podle níž by realizace vyšla na více než
760 tisíc korun. V rozpočtu města však bylo na letošní rok na realizaci uvedené akce vyčleněno
pouhých 150 tisíc korun, 100 tisíci přislíbili přispět samotní občané.
„Mezi starostou a zpracovatelem projektové
dokumentace došlo k dohodě, že akce bude rozdělena na dvě etapy. Projektová dokumentace bude
upravena tak, aby se v první etapě vybudovaly
mlatové cesty, založily trávníky a vysadily stromy,“ uvedla Šípošová. Nakonec rozpočet na první
etapu činí více než 450 tisíc s DPH. Projekt parku
ve Zborovské ulici v části Hruštice schválila rada
města na svém jednání 5. května 2014 a uložila
odboru životního prostředí vypsat výběrové řízení
na dodavatele prací.
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SoutûÏ ve sbûru papíru
a baterií má své vítûze
Také v letošním školním roce se žáci všech turnovských základních škol zapojili do soutěže ve sběru
papíru a použitých baterií, kterou pro ně připravil
odbor životního prostředí.
V průběhu soutěže Naše odpadky nejsou pro
skládky bylo sebráno celkem 130 290 kg papíru
a 44 kg baterií. Nejúspěšnějšími sběrači papíru
byli žáci základní školy v Mašově s 214 kg na jednoho žáka. Nejvíce použitých baterií, celkem
40 kg, vybrali žáci základní školy v Žižkově ulici.
„Za své snažení obdrží školy finanční částky na
nákup odměn nebo na výlet s ekologickou tématikou,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí Zuzana Sedláková a dodala, že všem sběračům patří poděkování za správný postoj k řešení
otázky odpadů.

Turnov byl na tﬁi dny
nejzdravûj‰ím mûstem
republiky
Turnov se na tři dny stal nejzdravějším městem
České republiky. Od 18. června hostil Letní školu Národní sítě zdravých měst.
Turnov přivítal více než osmdesát představitelů
obcí a města a koordinátorů projektu Zdravé město z celé republiky. „Smyslem našeho setkání byla
výměna zkušenosti a osvědčených postupů v hodnocení kvality veřejné správy a ve strategickém
plánování a řízení ve městech a obcích. Sdělili
jsme aktuality v oblasti místní Agendy 21. Představili jsme naše odborné partnery a možnosti
spolupráce při kampaních a nejrůznějších aktivi-

tách,“ sdělil ředitel Národní sítě zdravých měst
ČR Petr Švec. Uskutečnila se řada prezentací projektů, mezi nimi i činnosti Parlamentu mladých
města Turnova. Konaly se metodické a diskusní
bloky, společná jednání o směrech udržitelného
rozvoje, nácvik zacházení se systémem DataPlan
a školení koordinátorů. „Začátečníci byli poučeni
o medializaci a public relations, pokročilí absolvovali trénink v řešení nejrůznějších problematických situací,“ přiblížil Švec. V průběhu tří dnů se
účastníci akce nevěnovali jen pracovním záležitostem, čas zbyl také na doprovodný program.
Připravena pro ně byla prohlídka hradu Valdštejna, návštěva turnovského muzea a synagogy a společná posezení v místních restauracích.
„Hostit tuto akci pokládáme za prestižní záležitost a děkuji všem, kteří s její organizací jakkoli
pomáhali,“ uvedl místostarosta Otakar Špetlík,
který na turnovské radnici zodpovídá za projekt
Turnov – Zdravé město. Program se uskutečnil
v Kulturním centru Střelnice, ale také na základní
škole v ulici 28. října. „V Turnově jsem byla poprvé
a moc se mi tady líbilo. Organizace byla bezchybná a já tady načerpala inspiraci pro příští rok, kdy
by letní škola měla být u nás,“ sdělila jedna
z účastnic, pracovnice táborského městského úřadu Iva Štěpánková. Celá akce byla jednou z pravidelných aktivit Národní sítě zdravých měst ČR.
Jarní, letní a podzimní setkání jejích členů se koná
pokaždé v jiném městě.
Bc. Radek Drašnar,
koordinátor projektu
Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21

Poplatky ve ‰kolkách byly
stanoveny
Ředitelky turnovských mateřských škol stanovily
měsíční poplatky za předškolní vzdělávání (tzv.
školkovné) na školní rok 2014/2015.
Od 1. září budou rodiče platit měsíční částky za
předškolní vzdělávání v následující výši:
• MŠ 28. října: 550 Kč
• MŠ Alešova: 375 Kč
• MŠ Bezručova: 420 Kč
• MŠ Mašov: 450 Kč
• MŠ Zborovská: 400 Kč

• MŠ Jana Palacha: 270 Kč
• MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420 Kč
• Waldorfská MŠ: 420 Kč
Bližší informace poskytnou ředitelky jednotlivých
mateřských škol.
Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

Juta uÏ nebude zapáchat
Občasný nepříjemný zápach linoucí se z výrobních prostor turnovského závodu společnosti
Juta by měl být minulostí. Na začátku června se
na tom shodli starosta města Tomáš Hocke
a ředitel závodu Zdeněk Janata na společné
schůzce.
Na zápach vycházející z průmyslového závodu
na břehu Jizery si v poslední době stěžovali obyvatelé žijící v okolí na setkáních starosty s občany, jako
problém byl definován na Fóru Zdravého města
v únoru letošního roku a objevil se také v anketě
potvrzující nejpalčivější problémy města. Proto se
starosta města rozhodl rázně konat a setkal se
s ředitelem turnovského závodu Zdeňkem Janatou, aby se dohodli o dalším postupu.
„Zápach unikající občas do ovzduší vzniká především zapékáním hmoty při výrobě koberečků
do aut, nevoní to od nás ani při výrobě tepelné izolace ze lnu,“ informoval na společné schůzce Janata.
„Domluvili jsme se, že pracovníci závodu
zabezpečí výdech, kterým zápach uniká,“ sdělil
starosta Hocke a doplnil, že opatření byla prozatím přijata na jeden měsíc. V jeho průběhu bude
situace pečlivě monitorována a pak vyhodnocena.
„V případě potřeby se domluvíme na dalších krocích,“ uzavřel Hocke s tím, že ze strany vedení závodu je vůle nepříjemný problém řešit ke spokojenosti turnovských obyvatel.
ãervenec–srpen 2014
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Studenty ze ·védska pﬁijali na radnici
Starosta Tomáš Hocke a místostarosta Otakar
Špetlík přivítali v pondělí 26. května 2014 na radnici studenty vysoké školy Ädelfors ze švédského
města Holsbybrunn.
Setkání devíti studentů a čtveřice jejich pedagogů
s vedoucími představiteli města bylo jedním bodem programu jejich studijního pobytu v Českém
ráji. Hned v úvodu představil starosta Tomáš Hocke
krátce Turnov a přiblížil mladým studentům žurnalistiky fungování samosprávy. „Severské demokracie jsou ty, které si beru za příklad,“ uvedl k tématu Hocke a zahájil improvizovanou tiskovou
konferenci. „Můžete potvrdit nebo vyvrátit některá tvrzení, kterými jsou charakterizování Češi
v zahraničí?“ zazněl ústy tlumočníka Tomáše Zakouřila požadavek jedné z účastnic setkání.
„Říká se, že jsme národem pivařů. Pravda, hodně piva se u nás vypije, ale mnohem více vyrobí.
Říká se, že jsme dobří hokejisté. Ale v těchto
dnech se ukázalo, že to není tak docela pravda,“
reagoval starosta. Místostarosta Otakar Špetlík
ještě doplnil: „O nás také cizinci říkají, že jsme pesimisté.“ Takovou zkušenost švédští studenti dosud neměli, všude jsou přijímáni dobře a nesetka-

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajímavé reportáže o dění ve městě.
Relace z 15. května 2014 informovala o následujících tématech:
1. Třídění odpadů s bonusy se v Turnově setkává
týden od týdne s větším ohlasem občanů.
2. Iniciativa turnovského starosty ozdobit město
darovanými českými vlajkami se při příležitosti
oslavy 69 let od vítězství nad fašismem potkala se
sympatiemi u spoluobčanů.
3. Turnov se může příští rok při oslavě 70 let od
konce druhé světové války pochlubit republikově
unikátním projektem záchrany stovek vysoko26 |
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li se s nějakým vysloveně negativním jednáním.
Došlo také k hodnocení nedávných voleb do
Evropského parlamentu, k nimž ve Švédsku přišlo
přes 50 procent voličů.
„Jsme stále mladou demokracií a nedůvěra lidí
k Evropské unii je vysoká,“ uvedl k výsledku v naší republice Hocke. Další dotazy budoucích novinářů směřovaly k politické situaci v Turnově.
Chlapce a děvčata ze švédského Holsbybrunnu
zajímalo, jakou stranu zastupuje starosta a z jaké

školáků a jejich učitelů před totálním nasazením.
4. Na letošní ročník řemeslnických trhů, které se
konaly o víkendu 24. a 25. května, pozvala ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.
Relace z 1. června 2014 přinesla tato témata:
1. Stavba sportovního areálu v Maškově zahradě
se komplikuje kvůli vysokým cenám, které městu
nabídly stavební firmy.
2. Sportovní nadšenci si připomněli padesát let od
chvíle, kdy diskař Ludvík Daněk zapsal Turnov
mezi města, která se mohou chlubit světovým rekordem.
3. 130 let od založení šperkařské školy přijely do
Turnova oslavit stovky jejích absolventů.
4. Drahá auta, která při výstavě musí hlídat policie, viděli milovníci veteránů při odhalení pamětní

strany jsou místostarostové, které uskupení má ve
městě největší moc. Chtěli také vědět, která rozhodnutí vedení města z poslední doby byla významná pro budoucnost Turnova. Padly i otázky
k sociální situaci mladých rodin v České republice,
genderové problematice, míře nezaměstnanosti,
oborové struktuře trhu práce, otevřenosti státní
správy. Nechyběly dotazy na český školský systém,
liberalizaci měkkých drog, postihy za nedodržování
dopravních předpisů či způsoby propagace oblasti
z hlediska cestovního ruchu.
„Turnov působí příjemným dojmem. Ulice a domy jsou tu opraveny. Z jakých finančních zdrojů
jsou opravy hrazeny?“ zeptal se jeden z pedagogů.
„Co si myslíte o novinářích?“ vyzvídali na úplný
závěr studenti žurnalistiky.
„Novinářům mám za zlé, že se snaží informovat
lidi u nás převážně negativně. V médiích mi chybí
více pozitivních zpráv. To přispívá k nedobré
atmosféře ve společnosti. Ano, je potřeba, aby novináři informovali o skandálech a korupčních aférách, ale zpravodajství by přece mělo být vyvážené,“ netajil se svými názory starosta města Tomáš
Hocke a popřál hostům ze Švédska příjemný zbytek
pobytu v Turnově.

desky závodníka a turnovského rodáka Jiřího
Kristiána Lobkowitze.
5. V nedělní poledne 18. května vyměnily desítky
zájemců oběd za návštěvu turnovské hvězdárny,
která se pomalu, ale jistě po mnoha letech otevírá
pravidelnějšímu provozu.
6. Jarmark 3. ZŠ v Turnově opět zahnal stovky
návštěvníků z přírodního areálu do útrob školy, kde
se však jako obvykle rozdávala potěcha ducha i těla.

ãtvrtek 28. srpna 2014
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online 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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