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Pokus o KUS
Vážení čtenáři,
není pro vás jistě žádnou novinkou, že restaurace na Střelnici mění provozovatele. Po pěti letech
pronajímání tohoto prostoru posvětilo městské
zastupitelstvo záměr Kulturního centra Turnov –
a to jej od května začne provozovat pod svými
„křídly“. Proč? Z mnoha důvodů. Tím hlavním je
ale naše přesvědčení, že jedině pokud můžeme
skutečně ručit za vše, co se na Střelnici děje, můžeme dostát všem našim představám o dobrém
kulturním prostoru, který nabízí každému něco,
a dohromady tak obsáhne (nejen) kulturní potřeby všech obyvatel našeho regionu v odpovídající
kvalitě.
Třiadvacátého května tedy otevíráme nový kulturní prostor, který dostal název KUS. Více si
o něm přečtete v samostatném článku uvnitř časopisu, já bych zde chtěl jen podotknout, že se těším.
Těším se, že budeme moci realizovat nové formáty, pro něž dosud nebylo v našem kulturním domě
místo. Těším se na koncerty, literární večery, komorní divadla, diskuse nad nejrůznějšími spole-

čenskými tématy. Těším se na nové příjemné místo pro odpočinek, relaxaci, pro setkání s přáteli.
Je to již 25 let, co Turnov i celou naši zemi (snad
navždy) opustily okupační armády. K tomuto významnému výročí pořádá Muzeum Českého ráje
ve spolupráci s Městem Turnov a Kulturním centrem Turnov v Městském divadle panelovou diskusi a promítání dokumentárního filmu Milana
Brunclíka. Je mi ctí, že se na akci můžeme podílet
a pomoci všem nám připomínat významné dějinné okamžiky. Třeba alespoň nepatrně přispějeme
k tomu, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Svět je dnes velmi nestabilní místo k životu
a známe to: kdo nezná svou minulost… Srdečně
vás proto ve čtvrtek 21. května zvu k návštěvě divadla!
Květen je opravdu barevný měsíc. My všechny
jeho barvy rádi ještě zdůrazníme 26. května koncertem skupiny Žlutý pes, která zahraje určitě
i píseň o tom, že Modrá je dobrá. A třeba dojde i na
jiné barvy.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pátek 1. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný, dabing
175,–/145,– děti do 15 let

sobota 2. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 3D
animovaný/dobrodružný
140,–/120,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Poﬁád jsem to já
drama

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný, dabing
175,–/145,– děti do 15 let

nedûle 3. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma
animovaný/dobrodružný
125,–/100,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 2D
akční/dobrodružný, dabing
140,–/110,– děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
Poﬁád jsem to já
drama

18.00 – KINO SFÉRA
Sibiﬁ
Cestovatelský klub

70,–

stﬁeda 6. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Slídil
Filmový klub
100,– / 80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 7. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Velká nádhera
Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Ex Machina
drama/sci-fi

50,–

110,–

110,–

sobota 9. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Oveãka Shaun ve filmu
animovaný/komedie
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Jimmyho tanãírna
drama

nedûle 10. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Oveãka Shaun ve filmu
animovaný/komedie
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 2D
akční/dobrodružný, titulky
130,–/105,– děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
Jimmyho tanãírna
drama

100,–

pondûlí 11. kvûtna

pátek 8. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Ex Machina
drama/sci-fi

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Age of Ultron 3D
akční/dobrodružný, dabing
165,–/140,– děti do 15 let

100,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Îena za pultem 2: Pult
osobnosti
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
vyprodáno

úter˘ 12. kvûtna
20.00 – KC ST¤ELNICE
Jaroslav Samson Lenk
a Radim Zenkl
koncert
v předprodeji 120,–/na místě 160,–

100,–

úter˘ 5. kvûtna
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50,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Sa‰a Ra‰ilov
a Petr Vydra
Pohovka
200,–/senioři na OSV 140,–
19.30 – KINO SFÉRA
·ílen˘ Max:
Zbûsilá cesta 3D
sci-fi/akční

140,–

LETNÍ KINO
Majáles
pořádají studenti SUPŠ

pátek 15. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
·ílen˘ Max:
Zbûsilá cesta 3D
sci-fi/akční

140,–

14.30 – KINO SFÉRA
Pírkovo dobrodruÏství
3D
animovaný/rodinný
130,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Do loÏnice vstupujte
jednotlivû
volné divadelní představení
v předprodeji 370,–/na místě 400,–
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ãtvrtek 14. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Velká nádhera
Kino nejen pro seniory

sobota 16. kvûtna

pondûlí 4. kvûtna

8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O víle Modrovlásce
představení pro školy + veřejnost
dle místa sezení 40,–/30,–/20,–

stﬁeda 13. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Pestrobarvec
petrklíãov˘
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

Majáles SUP· zahájí sezónu letního kina.

17.00 – KINO SFÉRA
Zabijáci
thriller/krimi

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ladíme 2
komedie/hudební

110,–

kulturní pﬁehled
nedûle 17. kvûtna

sobota 23. kvûtna

14.30 – KINO SFÉRA
Pírkovo dobrodruÏství
2D
animovaný/rodinný
100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Ladíme 2
komedie/hudební
19.30 – KINO SFÉRA
Zabijáci
thriller/krimi

110,–

100,–

úter˘ 19. kvûtna
14.00 – KC ST¤ELNICE
Diskotéka Fokus

17.00 – KINO SFÉRA
Den blbec
komedie/akční

úter˘ 26. kvûtna
110,–

19.30 – KAVÁRNA KUS
Slavnostní otevﬁení
kulturní kavárny KUS
19.30 – KINO SFÉRA
Îivot je Ïivot
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Samba
Filmový klub
100,–/ 80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 21. kvûtna
50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ pán
loutkový

20.00 – KC ST¤ELNICE
Îlut˘ pes
koncert

140,–

pátek 29. kvûtna
190,–

stﬁeda 27. kvûtna

110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Dvacet prstÛ
za klavírem
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Stále spolu
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

100,–

ãtvrtek 28. kvûtna

15.00 – KC ST¤ELNICE
Sonet
Nedělní odpolední čaje
50,–/s permanentkou 30,–

10.00 – KINO SFÉRA
Hodinov˘ manÏel
Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Poltergeist 3D
horor/thriller

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského zastupitelstva

140,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Turnov bez sovûtské
armády
19.30 – KINO SFÉRA
·ílen˘ Max:
Zbûsilá cesta 2D
sci-fi/akční

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
San Andreas 3D
dobrodružný/katastrofický

100,–

nedûle 24. kvûtna

stﬁeda 20. kvûtna

10.00 – KINO SFÉRA
Hodinov˘ manÏel
Kino nejen pro seniory

14.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ pán
loutkový

19.30 – KINO SFÉRA
Den blbec
komedie/akční

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
San Andreas 3D
dobrodružný/katastrofický

140,–

20.09 – RESTAURACE DIVIZNA
Messer veãírek
v Diviznû
50,–/žáci ZUŠ zdarma

sobota 30. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 3D
animovaný/dobrodružný
130,–/110,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Dítû ãíslo 44
drama/thriller

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zemû zítﬁka
sci-fi/mysteriózní
130,–/105,– děti do 15 let

nedûle 31. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Koneãnû doma 2D
animovaný/dobrodružný
110,–/90,– děti do 15 let
110,–
17.00 – KINO SFÉRA
Zemû zítﬁka
sci-fi/mysteriózní
130,–/105,– děti do 15 let

pátek 22. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Îivot je Ïivot
komedie

110,–

22.00 – KINO SFÉRA
Poltergeist 3D
Horror Night

140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dítû ãíslo 44
drama/thriller

110,–

O odchodu sovûtské armády se bude diskutovat v divadle.
kvûten 2015
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Kino Sféra

FK
Avengers: Age of Ultron

Koneãnû
doma

Poﬁád
jsem to já

Slídil

Velká
nádhera

Cel˘ t˘m Avengers se podruhé
schází na filmovém plátnû.

Jak se s invazí mimozem‰ÈanÛ
vypoﬁádá vynalézavá dívka Tipy?

Julianne Moore v roli matky, která
onemocní Alzheimerovou chorobou.

Jak daleko je ochoten novináﬁ
zajít v honbû za pﬁíbûhem?

Pﬁíbûh stárnoucího spisovatele a novináﬁe
na pozadí Ïivota ﬁímské smetánky.

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2015, 145 min., 12+

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2015, 92 min., dabing

drama, USA,
2014, 99 min., titulky

3D so 2. 5. – 14.30 hodin / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 3. 5. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D so 30. 5. – 14.30 hodin / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 31. 5. – 14.30 hodin / 110 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

so 2. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 3. 5. – 19. 30 hodin / 100 Kã

2D tit ãt 30. 4. – 00.01 / 140 Kã / 100 Kã v kost˘mu – pÛlnoãní premiéra
3D tit ãt 30. 4. – 19.30 / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
3D dab pá 1. 5. – 19.30 / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
3D dab so 2. 5. – 19.30 / 175 Kã / 145 Kã dûti do 15 let
2D dab ne 3. 5. – 17.00 / 140 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab so 9. 5. – 19.30 / 165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D tit ne 10. 5. – 17.00 / 130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let

FK

FK

Ex Machina

Oveãka Shaun
ve filmu

Jimmyho
tanãírna

Skvûle hodnocen˘ film o stvoﬁení
umûlé inteligence.

Îivot na farmû rozhodnû
nemusí b˘t nuda.

O populární venkovské tanãírnû
irského aktivisty.

Film s podmanivou
a smyslnou atmosférou.

drama, VB, 2014,
106 min., 15+, titulky

drama, VB, 2014,
104 min., 15+, titulky

so 9. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 10. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã

st 13. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/sci-fi, USA,
animovan˘/komedie, VB/FR,
2015, 108 min., 15+, titulky
2015, 85 min., dabing
ãt 7. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 8. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
6|
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so 9. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 10. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã

drama/komedie, I,
krimi/drama, USA,
2014, 117 min., 15+, titulky 2013, 141 min., 15+, titulky
ãt 7. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
st 6. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
ãt
14.
5. – 10.00 hodin / 50 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti
– Kino nejen pro seniory

Pestrobarvec ·ílen˘ Max:
Pírkovo
petrklíãov˘ Zbûsilá cesta dobrodruÏství
T. Hardy a C. Theron bojují
Ptaãí sirotek Pírko se snaÏí
v postapokalyptickém svûtû silniãních válek. zvládnout svojí první cestu do Afriky.
sci-fi/akãní, AUS, 2015,
100 min., 15+, titulky

animovan˘/rodinn˘, F,
2014, 90 min., dabing

3D ãt 14. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D so 16. 5. – 14.30 hodin / 130 Kã
3D pá 15. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã
2D ne 17. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
2D ãt 21. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

Kino Sféra

FK
Zabijáci

Ladíme 2

Samba

Hodinov˘
manÏel

Îivot
je Ïivot

Mal˘ pán

Kam povedou vy‰etﬁovatele stopy
dvacet let staré série vraÏd?

Jsou miláãky obecenstva, ale co se stane,
Pﬁíbûh kﬁehkého pouta mezi
Nov˘ ãesk˘ film s B. Polívkou o ãtyﬁech âeská komedie o snaze rodiãÛ zajistit Loutkov˘ film o hledání nûãeho, co nám
aÏ se veﬁejné mínûní obrátí proti nim? pﬁistûhovalcem a vyhoﬁelou manaÏerkou. kamarádech, kter˘m vypustili bazén.
sv˘m dcerám vhodné Ïenichy.
schází a pﬁitom leÏí pﬁímo pod nosem.

thriller/krimi, DK, 2014,
119 min., 15+, titulky

komedie/hudební, USA,
komedie/drama, F,
2015, 113 min., 12+, titulky 2014, 120 min., 12+, titulky

so 16. 5. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 17. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã

so 16. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 17. 5. – 17.00 hodin / 110 Kã

st 20. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie, âR,
2014, 100 min., 12+

komedie, âR,
2015, 95 min., 12+

loutkov˘, âR,
2014, 83 min.

ãt 21. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 28. 5. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

pá 22. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 23. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

so 23. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 24. 5. – 14.30 hodin / 100 Kã

San Andreas
Dítû ãíslo 44
3D

Zemû zítﬁka

FK
Poltergeist
3D

Den blbec

Stále spolu

Remake hororového pﬁíbûhu o rodinû Co v‰echno se vám mÛÏe pﬁihodit jako Dokument o rodinû, která se snaÏí sv˘m Dwayne Johnson alias Rock na cestû Film o hledání sériového vraha navzdory
Goerge Clooney hledá v ãase
terorizované dûsiv˘mi bytostmi.
rukojmím pﬁi bankovní loupeÏi? dûtem nabídnout jiné neÏ obvyklé hodnoty. za záchranou své rodiny po zemûtﬁesení. reÏimu stalinistického Sovûtského svazu. a prostoru utopick˘ „Tomorrowland“.
horor/thriller, USA,
komedie/akãní, N,
2015, 100 min.,12+, dabing 2014, 110 min., 12+, titulky
pá 22. 5. – 22.00 hodin / 140 Kã
– Horror Night
ne 24. 5. – 17.00 hodin / 140 Kã

so 23. 5. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 24. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

dokumentární, âR,
2014, 75 min.
st 27. 5. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

dobrodruÏn˘/katastrofick˘,
drama/thriller, USA,
USA, 2015, 100 min., titulky 2015, 137 min., 15+, titulky
ãt 28. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã
pá 29. 5. – 19.30 hodin / 140 Kã

so 30. 5. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 31. 5. – 19.30 hodin / 110 Kã

sci-fi/mysteriózní, USA,
2015, 100 min., dabing
so 30. 5. – 19.30 hodin / 130 Kã
/ 105 Kã dûti do 15 let
ne 31. 5. – 17.00 hodin / 130 Kã
/ 105 Kã dûti do 15 let
kvûten 2015
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Mûstské divadlo

Do loÏnice vstupujte jednotlivû
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou
postelí může být náhle těsná… Přesně takové převýšení poptávky nad kapacitou nastane v bláznivé
komedii známých anglických dramatiků Raye
Cooneye a Johna Chapmana.

marádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu
oplatit. Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám bytovému architektovi Spenlowovi,
který v té době sídlo Markhamových zvelebuje.
Velkolepému zmatku tak nelze zabránit...

Philip Markham se svou ženou Joanou původně
plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto
hodlá k jednomu ze svých četných mimomanželských záletů využít Philipův obchodní společník
Henry Lodge. Netuší ale, že za stejným cílem
k Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina ka-

pondûlí 4. kvûtna od 19.30 hodin
Do loÏnice vstupujte jednotlivû
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 370 Kã, na místû 400 Kã

O víle Modrovlásce
Příběh vás zavede do lesního království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která Matěje
s Andělkou odmění za dobrý skutek kouzlem. Jak
si Matěj s Andělkou s darem od víly Modrovlásky
poradí? Přinese jim štěstí, anebo smůlu?
Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, který
v sobě skrývá poznání o tom, že ani největší kouzlo
nemá žádnou cenu, když člověku vládně chamtivost,
lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou
a učí nás přemýšlet hlavou a jednat srdcem.

Pohádkový příběh z Podkrkonoší, na motivy pohádky Svatavy Pavlové napsala Hana Hessová.
Vhodné pro děti od 3 do 11 let.

úter˘ 5. kvûtna od 8.30 a od 10 hodin
O víle Modrovlásce
pﬁedstavení pro ‰koly a veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné dle místa sezení 40 Kã/30 Kã/20 Kã

Sa‰a Ra‰ilov se rozpovídá na kvûtnové Pohovce
Oblíbený český herec Saša Rašilov bude na květnové
Pohovce hostem moderátora Petra Vydry.
Stálý člen souboru Národního divadla je známý
nejen z divadelních představení Cyrano z Bergeracu či Naši furianti, ale také z filmů jako Šakalí
léta a Samotáři a samozřejmě i z televizních seriálů Ordinace v Růžové zahradě nebo Život na
zámku a Rodinná pouta. V současnosti hraje
v Divadle Na zábradlí. Kromě toho také propůjčuje svůj hlas mnoha zahraničním hercům a za své
8|
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umění dostal i Cenu Františka Filipovského za dabing. Byl ženatý s herečkou Vandou Hybnerovou,
se kterou má dvě dcery, Antonii a Josefinu.

ãtvrtek 14. kvûtna od 19 hodin
Sa‰a Ra‰ilov a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

hudební pozvánky

Jaroslav Samson Lenk a Radim Zenkl
Netradiční koncert dvou zdánlivě nesourodých hudebníků se chystá na turnovskou Střelnici.
Jaroslav Samson Lenk je český folkový a trampský
písničkář, Radim Zenkl je světovým mandolinistou a flétnistou. Toto na první pohled neobvyklé
spojení dalo vzniknout pestrému a vyváženému
pořadu, ve kterém zazní Samsonovy písničky, Radimovy instrumentálky a keltské a středověké
skladby. Oba interpreti se na pódiu vzájemně inspirují a doplňují, jde o velmi působivý hudební
zážitek. Jaroslav Samson Lenk patří dlouhodobě
k předním osobnostem českého folku. Vystupuje

Zenkl je jedním z předních světových hráčů na
mandolínu. Obohatil svět o novou techniku hry
na tento nástroj, takzvaný „zenkl style“, který zní
jako by hrály dva nástroje současně.

také se svou kapelou Samson a jeho parta, v triu
s Vlastou Redlem a Slávkem Janouškem. Radim

úter˘ 12. kvûtna od 20 hodin
Jaroslav Samson Lenk
a Radim Zenkl
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã, na místû 160 Kã

Sonet nachystá pﬁíjemné taneãní odpoledne
Nedělní odpolední čaje se v budou v květnu konat
pod taktovkou kapely Sonet, která má nezvykle široký repertoár a zatančí si na ni snad každý.
Sonet založil původně kolem roku 1954 kapelník
Josef Kovář a o tři roky později pak vznikl rozšířený
taneční orchestr a ze 70. a 80. let také pochází mezi
lidmi zažitý název Koloranka, Kolora 07 v Košťálově totiž kapele poskytovala záštitu. Sonet hraje ve
složení Jiří Jína, Vlaďka Jínová, Jana Jírová, Milo-

slav Brož, Martin Jína, Milan Červinka, Vojta Jína,
Martin Petrák.

nedûle 24. kvûtna od 15 hodin
Sonet
Nedûlní odpolední ãaje
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã, s permanentkou 30 Kã

Ondﬁej Hejma pﬁiveze Îlutého psa
Známá a populární rock’n’rollová kapela Žlutý
pes v čele s muzikantem Ondřejem Hejmou přijede
v květnu i do Turnova.
Žlutý pes je svěží česká rocková kapela působící
od roku 1978. Nápad založit kapelu, která by se
prezentovala bluesovým bigbítem či jižanským
rockem přepadl překladatele z angličtiny a čínštiny a novináře Ondřeje Hejmu v létě roku 1978.
Skupina dvakrát změnila název nejprve na Tomahawk a později na Hudebně zábavnou skupinu

Ondřeje Hejmy. Získala Zlaté desky a Ceny akademie populární hudby Anděl. Mezi největší hity
skupiny patří písně Sametová, Modrá je dobrá či
Náruživá.

úter˘ 26. kvûtna od 20 hodin
Îlut˘ pes
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 190 Kã
kvûten 2015
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Dvacet prstÛ za klavírem
Večer věnovaný klavíru na čtyři ruce. Vystoupí turnovští pianisté Bohuslav Lédl a Martin Hybler,
kteří přednesou skladby ze své vlastní tvorby a dalších autorů, např. Antonína Dvořáka a Morise
Ravela.

o svém albu Na pohodu, které zazní i na květnovém Turnovském hudebním večeru.)

stﬁeda 27. kvûtna od 19.30 hodin
Dvacet prstÛ za klavírem
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

...Mám rád okamžiky, kdy mohu usednou ke čtyřruční hře. S oblibou se nechávám strhnout živým
proudem znějících tónů, které dokážou rozveselit
den a zahnat chmurné myšlenky. (Martin Hybler

Divoká pﬁíroda Sibiﬁe s Tomá‰em Kube‰em
Cestovatelský klub vás tentokrát vezme na drsnou
výpravu divočinou východní Sibiře, poznáte místní
panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty
a buddhistickým Burjatskem.

novinář a cestovatel. Poznávání odlišných kultur
se věnuje už od dětství, několik let prožil putováním po Africe, procestoval i Asii a dohromady
navštívil víc než 90 zemí světa.

Na diashow cestovatele Tomáše Kubeše uvidíte
také město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu
Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu a její Stolby,
silnici koster do Magadanu, spoustu vodky, Krasnojarsk, Irkutsk, Bajkal, Burjatsko, Ulan Ude a znovu oživený buddhismus. Tomáš Kubeš je fotograf,

úter˘ 5. kvûtna od 18 hodin
Sibiﬁ
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

Turnov bez sovûtské armády
Pětadvacet let od odchodu sovětských vojsk z Turnova a z Československa.
Ve čtvrtek 21. května se v Městském divadle uskuteční panelová diskuse u příležitosti 25. výročí odchodu sovětské armády z Turnova a z Československa. Do diskuse přijali pozvání hudebník
a politik Michael Kocáb, který byl jedním z hlavních iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území
Československa, první polistopadový starosta
Turnova Václav Šolc, bývalý turnovský zastupitel
a hlavní koordinátor odchodu z Turnova Josef
Kunetka a turnovský filmový dokumentátor a pa10 |
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V průběhu večera bude promítnut dokument
Milana Brunclíka Příliš mnoho otázek o nezodpovězených otaznících, které zůstávají i po čtvrtstoletí od konce sovětské okupace Turnova. Pořádá
Muzeum Českého ráje ve spolupráci s Kulturním
centrem Turnov a Městem Turnov.

mětník Milan Brunclík. Moderování diskuse se
ujme redaktorka Českého rozhlasu Lenka Šumová.

ãtvrtek 21. kvûtna od 18 hodin
Turnov bez sovûtské armády
panelová diskuse + promítání filmu
Mûstské divadlo
vstup zdarma

KCT informuje

Na KUS ﬁeãi do kulturní kavárny na Stﬁelnici
V druhé polovině května otvíráme na Střelnici
místo dosavadní restaurace zbrusu novou kulturní
kavárnu s názvem KUS, tedy KUlturní Střelnice.
Těšit se můžete na nekuřácké prostředí a lákavou
nabídku občerstvení a nejrůznějších dobrot.
Oficiální provoz zahájíme 23. května, kdy se bude
jíst, degustovat víno a popíjet svijanský speciál
450 za speciální ceny. A bude se i tančit, neboť jako zvláštní host večera vystoupí DJ Mardoša ze
skupiny Tata Bojs.
V nové kulturní kavárně budeme pravidelně pořádat koncerty menšinových žánrů od jazzu po
metal, autorská čtení i literární večery, promítání,
diskuse a další akce. Samozřejmě pokračujeme
i s koncerty regionálních kapel. KUS bude hudební, KUS bude literární, KUS bude filmový, KUS
bude barevný. Přes den bude KUS kavárny vyhra-

zený dětskému koutku. A po večerech si tu KUS
zábavy užijí i dospělí.
KUS nabídne vedle kávy také kvalitní tuzemská
i zahraniční vína, lihoviny a pivo z pivovaru
Svijany. Kromě toho budete moct přijít i na KUS
dobrého jídla. Naše moderní kavárna se bude držet

současných gastronomických trendů, ochutnat
budete moct fresh nápoje, čerstvé domácí zákusky, poháry, ale i saláty a jiné dobroty z kategorie
raw food. V létě se budete moct zastavit na KUS
grilovaného masa nebo hamburger a vychutnat si
ho venku na zahrádce. Při konání větších akcí na
Střelnici budeme mít připraveno k zakousnutí
KUS něčeho pořádného.
Od září chystáme víkendové brunche, což jistě
uvítají nejen rodiny s dětmi. KUS pohody si budete moct užít díky spojení dobrého jídla, společenské události a příjemného odpočinku v čase mezi
snídaní a obědem. Děti si zajdou do kina Sféra na
pohádku a vy posedíte u dobrého jídla a pití.
Ideální program na rodinný den.
KUS najdete na našem webu i facebooku, kde
budeme pravidelně zveřejňovat novinky, program
i speciální akce a nabídky.

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

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

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
4. kvûtna – Do ložnice vstupujte jednotlivě (volné divadelní představení) 370,–
5. kvûtna – Sibiř (Cestovatelský klub) 70,–
11. kvûtna – Žena za pultem 2: Pult osobnosti
(vyprodáno)
12. kvûtna – Jaroslav Samson Lenk a Radim
Zenkl (koncert) 120,–
14. kvûtna – Pohovka – Saša Rašilov 200,–/
seniorské vstupné 140,– pouze na OSV
24. kvûtna – Sonet (Nedělní odpolední čaje) 50,–/
s permanentkou 30,–
26. kvûtna – Žlutý pes (koncert) 190,–
27. kvûtna – Dvacet prstů za klavírem
(Turnovský hudební večer) 100,–

Nedostáváte do schránky
Hlasy a ohlasy Turnovska?
Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra
na Stﬁelnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,
v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stﬁelnici.
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného,
mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stﬁelnice,
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese
romana.kefurtova@kcturnov.cz.
kvûten 2015
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
ãtvrtek 7. kvûtna od 16.30 hodin, galerie muzea
VernisáÏ v˘stavy
Bitva pod Hrubou Skálou
Zveme vás na výlet po stopách největšího exponátu turnovského muzea a zároveň jedné z největších olejomaleb v Evropě. Jeho podivuhodnou
historii představí hlavní letošní výstava muzea nazvaná Bitva pod Hrubou Skálou.
Už čtyři desetiletí považujeme obraz Pobití
Sasíků pod Hrubou Skálou za jednu z důležitých
regionálních atrakcí. Ale kdy, jak a proč vznikl? To
jsou otázky, na které odpovídá výstava Bitva pod
Hrubou Skálou, ale nejen na ně.
Už v době vzniku obrazu byl autor předlohy
Mikoláš Aleš kritizován, že bitvu, která se měla
odehrát v roce 1203, zasadil do éry starých Slovanů a Germánů oděných v kůžích, s mlaty, sekerami a bronzovými meči, zatímco raný středověk
už byl dobou rytířů. Návštěvník výstavy si bude
moci porovnat Alšův obraz s reálnými zbraněmi
a zbrojí kolem roku 1200. Rytíř v kroužkové zbroji a na koni v životní velikosti však nebude jedinou
atrakcí výstavy.
Na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze
v roce 1895 byl obraz Pobití Sasíků vystaven jako
dioráma, s plastickým popředím, aby na diváka působila dokonalá prostorová iluze. O rekonstrukci
této původní instalace se zde rovněž pokoušíme.
Než ale divák k této atrakci dospěje, okusí i něco z dávné atmosféry národopisné výstavy, kterou
tu připomene kaleidoskop dobových fotografií
a vitrín s předměty, které v Praze 1895 reprezentovaly pojizerskou lidovou kulturu. Důležitým doprovodem pak bude část expozice věnovaná takzvaným Rukopisům, falzům středověké české lyriky,
v jejichž pravost se dlouho věřilo a které inspirovaly generace českých výtvarníků 19. století.
Ostatně turnovský obraz Pobití Sasíků je jednou
z několika ilustrací básně Beneš Heřmanov
z Rukopisu královédvorského. Výstava Bitva pod
Hrubou Skálou pořádaná ke 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské a existence jedné
12 |
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od 2. dubna do 17. kvûtna, v˘stavní sál muzea
2+2 Roztoãilovi
Obrazy, keramika, šperk, restaurování. Výstava
představí tvorbu dvou generací rodiny výtvarníků
z Malé Skály.
do 11. ãervna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Za les – Libu‰e PraÏáková
Maluje to, co žije, a její život se odráží v její tvorbě.
Nejde o žádné angažované umění, ale vnitřní zpověď a dokumentaci filozofie jejího vlastního hledání cesty. A popravdě neví, co jiného by měla dělat.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû pondûlí
kvûten–záﬁí 9.00–17.00 hodin
ﬁíjen–duben 9.00–16.00 hodin
z největších evropských olejomaleb tak slibuje
spoustu neobvyklých diváckých zážitků.
do 7. ãervna
Poklad!!! Poklady a depoty
od pravûku po souãasnost
„Poklad!!!“ Výkřik, který od nepaměti vzrušuje
dobrodruhy a snílky. Výstava Poklad!!! chce ukázat, jak si poklad (archeologové pro něj raději
používají výraz depot) představovali lidé od doby
kamenné po současnost, jak se měnila představa
o tom, co je cenné.
Nejstaršími exponáty proto budou ukázky z jednoho z mála depotů neolitických kamenných nástrojů, následují měděné a bronzové zbraně
a ozdoby. Své místo však v expozici naleznou
i předměty ze železa, protože i ty bývaly coby drahocenný poklad dočasně ukládány do země. Ale
protože jsme věrni koncepci muzejní Klenotnice
neboli trezoru, budou na výstavě převažovat výrobky z drahých kovů.
Specifickým druhem pokladu je poklad chrámový, který se při kostelích a klášterech utvářel
dary bohatých donátorů. V závěru připomenou
nejmladší exponáty uložené kolem poloviny 20. století doby a události teprve nedávno minulé: okupaci, po ní odsun sudetských Němců nebo únorový
komunistický převrat a znárodňování, vždy poznamenané nejistotou a obavami z budoucnosti.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která bude otevřena 1. dubna tohoto roku na
Dlaskově statku v Dolánkách. Je věnována tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních matriálů – dřeva a proutí. Stálá expozice, která
bude na Dlaskově statku zpřístupněna po celý rok,
se proto možnostem zpracování dřeva věnuje.
Seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků,
truhlářů i řezbářů, košíkářů a dalších výrobců, pro
které bylo dřevo lehce dostupným materiálem. 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. Samostatná
část expozice je pak věnována podomácké výrobě
v Pojizeří, pro kterou byly nástroje a náčiní vyrobené
ze dřeva nezbytné – zpracování lnu a tkalcovství
a podomáckému broušení drahých kamenů.
Otevírací doba Dlaskova statku: dennû kromû pondûlí
duben–ﬁíjen 9–16 hodin
ãerven–srpen 9–17 hodin
prosinec
9–16 hodin

ohlasy

Staroãeské ﬁemeslnické trhy Turnov 2015
Kulturní program

13.30–14.30 JIŘÍ SCHMITZER

sobota 30. kvûtna, park

15.00–16.00 MDŽ – Beata Bocek, Lucie
Redlová, Jitka Šuranská

10.00–11.30 HUDBA U MĚSTA VÍDNĚ
a SPOLEK JABLONECKÝCH DAM A PÁNŮ
– staropražské a kramářské písně

16.30–18.00 CIGÁNSKI DIABLI – světová
špička etno a worldmusic

12.00–13.00 WALDOVY MATUŠKY

nedûle 31. kvûtna, atrium

13.00
Předání ocenění Mistr tradiční
rukodělné výroby Libereckého kraje nominovaným řemeslníkům

Program pro děti

13.15–13.45 TME DIVADLO – chůdové představení „Hombres na cestách“
14.00–15.15 KAŠPÁREK V ROHLÍKU –
Bejbypank
16.00–17.30 HANA A PETR ULRYCHOVI
A JAVORY BEAT

sobota 30. kvûtna, atrium
Písničkářská scéna
11.00–12.00 PRANIC – Hudební skupina
12.30–13.30 ZRCADLA – Folkrock

10.30–11.15 DIVADLO ROLNIČKA
„Řemeslnické písničky“
16.00–16.30 VOZICHET – „Černý mstitel“
loutkové divadlo
17.30–18.30 JOSEF KLÍMA a NA VLASTNÍ
OČI BAND
V sobotu v areálu tržiště přehlídka auto- a motoveteránů Tatra Veteran CAR CLUB Semily.

nedûle 31. kvûtna, park
Festival worldmusic a alternativní hudby

14.00–15.00 IVO JAHELKA

10.30–11.30 POLETÍME? original banjo punk
future jazz kántry v turbošansonovém duchu

15.30–16.00 VOZICHET – „Karmen“ opera
pro děti

12.00–13.00 LOS PERDIDOS – punk s latinskoamerickým folklórem

sobota 30. kvûtna od 9 do 15 hodin, Z· Skálova
V˘stava Drah˘ kámen Turnov
2015
Až budete procházet Staročeskými trhy, přijďte se
také podívat přes ulici do základní školy ve
Skálově ulici. Za dobrovolné vstupné tu uvidíte
acháty sběratelů z Podkrkonoší i spoustu minerálů a broušených kamenů z celého světa. Den otevřených dveří na „šperkárně“, naše výstava kamenů a Staročeské trhy tvoří příjemnou trojici akcí,
které najdete v jednom dni na jednom místě.
Prodejní výstavu pořádá Radek Mikule – KÁMEN
ŠPERK ve spolupráci s přáteli turnovského kamenářství.

11.30–12.30 HONZA ONDER a TANEČNÍ
HRÁTKY
13.30–14.15 DIVADLO EMILLION
„Cirkus plný loutek“
15.15–16.30 DIVADLO EMILLION
„Indiánská pohádka“
vstupné:
dospělí 70 Kč, senioři 50 Kč, děti a studenti 30 Kč
Změna programu vyhrazena.
Staročeské řemeslnické trhy 2015 proběhnou za
finanční podpory Libereckého kraje a Města
Turnov. Pořadatelem akce je Spolek přátel Muzea
Českého ráje a Muzeum Českého ráje v Turnově.
pátek 29. kvûtna od 18 hodin, kostel sv. Vavﬁince
Noc kostelÛ v Tatobitech
Spolek Dědina v Tatobitech opět v letošním roce
připravuje programovou část na Noc kostelů. Tato
dnes již celoevropská akce se bude konat v Tatobitech v kostele svatého Vavřince. Zahraje Duo
příčných fléten (Monika Havrdová, Pavla Bartoňová) a Podkrkonošský smyčcový kvartet (Magdalena Čapková, Václav Šikola, Karolina Kočová,
Adam Štěpánek). Slovo o historii přednese
Pravoslav Valný, poezii Petr Pešek. Věříme, že i letošní rok bude toto setkání v našem chrámu příjemné a též úspěšné. Podrobný program večera
bude zveřejněn v květnovém čísle Informáčku.
kvûten 2015
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz
tel.: 481 366 255-6
Stromy – Eva Matylda Jiﬁiãková
I v měsíci květnu můžete v Galerii U Zlatého beránka (v 1. patře infocentra) zhlédnout výstavu
Stromy. Výstava je uspořádána jako výběr deseti
barevných velkoplošných tisků fotografií stromů
z připravované básnické sbírky Stromy.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
otevírací doba v kvûtnu: dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin
Turnovská synagoga se po zimě znovu otevírá
návštěvníkům v pátek 1. května.
nedûle 17. kvûtna od 17 hodin, Synagoga Turnov
Klezmer – hudba
v˘chodoevropsk˘ch ÎidÛ
Koncert skupiny Trombenik. Vstupné 100 Kč.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v kvûtnu:
dennû kromû pondûlí 9 aÏ 17 hodin
pátek 1. kvûtna od 14 hodin
Zdenûk Zahradník – Máj
Melodram na báseň K. H. Máchy, v letošním roce
v novém nastudování.
sobota 2. kvûtna od 14 hodin
Ëululum
Divadelní spolek Přepeře představuje francouzskou komedii Georgese Feydeaua.
pátek 15. kvûtna od 18 hodin
Zpívání s Daliborem
Podvečerní koncert se známým písničkářem
Daliborem Cidlinským a jeho hosty.
sobota 16. kvûtna od 10 do 17 hodin
PouÈ na Vald‰tejnû
pátek 29. kvûtna od 17 do 22 hodin
Noc kostelÛ
Kulturní program, ve kterém účinkují
E. a B. Lédlovi, A. Kulíšková, R. Rejšek a P. Holas.
14 |
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od 1. kvûtna do 30. ãervna
V aleji sedmi stromÛ
Výstava obrazů malířky Evy Hrejsemnou.
Vernisáž výstavy – pátek 22. května od 17 hodin,
Synagoga Turnov
Hudební vystoupení zajistí písničkářka Krystyna
Skalická z Prahy a skupina Žen z Brna. Průvodní
slovo přednese básník Miroslav Marusjak z Olomouce.
Eva Hrejsemnou představí na své výstavě tvorbu něžných barev a zasněných vizí, které diváka
donutí zastavit se a vnímat své pocity. Malířka ke
své tvorbě říká: „Maluji od dětství. Rodiče o mně
doposud vyprávějí, že když se mi poprvé dostala
barvička do rukou, už jsem se ji nepustila. Celý život maluji, někdy více, někdy méně, jak se kdy vede, ale je to už taková moje životní droga, která mi
pomáhá vyjádřit životní štěstí. Ale také překlenout
životní ztráty, zklamání a těžká období. Malováním vyjadřuji nitro, sny, představy, iluze, vlastní

niterní realitu. Mojí inspirací je příroda, všechna
její nádhera, zajímavé tváře a také vlastní fantazie.“ Ač žila v různých místech Česka, natrvalo
Eva zakotvila na Turnovsku: „Turnovsko je kraj,
který jsme si s manželem vybrali k životu a natrvalo se zde usadili. Výběr nebyl náhodný, ale dobře
promyšlený, společně jsme hledali kraj a vesničku, kde bychom mohli žít obklopeni přírodou a já
se mohla věnovat kromě malování i koníčkům –
zahradě a zvířatům.“
Návštěvníkům výstavy Eva vzkazuje: „Poznávám,
že čím déle maluji, tím lépe se mi vyjadřují vlastní
představy. Ruka mne více poslouchá. Svou výstavou bych chtěla do duší návštěvníků vložit klid
a pohodu, kterou mám v duši. Někdy samozřejmě
i já cítím neklid a žal. To prožívá snad každý člověk
ve svém životě. Potěší mne, když obrazy návštěvníky jakýmkoliv způsobem osloví a zanechají
v nich zážitek.“

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz
stﬁeda 6. kvûtna od 18 do 19 hodin
Semináﬁ: Prokrastinace
Odkládáte věci na poslední chvíli a chcete to změnit? Prvním krokem je dozvědět se o prokrastinaci, co je, co není a jak s ní správně bojovat.
nedûle 10. kvûtna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna batikování, malování
na kameny, medové srdíãko
pro maminku
Tvůrčí výtvarná dílna určená hlavně pro tatínky
s dětmi, vyrábět se budou dárky pro maminky
k svátku matek. Dílnu povedou Iva Dalerová, Eva
Šrajerová a Lenka Zadražilová.
pondûlí 11. kvûtna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
ãtvrtek 14. kvûtna od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova
stﬁeda 20. kvûtna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
úter˘ 26. kvûtna od 14 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Turnov ve váleãn˘ch letech
a kvûtnové události roku 1945
Zajímavé mapování minulosti města Turnova
s Mgr. Davidem Markem, historikem muzea.
Koná se u příležitosti 70. výročí konce 2. světové
války v rámci projektu Paměť národa. Určeno pro
obyvatele penzionu a další zájemce z řad veřejnosti.

úter˘ 12. kvûtna od 9 hodin, Mûstská knihovna Semily
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
– regionální kolo Semily
Regionální kolo 12. ročníku přehlídky v umění vyprávět se koná na počest Jiřího Žáčka, Jana
Wericha a Jana Drdy. Přihlášeni jsou vypravěči ve
věku od 6 do 18 let, zvláštní kategorii tvoří tzv.
„rodinné vyprávění“ rodin s dětmi.
úter˘ 12. kvûtna od 19 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe:
Îidé, kﬁesÈané, muslimové
– Co se dûje v dne‰ním svûtû?
Současná světová situace vypadá hrozivě. Média
nás zahrnují zprávami o islámském terorismu
a hrozbě „střetu civilizací“. Jaké jsou kořeny
a souvislosti současné napjaté situace? Můžeme ji
nějak ovlivnit, a pokud ano, jak? Přednáší Terezie
Dubinová, Ph.D. Vstupné 50 Kč.
stﬁeda 13. kvûtna od 14 do 17.30 hodin; hlavní budova knihovny
Infocaching v knihovnû
Zajímavá cesta za poznáním Městské knihovny
Antonína Marka prostřednictvím QR kódů.
pondûlí 18. aÏ ãtvrtek 21. kvûtna vÏdy od 8 do 12 hodin, dûtské
oddûlení knihovny
Jiﬁí Îáãek dûtem
Hodiny výchovy ke čtenářství pro I. a II. stupně základních škol v rámci projektu Rok Jiřího Žáčka.
Připravila Eva Kordová.

pisy? Trápí vás matriční záznamy v kurentu?
Přijďte se naučit, jak se s tímto písmem poprat.
Cena 470 Kč, předprodej vstupenek v oddělení
pro dospělé.
Výstavy
do 30. ãervna, v˘stavní sálek knihovny
Jiﬁí Fixl: Îáãci i po‰koláci –
V˘stava ilustrací dûtsk˘ch knih
V rámci projektu Rok Jiřího Žáčka se koná výstava ilustrací kmenového ilustrátora akademického
malíře Jiřího Fixla. Ilustrace jsou věnovány převážně známé Encyklopedii pro žáčky.
do 15. kvûtna, Základní umûlecká ‰kola Turnov
Eva Mastníková dûtem
Výstava knižní ilustrace významné české ilustrátorky, malířky Evy Mastníkové.
Soutěž
Pﬁíroda na Zemi – âlovûk v pﬁírodû
Fotografická a výtvarná soutěž pro děti, mládež
i dospělé.
Podmínky soutěže a bližší informace na webových stránkách knihovny a města. Soutěž se koná
v rámci projektu ekologické výchovy Planeta
Země k 60. výročí založení CHKO Český ráj.
Uzávěrka 31. 12. 2015, vyhodnocení se uskuteční v lednu 2016 za účasti zajímavých hostů.

úter˘ 19. kvûtna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer:
Pletené pohádky
Květnový pohádkový podvečer k padesátým narozeninám Večerníčka je věnován pohádkám v podání loutkového souboru Čmukaři. Na děti i rodiče čeká pohádka.
sobota 23. kvûtna od 9 do 17 hodin, sálek mûstské knihovny
Kurz ãtení star˘ch textÛ
s Blankou Lednickou
Pátráte po předcích a nevíte si rady se staršími zákvûten 2015
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Îlutá ponorka
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz
svc.turnov@gmail.com
603 293 957

tvaruje. Materiál i trpělivé pomocníky pro vás nachystáme. Vlastní list z pilky nebo nářadíčko vítáno, ale není podmínkou. Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.

ãtvrtek 7. kvûtna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Sazka olympijsk˘ víceboj
– okresní kolo Z·
Závody pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho.
Disciplíny: sprint 60 m, hod medicinbalem, švihadlo, trojskok, kliky, běh na 1 000 m nebo dribling.

úter˘ 19. kvûtna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Atletické skotaãení pro nejmen‰í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci
Memoriálu Ludvíka Daňka

úter˘ 12. a stﬁeda 13. kvûtna od 9 hodin,
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Pohár âeského rozhlasu v atletice
Atletické závody pro základní školy.

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

úter˘ 19. kvûtna od 14 do 18 hodin,
dvorek a zahrada Îluté ponorky
Malé velké sochání
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Malí i velcí
přijďte si s námi zasochařit! Budeme pracovat
s porézní bílou cihlou, která je měkká a dobře se

pondûlí 17. aÏ pátek 21. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor pro nadané
5 dnů, 5 oborů, spousta zábavy, fyzika, biologie,
logické myšlení, podivuhodný svět filmu, věda.

Aktuální nabídka pro děti
pátek 19. a sobota 20. ãervna
Víkend pro nadané
Program: fyzika, logické myšlení, místo: Rekreační zařízení ARA na Malé Skále. Zdarma.
pondûlí 3. aÏ pátek 7. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou
(English Camp)
– pro Ïáky 1. st. Z·
Program: Harry The Wizard, místo: klubovna Klubu lyžařů ve Struhách.
pondûlí 10. aÏ pátek 14. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou
(English Camp)
– pro Ïáky 2. st. Z·
Program: Hobit’s Journey, místo: klubovna Klubu
lyžařů ve Struhách.
16 |
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V˘stava Zlaté ruãiãky
âeského ráje
Řemesla současnosti jsou tématem chystané výstavy Zlaté ručičky Českého ráje, kterou pořádá
spolek Turnov lidem ve spolupráci se SUPŠ v prostorách BBart v turnovské Žižkově ulici. Od poloviny května tu budou k vidění díla studentů
Střední uměleckoprůmyslové školy Turnov a regionálních umělců a řemeslníků.
Výstava bude zaměřená na rodiny s dětmi.
„Vybírali jsme takové věci, aby se líbily nejen dospělým, ale i dětem. K vidění budou nejrůznější
sochy, třeba lodě, odlévaná a kovaná zvířátka,
nádherný obrovský jezdec na koni, ale i zajímavé
svícny, mříže nebo propracovaná světla,“ zve za
pořadatele Klára Holasová. Část výstavy se bude
věnovat regionálním řemeslníkům a umělcům, je-

sobota 13. ãervna od 14 hodin, park za letním kinem
Den dûtí s Ponorkou
Slavíme Den dětí (bez odhledu na věk) a navazujeme na tradiční rodinnou akci „Bouda v parku“.
Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, živá
zvířata, ukázky techniky, občerstvení pro velké
i malé. Akci realizujeme ve spolupráci s mnoha
spřátelenými organizacemi z Turnova i okolí.
jichž výrobky si budou moct návštěvníci výstavy
také koupit.
„V létě budeme navíc pořádat dílničky pro děti,
a to každý čtvrtek a jednou za čtrnáct dní ve středu
doplněné o rytířská odpoledne,“ upozorňuje na
letní program Holasová
Výstava Zlaté ručičky Českého ráje potrvá do
konce srpna.

kvûten 2015
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

ãtvrtek 21. kvûtna od 8.30 hodin
Prevence koÏních onemocnûní
nohou
Prevence přenosu plísňových onemocnění a bradavic. Osobní konzultace s odborníkem. Na objednání v CPR Náruč.

úter˘ 5. kvûtna od 10 hodin
Jak správnû mluvit na dûti do tﬁí let
Beseda s logopedkou Mgr. Helenou Vackovou.
Jak dát dětem dobrý základ pro správný vývoj řeči,
nejčastější poruchy řeči, vady výslovnosti, opožděný vývoj řeči…
ãtvrtek 7. kvûtna od 15 do 17.30 hodin
Oslava dne vítûzství
Přidáme se společně k oslavám v parku za letním
kinem. Těšíme se na vás s pohybovou a výtvarnou
dílničkou a dětským koutkem.
stﬁeda 13. kvûtna od 10 hodin
Umûní sebeprezentace
pﬁi pracovním pohovoru
Beseda s Michaelou Uchytilovou, Dis. Jak se efektivně prezentovat při pracovních pohovorech.
Důležité je umět se „prodat“ a přesvědčit o svých
kvalitách.
pátek 15. kvûtna od 15 do 17 hodin
S námi nejste sami,

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
od 1. dubna do 31. kvûtna, zákaznické centrum – galerie
Granát Turnov
Podmalby na skle, prodejní
v˘stava prací Janky Schmidtové
Podmalba na skle je jedna z těch krásných věcí,
kterými si naši předkové v malebných chaloupkách roztroušených v horách krátili čas. Právě ti
mě inspirovali k mnoha nádherným námětům –
pečení chleba, tlučení másla, paličkování. Držím
se ale i původních témat, a to biblických námětů.
Tím jsem ze Slovenska znovu přinesla do Orlic18 |
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pátek 22. kvûtna od 10 hodin
Dûtské zlobení
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Kdy dítě zlobí a kdy je poslušné? Máme ho
trestat a jak? Cena za akci 30 Kč.
aneb oslavme společně 15. narozeniny a den rodiny
Slavíme společně 15. narozeniny CPR Náruč
a Den rodiny. Zábavný program pro celou rodinu
(ukázkové hodiny našich kroužků, bohaté občerstvení, mini zoo, překvapení na závěr…) Po celý
den máme pro vás dveře otevřené. Přijďte si prohlédnout naše prostory, miniškolku.
pátek 15. kvûtna od 9 do 17 hodin
Hledáme rodiãe
Otevřené informační setkání pro zájemce o náhradní rodičovství a širokou veřejnost.
kých hor lidové řemeslo, kterým se zde zabývali
skláři v hutích, ale které zde již bylo téměř zapomenuto.

Na turnovském gymnáziu
mají Knihotoã
Knihotoč je celosvětový projekt, který podporuje
putování knih mezi čtenáři. V Turnově se první
Knihotoč otevřel na gymnáziu, jsou tu barevné
police plné knížek všeho druhu, a nejen žáci, ale
i veřejnost si tu mohou knížku půjčit a poté ji vrátit, nechat si ji, nebo předat dál.
Cílem projektu je číst knihy a pak je pouštět do
Knihotoče, tedy do světa, do oběhu a pokusit se
sledovat, kudy putují, kdo je čte a co si o nich myslí.

úter˘ 26. kvûtna od 10 hodin
Zaãínáme s homeopatiky
Beseda s Mgr. Jitkou Šťastnou. Co to jsou homeopatika? Kdy a jak je s úspěchem používat?
úter˘ 26. kvûtna od 16 hodin
Jak pﬁipravit dûti na zmûny
v rodinû
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou. Jak připravit děti na změny v rodině: narození sourozence, stěhování, změna školky
a školy, rozvod. Cena za akci 30 Kč.
„Budeme velmi rádi, když nás poctíte návštěvou
Knihotoče a naleznete knížku, která vám padne
do oka. A kdybyste měli nějakou, kterou už doma
nepotřebujete, neváhejte a doneste ji do studovny
gymnázia (v přízemí vlevo). Budeme vděční za
každý příspěvek,“ říká za organizátory Barbora
Nováková.
Knížky jsou označené buď červeně, ty jsou cennější a měly by se vracet, nebo bíle, ty si mohou
čtenáři i nechat. „Pravidla jsou k přečtení přímo
u Knihotoče, ale nejsou tak důležitá. Jen je potřeba mít na paměti, že nové knížky se musí donést
do studovny, právě kvůli označení,“ vysvětluje
Nováková.
Pokud vás projekt zajímá a chcete znát podrobnosti, zavítejte na oficiální stránky Knihotoče:
www.knihotoc.cz.
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UÏ je to 70 let, ale kvûten je pro na‰i
generaci ãasem vzpomínání
Mé první dojmy z revolučních dnů roku 1945 jsou
spojeny s Benešovem u Semil, kde jsem jako student zavřené Obchodní akademie byl „totálně nasazen“ v továrně Ausbüldungwerk Zittwerk,
nazývané „přeškolárna“. V Semilech na náměstí
jsem zaznamenal nezvyklý hluk a křik, zahlédl
jsem československé vlajky, ale nevěnoval jsem tomu příliš pozornosti. Z okolních kopců sešli totiž
partyzáni a zahájili v Semilech zatýkání Němců
a kolaborantů a obsazovali strategické budovy.
Po delším čekání jsem se i s dalšími několika lidmi dočkal příjezdu osobního vlaku do Staré Paky.
Bylo udivující, že byl téměř prázdný, byli jsme
zvyklí cestovat denně ze Semil vagony přeplněnými a vlaky hodiny zpožděnými. Do Turnova vlak
dojel v pořádku a nás asi 10 až 15 cestujících vystupovalo do nezvykle tichého kolejiště. Všichni
jsme zpomalili krok v očekávání nejbližších chvil,
protože v prostoru nádraží se pohybovali jenom ozbrojení němečtí vojáci. Nechali nás však v klidu
projít. Později jsem se dozvěděl, že to byl poslední
vlak, který partyzáni nechali od Semil projet.
Na Pyrámu jsem zažil i nálet německého letce,
který snad ze zlosti pokropil celé to hemžení lidí,
zranil tak několik Němců a zabil jednoho koně.
Byli tam i tací, kterým nešlo jen o odzbrojování.
Bylo mi stydno, když jsem viděl, jak několik lidí
bere prchajícím Němcům z povozu rádiový přijímač a upalují s ním domů, další zase jízdní kolo.
Najednou se ku mně obrátil jeden z uniformovaných organizátorů a podával mi do ruky látkový
váleček, naplněný mincemi a říká: „Jsou to německé
pětimarky, dones je do kanceláře Červeného kříže
u nádraží.“ Místnost jsem nalezl v budově, kde tehdy byla ordinace MUDr. Kubáta. Odevzdal jsem
váleček, ale potvrzení jsem žádné nedostal, a tak
jsem si později pomyslel, zda se ty marky vůbec
dostaly do správných rukou. Tyto pětimarky byly
totiž známy vysokým procentem obsahu stříbra.
Další zážitek, který mi zůstal z Pyrámu, byla má
„válečná kořist“. Mezi ostatními najednou přijíž-

děl na koni mladý, elegantní německý důstojník.
Zaujal mne svým zjevem. Ten okamžitě na místě
odhadl situaci a pochopil, že bude kontrolován.
Zahlédl můj pohled a zamířil přímo ke mně. Sáhl
do kapsy a něco mi podává. Po chvíli zjišťuji, že je
to jeho osobní zbraň, které se potřeboval zbavit.
Byla to belgická pistole FN ráže 6,35 v pouzdře
s náhradním zásobníkem.
Pochopitelně jsem nemohl minout ani dění
v Turnově. Jednoho dne mě zastihla na náměstí
střelba z německého letadla a už ani nevím, jak

jsem se octl s několika dalšími lidmi v chodbě restaurace u Jislů.
Nejhorší zážitek mám z místa tehdejších Kudrnáčových hodin. V prostoru bývalé cihelny byly
shromážděno tisíce zajatců. Přímo u hodin byl jeden za zátarasů a tam na chodníku stál hlouček lidí. Přišel jsem blíž a vidím, jak šest německých
vyšších důstojníků, starších věkem, odstraňuje ze
silnice na druhou stranu příkopu železniční pražce, z nichž byly tyto zátarasy většinou zbudovány.
Nad nimi stál jakýsi „takypartyzán“, v ruce německý samopal, a s křikem a ranami do zad je nutil
k rychlejší činnosti. Byla to pro starouše nezvyklá
práce, byli na pokraji zhroucení, ale pozornost kolemjdoucích povzbuzovala našeho „hrdinu“ k ještě větší iniciativě. Najednou jeden z těchto bříškatých majorů zakopl, upustil svůj pražec a upadl.
Trest přišel okamžitě. Na záda ležícího důstojníka
namířil náš dozorce svůj samopal a dávkou ukončil jeho válečnou anabázi.
Byl to pro mne otřesný zážitek. Poprvé v životě
jsem viděl zabít člověka a ještě k tomu na veřejné
ulici. Později jsem se od „svého“ rudoarmějce dozvěděl, že vrchní velení ruské armády zakázalo
používat vyšší německé důstojníky na fyzickou
práci. Všichni museli být dopraveni do Ruska
před vojenské soudy, kde mělo být rozhodnuto
o jejich potrestání. Ten „můj“ rudoarmějec byl totiž ruský, nebo chcete-li sovětský kapitán, jenž asi
14 dní okupoval mou postel. Byl u nás ubytován,
jako byli i další ubytováni v ostatních domácnostech. Nedá se zapomenout na jeho obřad před
spánkem. Po hygieně uniformu vzorně složil na
židli vedle postele, ulehl a teprve potom sejmul
z hlavy svou beraničku a položil ji na hromádku
svého ošacení. Když se ráno probudil, jeho první
činností bylo, že vzal beranici a posadil si ji na svého vojenského ježka.
Stářím se vzpomínky vytrácejí a zůstávají jen ty
podstatné.
Vítězslav Brožek
kvûten 2015
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707

KRÁSNÁ ZAHRADA Z âESKÉHO RÁJE

•
•
•
•

Nakupujte u v˘robcÛ
Nejvût‰í nabídka okrasn˘ch a ovocn˘ch
rostlin v âR
Bezkonkurenãní ceny
Velk˘ v˘bûr substrátÛ, keramiky
a postﬁikÛ na ochranu rostlin.
DIKÉ spol. s r. o.
Příšovice 244, 463 46
Mobil: 603 541 449
Mobil: 777 794 469
e-mail: obchod@dike-centrum.cz

od 21. 3. do 30. 6.

od 1. 7. do 31. 8.

od 1. 9. do 31. 10.

Po–Pá 8–18
So
8–16
Ne
9–14

Po–Pá 8–16
So
8–14
Ne
zavřeno

Po–Pá 8–17
So
8–16
Ne
zavřeno

w w w. d i k e - c e n t r u m . c z
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2015
navázaly obě místostarostky, které poděkovaly za
individuální přístup a lásku k profesi. Setkání se
zúčastnil i vedoucí odboru školství, kultury a sportu René Brož. „Přeji českému školství větší vizi,
jasnější cíl a méně ministrů. Jsem rád, že vás potkávám na této půdě a také děkuji za vaši práci,“
doplnil Brož.
Za Základní školu Skálova byla oceněna Jana
Knížová, za ZŠ 28. října Radmila Laudová. Ze
Základní školy Žižkova byla oceněna Jarmila Šichová, z Mašova Stanislava Šmucrová a Zdeňka
Čiháková, za Základní uměleckou školu Eva
Mastníková, a ze ZŠ Zborovské Dana Šulcová.
Všechny oceněné dostaly květinu, knižní publikaci a v upomínku pamětní list.
Liberecký kraj také v dubnu ocenil dvacítku nejlepších pedagogů v kraji. Za Turnov byla oceněna
Stanislava Šmucrová ze Základní školy Mašov
a za ZŠ Zborovskou Jaroslava Štoudková.

Mûsto ocenilo nejlep‰í pedagogy
V pátek 27. března proběhlo na turnovské radnici ocenění nejlepších pedagogů, kteří svým přístupem
k žákům a způsobem výuky vynikají, a zaslouží si být veřejně oceněni.
Předání dárků a přátelské posezení se uskutečnilo
v rámci Dne učitelů, který letos vycházel na 28.
březen. Je to den výročí narození Jana Amose
Komenského – učitele národů. Setkání zahájil
starosta města Tomáš Hocke: „Dovolte mi, abych

vás přivítal na půdě turnovské radnice. Ocenění
pedagogů je vždy milá povinnost. Práce, kterou
odvádíte, je pro turnovské děti zcela zásadní.
Vychovávání lidí, kteří budou na Českou republiku i Turnov hrdí,“ sdělil v úvodu starosta. Na něho

Pﬁijìte na
setkání se
starostou
Starosta města Tomáš Hocke zavítá ve středu
13. května 2015 do lokality Přepeřská, aby podiskutoval s místními, co je trápí a informoval je
o chodu radnice a dění ve městě.
Místem setkání bude bytový dům Přepeřská č. p.
1804 (suterén), a to od 17.30 hodin.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uveﬁejnûné texty pﬁíspûvky mûsta Turnova a mûstského úﬁadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Odbor Ïivotního prostﬁedí, Radek Dra‰nar, Zdravotnû sociální sluÏby Turnov
kvûten 2015
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Prezident âeské republiky zavítal do Turnova
Prezident Miloš Zeman zavítal ve čtvrtek 26. března 2015, v rámci třídenní návštěvy Libereckého
kraje, i do Turnova.
Prvním místem setkání byla turnovská firma
Kamax. Zde prezident podiskutoval se zaměstnanci. Druhým místem byla turnovská radnice.
Při příjezdu na něho čekal starosta města Tomáš
Hocke a zastupitelé. Setkání zahájil starosta
a krátce povyprávěl o městě. „Město Turnov je historicky spjato se šperkařským uměním, zpracováním drahých kamenů, výrobou monokrystalů
a výzkumem v oblasti optiky. V Turnově sídlí firmy
poskytující zaměstnání nejenom turnovským občanům, ale i obyvatelům ze širokého regionu.
V Turnově sídlí 4 střední školy, 5 základních škol,
8 škol mateřských. Turnov je velmi bohatý na
množství spolků působících jak v kulturní, tak
sportovní oblasti. Kromě výše uvedených atributů
se snažíme být i centrem cestovního ruchu pro oblast Českého ráje a snad se v budoucnu staneme
i oním pomyslným „Srdcem Českého ráje,“ sdělil
v úvodu starosta.
Prezidenta informoval také o dlouhodobých
problémech, které vedení města řeší s krajem, poslanci i senátory. „K těm prvním jistě patří dokončení přenesení výkonu státní správy, nekonečné
restituční kauzy Walderode a nově Aerentálové,
devastace komunikací nižších tříd se záměrem
objet mýtné brány, propad daňových příjmů měst
a obcí, přihlašování k trvalému pobytu na radnici
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či Zákon o úřednících – starobní důchod a nemožnost ukončit bez vůle úředníka pracovně – právní
vztah,“ shrnul problémy starosta Tomáš Hocke.
Poté se diskuse rozvinula nad „Turnovskou výzvou prezidentovi“, kterou podepsala nadpoloviční většina zastupitelů. Posledním místem v Turnově bylo Kulturní centrum Střelnice, kde téměř
„pětistovka“ občanů s červenými i zelenými kartami prezidenta hlasitě přivítala. Pana prezidenta
opět doprovodil starosta Turnova a také hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, který občany
v úvodu vyzval o přenechání prostoru jednoho
druhému a zkrocení emocí. Prezident na začátku
debaty přednesl 2 citáty. Prvním byl „demokracie
je diskuse“ a druhým „rozčílení není program“.
Zastupitel Josef Uchytil, zvolený za Turnov potřebuje změnu, předal panu prezidentovi výzvu,
ve které stálo: „Pane prezidente, je to nadlidský
výkon, vytvářet v očích našich dětí představu
o prezidentském úřadu jako o něčem důstojném,
váženém a následováníhodném. Přesto se s velkým sebezapřením dokážeme povznést nad Vaše
nevhodné chování i výroky. Neumíme se ale smířit
s tím, že si přisuzujete silnější mandát a kompetence, než jaké Vám náleží. Že nejednáte větší měrou jako zástupce české politické reprezentace, ale
pouze jako Miloš Zeman. Nelíbí se nám Vaše proruské snahy, které jdou přímo proti české zahraniční politice a co víc – proti zájmům mnoha občanů,
které máte jako prezident republiky reprezentovat. Destabilizujete českou společnost, rozdělujete ji
a ohrožujete to nejcennější, co máme – naši svobodu. Apelujeme na Vás, abyste vrátil důstojnost
úřadu, který zastáváte. Apelujeme na Vás, aby
všechny Vaše budoucí zahraničně-politické kroky
měly podporu naší diplomacie, podporu většiny
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“
Josef Uchytil položil prezidentovi otázku, proč
vlastně jede 9. května do Moskvy. Bylo mu odpovězeno, že je to den vítězství, památka všech obětí
a Miloš Zeman je hrdý, že tam jede. Diskuse se
rozvinula i nad Úřadem pro ochranu osobních
údajů. V závěru návštěvy se pan prezident podepsal v upomínku do pamětní knihy města.

Dále dekoroval prapor, který před prezidenta
vztyčil velitel Hasičů Města Turnova Martin
Bartoníček a strážník turnovské Městské policie
Vladimír Hladík.
Z Turnova si Miloš Zeman odvezl dar s názvem
„Dialog“, který vyrobila turnovská Střední umělecko průmyslová škola. „Je mojí milou povinností předat panu prezidentovi republiky dar od
Města Turnova. Věřím, že bude zdobit nějaké
krásné místo na Pražském hradě,“ řekl při předávání daru starosta Tomáš Hocke. „Děkuji za dar,
pane starosto, myslím, že to trošku připomíná
čínské principy jin a jang a já si myslím, že to docela dobře vystihuje to, co jsme dnes zažili. Mít
právo na svůj vlastní názor, mít povinnost tento
názor argumentovat nikoliv jen vykřikovat do světa. Nejvíc nás učí oponent, přeji vám moudrost,“
dodal na závěr prezident Miloš Zeman.
Poté následoval přesun prezidentské kolony,
která činila 12 vozidel, na Sychrov. Zde proběhla
tisková konference a završení třídenní prezidentské návštěvy. Na tiskové konferenci prezident
okomentoval atmosféru Střelnice: „Rád bych ocenil velmi živou diskusi v Turnově. Bylo to jediné
místo, kde se objevily červené karty, které byly
údajně rozdávány studentům při jejich příchodu.
Ale bohužel studenti nediskutovali, diskutovali
zastupitelé Turnova, kterým jsem už na setkání
s nimi odpověděl na jejich výzvu,“ dodal Zeman.
Fotografie a video naleznete na www.turnov.cz
nebo www.facebook.com/mestoturnov.
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Zdravotnû sociální sluÏby Turnov
potvrdily kvalitu
Závěrem února letošního roku Zdravotně sociální
služby obhájily Značku kvality, a to již na čtyři roky.

seniorům, protože to byli oni, kteří při obhajobě
potvrdili vysoký standard péče, stravování, aktivizačních činností, čistoty prostředí, vlídnosti, pohody a přístupu ze strany ošetřujícího personálu.
Je to právě Značka kvality, která na základě výpovědí a šetření mezi samotnými seniory vypovídá o kvalitě života v zařízení, jaké je zde v Turnově.
Máme radost, když se na naši práci jezdí dívat jiná
zařízení z celé České republiky. Pro nás to naopak
znamená seznámit se s celou řadou zajímavých
názorů, nových podnětů a držet si prestiž a vysokou kvalitu poskytovaných služeb.
Další informace o našem zařízení naleznete na
našich stránkách www.zsst.cz
Bc. Jaroslav Cimbál,
ředitel ZSST

Již v minulosti jsme informovali veřejnost o získání prestižního ocenění v České republice – Značky
kvality v této organizaci, a to jak pro pobytové
služby, tak i pro pečovatelskou službu. U pobytových služeb to bylo již v roce 2011, a protože platnost tohoto získaného certifikátu je na tři roky,
bylo potřeba obhájit znovu pět hvězd. Závěrem
února se to podařilo a tentokrát je to již na čtyři
roky.
Vzhledem k tomu, že toto nové ocenění stálo
mnoho úsilí a práce, chce vedení současně poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na tomto výsledku podíleli. Současně poděkování patří všem

¤idiãÛm ve mûstû byla
kontrolována rychlost
Na žádost dopravní komise provedla, začátkem
března, městská policie kontrolní měření rychlosti, a to hned v několika lokalitách.
Měření rychlosti probíhalo v ulici 28. října u základní školy – „dívčajdy“ a v ulici Žižkova, opět
u základní školy. „Z výsledků měření vyplývá, že
zvláště v ulici 28. října, kde platí ,zóna 30‘ si řidiči
s dodržováním rychlosti hlavu nelámou“, okomentoval výsledky měření Pavel Vaňátko, vedoucí
odboru dopravního. Také dodal, že v rozmezí
dvou hodin překročilo povolenou rychlost 148 vozidel z celkového počtu 248. Nejrychlejšímu
vozidlu zde bylo naměřeno 63 km/h.
„Žádáme řidiče, aby dodržovali povolenou
rychlost. Městská policie bude v kontrolách pokračovat. Už za překročení rychlosti do 20 km/h
hrozí řidiči bloková pokuta do 1 000 Kč a 2 trestné
body v bodovém hodnocení řidiče“, vyzval řidiče
Pavel Vaňátko.

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pﬁijme do sv˘ch ﬁad
dobrovolné ãleny

Od dubna jsou zpoplatnûna
nová parkovací místa
ve mûstû

Přijďte mezi nás. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 723 198 999 nebo na e-mailové adrese
hasici@turnov.cz.

Od dubna letošního roku jsou nově zpoplatněna parkovací místa v ulici 28. října a v ulici
Krajířova.
„Parkovací místa v ulici 28. října jsou zpoplatněna v úseku Domu s pečovatelskou službou Pohoda, a to dle nařízení Města č. 1/2015, které přijala rada města na svém březnovém zasedání.
Důvodem zpoplatnění bylo dlouhodobé blokování parkovacích míst vozidly a nemožnost parkování vozidel návštěv před Pohodou,“ přiblížil situaci
Pavel Vaňátko.
Také doplnil, že důvodem zpoplatnění v ulici
Krajířova byl dlouhodobý nezájem o možnost rezidenčního parkování. Lidé si od dubna kupují
parkovací lístky v přilehlých parkovacích automatech – parkoviště Trávnice a u nemocnice. V případě nedodržování hrozí sankce ze strany Městské policie Turnov.
kvûten 2015
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Noc s Andersenem pﬁilákala 500 dûtí a rodiãÛ
Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily
v pátek 27. března již 15. ročník Noci s Andersenem u historicky prvního stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě před 10 lety před
Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově.
Pohádkové postavy z knih opět po roce ožily díky
dětem, které se do nich převlékly. Netrpělivě očekávaly příchod krále a královny z říše všech krásných a hlavně pohádkových knížek. Tento ročník
pozdravili naši hosté a příznivci. Náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová, starosta města Turnova Tomáš Hocke, místostarostka Petra Houšková a redaktor Českého rozhlasu
a televizní moderátor Václav Žmolík. Na dálku
jsme dostali mnoho pozdravů od senátora ČR
Jaromíra Jermáře, básníka Jiřího Žáčka a dalších
osobností a přátel.
Pohádkový průvod se po úvodním setkání a zábavném zahájení vydal na svou tradiční pouť
Skálovou ulicí. V průvodu šli Rytíři turnovského
meče, mažoretky Perličky, královská družina
a Trubači Českého ráje. Nálada byla skvělá, protože pohádkové postavy svým kouzlením dokázaly
zahnat černé mraky a déšť. A bylo to fajn, protože
k průvodu se postupně přidávali další a další
účastníci.
Velkou událostí letošního ročníku Noci s Andersenem bylo opět zasazení nového stromu Pohádkovníku, tentokrát to byla oblíbená a ne tak známá Mišpule. Jejím kmotrem se stal redaktor Českého rozhlasu a televize pan Václav Žmolík.
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Strom byl vysazen na počest nejen 15. ročníku
Noci s Andersenem, ale také 20. výročí ZŠ Žižkova v nové budově a 195. výročí založení turnovské
knihovny.
Nový průchod Františkánskou zahradou hostil
poprvé tak bohatý průvod dětí i dospělých. Na náměstí Českého ráje u kašny předal starosta vládu
nad městem všem účastníkům Noci s Andersenem. Rytíři turnovského meče tancem v dobových
rytířských šatech a poté nádhernou ohňovou
show, nadchli všechny přítomné a hlavně děti.
Rozchod na spací místa, kterých bylo celkem pět,
provázela celostátní znělka Noci s Andersenem.
Tuto znělku složil turnovský hudební skladatel
Martin Hybler. Větší část dětí se vydala do Kina
Sféra na další program. Na počest 100. výročí narození spisovatele Jana Drdy se podívaly na pohádku Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka. Poté
se vydaly na spací místa – do knihovny, mateřské
školy, školy speciální a základní s družinou.
Dvacítka dětí se vydala večerní cestou na hrad
Valdštejn, kde je čekalo dobrodružné setkání
a spaní přímo v hradních prostorách.
A co se ještě dělo v knihovně? Tvoření a hrátky
s knížkami, stezka odvahy a poznání s pohádkami

Jana Drdy, s Večerníčkem a dalšími. Půlnoční hledání pokladu s pohádkovými postavami a konečně umýt, něco málo sníst a už nás čekalo půlnoční
až po půlnoční čtení s pohádkovým policistou
a Večerníčkem. Děti poslouchaly a pomalu jeden
po druhém usnuly. Celkem spalo v Turnově a na
hradě Valdštejně 186 dětí, 22 pomocníků, 4 policisté města, kteří střežili spací místa i hrad Valdštejn. Celkem 212 spáčů. V pohádkovém průvodu
se účastnilo něco kolem 500 dětí, rodičů a ostatní
veřejnosti.
„Je po třech hodinách nad ránem a my musíme
ještě připravit pamětní listy, pamětní průkazy,
glejty, Řády zlatých vařeček pro skvělé maminky,
babičky i dědečky, kteří napekli pohádkové buchty a bábovky. Ráno budeme odměňovat a hodnotit
a snad to vše stihneme,“ sdělila během páteční noci Eva Kordová.
Je třeba poděkovat všem našim spolu pořadatelům, příznivcům a sponzorům. Děkujeme za finanční podporu – Město Turnov, Odbor životního
prostředí, Umělecké družstvo Granát, Dorty z ráje, Pekárna Mikula, Nářadí Jiránek, Žlutá ponorka, Turnovské památky, Kulturní centrum
Turnov, s. r. o., Technické služby Turnov, s. r. o.
A také za skvělé organizační záležitosti turnovské
městské policii. Děkujeme celému týmu pomocníků a spolupracovníků. Posíláme moc pozdravů
Vám všem účastníkům tohoto ročníku Noci
s Andersenem. Ať jste stejně spokojeni jako my.
Tým Noci s Andersenem 2015;
Eva, Adam a Tadeáš.
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2015 – Vyvûsme vlajku pro na‰i republiku
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příležitosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku.
Opět po roce přichází starosta města s kampaní
Vlajka pro republiku. V sekretariátu vedení města
na turnovské radnici je připraveno padesát státních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit k národní
vzpomínce. Vyzvedávat je lze od pondělí 27. dubna. Vzpomínce na ty, kteří bojovali za myšlenky
svobodné Československé republiky, za myšlenky
demokracie nebo „jen“ za své rodiny a nejbližší.
Jaké pohnutky vedou starostu k vyhlášení kampaně? Proč je jeho přáním, aby co nejvíce budov
ve městě bylo vyzdobeno symbolem české státnosti, státní vlajkou?
„Protože je nutné připomenout tváře mladých
mužů, kteří odešli bojovat za svobodu. Některým

Memoriál Ludvíka DaÀka
Letošní 16. ročník mezinárodního atletického
mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka 2015 proběhne v úterý 19. května 2015 na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.
V programu od 15.00 hodin se představí nejlepší
světoví diskaři a také české atletické špičky jako
čerstvý halový mistr Evropy Pavel Maslák, Zuzana Hejnová, Jakub Holuša a úspěšný desetibojař
Adam Sebastian Helcelet, který nastoupí ve skoku

nebylo ani 20 let, měli zde svoje děvče, ti starší
manželku a malé děti. Všichni měli podobné starosti, jako máme dnes. Přesto se rozhodli odejít na
východ či západ od naší republiky a se zbraní v ru-

dalekém. Více o programu a startujících na:
http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com

Nové logo pro Turnovské
památky a cestovní ruch
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch vyhlásila v měsíci lednu soutěž
o návrh nejlepšího loga – logotypu pro tuto nově vzniklou organizaci.
Uzávěrka soutěže byla na konci měsíce února,
a za tu dobu se sešla celá řada zajímavých návrhů.
Celkem se soutěže zúčastnilo 36 návrhů od 13 autorů. Polovina návrhů dorazila od Turnováků
a z blízkého okolí, druhá polovina byla od autorů
ze vzdálenějších měst a obcí. Vítězem soutěže se
stal Rudolf Veselý z Nové Vsi nad Nisou se svým
návrhem – studií, která bude následně dopracována do finální podoby pro různé použití loga. Všem
autorům zúčastněným v soutěži děkujeme.
Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.

ce hájit principy demokracie a myšlenku svobodného Československa. Ti, kteří měli to neuvěřitelné štěstí a vrátili se z východní, západní fronty, ale
i často zapomínaného domácího odboje domů začali užívat běžného, nám tak často samozřejmého
života. S těžkým srdcem se rozloučili s padlými
a popravenými a snažili se vrátit ke svým rodinám
a původním profesím. Demokracie je však velmi
křehká květina. Přišel rok 1948 a mnoho těch, kteří přestáli útrapy války, místo společenského
uznání skončilo ve věznicích a pracovních táborech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa. Mnozí z nich byli popraveni, anebo dostali doživotní vězení. Nelidské bití při výsleších, strádání, hlad, dřina v lágrech, pronásledování a život
občana druhého řádu. To vše je spojeno s existencí naší republiky a je důležité si je připomínat.“ Říká starosta Tomáš Hocke.

Ministerstvo dopravy
informuje o nové webové
aplikaci
Prostřednictvím aplikace si lze ověřit, zda je
u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci
vozidla (zaškrtnout nejsem robot).
Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je
registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu.
Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou
k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně
aktualizovat.
Ing. Petr Musil,
odbor provozu silničních vozidel MD
kvûten 2015
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Proã se recyklují nefunkãní úsporné záﬁivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto
služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Tur-

Pozvánka na ‰kolní jarmark
V sobotu 23. května se uskuteční školní jarmark k 20. výročí ZŠ Žižkova.
Začátek v 9.00 hodin v budově školy. Můžete se
těšit na vystoupení žáků, soutěže pro děti, tombolu i občerstvení. Srdečně zveme nejen rodiče
a přátele škole, ale i všechny Turnováky. P. S. Ať je
venku teplo, zima, u nás bude vždycky prima!
Kolektiv ZŠ Žižkova

Návrh opatﬁení obecné
povahy o vydání
Národního plánu povodí
Labe, Odry a Dunaje
Odbor životního prostředí informuje, že Ministerstvo zemědělství připravilo „Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Labe, Národního plánu povodí Odry
a Národního plánu povodí Dunaje“.
26 |

| kvûten

2015

nova mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na Vesecku (provozní doba
v letním období je po–pá 9–17, so 9–12), v budově Městského úřadu v ul. Antonína Dvořáka 335
(v přízemí v malé místnosti mezi podatelnou a výtahy) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do

Návrhy těchto opatření v úplném znění jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz). Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze
nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství,
Těšnov 65/17, Praha 1 – tel. 221 81 22 49 nebo
221 81 23 29.
Odbor životního prostředí

Vzpomínky pro kroniku
aneb Va‰e vzpomínky nás
zajímají
Starosta města Tomáš Hocke ve spolupráci
s kronikářkou města Alžbětou Kulíškovou vyhlašují akci VZPOMÍNKY PRO KRONIKU,
aneb VAŠE VZPOMÍNKY NÁS ZAJÍMAJÍ na
téma druhá světová válka a květnové dny roku
1945 v Turnově.
Zažili jste Vy, nebo Vaše rodina válku v Turnově? Podělte se s námi o Vaše vzpomínky a pomozte nám tak zachovat informace, které by ne-

specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například
pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To
představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Odbor životního prostředí

měly být zapomenuty! Vzpomínáte, kde jste bydleli a jak to tam vypadalo? Kde a co jste nakupovali?
Jak jste se bavili? Či jak jste prožívali květnové dny
roku 1945? Nebo si pamatujete, co vám o tom vyprávěli rodiče a prarodiče? Napište nám o tom!
Můžete napsat souvislý text i pouhé útržky vzpomínek, protože někdy i pár vět vydá za román!
Získané vzpomínky se stanou součástí kroniky
Města Turnova za rok 2015. Vzpomínky pošlete,
nebo osobně doručte na podatelnu Městského
úřadu v přízemí radnice (Antonína Dvořáka 335),
a to do konce června. Obálku opatřete heslem
VZPOMÍNKY PRO KRONIKU.

ãtvrtek 28. kvûtna 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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