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Hudba v pﬁírodû
Vážení čtenáři,
držíte v rukou letní dvojčíslo časopisu Hlasy
a ohlasy Turnovska. To znamená, že začaly prázdniny. A jestliže začaly prázdniny, začalo také
Turnovské kulturní léto.
Stejně jako loni se i letos můžete těšit na koncerty či divadla každý pátek před Střelnicí, sobotní řemeslné dílny v Kamenářském domě a nedělní
pohádky na Dlaskově statku v Dolánkách. Tento
formát jsme si vyzkoušeli v minulém roce, a protože fungoval dobře a diváci byli spokojeni, chceme
v něm pokračovat.
Jedna novinka tu však oproti loňskému létu přece jen je a na tu bych vás chtěl upozornit. Každou
sobotu večer můžete vždy od devatenácti hodin
přijít před Střelnici poslechnout si předem vybrané
hudební CD. Říkáte si možná, co je to za hloupost? Vždyť jakékoliv album si můžete pustit doma kdykoliv, vaše audiotéka jistě skvělou hudbou
přetéká, a co nemáte, to bez problémů najdete na
internetu. Tak proč kvůli obyčejnému poslechu
někam chodit?

Odpověď je prostá – protože to rozhodně stojí
za to. Toto moje přesvědčení vychází z osobní zkušenosti: Před patnácti lety jsem pracoval na mezinárodním hudebním festivalu. Jednoho letního
večera jsme se s německým kolegou vraceli z koncertu a on že mi chce něco ukázat. Projížděli jsme
zrovna malinkou vesnicí kdesi v Bavorsku. Zastavili jsme a šli za poslední dům ve vsi. Za tím domem byl malý palouk a na něm sedělo asi tak pět
lidí. Jinak nikde nikdo a nic. Z palouku byl však
krásný výhled do okolní krajiny, na louky a lesy.
Výhled byl navíc umocněn zapadajícím sluncem
a… hudbou. Kdesi v korunách stromů byly nainstalovány dva téměř neviditelné reproduktory
a z nich se linula klasická hudba. Už nevím, jestli
to byl Bach, Haydn nebo Beethoven, ale dojem z toho večera ve mně přetrvává dodnes. Tak prosté je to!
Pro letošní léto se tedy pokusíme o něco podobného. Spojíme poslech hudby s pobýváním venku.
Přijďte a zakuste na vlastní kůži.
Krásné léto plné pohody a klidu přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
stﬁeda 1. ãervence

stﬁeda 8. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Poutník – nejlep‰í
pﬁíbûh Paula Coelha
drama/životopisný
110,–

ãtvrtek 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Méìa 2
komedie

110,–

10.00 – KINO SFÉRA
Babovﬁesky 3
Kino nejen pro seniory
21.30 – LETNÍ KINO
Terminátor Genisys
sci-fi/akční

50,–

21.30 – LETNÍ KINO
Terminátor Genisys
sci-fi/akční

22.00 – LETNÍ KINO
Jak dostat tatínka
do polep‰ovny
komedie
zdarma

19.00 – KC ST¤ELNICE
David Bowie
– Space Oddity
poslechový večer

100,–

21.30 – LETNÍ KINO
Terminátor Genisys
sci-fi/akční

110,–

sobota 11. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Mimoni
animovaný
125,–/100,– děti do 15 let

21.30 – LETNÍ KINO
Bez kalhot XXL
komedie

110,–

nedûle 5. ãervence

| ãervenec–srpen

21.30 – LETNÍ KINO
Domácí péãe
komedie/drama

100,–

21.30 – LETNÍ KINO
Domácí péãe
komedie/drama

100,–

pondûlí 20. ãervence
100,–

úter˘ 21. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Kobry a uÏovky
drama

100,–

stﬁeda 22. ãervence

ãtvrtek 23. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
Co jsme komu udûlali?
Kino nejen pro seniory
50,–

100,–

úter˘ 7. ãervence
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21.30 – LETNÍ KINO
Nedotknutelní
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

pondûlí 6. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Rychle a zbûsile 7
akční/krimi

19.00 – KC ST¤ELNICE
Barry White
– Stone Gon’
poslechový večer

21.30 – LETNÍ KINO
Kobry a uÏovky
drama

21.30 – LETNÍ KINO
Mimoni
animovaný
125,–/100,– děti do 15 let
21.30 – LETNÍ KINO
·ílen˘ Max:
Zbûsilá cesta
sci-fi/akční

110,–

nedûle 19. ãervence

ãtvrtek 16. ãervence
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Bez kalhot XXL
komedie

110,–

stﬁeda 15. ãervence
110,–

19.00 – KC ST¤ELNICE
Pohromadû na pﬁehradû
koncert před Střelnicí
zdarma

sobota 18. ãervence

pondûlí 13. ãervence

úter˘ 14. ãervence

19.00 – KC ST¤ELNICE
Swing combo Turnov
koncert před Střelnicí
zdarma

18.00 – SYNAGOGA TURNOV
Pavel Koren
a jeho harmonika
koncert izraelského hudebníka
s českými kořeny

100,–

110,–

pátek 10. ãervence

sobota 4. ãervence

pátek 17. ãervence

nedûle 12. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Méìa 2
komedie

110,–

NÁMùSTÍ âESKÉHO RÁJE
Kámen a ‰perk

21.30 – LETNÍ KINO
Îivot je Ïivot
komedie

21.30 – LETNÍ KINO
Îivot je Ïivot
komedie

ãtvrtek 9. ãervence

pátek 3. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Méìa 2
komedie

21.30 – LETNÍ KINO
PíseÀ moﬁe
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

100,–
2015

Barry White bude jedním z hudebníkÛ, kter˘m vûnujeme poslechov˘ veãer pﬁed Stﬁelnicí.

21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man
akční

110,–

kulturní pﬁehled
pátek 24. ãervence
19.00 – KC ST¤ELNICE
Gazdina Roba
koncert před Střelnicí
21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man
akční

zdarma

sobota 1. srpna
110,–

sobota 25. ãervence
19.00 – KC ST¤ELNICE
The Beach Boys – Surf’s
Up + Pet Sounds
poslechový večer
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Papírová mûsta
mysteriózní

110,–

110,–

pondûlí 27. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Bez kalhot XXL
komedie

110,–

úter˘ 28. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Bojovník
drama

19.00 – KC ST¤ELNICE
Aretha Franklin
– Aretha 1961
poslechový večer
21.30 – LETNÍ KINO
V hlavû
animovaný

zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
V hlavû
animovaný

sobota 8. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Benny Goodman
– The Best Of
poslechový večer

pátek 21. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Schodi‰tû
koncert před Střelnicí
zdarma

22.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend âSFD.cz
200– za jednu noc /
300,– za obě noci

110,–

110,–

pátek 7. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Christopher Aycox
& Panda Diplomacy
koncert před Střelnicí
zdarma
22.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend âSFD.cz
200,– za jednu noc/
300,– za obě noci

19.00 – KC ST¤ELNICE
VíÈa Marãík
– Mystéria buffa
divadlo před Střelnicí

zdarma

sobota 15. srpna

18.00 – SYNAGOGA TURNOV
Hebrejské písnû
koncert skupiny Shirim Ashirim

zdarma

110,–

ãtvrtek 30. ãervence

zdarma

sobota 5. záﬁí
22.00 – LETNÍ KINO
Básníci ticha
Na srpen pro vás také chystáme
například tato filmová představení:
Fantastická ãtyﬁka
– vědci se superschopnostmi bojují
za záchranu světa.

Hitman: Agent 47
– elitní nájemný vrah je geneticky
stvořen jako dokonalý nástroj
na zabíjení.

pátek 31. ãervence
zdarma

sobota 29. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Michael Jackson
– Thriller
poslechový večer

Pixely
– mezigalaktičtí mimozemšťané jako
z videoher vyhlašují válku Zemi.

110,–

21.30 – LETNÍ KINO
Mission: Impossible
– Národ grázlÛ
akční/dobrodružný
110,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
Improshow
divadlo před Střelnicí

zdarma

Krycí jméno U.N.C.L.E.
– příběh se špičkovými agenty
se odehrává v době vrcholící
studené války.

stﬁeda 29. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Bojovník
drama

sobota 22. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Claude Debussy
poslechový večer

19.00 – KC ST¤ELNICE
Jakub Troják a spol.
divadlo před Střelnicí
zdarma

17.00 – ATRIUM MUZEA
Turn on Turnov
hudební festival
100,–/děti do 130 cm zdarma

19.00 – KC ST¤ELNICE
Woodstock
poslechový večer

zdarma

pátek 28. srpna

pátek 14. srpna

nedûle 2. srpna

nedûle 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Papírová mûsta
mysteriózní

21.30 – LETNÍ KINO
Mission: Impossible
– Národ grázlÛ
akční/dobrodružný
110,–

Skupina Schodi‰tû vystoupí 21. srpna pﬁed Stﬁelnicí.

Podrobný program filmových
projekcí naleznete v průběhu
července na samostatných
plakátech a na webu
www.kcturnov.cz
ãervenec–srpen 2015
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Kino Sféra
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Poutník – nejlep‰í
pﬁíbûh Paula Coelha

Méìa 2

Jak dostat tatínka
do polep‰ovny

Mimoni

·ílen˘ Max:
Zbûsilá cesta

Poutav˘ pﬁíbûh o jednom
z nejslavnûj‰ích spisovatelÛ v‰ech dob.

Návrat ply‰áka, kter˘ rozhodnû není pro dûti.

Speciální projekce v rámci
akce „Kámen a ‰perk“.

Nejoãekávanûj‰í animák
roku koneãnû v kinû.

T. Hardy a C. Theron bojují v postapokalyptickém svûtû silniãních válek.

drama/Ïivotopisn˘, BR,
2014, 112 min., titulky

komedie, USA, 2015, 125 min., 15+

komedie, âSSR, 1978,
85 min.

animovan˘, USA, 2015,
91 min., dabing

sci-fi/akãní, AUS, 2015,
120 min., 15+, titulky

st 1. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

tit. ãt 2. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
dab. pá 3. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
dab. po 13. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

so 4. 7. – 22.00 hodin / zdarma

ne 5. 7. – 21.30 hodin / 125 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
st 15. 7. – 21.30 hodin / 125 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

po 6. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Rychle
a zbûsile 7

PíseÀ moﬁe

Babovﬁesky
3

Terminátor Genisys

Îivot je Ïivot

Pokraãování akãní série s Vinem
Dieselem a Paulem Walkerem.

Animovan˘ film z bájné
krajiny star˘ch KeltÛ.

Netrpûlivû oãekávané pokraãování
komedie Z. Tro‰ky.

Nové pokraãování ságy o boji lidstva proti strojÛm.

âeská komedie o snaze rodiãÛ zajistit
sv˘m dcerám vhodné Ïenichy.

akãní/krimi, USA, 2015,
140 min., 12+, titulky

animovan˘, IR/DK/BEL/
LUX/F, 2014, 93 min., dabing

komedie, âR, 2015,
103 min.

sci-fi/akãní, USA, 2015, 126 min., 12+, titulky

komedie, âR, 2015,
95 min., 12+

út 7. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

st 8. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 9. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 9. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
pá 10. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
út 14. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

so 11. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã
ne 12. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã
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Kino Sféra
KINO SFÉRA

KINO SFÉRA

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

KINO SFÉRA

FK
Bez kalhot XXL

Domácí péãe

Kobry
a uÏovky

Nedotknutelní

Co jsme komu
udûlali?

Channing Tatum se vrací jako nadan˘ taneãník a striptér.

Nová ãeská komedie s B. Polívkou
a T. Vilhelmovou.

âesk˘ film s Matûjem
a Kry‰tofem Hádkov˘mi.

Jeden z nejlep‰ích filmÛ
poslední dekády.

âtyﬁi svatby a dva na umﬁení.

komedie, USA, 2015, 115 min., 12+, titulky

komedie/drama, âR,
2015, 92 min.

drama, âR, 2015,
111 min., 15+

komedie/drama, F, 2011,
112 min., 12+, titulky

komedie, F, 2014,
97 min., 12+, titulky

ãt 16. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
pá 17. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
po 27. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

so 18. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã
ne 19. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

po 20. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã
út 21. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã

st 22. 7. – 21.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 23. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Ant-Man

Papírová
mûsta

Bojovník

Mission: Impossible
– Národ grázlÛ

V hlavû

Nejmen‰í Avenger poprvé
na plátnû kin.

Adaptace románu Johna Greena,
autora Hvûzdy nám nepﬁály.

Profesionální boxer bojuje
proti rodinné tragédii.

Nov˘ díl série s T. Cruisem v hlavní roli.

Nov˘ animovan˘ film ukáÏe,
co se komu dûje v hlavû.

akãní, USA, 2015, 100 min.

mysteriózní, USA, 2015,
100 min., titulky

drama, USA, 2015,
120 min., titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2015, 100 min., titulky

animovan˘, USA, 2015,
102 min., dabing

tit. ãt 23. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
dab. pá 24. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

so 25. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
ne 26. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

út 28. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
st 29. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

ãt 30. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã
pá 31. 7. – 21.30 hodin / 110 Kã

so 1. 8. – 21.00 hodin / 110 Kã
ne 2. 8. – 21.00 hodin / 110 Kã
ãervenec–srpen 2015
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Turnovské kulturní léto

Turnovské kulturní léto 2015
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 večer od 19 hodin poslechový večer opět před
KC Střelnice. A každou neděli na Dlaskově statku
v 11, 13 a 15 hodin budete moci zhlédnout pohádku.
Vstupné na páteční a sobotní akce před Střelnicí je
zdarma, na sobotní program v Kamenářském domě různé a v neděli za pohádku zaplatíte jednotné
vstupné 30 Kč. Na Turnovském kulturním létu
spolupracují Kulturní centrum Turnov, Muzeum
Českého ráje Turnov a Loutkářský soubor Na Židli.
sobota 4. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
¤ezání a brou‰ení drah˘ch kamenÛ
Brusič Tomáš Štefánek. Vstupné 40 Kč.
nedûle 5. ãervence – DlaskÛv statek
O kominíku Josífkovi
hraje Divadýlko Matýsek Nový Bor
pátek 10. ãervence – KC Stﬁelnice
Swing combo Turnov
Martin Hybler na klavír, Ivan Hájek na kontrabas,

Jindřich Bada na trombón a Robert Tomáš na bicí.
Opět po roce uvolněné, hravé a pohodové letní
swingování!

sobota 18. ãervence – KC Stﬁelnice
Barry White – Stone Gon’
poslechový večer před Střelnicí

sobota 11. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Smaltovan˘ ‰perk
Výroba šperku netradiční metodou. Zlatnice
Marta Švajdová. Vstupné 60 Kč.

nedûle 19. ãervence – DlaskÛv statek
O slÛnûti aneb Cestou z Afriky
hraje Divadlo z proutěného koše Liberec

sobota 11. ãervence – KC Stﬁelnice
David Bowie – Space Oddity
poslechový večer před Střelnicí
nedûle 12. ãervence – DlaskÛv statek
O slepiãce kropenaté
hraje LS Na Židli Turnov
pátek 17. ãervence – KC Stﬁelnice
Pohromadû na pﬁehradû
Liberecká bluesová kapela se objevuje na podiích
již téměř tři desítky let a svou tvorbou a především
výbornou interpretací písní ovlivnila spoustu mladých kapel.
sobota 18. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Mûdûn˘ ‰perk
Šperkařská dílna s lektorkou Šárkou Eršilovou.
Vstupné 40 Kč.

pátek 24. ãervence – KC Stﬁelnice
Gazdina Roba
Rockové písničkářství s přemýšlivými texty, označované na západě jako „hudba pro dospělé“.
Taková charakteristika platí i pro brněnskou kapelu, která hraje již 11 let.
sobota 25. ãervence – Kamenáﬁsk˘ dÛm
M˘dlová dílna
Výroba voňavých bylinkových mýdel. Lektorka
Marie Pešková. Vstupné 40 Kč.
sobota 25. ãervence – KC Stﬁelnice
The Beach Boys – Surf’s Up + Pet
Sounds
poslechový večer před Střelnicí
nedûle 26. ãervence – DlaskÛv statek
Za kaÏd˘m rohem jeskyÀka
hraje LS Čmukaři Turnov

Novinkou v programu jsou poslechové veãery
Turnovské kulturní léto není žádnou novinkou,
v novém formátu jste si už loni mohli užívat koncerty před Střelnicí, pohádky na Dlaskově statku
a řemeslné dílny v Kamenářském domě. Letos je
ovšem program ještě bohatší, a to o takzvané poslechové večery.
Každou letní sobotu večer si můžete přijít před
Kulturní centrum Střelnice poslechnout jedno celé konkrétní hudební album a užít si u nás pohodu
spojenou s nerušeným poslechem. V kavárně
KUS vám půjčíme i deku na trávník, nabídneme
něco dobrého k pití a jídlu a vy si můžete v klidu
8|
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vychutnat poslech některé z nahrávek hudební
historie, které se vždycky budou nějakým způsobem vztahovat k danému datu. Jednou oslavíme
narození autora, jindy vydání samotného alba nebo začátek jeho nahrávání. Například hned v sobotu 11. července zazní album Space Oddity od
Davida Bowieho, protože stejnojmenný single
z téhle desky vyšel právě 11. července 1969, pouhých devět dní před přistáním Apolla 11 na
Měsíci. Poslechové večery nabídnou nejrůznější
žánry a interprety, namátkou ještě třeba The
Beach Boys, ale i Clauda Debussy nebo Michaela
Jacksona. Vybere si tedy opravdu každý.

Turnovské kulturní léto
pátek 31. ãervence – KC Stﬁelnice
Improshow
Improvizace patří k nejsložitějším divadelním disciplínám. Improvizátor se v jediné chvíli stává
hercem, scénáristou i režisérem. Vystoupí současné špičky improvizace sdružené v Improlize.
sobota 1. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Olivínov˘ ‰perk
Šperkařská dílna, výroba šperku se vsazeným olivínem. Vstupné 40 Kč.
sobota 1. srpna – KC Stﬁelnice
Aretha Franklin – Aretha 1961
poslechový večer před Střelnicí
nedûle 2. srpna – DlaskÛv statek
Rytíﬁ Brumla a maliãká víla
hraje LS Maminy Jaroměř
pátek 7. srpna – KC Stﬁelnice
Christopher Aycox & Panda Diplomacy
Skupinu hrající indie rock tvoří členové ska punkové formace Doowhenblade a jejím frontmanem
je Chris Aycox z New Yorku, momentálně působící v nedalekém Liberci.
sobota 8. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Pytlíãek na poklady z prázdnin
Řemeslně-výtvarná dílna, barevný tisk na látkový
pytlíček. Lektorka Marie Pešková. Vstupné 40 Kč.

sobota 8. srpna – KC Stﬁelnice
Benny Goodman – The Best Of
poslechový večer před Střelnicí

bere z nepřeberného množství hudebních stylů
vše, co jí přijde pod ruku, aby se nakonec vždy pokorně vrátila k tomu, čemu se říká písnička.

nedûle 9. srpna – DlaskÛv statek
Îebrákova nevûsta
hraje LS Spojáček Liberec

sobota 22. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Olivínov˘ ‰perk
Šperkařská dílna, výroba šperku se vsazeným olivínem. Vstupné 40 Kč.

pátek 14. srpna – KC Stﬁelnice
VíÈa Marãík – Mystéria buffa
Víťa Marčík přiváží inscenaci, která vznikla na
motivy knihy italského spisovatele a dramatika
Daria Fo. Navazuje s ní na tradici lidových středověkých frašek a morálií.
sobota 15. srpna – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Granátové srdce
Šperkařská dílna, výroba šperku se vsazenými granáty. Lektorka Ludmila Pleštilová. Vstupné 40 Kč.

sobota 22. srpna – KC Stﬁelnice
Claude Debussy
poslechový večer před Střelnicí
nedûle 23. srpna – DlaskÛv statek
Krabicové pohádky
hraje LS Šíro Lázně Bělohrad

sobota 15. srpna – KC Stﬁelnice
Woodstock
poslechový večer před Střelnicí

pátek 28. srpna – KC Stﬁelnice
Jakub Troják a spol.
Další ukázka improvizace, tentokrát s výraznou
účastí diváků. Herci budou na přání improvizovat
poezii, různé hudební žánry a styly.

nedûle 16. srpna – DlaskÛv statek
Datlování
hraje Divadýlko Matýsek Nový Bor

sobota 29. srpna – KC Stﬁelnice
Michael Jackson – Thriller
poslechový večer před Střelnicí

pátek 21. srpna – KC Stﬁelnice
Schodi‰tû
Kapela si s odvážnou lehkostí, občas i drzostí,

nedûle 30. srpna – DlaskÛv statek
Tﬁi prasátka a vlk
hraje LS Na Židli Turnov

Filmov˘ víkend âSFD.cz
Největší filmová akce léta, dvoudenní maraton,
který nemá v Česku obdoby. Takový je Filmový víkend ČSFD.cz v letním kině v Turnově, který je letos naplánovaný na 7. až 9. srpna. První noc bude
„špiónská“, druhá prostě „šílená“. Těšit se můžete na stejnou porci zábavy jako loni a určitě i něco
navíc.
Brány letního kina v Turnově se otevřou v pátek
7. srpna v 19 hodin a promítat se začne přibližně
ve 21.30 hodin.
Těšit se můžete na filmy Kingsman: Tajná služba, Špión a Jurský svět. I v sobotu můžete přijít do

letňáku už v 19 hodin a od půl desáté si vychutnat
letošní velkou pecku Šílený Max: Zběsilá cesta
a dvě novinky, Méďa 2 a Vincentův svět.
Program začíná oba dva dny daleko dřív než samotné promítání, takže se vyplatí dorazit včas.
Vstupné na jednu noc je 200 Kč, na obě noci
300 Kč.
Filmový víkend pořádá KC Turnov ve spolupráci
s ČSFD.cz. Registrace na ČSFD.cz není pro
účastníky Filmového víkendu povinná, je ale potřeba v případě zájmu o ubytování ve stanovém
městečku a přináší další výhody.
ãervenec–srpen 2015
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abonentní pozvánky

Nahlédnûte do nové divadelní abonentní ﬁady
V loňském roce oslavilo Městské divadlo v Turnově
neuvěřitelné 140. narozeniny a jako dárek dostalo
zajímavou abonentní divadelní řadu, v níž excelovala celá řada herců známých i neznámých a titulů náročných i velmi lehkých. V divadle tekly slzy
z dojetí i ze záchvatů smíchu. A protože návštěvnost této řady byla velice pěkná, rozhodli jsme se
v nastoupeném trendu pokračovat.
Dramaturgie nastávající divadelní sezóny proto
opět vychází z naší ambice představit vám ta nejzajímavější divadla z celé republiky. A tak vedle
komedie uvidíte noirovou detektivku, vzpomínku
na dětství i divadelní klasiku, vedle herců méně
známých samozřejmě také neoddiskutovatelné
herecké hvězdy a vedle oblastních divadel dokonce divadlo Národní.
Abonentní vstupenka na všech devět představení stojí letos 1 980 Kč a v této sezóně bude její výhoda ještě nespornější. Jelikož náklady na divadla
(stejně jako jejich kvalita!) stoupají, jsme nuceni
zvýšit a rozlišit ceny vstupenek na jednotlivá představení abonentní řady. Vstupné na ně se tak bude
pohybovat mezi 280 a 420 Kč v předprodeji. Zakoupením abonentní vstupenky si tak kupujete nejen
stálé místo v divadle, ale též výrazně nižší vstupné
na každé jedno představení řady. To vás s abonentní vstupenkou přijde na 220 Kč. V platnosti
dále zůstává padesátiprocentní studentská sleva.

Petrolejové lampy
10 |
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Pročtěte si tedy v klidu naši nabídku. Je opravdu
bohatá a my věříme, že ji oceníte a poctíte Městské
divadlo Turnov svou přízní a návštěvou. Budeme
se na vás těšit.
pátek 18. záﬁí 2015 od 19.30 hodin
Novecento (1900)
Městské divadlo Mladá Boleslav
Strhující příběh geniálního klavíristy, který celý
svůj život strávil na lodi. Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah ruky
a společně sdílený skvělý příběh – to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který si
nesmíte nechat ujít.
úter˘ 27. ﬁíjna 2015 od 19.30 hodin
Petrolejové lampy
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Paralyzující thriller o chorobách venerických /
proč Pavel nechce se svou ženou spát? / mám
mnoho hříchů, holka / musím se dlouho kát.
úter˘ 2. listopadu 2015 od 19.30 hodin
Detektor lÏi
Kašpar, Divadlo v Celetné Praha
Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval peníze, pozve domů hypnotizéra.
Manžel však v „transu“ sdělí i svá další tajemství
a začnou se dít věci.

Detektor lÏi

sobota 12. prosince 2015 od 19.30 hodin
Psaní JeÏí‰kovi
HaDivadlo Brno
Dojemný příběh o tom, jak se na Vánoce dějí zázraky na počkání, a nemožné se stává možným.
O tom, jak děti najdou radost a dospělí se dočkají
klidu na duši. V hlavní roli Pavel Liška.
ãtvrtek 14. ledna 2016 od 19.30 hodin
…a na hru‰ce sedí diktátor
Divadelní agentura ECHO Praha
Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. O konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Teroristka
Anna Polívková unáší v neznámé zemi a na neznámé místo diktátora Miroslava Táborského.
ãtvrtek 18. února 2016 od 19.30 hodin
Zeptej se táty
Činoherák Ústí nad Labem
Dramatizace románu, v němž se osud autora tragicky spojil s literárním příběhem. Podle knihy, ve
které autor píše o umírání a krásách života, ale ve
skutečnosti se vyrovnává s úmrtím vlastního otce.
bﬁezen 2016 od 19.30 hodin
De‰tivé dny
Divadlo Ungelt Praha
Dva vynikající herci a jeden kriminální příběh
jsou zárukou divácky úspěšné produkce. Richard

De‰tivé dny

Turnovské hudební veãery
Krajčo získal za ztvárnění postavy Dennyho Cenu
Thálie 2012. David Švehlík byl v širší nominaci.
duben 2016 od 19.30 hodin
Smolíkovi a jejich podivuhodné
dobrodruÏství
Studio Dva Praha
Představení s písničkami na motivy kultovního
maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. V hlavních rolích
Eva Holubová a Bob Klepl.
kvûten 2016 od 19.30 hodin
Z prachu hvûzd
Národní divadlo Praha
Tři stárnoucí sestry žijí s matkou v opuštěném domě a marní čas hovory o snech, dávných láskách
a hlavně o vesmíru a možnosti kontaktu s mimozemskou inteligencí. Bilance života, jak už to tak
bývá, je neradostná.

Turnovské hudební
veãery 2015/2016
Pestrá paleta pořadů od majestátní duchovní
hudby po komorní vystoupení vynikajících sólistů
slibuje výjimečné zážitky. Bude nám ctí, pokud je
budete sdílet s námi v prostředí krásného turnovského divadla.
Cena abonentní vstupenky na sedm koncertů
a bonus v podobě jednoho adventního koncertu

Bohemia balet Konzervatoﬁe Praha

zdarma činí 750 Kč, pro seniory 500 Kč a děti do
15 let mají vstup zcela zdarma. Na jednotlivé koncerty THV pak budete moci zakoupit vstupenky
v předprodeji za 120 až 200 Kč podle konkrétního
programu.
stﬁeda 21. ﬁíjna 2015 od 19.30 hodin
Bohemia balet Konzervatoﬁe
Praha
Mladí tanečníci hostovali v Turnově s programem
Carmina burana a svým nadšením i precizností
provedení strhli všechny diváky. Proto jsme na
místě domluvili další pořad na téma Dvořákových
Slovanských tanců.
stﬁeda 25. listopadu 2015 od 19.30 hodin
Jan ·imandl – Beethovenovy
nejslavnûj‰í sonáty
Jan Šimandl patří k nejmladším českým klavíristům. Pro své interpretační kvality byl vybrán do
Listiny mladých Nadace Českého hudebního fondu.
ãtvrtek 21. ledna 2016 od 19.30 hodin
Edita Adlerová, Anna
Hlavenková, Alfréd Strejãek
– Canto dolce, Pﬁíbûhy lásky
Program je poutavým vyprávěním starodávných
příběhů lásky. Je sestaven z árií slavných italských
autorů nejkrásnějších světových melodií – Pergolessi, Caccini, Scarlatti, Marcello, Caldara, Monteverdi – za doprovodu klavíru, cembala, nebo komorního orchestru.

Jan ·imandl

stﬁeda 10. února 2016 od 19.30 hodin
âenûk Pavlík
– houslov˘ recitál
Český houslový virtuóz střední generace (letos
oslaví 60. narozeniny). Ve stylu hry Čeňka Pavlíka
je nejvíce ceněn hluboký prožitek, smysl pro detail
a svěží projev.
stﬁeda 23. bﬁezna 2016 od 19.30 hodin
Veãer Leo‰e Janáãka
a Bohuslava MartinÛ
– Eva a Bohuslav Lédlovi
Večer bude poctou českým hudebním géniům,
kteří jsou slavní a hraní více v zahraničí, než ve své
vlasti.
pátek 22. dubna 2016 od 19.30 hodin
Antonín Dvoﬁák – Te Deum
Vrcholem jubilejní sezóny bude výjimečné provedení slavnostní duchovní skladby Antonína
Dvořáka Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme.
stﬁeda 18. kvûtna 2016 od 19.30 hodin
PraÏské dechové trio
– ·álek vídeÀsk˘ch klasikÛ
Program nás přenese do 18. a 19. století, do období radostné kudrnaté muziky autorů Josepha
Haydna, Ludwiga van Beethovena a především
W. A. Mozarta. Zazní i transkripce melodií z opery Figarova svatba a další evergreeny světové
hudby.

PraÏské dechové trio
ãervenec–srpen 2015
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S Kulturním centrem na balet a operu
Pro všechny milovníky baletu a opery má Kulturní
centrum Turnov jedinečnou nabídku! Podařilo se
nám získat pro vás vstupenky do Národního divadla
v Praze s výraznou slevou. Vstupenky objednávejte
do konce srpna na recepci KC Turnov, abychom
mohli garantovat místa. Doprava je individuální.

novat. Hlavní hrdina dojde k poznání, že jen láska
může přemoci i ta nejtemnější kouzla.
Hraje Orchestr Národního divadla
Délka představení 2 hodiny 15 minut, 1 přestávka
Termín:
úter˘ 3. listopadu od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
Cena vstupenky: 565 Kč (běžná cena 880 Kč)

Balet:
âarodûjÛv uãeÀ
autor libreta: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš
Trpišovský; hudba: Zbyněk Matějů; choreografie:
Jan Kodet; režie: SKUTR (Martin Kukučka
a Lukáš Trpišovský); scéna: Jakub Kopecký;
kostýmy: Alexandra Grusková; světelný design:
Daniel Tesař; animace: Jan Zajiček; dirigent:
Pavel Šnajdr
Čarodějův učeň – taneční představení, ve kterém
tvůrci oživují téma staré lužickosrbské legendy
z přelomu 17. a 18. století. Známý příběh o chlapci, který se na prahu dospělosti přiblížil černé magii a je jí fascinován, dokud nepozná, že ho může
zahubit. Příběh zobrazuje nebezpečí střetů se záhadnými silami, které dokážou poblouznit i fasci-

Opera:
Antonín Dvoﬁák – Jakobín
autor libreta: Marie Červinková-Riegrová; hudební nastudování: Tomáš Netopil; dirigent: Zbyněk
Müller; režie: Jiří Heřman; scéna: Pavel Svoboda;
kostýmy: Alexandra Grusková; choreografie:
Lucie Holánková; sbormistr: Pavel Vaněk; dramaturgie: Beno Blachut; světelný design: Daniel
Tesař; sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří
Chvála; Orchestr Národního divadla, Sbor Národního divadla, Balet Opery Národního divadla,
Kühnův dětský sbor; účinkují: Hrabě Vilém
z Harasova – Ivo Hrachovec, Bohuš z Harasova –
Jakub Kettner, Julie – Maria Kobielka a další

Dvořákův Jakobín je jednou z nejoblíbenějších
a nejuváděnějších českých oper. Příběh, líčící na
jedné straně poměry českého maloměsta a na
straně druhé návrat „podezřelého“ emigranta
zpět do vlasti, bývá často chápán v naivistické
nadsázce.
Je ovšem spíše nesen – především díky Dvořákovu hudebnímu géniu – ve smíšené a nejednoznačné atmosféře melancholie, sentimentu, humorného nadhledu i sebeironie. Jako v mnoha
jiných podobně laděných českých dramatických
dílech končí i zde všechny nakupené a vyhrocené
konflikty v pokorném, smířlivém a vlídném
zmoudření.
Opera je nastudována v češtině a v představení
jsou použity české a anglické titulky.
Délka představení: 3 hodiny, 2 přestávky
Termíny:
pátek 2. ﬁíjna od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
nedûle 18. ﬁíjna od 17 hodin, Národní divadlo v Praze
sobota 14. listopadu od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
pondûlí 7. prosince od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
Cena vstupenky: 630 Kč (běžná cena 990 Kč)

V záﬁí vás zveme na Biostory
První volné divadelní představení v nové sezóně
bude o hledání a o tom, že kdo hledá, najde.
Byli jste v prosinci s dětmi v divadle na sobotní pohádce Ledová královna? Výborné dámské trio
zaujalo nejen děti, ale výborně pobavilo i rodiče.
Dámy teď přijedou s novým představením právě
pro dospělé. Pojaly ho s nadhledem, jako reflexi
reálného světa kolem sebe.
„Děj je zasazen do prostředí fiktivního bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Pomocí praktik duchovního mistra se snaží nalézt samy sebe a být
,bio‘. Bio totiž nemusí označovat jen produkty
ekologického zemědělství, může znamenat i něco
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jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce poznat sám sebe. Obojí může být dobrý byznys,“ říká herečka a autorka scénáře
Daniela Zbytovská.
Režie: Divadlo Bolka Polívka – MALÉhRY; scénář: Daniela Zbytovská; scéna: Pavel Matoušek;
hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová,
Nikola Zbytovská.

pátek 25. záﬁí od 19.30 hodin
Biostory

volné divadelní pﬁedstavení
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

KCT informuje
Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:

sobota 5. záﬁí 2015 – Básníci ticha
(hudební festival) 190,– / studenti 125,–
pátek 25. záﬁí 2015 – Biostory
(volné divadelní představení) 280,–
úter˘ 29. záﬁí 2015 – Norsko
(Cestovatelský klub) 70,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice
pondělí 8.00–18.00
úterý
8.00–16.00 (9.00–10.00 je recepce pro
veřejnost uzavřena)
středa 8.00–14.00
čtvrtek 8.00–14.00
pátek
8.00–14.00

Básníci ticha 2015
Na čtvrtém ročníku hudebního festivalu zahrají
Garage & Tony Ducháček, Tornádo Lue, Ladě,
Old Minka band a Echt!
Hudba českolipské kapely Old Minka Band nejen
zní, ona promlouvá. A mluví naléhavě, vypráví
smutné příběhy, je plná touhy a křehkosti a nevyslyšených modliteb, ušpiněná hospodou a ulicí.
Kapela Echt! bývá označována nejen za undergroundovou, ale i pub rockovou, pub punkovou ne-

bo dokonce za country pubovou legendu. Slovenská parta Tornado Lue připomíná jakési podunajské Velvety, jejich jednoduché a syrové hraní
však občas ústí do čardášových rytmů a swingování. Zpívají česky a název si odvodili z filmu
Limonádový Joe. Garage & Tony Ducháček
vznikla díky basákovi Ivo Pospíšilovi přímo v jedné garáži na pražském předměstí. V průběhu 80.
let patřila Garage (tehdy pod názvem Garáž) k nové generaci mladých nezávislých kapel inspirova-

ných punkem. Ladě – opavská kapela patří k tomu nejlepšímu z české hudby, stojícímu mimo pozornost mainstreamových médií.

sobota 5. záﬁí od 16 hodin
Básníci ticha

hudební festival
vstupné v pﬁedprodeji 190 Kã, na místû 250 Kã,
studenti 125 Kã, dûti do 15 let zdarma

Taneãní pro manÏelské a pﬁátelské páry
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 a pokročilé.

Kurzovné činí 1650 Kč/pár, poplatek za jednotlivou lekci pak 300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou
prodlouženou: 100 Kč/osoba – účastníci kurzu
mají vstup samozřejmě zdarma.

Přihlášky jsou k dispozici také na recepci KC
Turnov. Další Informace rádi sdělíme na telefonním čísle 481 322 083.
Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2015

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA
do kurzÛ tance pro manÏelské a pﬁátelské páry
PODZIM 2015

Rozpis lekcí tanečního kurzu v KC Střelnice je
následující:
1. lekce
sobota 3. října
19.30 hodin
2. lekce
sobota 10. října
19.30 hodin
3. lekce
sobota 17. října
19.30 hodin
4. lekce
sobota 31. října
19.30 hodin
5. lekce
neděle 8. listopadu
17.00 hodin
6. lekce
úterý 17. listopadu
17.00 hodin
Závěr
neděle 22. listopadu 18.00 hodin
Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny s reprodukovanou hudbou, závěrečná prodloužená je dlouhá
přibližně 4 hodiny s kapelou Allegro a doprovodným programem.
✄

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
…………………………………………………………
ãervenec–srpen 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

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe Infocentra)
Originální návrhy
Výstava návrhů maturitních a předmaturitních
prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy Turnov. Nakreslené návrhy
doplňují ukázky výtvarných záměrů a také fotografie z prezentací maturitních prací. Výstavu je
možné zhlédnout od 1. června do 27. srpna.

Hradecké komorní tucteto
Krátké koncerty vokálního souboru, který na
Valdštejně působí již 19 let.
stﬁeda 8. ãervence, stﬁeda 22. ãervence, stﬁeda 29. ãervence,
stﬁeda 12. srpna, stﬁeda 26. srpna od 20 hodin
Veãerní prohlídka hradu
Večerní prohlídka hradu s překvapením.
úter˘ 7. ãervence, úter˘ 21. ãervence, úter˘ 28. ãervence,
úter˘ 4. srpna od 13, 14, 15 a od 16 hodin
Audience s Albrechtem
z Vald‰tejna
Setkání s mužem, který vytvářel dějiny.

sobota 4. ãervence 18 hodin
Pavel Koren a jeho harmonika
Koncert izraelského harmonikáře s českými předky.

sobota 29. srpna
Hradozámecká noc na Vald‰tejnû
Zakončení letní sezony. Kulturní program začne
již odpoledne, kdy se historie představí prostřednictvím tanečního umění sličných dívek v kostýmech z jednotlivých staletí.

sobota 15. srpna 18 hodin
Koncert skupiny Shirim Ashirim –
hebrejské písnû
Židovské melodie, biblické texty, moderní zvuk.

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû od 9 do 18 hodin
stﬁeda 1. ãervence, pátek 3. ãervence, nedûle 5. ãervence
od 11, 12 a od 14.15 hodin
v nedûli 5. ãervence navíc veãerní koncert od 18 hodin
14 |
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pondûlí 10. aÏ pátek 14. srpna
Luká‰ Pelc – koncert
Spojení barokních improvizací na duchovní téma
s doprovodem kontrabasu.

sobota 22. srpna
Páni z Kolína
Amatérské sdružení představí období 18. století –
zbraně, život, odívání, válečnické umění a vše, co
k tomuto století patří.

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
otevírací doba v ãervnu: dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin

Hrad Vald‰tejn

sobota 25. ãervence
·ermíﬁi Briganti
Šermířská vystoupení skupiny Briganti – třicetiletá
válka.

sobota 15. srpna od 14 hodin
Subulcus
Hudba a divadlo pro malé i velké.

Synagoga Turnov

Synagogy v plamenech:
Kﬁi‰Èálová noc 1938
v ãeském pohraniãí
Výstavu můžete navštívit během měsíce července
a srpna na ženské galerii synagogy.

sobota 11. aÏ nedûle 19. ãervence
Queentet
Vokální soubor výrazných pěveckých osobností.
Krátká vystoupení během prohlídek hradu.

pátek 3. ãervence – pondûlí 31. srpna
V˘stava kresleného humoru
ZdeÀka Hofmana
V pátek 3. července v 17 hodin Vás srdečně zveme
na zahájení výstavy a koncert kapely Duo Dexempo Zdeněk a Vašek. Kreslí a bubnuje Zdeněk
Hofman, hraje a zpívá Václav Tobrman, moderuje
a baví Vráťa Ebr. Výstava potrvá do 31. srpna.
úter˘ 7. a stﬁeda 8. ãervence
Pele Mele Quintet
Krátká vystoupení vokálního kvintetu z Mariánských Lázní během návštěvní doby hradu.

Kolohnát v ráji: Jen tak
Potulný kočovný divadelní spolek Kolohnát si
dovoluje pozvat P. T. ctěné publikum od veselých
batolat až po velebné kmety na svá vyhlášená
představení (tentokrát z říše primitivů, pralidí
a exotické zvířeny) secvičená a sehraná volně na
motivy povídek Rudyarda Kiplinga s názvem Jen tak.
Divadla se budou konat:
• na hradû Vald‰tejnû v pondûlí 3. srpna od 17 hodin
• ve Skalanech (dole na louce pod Obroãníkov˘mi) ve stﬁedu
5. srpna od 19 hodin
• na hradû Valeãovû (scéna pod hradem) v sobotu 8. srpna
od 18 hodin

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do nedûle 20. záﬁí, v˘stavní sál muzea
300 let zpracování drah˘ch
kamenÛ v Turnovû
Výstava s názvem 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově má za cíl připomenout dlouholetou tradici zpracování drahých kamenů v Turnově,
která v letošním roce završí tři sta let od oficiálního založení svébytné organizace. Turnovské kamenářské bratrstvo (cech) bylo ustaveno roku
1715, do kterého jsou datovány cechovní artikule.
V první části se bude výstava věnovat historii oboru. Textová část i trojrozměrné historické předměty přiblíží návštěvníkům regionálně důležité řemeslo až do období první republiky. Zajímavá je
nedávno objevená a především dokonale zachovaná dílna na výrobu skelné kompozice v Nádražní
ulici v Turnově z období první republiky. V druhé
části se představí současná produkce výrobků
z drahých kamenů a použití syntetickým krystalů
v moderních technologiích.
do nedûle 18. ﬁíjna, galerie Muzea
Bitva pod Hrubou Skálou, Turnov
a âesk˘ ráj na Národopisné
v˘stavû ãeskoslovanské v Praze
1895
Zveme vás na výlet po stopách největšího exponátu turnovského muzea a zároveň jedné z největších olejomaleb v Evropě! Po stopách obrazu tak
velkého, že mu galerie, ve které je vystaven, musela být postavena na míru. Jeho podivuhodnou historii představí hlavní letošní výstava muzea nazvaná Bitva pod Hrubou Skálou.
Než ale divák k této atrakci dospěje, okusí i něco z dávné atmosféry výstaviště 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. Výstava Bitva pod Hrubou Skálou, pořádaná k 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské, a existence jedné z největších evropských olejomaleb tak slibují spoustu neobvyklých
diváckých zážitků.

300 let zpracování drahých kamenů v Turnově
a Bitva pod Hrubou Skálou
• Expozice mineralogie, granátového šperku
a Klenotnice muzea.
Program je součástí akce Kámen a šperk v Českém ráji.
¤emeslné soboty
na Kamenáﬁském domû
¤emeslnické dílny pro veﬁejnost
ãervenec–srpen (vÏdy 10–17 hodin)
Kamenářské řemeslné soboty jsou součástí Turnovského kulturního léta 2015, podrobný program viz strana 8 a 9.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí
kvûten–záﬁí 9.00–17.00 hodin

od pátku 26. ãervna do nedûle 23. srpna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Jan Hrub˘ – Kreslen˘ humor
a grafika
Jan Hrubý je znám jako kreslíř kresleného humoru, který publikoval v novinách a časopisech.
Patřil k okruhu tzv. sedmi kreslířů z Mladého světa (Barták, Jiránek, Renčín a další). Na výstavě
budou prezentovány kresby nejen z této doby, ale
i ze současnosti. Autor se zabývá i užitou a volnou
grafikou, která bude na výstavě také zastoupena.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která je věnována tradičním technologiím
rukodělného zpracování přírodních materiálů –
dřeva a proutí
Otevírací doba Dlaskova statku:
dennû kromû pondûlí
ãerven–srpen, 9–17 hodin

sobota 4. ãervence od 9 do 17 hodin
Kamenáﬁská dílna pro veﬁejnost
• Řezání a broušení minerálů pod dohledem
profesionála (10–17 hodin)
• Videoprojekce filmů o zpracování drahých
kamenů (9–17 hodin)
• Komentované prohlídky výstavy 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově (RNDr.
Tomáš Řídkošil) 11 hodin, 14 hodin.
• Broušení drahých kamenů přímo v interiéru
výstavy „300 let zpracování drahých kamenů
v Turnově – ukázky brusičského řemesla Výstavy
ãervenec–srpen 2015
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BBart a BBejby
ÎiÏkova 1499, Turnov
stﬁeda 24. a ãtvrtek 25. ãervna – Grilováníãko
ãtvrtek 25. ãervna – Zahájení léta
– loutkové divadlo (Čmukaři) + ruční dílnička pro
děti (výroba šperků)
stﬁeda 1. ãervence – Tematické rytíﬁské
odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem
ãtvrtek 2. ãervence – Ruãní dílniãka pro dûti
(výroba zvonečku pro štěstí)
stﬁeda 8. a ãtvrtek 9. ãervna – Grilováníãko
ãtvrtek 9. ãervence – Loutkové divadlo
(Čmukaři) + ruční dílnička (fimo)
stﬁeda 15. ãervence – Tematické rytíﬁské
odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem
ãtvrtek 16. ãervence – Ruãní dílniãka
(zdobení skleněného talířku)
stﬁeda 22. a ãtvrtek 23. ãervna – Grilováníãko
ãtvrtek 23. ãervence – Loutkové divadlo
(Čmukaři) + ruční dílnička (lepený obrázek – koláž)
stﬁeda 29. ãervence – Tematické rytíﬁské
odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem
ãtvrtek 30. ãervence – Ruãní dílniãka
(výroba kouzelné krabičky)
stﬁeda 5. a ãtvrtek 6. srpna – Grilováníãko

První turnovské Ïelezniãní
loutkové divadlo
sobota 11. ãervence – âervená karkulka
sobota 25. ãervence – Pohádky o pejskovi
a koãiãce
sobota 8. srpna – O slepiãce kropenaté
sobota 29. srpna – Perníková chaloupka
Akci pořádá loutkářský soubor Na Židli z Turnova
ve spolupráci se Spolkem přátel železnic Českého
16 |
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ãtvrtek 6. srpna – Loutkové divadlo
(Čmukaři) + ruční dílnička (výroba levandulového pohlazení pod vedením Lídy Vondrové – bylinky z ráje)
stﬁeda 12. srpna – Tematické rytíﬁské
odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem
ãtvrtek 13. srpna – Ruãní dílniãka – výroba balzámu na rty pod vedením Šárky Bredlerové –
mýdlarna v ráji)
stﬁeda 19. a ãtvrtek 20. srpna – Grilováníãko
ãtvrtek 20. srpna – Loutkové divadlo
(Čmukaři) + ruční dílnička
stﬁeda 26. srpna – Tematické rytíﬁské
odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem
ãtvrtek 27. srpna – Ruãní dílniãka
ãtvrtek 3. záﬁí – Rozlouãení s létem
loutkové divadlo (Čmukaři) + ruční dílnička

V˘stava Zlaté ruãiãky âeského ráje
pﬁedstavuje regionální umûlce
a studenty SUP·.
Řemesla současnosti jsou tématem výstavy Zlaté
ručičky Českého ráje, kterou pořádá spolek
Turnov lidem ve spolupráci se SUPŠ v prostorách
BBart v turnovské Žižkově ulici. Do konce srpna
tu jsou k vidění díla studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Turnov a regionálních umělců
a řemeslníků. Výstava je otevřena od úterý do neděle od 11 do 18 hodin zdarma.
Výstava je zaměřená na rodiny s dětmi.
„Vybírali jsme takové věci, aby se líbily nejen dospělým, ale i dětem. K vidění tu jsou 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 věnuje
regionálním řemeslníkům a umělcům, jejichž výrobky si mohou návštěvníci výstavy také koupit.

Dále chystáme:
– sportovní odpoledne ve spolupráci s AC Turnov
– hasičské odpoledne pod vedením Pavlíny
Dlaskové – hasiči Příšovice
– ukázka výroby vinutých perel
– ukázka dobového kovářství a odlévání
– klasická střelnice pro děti i dospělé
Termíny k těmto akcím a další podrobnosti najdete
na stránkách www.bowlingturnov.cz nebo
na facebooku.
ráje. K parnímu vláčku je připojen speciální divadelní vagón, ve kterém se hrají loutkové pohádky
vždy ve stanicích Rovensko pod Troskami. Turnov
a Bakov nad Jizerou, a to podle jízdního řádu:
Turnov
Rovensko p. Tr.
Rovensko p. Tr.
Turnov

odjezd 9.00
příjezd 9.33 – POHÁDKA
odjezd 10.33
příjezd 11.08 – POHÁDKA

Turnov

odjezd 13.29

Bakov n. J.
Bakov n. J.

příjezd 14.24 – POHÁDKA
odjezd 15.50

Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Spolku přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz. Informace o představeních na
webových stránkách turnovského infocentra.
Všechny pohádky hraje loutkářský soubor Na
Židli Turnov. Jednotné vstupné je 30 Kč. Změna
programu vyhrazena.
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Îlutá ponorka
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

Kurzy kresby pro dospělé
Novinky: Kurz keramiky pro dospělé, Dílny filmové animace

ního běhu, Florbalový kroužek, Historický šerm –
LARP, Rybářský kroužek, Šachový kroužek
Novinka: Základy bruslení v areálu Maškovka

Žlutá Ponorka Turnov děkuje všem dětem a návštěvníkům kroužků a akcí za přízeň a nadšení.
V letošním roce vezla ponorka kolem 600 dětí v téměř v padesáti kroužcích. Věříme, že také příští
rok bude plavba úspěšná.

Sportovní a pohybové kroužky: Míčové hry v hale TJ Turnov, Pohybové hry, Florbal Turnov II,
Sportovní kroužky ZŠ Mašov, Kroužek orientač-

Přírodovědné a ostatní kroužky: Mineralogie,
Astronomie, Technický kroužek – Merkur, Klub
deskových her, Klub křesťanského dorostu,
Počítačový kroužek
Novinka: Farmářský kroužek

Nabídka pravideln˘ch krouÏkÛ
a aktivit Îluté ponorky ve
‰kolním roce 2015–2016
Estetické kroužky: Irské tance, Americký step,
Fotokroužek, Na kytaru bez not, Veselá flétnička,
Výtvarné kroužky v ponorce, Tvořínek v ZŠ
Alešova, Hrátky s textilem, Mlsná vařečka – vaření, Zvídavý historik, Flétna a výtvarka v ZŠ
Mašov, Keramické kroužky v dílně ZŠ Žižkova,

Základní umûlecká ‰kola

Veškeré další podrobnosti doplňujeme na webu:
www.zlutaponorka.turnov.cz
Online přihlášky se otevřely 23. června, tak neváhejte a vyberte si kroužek dle svých zájmů. Přihlásit se můžete z domova ze svého počítače. Také
v novém školním roce bude pro vás otevřen náš volnočasový klub. Své brány otevře již 1. září 2015.

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

Základní umělecká škola pořádá 25. ročník (10.
ročník v Turnově):
Hudební festival a letní hudební
kurzy B. MartinÛ a L. Janáãka –
Turnov 2015.
Koná se od 1. do 10. ãervence 2015.
Na všechny koncerty je vstupné 100 Kč.
stﬁeda 1. ãervence od 19.30 hodin, Mûstské divadlo
Jan Mráãek – housle a klavír

stﬁeda 1. aÏ stﬁeda 15. ãervence od 10 do 15 hodin
V˘tvarné dílny na hradû
Vald‰tejnû
Výtvarné dílny pro celou rodinu v krásném prostředí, zdarma. Dílny probíhají v pracovních dnech.
pondûlí 10. aÏ pátek 14. ãervence
Letní tábor na kolech – Pleskoty
Tábor pro rodiče s dětmi na kolech.

úter˘ 7. ãervence od 19.30 hodin. Synagoga Turnov
Baiba Kuusela a ·tûpán Graffe
– housle a violoncello

pondûlí 2. aÏ pátek 14. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor pro pﬁed‰koláãky
– vzhÛru na palubu
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.
Tábor již zcela obsazen.

pátek 10. ãervence od 19 hodin, Mûstské divadlo
Závûreãn˘ koncert
– úãinkují frekventanti kurzÛ

pondûlí 10. aÏ pátek 21. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti
od 6 do 14 let

nedûle 5. ãervence od 19.30 hodin, Galerie Muzea âeského ráje
Graffovo kvarteto
– smyãcové kvarteto

Programová náplň každého dne je zaměřena na
jednu aktivitu, které budeme věnovat celý den.
Např. výlety na kole, horolezení, jízda na lodi, hry
v přírodě, geocashing a další… Více informací:
www.povykturnov.cz
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz

na téma ryby. Nejlepší práce z projektu Na rybářské stezce.

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

do 31. srpna, první hradní nádvoﬁí hradu Vald‰tejn
Turnovské dûti tvoﬁí a malují
Výtvarné práce dětí turnovských základních škol
na téma Ondřej Sekora dětem a Večerníček má
narozeniny.

Výstavy
do 30. záﬁí, v˘stavní sálek knihovny
Eva Mastníková dûtem
Výstava knižní ilustrace významné české ilustrátorky a malířky. Průřez její tvorbou a nejúspěšnějších titulů knih.

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 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.
Novinkou letošní sezony je i prestižní cena pro
české zpěváky ČESKÝ SLAVÍK a kopie závěsu
s českými granáty VEJCE, který získal ocenění
Grand Prix na světové výstavě EXPO 1958
v Bruselu.
pondûlí 1. ãervna aÏ pondûlí 31. srpna
Olejomalby
Prodejní výstava obrazů Květuše Burešové z Mladé Boleslavi
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov
18 |
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Oddělení pro děti a mládež, hlavní budova
Pondělí
9.00–12.00 a 13.00–16.00
Úterý
9.00–12.00 a 13.00–16.00
Oddělení pro dospělé, hlavní budova
Pondělí
8.00–18.00
Úterý
8.00–16.00
Středa
8.00–18.00
Čtvrtek
8.00–16.00
Pátek
8.00–16.00
Pobočka Turnov II
23. 7., 30. 7., 20. 8. a 27. 8.
vždy od 12.00 do 18.00
Upozornění:
Od 29. června do 19. července bude knihovna
uzavřena z důvodu revize fondu.

do 30. prosince, galerie Na Schodech knihovny
Na rybáﬁské stezce
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Turnov

Galerie Granát

Půjčovní doba knihovny o letních prázdninách

Nábor do oddílu Judo
TSC Turnov – záﬁí 2015

úter˘ a ãtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin
děti nar. 2008–7, Jiří Vele: 731 412 097
+ Jan Zárybnický

Oddíl Judo TSC Turnov pořádá nábor dívek
a chlapců ve věku od 5 do 12 let v termínu do 30.
září 2015.
Naše moderní odpružené dožo je umístěno ve
sportovní hale v Alšově ulici, proti nádraží ČD.
Judo je nejlepší prevencí proti šikaně. Vaše děti se
naučí dokonale padat a ubránit se napadení. Náš
sport má zabudovaný systém výchovy, morálních
hodnot a etiky. Sourozencům umožníme cvičit
společně v jedné tréninkové skupině. Zároveň
druhý sourozenec platí poloviční oddílový příspěvek.

pondûlí a stﬁeda od 15.00 do 16.30 hodin
děti nar. 2006–5, Klára Volfová: 604 389 030
+ Jiří Vydra

Přihlásit se můžete u těchto trenérek a trenérů
a tréninky budou v uvedené dny:
kaÏd˘ pátek od 15.00 do 16.30 hodin
děti nar. 2009–10, Jan Zárybnický: 739 550 110

pondûlí a stﬁeda od 16,30 do 18,00 hodin
děti nar. 2004–3, Aleš Bartoš: 603 315 295
+ Luboš Mráz: 731 824 411
Počet přihlášených je omezen kapacitou tréninkového doža-tělocvičny.
O přijetí bude rozhodovat datum podání přihlášky, kterou je možné podat též na adrese: vydra.judotu@quick.cz nebo u Jiřího Vydry, mobil:
606 260 340; u starších dětí je nutná osobní dohoda s trenérem.
Další informace na www.judoturnov.cz.

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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MINIŠKOLKA 2015/2016
Nastupuje vaše dítě do MŠ v průběhu školního roku?
Usnadněte mu tento důležitý krok na cestě k dospělosti.
Miniškolka v Centru pro rodinu Náruč dětem od 2 let pomůže:
• postupně přivyknout pobytu v mateřské školce
• osmělit se v menším kolektivu maximálně 10 dětí
• rozvíjet sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti
Miniškolka probíhá od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00, v pondělí a ve čtvrtek do 15.00
Cena: 200 Kč / dopoledne, 320 Kč / celý den
Děti mohou navštěvovat školku několikrát týdně. Při 3 návštěvách v týdnu SLEVA!
Nabízíme: RODINNOU ATMOSFÉRU MENŠÍHO KOLEKTIVU, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP,
VLASTNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, NÁSTUP MOŽNÝ KDYKOLI
Pedagog i asistentka jsou absolventky vzdělávacího kurzu ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY,
podpořeného MŠMT Školky přes hranice, zakončeného zahraniční stáží ve Finsku.
informace: Bc. Martina Hockeová Štejfová, tel. 775 964 311
www.naruc.cz, e-mail: naruc.turnov@seznam.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2015

Kámen a ‰perk v âeském ráji
letos ve velkém stylu
11. ročník akce Kámen a šperk v Českém ráji se letos uskuteční v sobotu 4. července 2015.
Hlavním místem konání bude náměstí Českého ráje, turnovské muzeum i synagoga.
Akce připomínající tradici turnovského kamenářství a šperkařství návštěvníkům nabídne ukázky
zpracování drahých kamenů a výroby šperků od
samotných šperkařů, ale i v netradičním a zajímavém podání školy z Nového Boru. Letošní ročník

městských slavností je připraven v jiném stylu než
ročníky předešlé. Dvě jedničky přinesou nové věci.
Po celý den se na pódiu na náměstí Českého ráje
budou střídat hudební skupiny. Zazní rytmická
popová hudba, poslechnout si můžete brazilskou

hudbu i Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila. V podvečer turnovská synagoga nabídne zajímavý koncert a večer bude zakončen rodinným filmem Jak
dostat tatínka do polepšovny, který bude pro
účastníky zdarma promítán v letním kině.
Letošní novinkou bude vláček s průvodcem,
který bude během akce projíždět po zajímavých
místech spojených s tradicí kamene a šperku
v Turnově. Vláček bude vyjíždět z náměstí Českého ráje do Skálovy ulice v pravidelných intervalech. První jízda bude v 10.00 hodin. Pro tvořivé je
v Kamenářském domě připravena řemeslnická
dílna. „Kromě dílny si můžete šperky s českými
granáty zakoupit v Galerii Granát,“ přiblížila místostarostka Jana Svobodová. Nebude chybět ani
tržiště a rýžování českých granátků, které bude
k dispozici po celý den na náměstí Českého ráje.
Náramek či náhrdelník si můžete zhotovit z korálků podle své fantazie.
„Myslím, že se mají návštěvníci letos opravdu
na co těšit, kromě bohatého kulturního programu, koncertů i výstav budou od 14.00 do 17.00
hodin zpřístupněny i všechny tři turnovské kostely,“ sdělil radní Michal Kříž. A jak to na akcích bývá, nebude samozřejmě chybět ani občerstvení
a stánkaři se zajímavým zbožím, a to i z Polska. Po
celý den bude otevřeno Návštěvnické centrum
Družstvo umělecké výroby Granát a místní Střední umělecko průmyslová škola.
Partnery akce jsou Muzeum Českého ráje
v Turnově, Kulturní centrum Turnov, s. r. o, Granát Turnov, d. u. v., Turnovské památky a cestovní
ruch, p. o., Preciosa, a. s. a další. Záštitu nad celou
akcí převzal Liberecký kraj – statutární náměstkyně
hejtmana PhDr. Hana Maierová.

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, Mûsto Jawor, Pavel Charousek, odbor Ïivotního prostﬁedí, BusLine a. s., odbor dopravy.
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BusLine startuje cyklobusy pro letní sezónu
Cyklistická sezóna je díky příjemnému jarnímu
počasí již v plném proudu a společnost BusLine ji
opět v letošním roce podpoří cyklobusy, na které si
už všichni sportumilovní příznivci zvykli.
Šlápnout do pedálů tedy nemusí už ze svých domovů, ale naopak se do srdce Krkonoš, Jizerských
hor i Českého ráje dostanou díky pohodlným turistickým linkám, které již několik let BusLine
provozuje. V rámci turistických linek budou
o prázdninových sobotách provozovány i úspěšné
„retro spoje“ na loňské osvědčené trase Turnov –
Libuň – Jičín s přestupem na historické vlakové
spoje v Libuni.
Cyklobusem za Krakono‰em,
po letech opût bûÏnou trasou –
ve Vrchlabí pﬁes provizorní most
V sobotu 30. května 2015 opět vyrazil tradiční páteřní „Krkonošský cyklobus“ po trase Harrachov
– Rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko – Vrchlabí
– Janské Lázně – Pec pod Sněžkou – Pomezní
Boudy s odjezdem v 7.00 z Harrachova a zpět
v 16.35 z Pomezních Bud, a to po dvou letech uzavírek v Černém Dole opět po běžné trase přes Černý Důl a Janské Lázně. Ve Vrchlabí však bude muset kvůli údržbě mostu přejet přes Labe po provizorním mostu. Spoje na červené krkonošské cyk-

lolince jezdí o víkendech od 30. května do 28. září
2015 a to o prázdninách i v pracovních dnech.
Dopravu po stejné trase v opačném směru (ráno
z Pomezních Bud a odpoledne z Harrachova) zajišťuje OSNADO. Od 31. května až do 28. září vyjede denně i cyklobus na žluté lince z Jilemnice na
Mísečky. Krkonošskou trasu z Harrachova na
Pomezní Boudy obsluhuje linkový autobus s přívěsem, který pojme až 23 kol.
Od 16. května až do 28. října je denně k dispozici také pravidelný turistický autobus z Horních
Míseček na Zlaté návrší, ke kterému o prázdninách přijede denně i pár spojů z Rokytnice.
Po krásách âeského ráje
cyklobusem
V Českém ráji zůstávají zachovány základní loňské trasy turistických autobusů, a sice Turnov –
Jičín a zpět přes Vyskeř i přes Kacanovy, Semily –
Rovensko – Jičín a Semily – Vyskeř – Turnov –
Malá Skála – Kozákov – Semily. Kvůli stavbě kanalizace v Rovensku bude modrá linka (Semily –
Rovensko – Jičín) odkloněna z Lestkova přes
Volavec na Sedmihorky a Ktovou. Provoz českorájských turistických autobusů startuje 30. května
červenou linkou Turnov – Vyskeř – Jičín a postupně se pak rozvine do plné šíře od 1. 7. S výjimkou
objížďky Rovenska nedochází oproti loňsku na

trasách cyklobusů ani v časech spojů k žádným zásadním změnám. V Českém ráji BusLine provozuje městské autobusy s velkým prostorem pro
kočárky a vozíky, který je k dispozici i pro kola. Na
jedné lince tak lze přepravit až 15 kol.
CyklobusÛ vyuÏijte i na Jizerku
a do Bedﬁichova
Od 25. dubna provozujeme víkendový cyklobus
s odjezdem v 9.30 z Jablonce nad Nisou na Jizerku
přes Bedřichov – Hrabětice – Josefův Důl – Tanvald – Desnou a Souš. I letos mohou cyklisté využít dvou odpoledních párů spojů mezi Jizerkou
a železniční stanicí v Kořenově, které zajišťují přípoje na vlaky. Cyklistickou sezónu v Jizerských
horách jsme zahájili i provozem cyklobusu na
Bedřichov z Jablonce nad Nisou, Liberce a z Turnova s možností projet se po cyklotrasách v srdci
Jizerských hor. V době letních prázdnin bude cyklobus s odjezdem v 8.30 z Jablonce nad Nisou
směr Bedřichov, Liberec a zpět v 9.35 v provozu
každý den. Cyklobus nově obsluhuje v Liberci i zastávku Husova. BusLine v případě včasného avíza
ze strany větší skupiny cestujících s koly dokáže
zajistit posilový cyklobus.
Více informací o cyklobusech naleznete na internetových stránkách www.busline.cz.
Poznejte krásy âeského ráje
v historick˘ch autobusech
Po úspěšných loňských retro jízdách, díky kterým
si mohli cestující v Českém ráji připomenout historii cestování minulého století, se BusLine rozhodl v této tradici pokračovat a i v letošní letní sezóně své veterány vypraví. Retro spoje v podobě
historických autobusů 706 RTO a ŠL 11 budou
k dispozici v loňské osvědčené trase TurnovLibuň–Jičín s přestupem na historické vlakové
spoje s parním provozem v Libuni o sobotách,
tedy 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 29. 8.
Přijeďte do Českého ráje zavzpomínat na historii cestování a nechejte na sebe dýchnout retro náladu našich historických autobusů.
Mgr. Nikola Bradíková, PR manager
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Nová nauãná vodní stezka v Turnovû
Ve čtvrtek 28. května 2015 byla v Turnově slavnostně otevřena nová naučná stezka „Pojďme za
vodou“. Jejím cílem je přiblížit nejen dětem a mládeži základní principy fungování vodárenství
v Turnově.
„Zjišťovali jsme u větších dětí a mládeže, jestli vědí, jak se pitná voda dostává k nim domů a jak je
řešen kanalizační systém po městě. Moc správných odpovědí jsme však nezaznamenali, protože
je celková informovanost dětí i většiny dospělých

Farmáﬁské trhy jiÏ
od 4. ãervence
Farmářské trhy nabídnou každou sobotu vždy
od 7.30 do 12.00 veliký výběr čerstvých, kvalitních českých potravin.
Trhy se uskuteční na náměstí Českého ráje
v Turnově.

Mûsto Turnov vede dûti
k dopravní v˘chovû
Město Turnov, odbor dopravy, každoročně pořádá v podzimním a jarním termínu školního
roku dopravní výchovu na dětském dopravním
hřišti na skautském ostrově v Turnově.

mizivá. Proto jsme si řekli, že vedle investičních
akcí a provozování vodovodů a kanalizací musíme
také propagovat celý obor a pokusit se zejména
děti také trošku vzdělávat,“ uvádí k motivaci, proč
zmíněná stezka vznikla, předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
Výchozí bod nové naučné stezky je u mateřské
školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje
na Károvsko a dále nově zřízeným sestupem až
k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu
Jizery. Odtud vede stezka podél Jizery k čerpací
stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a.
s.) na Kotlerově nábřeží. Příjemná trasa měří šest
kilometrů a zavede návštěvníky i do míst okolo
Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna s vycházkových tras pro Turnovany na počátku minulého století.
„Naučnou stezku lemují informační tabule, na
kterých zájemci získají poutavou formou informace z historie a současnosti vodárenství. Také zde
najdou celkem šestnáct otázek vědomostní soutěže. Mohou je zodpovědět v dotazníku na našich
internetových stránkách www.vhsturnov.cz.

Pisatele správných odpovědí zařadíme každého
čtvrt roku do slosování o hodnotné ceny. Věříme,
že o soutěž bude zájem,“ přiblížil Hejduk.
Přibližně dvě třetiny nákladů na vytvoření naučné stezky na sebe formou peněz nebo činností
svých pracovníků převzala provozní společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Podle jejího generálního ředitele Milana Kuchaře je stezka výbornou příležitostí, jak propagovat vodárenské řemeslo.
(Zdroj: Pavel Charousek, TZ VHS)

Výuky se účastní všechny mateřské školy ze
správního obvodu Turnova. Pro mimoturnovské
je zajištěna doprava. „Účelem akce je získání základních návyků chování účastníka silničního
provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu,“ popsal projekt dopravní
výchovy Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy.

Prameny vody jsou pitné
Podle posledních rozborů z 5. června roku 2015
je patrné, že pramen Boží voda i pramen pod
Valdštejnem vyhovují hygienickým limitům
a jsou pitné.
Ludmila Fejfarová,
odbor životního prostředí
ãervenec–srpen 2015
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SoutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2015 je tady
Město Turnov, odbor životního prostředí, vyhlašuje 12. ročník soutěže o nejlepší květinovou výzdobu
ve městě a v městských částech Mašov, Pelešany,
Nudvojovice, Kadeřavec, Malý Rohozec, Dolánky
a Bukovina u Dolánek.
Soutěží se ve třech kategoriích:
A) Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů
B) Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových a panelových domů
C) Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor firem, organizací a institucí

Ulice Zborovská má novou
zeleÀ
V závěru měsíce května roku 2015 byla dokončena realizace akce „Nová plocha veřejné zeleně v ulici Zborovské“.
Na části pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov
došlo v souladu s územním plánem k založení nové plochy veřejné zeleně, která vznikla na základě
aktivity občanů žijících v této části města. V první
etapě prací byly vybudovány mlatové plochy, osazeny obrubníky, vysázeny stromy a vysety trávníky
a květnatá louka.

Přihláška musí obsahovat:
• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení
soutěžní kategorie
• Popis zahradní úpravy či květinové výzdoby
s přesným určením místa umístění
• Fotodokumentaci – veškeré fotografie musí být
z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa
Po ukončení soutěže provede hodnotící komise
vyhodnocení s prohlídkou květinové výzdoby.
Výherci budou vyrozuměni a obdrží věcné ceny.
Přihlášky zasílejte do 15. září 2015 písemně na
adresu Městský úřad Turnov, odbor životního
prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo elektronicky na adresu m.siposova@mu.turnov.cz
Projektovou dokumentaci zpracoval Lukáš Špetlík, DiS. a Ing. Jana Bradáčová, DiS. Akce byla
realizovaná z rozpočtu města a za finanční podpory občanů bydlících v dotčené lokalitě. Realizaci
akce provedl, na základě smlouvy o dílo, pan Petr
Vykrut z Ostravy-Hrabůvky za cenu 398 138, 40 Kč.
Ing. Miloslava Šípošová,
odbor životního prostředí

Informace o posudku na
dokumentaci firmy Kamax
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, obdržel od Ministerstva životního prostředí
závazné stanovisko k posuzování vlivů provedení
záměru na životní prostředí „Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax–Vesecko“.
Celý materiál naleznete ke stažení na webových
stránkách města.
Odbor životního prostředí

Turnov uspûl v soutûÏi
O kﬁi‰Èálovou popelnici
2014
V rámci celostátní konference Odpady a obce
2015 proběhlo ve středu 10. června 2015 v Hradci Králové slavnostní vyhlášení výsledků soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2014.
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Více informací poskytne Ludmila Fejfarová,
tel.: 481 366 152 nebo
e-mail l.fejfarova@mu.turnov.cz
V prestižním celostátním klání jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v třídění odpadů a aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Soutěž je určena všem obcím zapojeným
v systému EKO-KOM. Za rok 2014 zvítězilo město Dvůr Králové nad Labem, které se z prvenství
radovalo i v roce 2013. Druhé místo připadlo
Turnovu. Tento úspěch je honorován částkou
100 000 Kč pro město.
Město Turnov se tak díky svým občanům a jejich nasazení pro třídění odpadů stalo jedním
z měst, které nejlépe nakládá s odpadem.
Mgr. Jana Svobodová,
místostarostka
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Zástupci Turnova a Jawora zahájili novou
kapitolu pﬁeshraniãní spolupráce
U příležitosti konání Staročeských řemeslnických
trhů v Turnově, zástupci vedení města v neděli
31. května 2015 hostili dvě významné polské delegace.
První z nich byla návštěva starosty Města Jawor
Emiliana Bera a starosty Okresu Jawor Stanislawa Laskowského. Pro polského starostu města
byla návštěva Turnova premiérou, neboť se ujal
vedení Jawora po Arturowi Urbanském na podzim 2014. Setkání zástupců všech tří institucí po-

sloužilo i jako určitá startovací čára na společné
přeshraniční spolupráci při získávání dotací
z Evropské unie v novém programovacím období
2014–2020. Všechny strany se shodly na náročnosti nového dotačního období a omezených možnostech financí na některé potřebné oblasti veřejného života.
Město Jawor prezentovalo na jednání zajímavý
záměr naučné stezky po věžích Jawora. Inspirovali se snahou Turnova o obnovu lidové hvězdárny, která by po rekonstrukci získala ještě větší rozhled do okolí Českého ráje. Jistě by se našly další
turnovské věže, které by stály za zpřístupnění veřejnosti a propojily by se s hvězdárnou v naučnou
stezku. Turnov má zkušenosti ze spolupráce
s Okresem Jawor, kdy společně realizovali
2009–2010 projekt Naučné stezky v česko-polském příhraničí. Starosta Okresu Jawor nabídl
participaci jako třetí strana v projektech, a tak by
podpořili přeshraniční dopad na větším území.
Nedělní setkání pokračovalo vycházkou do
města, konkrétně na Staročeské řemeslnické trhy,
kde si delegace připomněly obdobné akce
v Jaworu – Svátky chleba a perníku. Následovala
návštěva Střední uměleckoprůmyslové školy

s přehlídkou maturitních prací. Nápaditost
a zpracování různých materiálů zaujalo všechny
účastníky setkání a inspirovalo k možné spolupráci i v této oblasti.
Turnov má na seznamu několik partnerských
měst, ale spolupráce s Jaworem má hluboké kořeny, které se dlouhodobě upevňují neformálně
i prostřednictvím spolupráce škol a spolků.
Ing. Eva Krsková,
MěÚ Turnov

Tradiãní louãení s pﬁed‰koláky
Každoročně oblíbené akce odboru školství, kultury
a sportu – Loučení s předškoláky se ve středu
3. června 2015 zúčastnilo 172 dětí.
A to ze sedmi turnovských mateřských škol – MŠ
Jana Palacha, 28. října, Mašov, Kosmonautů, Bezručova, Alešova a Zborovská. Waldorfská mateřská škola si tuto akci organizuje vždy sama a společného loučení se neúčastní.
Loučení probíhá s dětmi, které opouští poslední
třídu mateřské školy a po letních prázdninách na-

stoupí do 1. třídy základních škol. Letošní předávání pamětního listu se zúčastnila místostarostka
Petra Houšková spolu s knihovnicí a radní Evou
Kordovou.
Nechyběla ani pohádka Loutkového souboru
Na Židli O červené Karkulce. „Je to každoročně
moc hezké setkání. Není to jen akce, která symbolizuje ukončení předškolní docházky a přípravu
do školy, ale i spojení s výchovou a do budoucna
například četbou, a také Knížkou pro prvňáčka,“
doplnila Eva Kordová.
ãervenec–srpen 2015
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Turnov recyklací elektrospotﬁebiãÛ v˘raznû
ulevil Ïivotnímu prostﬁedí
V roce 2014 občané odevzdali k recyklaci 1126 televizí, 362 monitorů a 7 470,28 kilogramů drobného elektra.
Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město
Turnov obdrželo certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova
v loňském roce vytřídili 1 126 televizí, 362 monitorů a 7 470,28 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 409,27 MWh elektřiny, 17 227,14 litrů

Kompostárna bude
od 29. ãervna opût v provozu
Nově vybudovaná kompostárna na Malém Rohozci bude od pondělí 29. června 2015 opět
v provozu. Občané se mohou těšit i na rozšíření
provozní doby.
Komunitní kompostárna Malý Rohozec, která
byla určena pro bioodpad od turnovských občanů
a z údržby zeleně města, neodpovídala platné legislativě. Město Turnov proto podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
výstavbu nové kompostárny. Žádost o dotaci
uspěla a Město Turnov dostane na tuto akci dotaci
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ropy, 1 859,82 m3 vody a 18,14 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 94,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 362,57 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

ve výši 5,2 milionů korun. V srpnu 2014 byla původní kompostárna uzavřena. Občané mohli od
této chvíle využívat k odkládání bioodpadu sběrný
dvůr Vesecko. Na podzim roku 2014 tak mohly začít stavební práce. Došlo k odbourání betonových
žlabů, původní jímky a celkové úpravě plochy
kompostárny. Na kompostárně je v tuto chvíli nový asfaltový povrch, jímka odpadních vod, buňka
pro obsluhu a především specializovaná plocha
určená ke kompostování. Zde je zabudována nová
technologie z Francie, která má metodou řízeného
provzdušňování zkvalitnit a urychlit proces kompostování.
Odbor životního prostředí

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Odbor životního prostředí

Město Turnov a zaměstnanci Městského úřadu
přejí všem pohodové léto a dětem krásné letní
prázdniny s mnoha zážitky.

ãtvrtek 27. srpna 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
(v ãervenci se zastupitelstvo nekoná)

kulturní
kavárna

KUS
na Stﬁelnici

• pestrá nabídka obãerstvení
• nekuﬁácké prostﬁedí
• oddûlen˘ salónek
• posezení na letní zahrádce
• dûtsk˘ koutek a venkovní trampolína
• zajímavé kulturní poﬁady
• wi-fi zdarma

V létû máme otevﬁeno
od úter˘ do nedûle od 13 do 21 hodin.

Více informací najdete na www.kcturnov.cz nebo na facebooku.
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