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za skvûlou pﬁízeÀ
rozhovor s Danielou Weissovou > 9
Lenka Filipová
pﬁijede na turnovskou Stﬁelnici > 11
Robert Nebﬁensk˘, Vltava

Dámské jízdy a opera
kino Sféra zve na speciální akce > 11

O jarním optimismu
Vážení čtenáři,
počasí někdy umí s člověkem pořádně zamávat.
Se mnou třeba cvičí rok od roku víc. Jako právě
teď: po zimě plné šedi a bláta se objeví první sluneční paprsky a mě zas a znova přepadá těžko
kontrolovatelný optimismus. Dost možná je to
pocit neopodstatněný, ale rozhodně příjemný.
Tentokrát však mám k optimismu vedle těch
zcela iracionálních i pár objektivních důvodů. Tak
například mezi turnovskou veřejností stále stoupá
zájem o divadlo. Na konci února nás o tom přesvědčil Modrý kocour, v březnu Turnovský drahokam a teď v dubnu si o něm můžete přečíst krátký
rozhovor s naší divadelní dramaturgyní Danielou
Weissovou. Turnovské divadlo navíc zažívá skvělé
časy i daleko za hranicemi našeho regionu, o čemž
podává důkaz úspěch představení Klozet divadelního uskupení Společnost bloumající veřejnosti.
Kterému z amatérských divadelníků se podařilo
v poslední době bodovat na tak prestižní adrese,
jako je Činoherní klub v Praze, navíc před zraky
samotné autorky?

V dubnu nás navíc čeká mimořádná porce hudebních zážitků. Do Turnova zavítají Jakub Smolík a Lenka Filipová, což jsou interpreti na české
hudební scéně dávno „zavedení“. Oba mají na
svém kontě řadu hitů a jejich koncerty si bezpochyby nenechá ujít široké publikum (což potvrzuje i aktuální stav prodaných vstupenek). Já osobně
se ale nejvíc těším na skupinu Vltava, kterou taky
jistě není třeba představovat. Jedna z nejoriginálnějších českých kapel vystupuje už neuvěřitelných
třicet let a do Turnova zavítá v rámci turné ke své
nové desce, která nese název Čaroděj. Věřím, že
vedle novinek určitě dojde i na Prasátko, Kapitána
pejska nebo Marx, Engels, Beatles. Takže další
objektivní důvod k radosti!
A na závěr ještě jedno doporučení: rozhodně si
nenechte ujít vrchol jubilejní 50. (!) sezóny Turnovských hudebních večerů, jímž bezesporu bude
provedení slavnostní duchovní skladby Antonína
Dvořáka Te Deum Laudamus – Tebe Bože chválíme. Je za co.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pátek 1. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie

120,–

sobota 2. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Bob a Bobek na cestách
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
50,–
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3D
animovaný/akční
140,–/děti do 15 let 120,–
17.00 – KINO SFÉRA
UÏ je tady zas
komedie

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Expediãní kamera 2016
dokumentární
110,–

nedûle 3. dubna
10.00 – KAMENÁ¤SK¯ DÒM
Pohodová snídanû
pořádá ZaZemí
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 2D
animovaný/akční
125,–/děti do 15 let 100,–
17.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie
19.30 – KINO SFÉRA
UÏ je tady zas
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Ulice Cloverfield 10
akční/sci-fi
120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Pád Lond˘na
akční/krimi

110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
De‰tivé dny
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
vyprodáno

19.30 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie

120,–

pátek 8. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Moje tlustá ﬁecká svatba 2
Dámská jízda
120,–
20.00 – KAVÁRNA KUS
Jirka Ví‰ek a Karel ·írek
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

sobota 9. dubna
10.00 – KC ST¤ELNICE
Zpíváme si pro radost
Přehlídka dětských pěveckých sborů
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
rodinný/komedie
110,–/děti do 15 let 90,–
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pﬁi dechovce
Turnovanka
50,–

nedûle 10. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Alvin a Chipmunkové:
âiperná jízda
rodinný/komedie
110,–/děti do 15 let 90,–
17.00 – KINO SFÉRA
Ulice Cloverfield 10
akční/sci-fi
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Pád Lond˘na
akční/krimi

110,–

pondûlí 11. dubna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pﬁehlídka dûtsk˘ch orchestrÛ
19.00 – KC ST¤ELNICE
Jakub Smolík
koncert dle místa sezení 320,–/300,–

úter˘ 12. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Patagonie
Cestovatelský klub

70,–

120,–

stﬁeda 6. dubna
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10.00 – KINO SFÉRA
Padesátka
Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Spotlight
životopisný/drama

50,–

110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Vltava
koncert
v předprodeji 140,–/na místě 190,–
19.30 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají
na zázrak
komedie

120,–

sobota 16. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat ve filmu
animovaný/rodinný

ãtvrtek 7. dubna

4|

ãtvrtek 14. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hudební pohádky pro dûti
představení pro školy + veřejnost
vyprodáno

20.00 – KAVÁRNA KUS
Anarchia
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

110,–

50,–

stﬁeda 13. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Lisa, li‰ãí víla
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

pátek 15. dubna

19.30 – KINO SFÉRA
Já, Olga Hepnarová
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–
10.00 – KINO SFÉRA
Padesátka
Kino nejen pro seniory

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Îeny za pultem
travesti show
v předprodeji 270,–/na místě 290,–

Expediãní kamera bude k vidûní v kinû Sféra uÏ v sobotu 2. dubna.

100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
akční/dobrodružný, dabing 130,–

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají
na zázrak
komedie

Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–
120,–

nedûle 17. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat ve filmu
animovaný/rodinný

100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Spotlight
životopisný/drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Lovec: Zimní válka 3D
akční, dobrodružný, dabing 120,–

sobota 23. dubna

19.30 – KINO SFÉRA
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 2D
akční/dobrodružný, titulky 130,–

úter˘ 19. dubna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Milo‰ DoleÏal
a Petr Vizina
O literatuře
vstupné zdarma

stﬁeda 20. dubna

14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis:
Mûsto zvíﬁat 3D
animovaný/dobrodružný

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Posezení pﬁi dechovce
Turnovanka
50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Kolonie
drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hardcore Henry
akční/dobrodružný

110,–

nedûle 24. dubna

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Oldﬁich Vízner
a Milan Schejbal
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

14.30 – KINO SFÉRA
Zootropolis:
Mûsto zvíﬁat 2D
animovaný/dobrodružný

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Smolíkovi
nekoná se, přeloženo na 18. října

17.00 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají
na zázrak
komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Ozvûny ZOOM 2016
Nový ročník festivalu – Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

130,–

100,–

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kolonie
drama

pátek 29. dubna
110,–

pondûlí 25. dubna
20.15 – KINO SFÉRA
Lucie z Lammermooru
přímý přenos opery
300,–/studenti a senioři 200,–

stﬁeda 27. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
DanielÛv svût
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–
19.00 – KC ST¤ELNICE
Lenka Filipová
koncert
dle místa sezení 320,–/290,–/270,–

ãtvrtek 28. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Brooklyn
Kino nejen pro seniory

50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského zastupitelstva
19.30 – KINO SFÉRA
Jak se zbavit nevûsty
komedie
120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jak se zbavit nevûsty
komedie
120,–
22.00 – KC ST¤ELNICE
Pirátská party
DISCO Střelák 50,–/v kostýmu zdarma

sobota 30. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Stra‰ideln˘ ml˘n
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3 3D
animovaný/akční
140,–/děti do 15 let 120,–
17.00 – KINO SFÉRA
Orel Eddie
komedie/sportovní

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kniha dÏunglí 3D
dobrodružný/drama
140,–/děti do 15 let 120,–
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3 2D
animovaný/akční
125,–/děti do 15 let 110,–

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Lovec: Zimní válka 2D
akční, dobrodružný, titulky 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Orel Eddie
komedie/sportovní

pátek 22. dubna
19.30 – KC ST¤ELNICE
Antonín Dvoﬁák
– Te Deum Laudamus

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Klozet
volné divadelní představení
v předprodeji 90,–/na místě 100,–

nedûle 1. kvûtna

ãtvrtek 21. dubna
10.00 – KINO SFÉRA
Brooklyn
Kino nejen pro seniory

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Stra‰ideln˘ ml˘n
představení pro školy + veřejnost
vyprodáno

V dubnu bude v kinû Sféra k vidûní Ïiv˘ pﬁenos opery Lucie z Lammermooru.

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kniha dÏunglí 3D
dobrodružný/drama
140,–/děti do 15 let 120,–
duben 2016
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Kino Sféra

FK
Teorie tygra

UÏ je tady
zas

Já, Olga
Hepnarová

Padesátka

Ulice
Moje tlustá
Cloverfield 10 ﬁecká svatba 2

Film s J. Barto‰kou o muÏi, kter˘ si
vzpomene, Ïe míval sny a vlastní vÛli.

Co kdyby Hitler v roce 1945
nezemﬁel?

Pﬁíbûh vraÏedkynû, poslední
popravené Ïeny v âeskoslovensku.

âeská komedie z lyÏaﬁského
prostﬁedí Krkono‰.

Rodina se ukr˘vá v krytu
pﬁed neznám˘m nebezpeãím.

Pokraãování filmu o Ïivotû
nesourodého zamilovaného páru.

road movie/komedie, âR,
2016, 101 min.

komedie, N, 2015,
116 min., 12+, titulky

drama/historick˘, âR/PL/SK,
2016, 105 min., 15+

komedie, âR, 2015,
97 min., 12+

akãní/sci-fi, USA, 2016,
105 min., titulky

komedie, USA, 2016,
93 min., 12+, titulky

ãt 31. 3. – 19.30 / 120 Kã
pá 1. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 3. 4. – 17.00 / 120 Kã
so 9. 4. – 19.30 / 120 Kã

so 2. 4. – 17.00 / 110 Kã
ne 3. 4. – 19.30 / 110 Kã

st 6. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 7. 4. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 14. 4. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 7. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 10. 4. – 17.00 / 120 Kã

pá 8. 4. – 19.30 / 120 Kã
– Dámská jízda

Spotlight

Jak básníci
ãekají na zázrak

Pat a Mat
ve filmu

FK
Alvin a Chipmunkové:
Pád Lond˘na
âiperná jízda

Lisa, li‰ãí
víla

âiperné veverky nabité energií
a ‰ílen˘mi nápady jsou zpût!

Teroristé útoãí na svûtové
vÛdce.

Hravá ãerná komedie sleduje mladou Oscarov˘ pﬁíbûh o reportérech
Ïenu Lízu, která touÏí po lásce.
odhalujících skandál v arcidiecézi.

Pokraãování skvûlé ãeské komedie
básníkÛ po dvanácti letech.

Legendární animované postaviãky
se dostávají na velké plátno.

rodinn˘/komedie, USA,
2016, 92 min., dabing

akãní/krimi, USA, 2016,
99 min., titulky

komedie/romantick˘, HUN,
Ïivotopisn˘/drama, USA,
2015, 98 min., 12+, titulky 2015, 12+, 129 min., titulky

komedie, âR, 2016,
100 min.

animovan˘/rodinn˘, âR,
2016, 80 min.

so 9. 4. – 14.30 / 110 Kã /
90 Kã dûti do 15 let
ne 10. 4. – 14.30 / 110 Kã /
90 Kã dûti do 15 let

so 9. 4. – 17.00 / 110 Kã
ne 10. 4. – 19.30 / 110 Kã

pá 15. 4. – 19.30 / 120 Kã
so 16. 4. – 19.30 / 120 Kã
ne 24. 4. – 17.00 / 120 Kã

so 16. 4. – 14.30 / 100 Kã
ne 17. 4. – 14.30 / 100 Kã
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st 13. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 14. 4. – 19.30 / 110 Kã
ne 17. 4. – 17.00 / 110 Kã

Kino Sféra

FK
Batman vs. Superman:
Ozvûny
Úsvit spravedlnosti
ZOOM 2016

Brooklyn

Lovec: Zimní Zootropolis:
válka
Mûsto zvíﬁat

Kolonie

Superhrdina z jiného svûta a ochránce
Gothamu ãelí nové hrozbû.

Nov˘ roãník
festivalu

Oscarov˘ film o irské dívce, která se
vydává v 50. letech sama do zámoﬁí.

NeÏ se narodila Snûhurka, mûla královna
Ravenna potíÏe jen se svou sestrou.

Jak to vypadá ve mûstû, kde Ïijí
jen zvíﬁata?

Drama inspirované událostmi z chilské
kolonie Dignidad za Pinochetova reÏimu.

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 12+, 151 min.

rÛzné

drama/romantick˘, IR/VB/CAN,
2015, 111 min., 12+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 100 min.

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2016, 109 min., dabing

drama, N/LUX/FR, 2015,
110 min., titulky

3D dab so 16. 4. – 17.00 / 130 Kã
2D tit ne 17. 4. – 19.30 / 110 Kã

st 20. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 21. 4. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 28. 4. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D tit. ãt 21. 4. – 19.30 / 120 Kã
3D dab. pá 22. 4. – 19.30 / 140 Kã

3D so 23. 4. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 24. 4. – 14.30 / 100 Kã

so 23. 4. – 17.00 / 110 Kã
ne 24. 4. – 19.30 / 110 Kã

FK
Hardcore
Henry

DanielÛv
svût

Jak se zbavit
nevûsty

Kung Fu
Panda 3

Orel Eddie

Kniha
dÏunglí

První film v historii natoãen˘ v˘hradnû
z pohledu samotného akãního hrdiny.

Daniel je mlad˘ muÏ, student
a spisovatel. Daniel je pedofil.

Nová ãeská komedie s Davidem
Matáskem a Veronikou Îilkovou.

Jedna z nejúspû‰nûj‰ích
animovan˘ch sérií se vrací.

Michael se touÏí stát olympionikem,
je jedno v jakém sportu.

Nestárnoucí pﬁíbûh chlapce vyrÛstajícího
v dÏungli v novém hraném zpracování.

akãní/dobrodruÏn˘, USA/R,
2015, 90 min., titulky

dokumentární, âR, 2014,
75 min.

komedie, âR,
2016, 89 min.

animovan˘/akãní, USA/CI,
2016, 94 min., dabing

komedie/sportovní, VB/USA/N,
2016, 105 min., titulky

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2016, dabing

so 23. 4. – 19.30 / 110 Kã

st 27. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 28. 4. – 19.30 / 120 Kã
pá 29. 4. – 19.30 / 120 Kã

3D so 30. 4. – 14.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let
2D ne 1. 5. – 14.30 / 125 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

so 30. 4. – 17.00 / 110 Kã
ne 1. 5. – 19.30 / 110 Kã

3D so 30. 4. – 19.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let
3D ne 1. 5. – 17.00 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let
duben 2016
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Mûstské divadlo

Travesti show: Îeny za pultem
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle zvou
znovu na společné vystoupení, tentokrát nazvané
„Ženy za pultem“.

mů a jejich cílem je, aby se diváci odreagovali a zapomněli na běžné starosti. Tak se přijďte pobavit
a užít si trochu legrace.

Travesti show je vždycky velká legrace a nenáročná zábava a nejinak tomu bude tentokrát.
Screamers jsou mistry parodie a nadsázky okořeněné o divadelní přesah a se svými kolegy
z Techtle Mechtle umí zdárně pobavit široké publikum. Jejich scénky jsou plné velkolepých kostý-

úter˘ 12. dubna od 19 hodin
Îeny za pultem
travesti show
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 270 Kã, na místû 290 Kã

Oldﬁich Vízner zavítá na dubnovou Pohovku
Hostem moderátora Milana Schejbala bude na dubnové talk show Pohovka oblíbený herec Oldřich
Vízner. O hudební doprovod se jako tradičně postarají Pavel Půta a Andy Seidl.

práci s Divadlem ABC, které je dnes jeho domovskou scénou. Vyniká smyslem pro jemnou
sebeironii a herecký nadhled a užívá si role mnoha
žánrů.

Oldřich Vízner se dostal do diváckého povědomí
především díky roli sluhy Saturnina ve stejnojmenné komedii režiséra Jiřího Věrčáka.
Herec je ale známý i z divadelních rolí, začínal
v kladenském divadle, dlouhá léta působil v Činoherním klubu a později navázal intenzivní spolu-

stﬁeda 20. dubna od 19 hodin
Oldﬁich Vízner a Milan Schejbal
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

Klozet zaujal v âinoherním klubu a vrací se
Společnost bloumající veřejnosti zaujala svým
představením Klozet už na několika soutěžích
a nedávno přijala pozvání i do Činoherního klubu
v Praze, kde sklidila velký úspěch. Teď budou mít
i turnovští diváci znovu příležitost vidět Klozet na
prknech domácího divadla.
„Klozet je jednoaktová hra o dvou hercích. Je to
příběh dvou bezdomovců, kteří se prostě jednoho
dne sejdou na záchodě a tam se to celé odehrává,“
představuje stručně jeden z herců Jan Baron Marek. Jde o klasickou činohru, diváci se nemusí bát
žádné velké avantgardy. Na pražské uvedení se
8|
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klubu, včetně pana ředitele. Prý jsme byli jedním
z nejlepších amatérských souborů, které tam vystupovaly,“ dodává Marek. Celé povídání s hercem o tom, proč se báli reakce autorky hry a proč
má Klozet tak velký úspěch mezi odbornou veřejností i diváky, se dočtete v článku na webu KC Turnov.

přijela podívat i sama maďarská autorka hry a byla
nadšená. „Chválila nás ona i vedení Činoherního

pátek 29. dubna od 19.30 hodin
Klozet
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 90 Kã, na místû 100 Kã

Mûstské divadlo

Dûti se mÛÏou tû‰it na Stra‰ideln˘ ml˘n
Na sobotní divadelní pohádku Strašidelný mlýn
zve tentokrát malé diváky Divadelní společnost
Julie Jurištové.

Nečekaně se objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda,
která chce vše překazit. Podaří se Matějovi
a Bětušce strašidla osvobodit? Představení je
vhodné pro děti od 4 let.

Strašidelný mlýn je původní česká pohádka s písničkami, ve které se děti setkají s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také s čertem
Vilibaldem.
Ve strašidelném mlýně se dějí prapodivné věci.
Ze sousední vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí.

sobota 30. dubna od 10 hodin
Stra‰ideln˘ ml˘n
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Dûkujeme divákÛm za skvûlou pﬁízeÀ
Zájem o divadelní představení neustále stoupá
a dramaturgyně Daniela Weissová by ráda všem
příznivcům poděkovala a v rozhovoru kromě toho
prozrazuje i několik novinek.

Nedávno skončil divadelní festival Modrý kocour,
jak ho hodnotíte?
Jako spolupořadatele z Kulturního centra mě potěšil velký zájem publika. Turnovská veřejnost
představení hojně navštěvovala a lidé přijížděli
i z bližšího a vzdálenějšího okolí. Užívali jsme si tu
sounáležitost, bylo příjemné posedět po celém dni
se všemi v kavárně na Střelnici a popovídat si
o tom, co jsme viděli. Hrálo se a zpívalo, a tak to
má vypadat.

Jaký má v Turnově divadlo ohlas?
Už od začátku letošní divadelní sezóny pociťuji
stoupající zájem diváků, a to se týká nejen navýšení zájmu o abonentky, ale i obecně se zvyšující
návštěvnost včetně takzvaných volných přestavení. Také na sobotní dopolední pohádky pro děti
chodí spousta lidí, teď jich bylo několikrát po sobě
přes dvě stě, což je skvělé. Stejně tak je potřeba
zmínit Cestovatelský klub, který má obrovskou
návštěvnost.
Čím si stoupající zájem o divadlo vysvětlujete?
Mám pocit, že lidi už se nabažili televizní zábavy,
čím dál víc se zajímají o kvalitu a hledají něco nového. To je vidět nejen v divadle, ale i na koncertech a třeba v kině. Lidé chtějí živou kulturu, být
spolu a prožívat ji spolu, u televize to nikdy není
takový zážitek.
Kde vám můžou dát diváci zpětnou vazbu?
Já bych chtěla především poděkovat za velký zájem ze strany diváků, který samotný už vnímám
jako pozitivní zpětnou vazbu. Budeme samozřej-

mě rádi, když bude komunikace mezi námi ještě
hlubší, všichni nám můžou napsat komentáře na
webové stránky nebo na facebook či e-mailem.
Těší nás i sdílení událostí a jsme rádi, když diváci
přijdou třeba po představení a řeknou svůj názor
či připomínku.

Na co se můžou diváci těšit v budoucnu?
V příští sezóně chystáme nejen luxusní abonentní
řadu a velmi kvalitní volná představení, ale třeba
v rámci Cestovatelského klubu chceme rozšířit
kapacitu tak, aby bylo sledování projekcí kvalitativně srovnatelné i pro ty, kteří se nevejdou přímo
do sálu kina.
A máme taky sen, že až se zrealizuje částečná
oprava divadla, kde se mimo šatny a toalety upraví i divadelní bar, budou se tam konat posezení po
představení, krátké diskuse, do kterých přizveme
i herce. Protože i valná většina souborů, které tady
hrají, nám skládá poklonu. Jsou nadšeni z počtu
i poučenosti diváků i z toho, jak se jim tady dobře
hraje. Rádi se sem vracejí. Chci ještě jednou zdůraznit, že si toho nesmírně vážíme, těší nás to a je
radost pro takové obecenstvo pracovat.
duben 2016
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hudební pozvánky

Zveme na vystoupení Jirky Ví‰ka a Karla ·írka
V rámci cyklu Malá (domácí) scéna se můžete
v kavárně KUS na Střelnici těšit na společný koncert dvou legend turnovského undergroundu.

kytaru a Karel Šírek na gramofon. Když k tomu
přidáte dobré pivo, víno nebo něco na zub, tak je
program na druhý dubnový pátek jasný.

Jirka Víšek a Karel Šírek jsou zakládajícími členy
Nic Bandu – spíše hudebního sdružení než kapely. Mohli jste je slyšet a vidět už na prvním ročníku
festivalu Básníci ticha a teď budou znovu vystupovat na příjemném hudebním večeru v kulturní kavárně KUS na Střelnici. Jirka Víšek bude hrát na

pátek 8. dubna od 20 hodin
Jirka Ví‰ek a Karel ·írek
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Na Stﬁelnici zahraje Jakub Smolík
Jakub Smolík bývá označován jako romantik s kytarou a srdcem na pravém místě, a jestliže se zmíníme o hitech jako Až se ti jednou bude zdát, Víš,
Blázen žárlí, či Ave Maria, není třeba nikomu,
kdo se počítá mezi milovníky dobrých českých písniček, cokoli dodávat.

a Kroket. V roce 1986 započal spolupráci s Lucií
Bílou a v tomto období nazpíval i hit Až se ti jednou
bude zdát. Spolupracoval také s Michalem Davidem, Petrem Jandou, Alešem Brichtou a dalšími.

pondûlí 11. dubna od 19 hodin
Jakub Smolík
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 320 Kã/300 Kã

Zpěvák začal svou uměleckou kariéru už na vojně
s tanečním a dechovým orchestrem Horizont, následně absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka
a v té době působil i v rockových skupinách Rockyt

Milovníky ãeské hudební scény potû‰í Vltava
Hudební skupina Vltava je považována za jednu
z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně,
typické jsou její surrealistické texty známé neobvyklou poetikou a mnohoznačností.
Kapela ale proslula i zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charakteristickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka
a herce Roberta Nebřenského, který je zároveň zakládajícím členem a autorem většiny písní. Vltava
působila v letech 1986 až 2003 a svou činnost znovu
obnovila v roce 2010 v sestavě Robert Nebřenský,
František Svačina a nově příchozí Tomáš Uhlík,
10 |
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výkony. S nedávným návratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární sound
a na turnovském koncertě představí aktuální skladby z novinkového alba Čaroděj, ale nebudou chybět ani ikonické hity Prasátko, Bezvadnej chlap
nebo Marx, Engels, Beatles!

Ondřej Pomajsl a Ondřej Klímek. Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními

ãtvrtek 14. dubna od 20 hodin
Vltava
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 140 Kã, na místû 190 Kã

hudební pozvánky / KCT informuje

Antonín Dvoﬁák – Te Deum Laudamus
Vrcholem jubilejní 50. sezóny Turnovských hudebních večerů bude výjimečné provedení slavnostní
duchovní skladby Antonína Dvořáka Te Deum Laudamus – Tebe Bože chválíme.
Provedení ve velkém sále Střelnice bude rekordní
svým obsahem i rozsahem při zachování (samotným skladatelem oblíbeného) spojení profesionálních a amatérských hudebníků. Podkrkonošský symfonický orchestr pod taktovkou Graziana
Sanvita provede v první části koncertu předehry
a árie převážně z Dvořákových oper. Druhou část
večera vyplní grandiózní nastudování skadby Te
Deum s téměř 170 zpěváky (sbory Antonín Dvo-

orchestrem. Sóla zpívají Eva Lédlová (soprán)
a Jaroslav Patočka (baryton). Pro zájemce o turnovskou kulturu a historii bude ve foyer připraveno
promítání historických i současných obrazových
dokumentů z více než šesti set uskutečněných
Turnovských hudebních večerů.

řák Turnov, Janáček Jablonec nad Nisou, Jizeran
Semily, Bořivoj Lomnice nad Popelkou a Hlas
Nová Paka) a s Podkrkonošským symfonickým

pátek 22. dubna od 19.30 hodin
Antonín Dvoﬁák – Te Deum
Laudamus
Turnovsk˘ hudební veãer
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Lenka Filipová pﬁijede na turnovskou Stﬁelnici
Jedna z nejznámějších českých zpěvaček Lenka
Filipová vystoupí na konci dubna na turnovské
Střelnici. Její fanoušci se mohou těšit na hity jako
Zamilovaná nebo Málo mám.
Lenka Filipová se s hudbou už narodila, zpěvačka
a kytaristka pochází z muzikantské rodiny, studovala na pražské konzervatoři a na Mezinárodní
hudební akademii v Paříži obor klasická kytara.
Dosud vydala více než 20 alb různých stylových
žánrů a je zároveň i autorkou hudby – řada jejích
skladeb se stala velkými a trvalými hity. Zpěvačka si

Dámské jízdy a opera
v kinû Sféra
Kino Sféra chystá pro své diváky vždycky něco
navíc. V dubnu to bude znovu přímý přenos
opery z Londýna, ale i další Dámská jízda.
O tom, že živé přenosy z londýnského Royal
Opera House jsou úžasným zážitkem, se měli diváci možnost přesvědčit už několikrát. V dubnu se
můžete těšit na Donizettiho mistrovské dílo před-

dokáže své publikum podmanit díky své přirozenosti, romantickým textům a nádhernému altu, na
který nikdy netlačila. Její projev je lidem právě proto
tak blízký, že si nikdy na nic nehrála. Její písně
promlouvají do duše a jsou hřejivým balzámem.

stﬁeda 27. dubna od 19 hodin
Lenka Filipová – Concertino 2016
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 320 Kã/290Kã/270 Kã

kládané do češtiny jako Lucie z Lammermooru.
Těšíme se na vás i s drobným občerstvením a speciální atmosférou v pondělí 24. dubna od 20.15
hodin.
Druhou speciální dubnovou projekcí bude
Dámská jízda, tentokrát v pátek 8. dubna od
19.30 hodin s filmem Moje tlustá řecká svatba 2.
V kině Sféra se můžete těšit nejen na skvělou atmosféru, drobné občerstvení, ale i doprovodný
program. Víc prozrazovat nebudeme, přijďte se
přesvědčit sami.
duben 2016
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Cestovatele zveme do Patagonie a Ameriky
Na dubnovém Cestovatelském klubu dostane prostor přednáška geografa a fotografa Pavla Svobody
o sedmiměsíční cestě napříč Jižní Amerikou. Hned
na začátku května pak do Turnova zavítá Petr
Kaláb s pořadem Mayové a ti druzí, vyprávěním
o kolébce americké civilizace.
Chile je extrémně dlouhá země. Společně ji projedeme od severu až k samému konci na jihu. A že
bude na co koukat! Třeba na nejsušší poušť světa
Atacama, gejzíry El Tatio či večírek na české ambasádě v Santiago de Chile. O svých zážitcích
z cesty stopem dlouhé dvanáct set kilometrů napříč Patagonií bude vyprávět cestovatel Pavel
Svoboda. „Popravdě řečeno, nechci si hrát na ba-

není,“ píše o svém zážitku z cest po Jižní Americe
Petr Kaláb. Své zážitky z exotické Guatemaly
nebude ani na cestovatelském večeru v Turnově
nijak přikrášlovat.

úter˘ 12. dubna od 18 hodin
Patagonie
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, vstupné 70 Kã
ťůžkáře, který jezdí, kam ostatní nejezdí právě
proto, že mnoho lidí tam nejezdí, a vyprávět, jak je
Guatemala zapomenutým koutem a rájem na
zemi pro svobodné cestovaní. Ono to tak prostě

úter˘ 3. kvûtna od 18 hodin
Mayové a ti druzí
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, vstupné 70 Kã

Nejen O literatuﬁe bude mluvit Milo‰ DoleÏal
Miloš Doležal je autorem a spoluautorem řady
rozhlasových pořadů a dokumentů zabývajících se
druhou světovou válkou a komunistickým terorem
v Československu. Připravil k vydání memoáry
Antonína Bradny Zaradoval jsem se, vzpomínky
katolického kněze a dlouholetého komunistického
vězně.
Jeho obsáhlá biografie Jako bychom dnes zemřít
měli, pojednávající o životě a smrti faráře Josefa
Toufara, získala v anketě Lidových novin v roce 2012
ocenění Kniha roku. Na literárním večeru bude
řeč jistě též o pátrání po tělesných ostatcích umuče-

V˘stavy na Stﬁelnici
a v divadle
Ve foyer KC Střelnice a Městského divadla budou k vidění výstavy fotografií.
Jiří Červa bude v předsálí KC Střelnice vystavovat
svoje fotografie z Afriky. „Konkrétně budou k vidění fotky zvířat pořízené v Botswaně, Namibii
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val žurnalistiku na Univerzitě Karlově, vydal šest
knih poezie, sbírku fejetonů a čtyři knihy rozhovorů s pamětníky druhé světové války a účastníky
protikomunistického odboje. Je rovněž autorem
básnicko-prozaického průvodce svým rodným
krajem, Vysočinou.

ného kněze, jehož byl Miloš Doležal iniciátorem.
Básník, publicista a editor Miloš Doležal absolvo-

úter˘ 19. dubna od 19 hodin
Milo‰ DoleÏal a Petr Vizina
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

a Ugandě,“ říká sám autor. Výstavu si budou moct
zájemci prohlédnout od 25. března do konce dubna.
Do Městského divadla pak zveme na výstavu
fotografií z talk show Pohovka. Ivo Hroneš se pochlubí těmi nejlepšími záběry slavných herců
a umělců, kteří si přijeli do Turnova povídat s moderátory Petrem Vydrou a Milanem Schejbalem.
Výstava bude ve foyer divadla ke zhlédnutí až do
začátku léta.

KCT informuje

Zahajujeme novou sezónu diskoték na Stﬁelnici
Už na podzim vás bavily tematické diskotéky na
Střelnici, a protože plesová sezóna skončila, můžeme na ně hned v dubnu navázat.
Letos se těšte rovnou na sedm akcí, kterými nás
provede čtveřice DJů. Na velký sál Střelnice se vrátí
například i regionálně známý DJ Žíla, chybět samozřejmě nebude Zdeněk Vranovský ani Michal
Tůma. Každá z diskoték v letošní sezóně bude mít

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
ãtvrtek 7. dubna 2016 – Deštivé dny (abonentní divadelní představení) VYPRODÁNO
pondûlí 11. dubna 2016 – Jakub Smolík (koncert)
320,–/300,–
úter˘ 12. dubna 2016 – Patagonie (Cestovatelský
klub) 70,–
úter˘ 12. dubna 2016 – Ženy za pultem (travesti
show) 270,–
ãtvrtek 14. dubna 2016 – Vltava (koncert) 140,–
stﬁeda 20. dubna 2016 – Oldřich Vízner (Pohovka)
200,–/140,– seniorská sleva na OSV
pátek 22. dubna 2016 – Antonín Dvořák – Te Deum
Laudamus (Turnovský hudební večer) 100,–
stﬁeda 27. dubna 2016 – Lenka Filipová (koncert)
320,–/290,–/270,–
pátek 29. dubna 2016 – Klozet (volné divadelní představení) 90,–
stﬁeda 4. kvûtna 2016 – Hvězdné manýry – Háta
(volné divadelní představení) 350,–
pátek 6. kvûtna 2016 – Michal Hrůza (koncert)
420,–/390,–/360,–
nedûle 15. kvûtna 2016 – Z prachu hvězd (abonentní
divadelní představení) 380,–
pátek 17. ãervna 2016 – František Nedvěd s kapelou
(koncert) 250,–
pátek 26. srpna 2016 – Lucie Vondráčková
a Vokobere (koncert) 390,–

své téma, v dubnu jsme pro vás připravili Pirátskou party s Captainem Morganem. Kdo bude mít
nejlepší pirátský kostým, vyhraje láhev něčeho ostřejšího. Všechny diskotéky budeme začínat vždy
s úderem desáté hodiny, vstupné bude 50 Kč, kdo
ale přijde v kostýmu nebo příslušném outfitu bude
mít vstup zdarma. Pro letošek jsme pro vás připravili i věrnostní kartu. Když dorazíte na pět našich
diskoték, budete mít tu poslední, listopadovou,

zdarma, a možná padne jako odměna i nějaký ten
drink na účet podniku. Těšíme se na vás!

stﬁeda 5. ﬁíjna 2016 – Partička (improvizační show)
430,–

kovi a jejich podivuhodné dobrodružsví. Zároveň ale pro velký zájem na podzim jeden termín
přibude.
Představení se přesouvá ze středy 20. dubna od
19.30 hodin na úterý 18. října od 20 hodin. Na nový
termín budou v platnosti již zakoupené vstupenky
včetně těch abonentních. Pokud se z jakéhokoli
důvodu rozhodnete náhradní termín nevyužít, je
možné vstupenky vrátit, nebo si nechat vrátit poměrnou část z abonentní vstupenky. Učinit tak
můžete na recepci Kulturního centra Střelnice.
Všem se velice omlouváme za komplikace.
Příjemnou zprávu máme pro ty, kteří měli o lístky na Smolíkovi zájem, ale kvůli omezené kapacitě se na ně nedostalo. Na 18. října od 17 hodin přidáváme ještě jeden termín a lístky si bude možné
zakoupit v recepci Kulturního centra Střelnice nebo přes internet a to od pondělí 2. května.

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

středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek
7.30–14.00

Pozor! Smolíkovi se
posouvají a pﬁidávají
Vážení divadelní abonenti a diváci, ač nás to
mrzí, je nutné z organizačních důvodů na straně divadelníků přesunout představení Smolí-

pátek 29. dubna od 22 hodin
Pirátská party
DISCO Stﬁelák
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã/v kost˘mu zdarma

·achisté se i letos
utkají na Stﬁelnici
I letos se na turnovské Střelnici sejdou nejlepší
šachisté, a to na finále tht Extraligy, která je
každoročně jednou z nejsilnějších světových
soutěží a vrcholnou událostí celé sezóny.
Turnaj začíná v pátek 15. dubna slavnostním
zahájením a potrvá do neděle 17. dubna. Finále
tht Extraligy pořádá ŠK Zikuda ve spolupráci se
Šachovým svazem České republiky. Více informací najdete na webu KC Turnov.
duben 2016

|

| 13

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do 1. kvûtna, Galerie muzea
V˘stava Ladislav a Valerian
Karou‰kovi
Ladislav a Valerian Karouškovi (výběr z tvorby),
je název poslední výtvarné výstavy, která je k vidění v muzejní galerii „u Sasíků“. V dohledné době
tam vznikne očekávaná expozice horolezectví
a výstavní činnost muzea se natrvalo přesune do
prostor ve 3. patře.
Přestože se projekt společné výstavy bratrů,
malíře a sochaře, zrodil na poslední chvíli, nemohli jsme se s galerií rozloučit lépe. Ladislav
i Valerian se narodili v Turnově, oba absolvovali
turnovskou šperkařskou školu a akademii v Praze,
oba se věnovali horolezectví, takže se do rodného
města a kraje nevraceli jen za uměleckou inspirací, ale také za skalami a množstvím přátel mezi
horolezci i umělci. Patřili k výtvarné skupině
Makarská 57 (také další členové skupiny Josef
Jíra, Jiří Rada a Jiří Malý byli křtěni Jizerou) a výrazně se zapsali do dějin českého moderního umění. Výstava potrvá do neděle 1. května 2016.
sobota 12. bﬁezna od 16 hodin, V˘stavní sál muzea
Scénické ozvûny
Výstava skupiny výtvarníků, kteří mají vztah
k scénickému výtvarnictví a k jeho spojení s příbuznými obory výtvarné tvorby. Scénická práce,
jejíž dokumentaci můžete vidět na celkovém
uspořádání současné expozice, je výrazem výtvarného doprovodu dramatických děl formou prostorového vyjádření.
Tak jako symbolem divadla zůstávají stále antické masky dramatu, komedie a tragédie, svůj původ
si ponechávají i dva typy scénického uspořádání.
Tyto typy scénického prostoru provázejí celou historii divadla a rozdíl je jen v tom, jak se k němu
v jednotlivých časových údobích přistupuje a jak
je řešen prostor jeviště.
Společná výstava výtvarníků, jejichž práce je motivována dramatem, vydává svědectví, jakým způsobem se může vyvíjet současná výtvarná scéna.
14 |
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Čím dál víc profesionálů pracujících ve výtvarné
oblasti je ve své tvorbě přitahováno scénografií (ať
v malířském, grafickém či sochařském projevu),
například performancemi a výstavními instalacemi.
Naše společné setkání sbližuje profesionální výtvarníky různých generací. Spojuje vystavující
starší generace, mající zkušenosti více než čtyřicetileté praxe v oboru a scénických řešení, na nichž
se podíleli převážně v divadlech a televizi s účastníky mladší generace.
Vystavují i malíři a grafici, kteří se pohybují v divadelním prostředí a sochaři, kteří svou prostorovou tvorbou vyjadřují vztah k dramatickému umění. Expozice je nazvána Scénické ozvěny, protože
na ní vystavují ti, jimž je scénografický přístup
blízký. Dává účastníkům možnost vzájemné konfrontace v dílech, jež značí profesní spojitost.
Výstava potrvá do 8. května

Přijďte se tedy podívat na Dlaskův statek a seznamte se s Dlaskovou rodinou v reálném prostředí.
Poprvé budete mít možnost v sobotu 23. dubna.
Ve 12 hodin se se otevřou brány statku a přivítá
vás Dlaskova rodina v čele s hospodářem, čeledíny, děvečkami a dalšími, kteří na statku žili a pracovali. Během odpoledne zinscenuje folklorní
soubor Furiant scény z Dlaskova života inspirované jeho zápisky, budete se moci zúčastnit procesí,
které Dlask vedl v roce 1826, proběhnou komentované prohlídky, David Hamr Vám přečte několik
ukázek z Dlaskových pamětí a budete moci prožít
i setkání s editorkou knihy Zápisky sedláka Josefa
Dlaska Měl jsem nestálé štěstí.
DlaskÛv statek otevﬁen dennû kromû pondûlí od 9.00 do 16.00 hodin.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9–16 hodin

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Slavnostní otevﬁení expozice v sobotu 23. dubna ve 12 hodin
300 let Dlaskova statku – nová
stálá expozice
Už tři sta let stojí uprostřed Dolánek statek, který
nese rodové jméno Dlaskův. Byl zde vystavěn v roce 1716 poté, co byla rozebrána původní usedlost
stojící blíže u Jizery, kterou často ohrožovala velká
voda.
Nejznámějším majitelem statku byl známý písmák Josef Dlask, který nám zanechal jedinečné
písemné svědectví o své současnosti: rozsáhlý zápisník, do kterého si zaznamenával události ze
svého života a spoustu dalších zajímavých informací. Protože na konci loňského roku vyšel úplný
text celého Dlaskova zápisníku tiskem vůbec poprvé a umožnil tak zájemcům seznámit se blíže
s dobou Dlaskova života, rozhodli jsme se, že i novou expozici na statku připravíme v jeho duchu.

âavany a Yunomi
pátek 8. dubna od 17 hodin,
Mûstská galerie Vlastimila Rady v Îelezném Brodû
Současná česká autorská dřevem pálená čajová
keramika ze sbírky literárního historika, editora
a orientalisty Petra Holmana. Fotografický doprovod výstavy: Antonín Kapraň. Výstava potrvá do
neděle 1. května.
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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. patře infocentra)
V˘stava „Mince a medaile“
Výstavu pořádá medailér Asamat Baltaev, který je
absolventem SUPŠ a VOŠ Turnov a Vyšší odborné školy SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Na
výstavě můžete zhlédnout kresebné návrhy, sádrové modely a realizované stříbrné a zlaté medaile
a mince.
V˘stavu mÛÏete vidût v galerii U Zlatého beránka do 30. dubna 2016.
sobota 30. dubna
âesk˘ ráj dûtem
13. ročník akce na zahájení turistické sezóny
v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi Českého
ráje“. Pro děti i dospělé bude připraveno putování
Hruboskalskem s možností návštěvy hradu Valdštejn plné soutěžních úkolů a otázek, při kterém se
na cestě setkají s řadou postav z pověstí Českého
ráje.
Start: Lázně Sedmihorky 8.45–11.00 hodin
Cíl: Autocamp Sedmihorky
Při této příležitosti bude vydána absolventská turistická vizitka, která bude v prodeji přímo na akci
nebo v Regionálním turistickém informačním
centru na náměstí Českého ráje v Turnově. Pro
účastníky akce jsou připraveny pohádkové autobusy a parní vláček. Bližší informace na webu.

Program:
14.30 Příchod krále Granáta s královnou a družinou
15.00 Losování o zajímavé ceny
Trasa pochodu povede po turisticky značených
cestách, většina cesty je vhodná i pro kočárky.
Připraveno je i divadelní představení na hradě
Valdštejně.
Odjezdy autobusů ze záchytných parkovišť
KDE NECHÁTE AUTA (10 Kč/1 cesta)
Autobusové nádraží Na Lukách a parkoviště
u zimního stadionu (TAM+5min), TAM (do
Sedmihorek) 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, ZPĚT (ze
Sedmihorek) dle potřeby.
Odjezdy parního vláčku z hlavního nádraží ČD
a zastávky Turnov město (1 cesta TAM dospělí
30 Kč, děti 3–12 let 20 Kč; TAM i ZPĚT 50 Kč
a 30 Kč).
Do Sedmihorek: z Turnova 8.15, 10.25, 14.30,
16.25. Ze Sedmihorek: do Turnova 9.10, 11.10,
15.10, 17.05.
Záštitu převzal a finančně podpořil Liberecký
kraj.
Prezentace Turnova na veletrzích
cestovního ruchu
Turnov se důstojně prezentoval na dvou prestižních veletrzích.
18.–21. února 2016 proběhl jubilejním 25. ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze. Návštěvnost veletrhu během čtyř dnů byla přes 30 000 návštěvníků. Na ploše 18 880 m2
mohli návštěvníci zhlédnout nabídky, novinky
a další informace od 652 vystavovatelů ze 46 zemí.
Letošním čestným hostem a partnerskou zemí byla ve své premiérové účasti Čína.
Turnov se prezentoval na stánku Libereckého
kraje. V rámci veletrhu bylo turnovské organizaci
Turnovské památky a cestovní ruch předáno ocenění za získané první místo v republikové soutěži
„O nejhezčí kapesní kalendářík“.
V březnu ve dnech 18.–19. 3. 2016 proběhl
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou 16. ročník veletrhu Euroregion Tour. Turnov se prezentoval na
stánku Sdužení Český ráj.

Kromě samotné prezentace proběhly na veletrzích soutěžní kvízy a představení připravené
nabídky a novinek na tuto sezónu. Na účastníky
čekaly hodnotné ceny, za Turnov to byly volné
vstupenky na hrad Valdštejn, do Synagogy Turnov
a drobné suvenýry. Na obou veletrzích byl připraven i zajímavý doprovodný program. Prezentace
na veletrzích využili i někteří zájemci, pro které
RTIC zajišťovalo zdarma prospektový servis.
Eliška Gruberová,
Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v dubnu: vÏdy v sobotu, v nedûli a ve svátek
10.00–17.00 (poslední prohlídka 16.30 hodin)
pátek 1. dubna
Noc s Andersenem
Akce ve spolupráci s městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově a Žlutou ponorkou.
nedûle 24. dubna od 15 hodin
Varhanní koncert ÏákÛ ZU·
v Mladé Boleslavi
Zazní skladby J. S. Bacha, M. A. Charpentiera či
J. Pachelbela. Vstupné 40 Kč.
nedûle 1. kvûtna od 14 hodin
Máj
Melodram na báseň Karla Hynka Máchy v novém
nastudování Zdeňka Zahradníka. Vstupné 80 Kč.
duben 2016
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

mladí mohou přihlašovat sami nebo přes své učitele
do 8. dubna emailem na icm@knihovna.turnov.cz.

pátek 1. dubna od 17.30 hodin, Mûstská knihovna Antonína Marka
Noc s Andersenem
Již 16. ročník pohádkového programu a spaní
Noc s Andersenem je tady!

ãtvrtek 14. dubna od 14 hodin, penzion pro seniory v ÎiÏkovû ulici
MÛj Ïivot se stromy a pﬁírodou
Beseda a autorské čtení pro seniory s PhDr. Marií
Hruškovou. Akce se uskuteční v rámci Klubu
Aktivní senior.

pondûlí 4. dubna od 14 hodin, Z· Skálova Turnov
Chce‰ se najíst?
V odpoledním kuchařském workshopu si mladí náctiletí zájemci mohou vyzkoušet různé jednoduché recepty, inspirovat se, jaké jídlo a pití jednoduše připravit na párty, a hlavně ochutnat, co
sami vytvořili!

ãtvrtek 14. dubna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Pocta Tatobitské lípû
U příležitosti nominace Tatobitské lípy na
Evropský strom roku se uskuteční večer za účasti
spisovatelky PhDr. Marie Hruškové, redaktora
Českého rozhlasu Václava Žmolíka a dalších hostů. Citace textů žáci ZŠ Žižkova, hudební doprovod Ondřej Halama.

úter˘ 5. dubna od 9.30 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 13. ročníku přehlídky v umění vyprávět se koná na počest Karla IV. a je součástí projektu Kde končí svět.
stﬁeda 6. dubna od 10 hodin, Památník národního písemnictví, Praha
Slavnostní vyhlá‰ení ankety
o nejhezãí knihu roku
V rámci čtenářského klubu Turnovský Granátek
se děti vydají za slavnostním vyhlášením nejhezčí
knihy roku, setkají se se známými spisovateli a následně si udělají literární procházku Prahou!
ãtvrtek 7. dubna od 14 hodin, penzion pro seniory v ÎiÏkovû ulici
Zapomenut˘ rodák Jan Skála
Pořad slova a hudby na počest 200. výročí narození turnovského rodáka Jana Skály, zakladatele
městského sirotčince.
stﬁeda 13. dubna od 9 hodin, Informaãní centrum pro mládeÏ
v suterénu knihovny ICM
Pﬁíroda, ekologie a zdraví ve
21. století
Soutěžní konference určená nejen žákům II. stupně
základních škol a studentům středních škol, ale všem
zájemcům o téma ekologie. Se svými referáty se
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pondûlí 18. dubna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 27. dubna od 14 hodin; klubovna DD Pohoda
Zápisky sedláka Josefa Dlaska
Poprvé v kompletní podobě vychází tiskem kniha
rukopisných zápisků sedláka Josef Dlaska z Dolánek u Turnova.
úter˘ 19. dubna od 9.30, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Klub Mat˘sek
Setkání nad knížkami pro předškoláky z mateřských škol. Na děti se těší Eva Kordová.
stﬁeda 20. dubna od 9 hodin, koncertní sál ZU·
OhroÏená pﬁíroda
Tentokrát se zaměříme na ohrožená i chráněná
zvířata a jak se člověk chová v přírodě a ne/dodržuje základní ekologická pravidla.
nedûle 24. dubna od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Dílna proutûná, ãarodûjnická
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na různé
výrobky z proutí a čarodějnické klobouky na svátek čarodějnic! Lektorky Lenka Bendáková, Eva
Šrajerová, Iva Dalerová a Simona Bakešová.
úter˘ 26. dubna od 9.30 hodin, atrium muzea a Kamenáﬁsk˘ dÛm
Kde konãí svût – regionální pﬁehlídka
Regionální přehlídka dvouletého celostátního

projektu výchovy ke čtenářství u příležitosti 700.
výročí narození Karla IV. představí nejlepší výtvarné a literární práce a budou se prezentovat zapojené knihovny v Libereckém kraji.
úter˘ 26. dubna od 19 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Spisovatel Ludvík A‰kenazy
Komponovaný pořad slova a hudby k 95. výročí
českého spisovatele, reportéra a rozhlasového
pracovníka Ludvíka Aškenazyho, který polovinu
svého života prožil v emigraci.
stﬁeda 27. dubna od 17.30 hodin, Informaãní centrum pro mládeÏ v suterénu knihovny
Krev v mobilech
Dalším ze série projekcí v rámci festivalu „Promítej i ty!“ bude film o kontroverzním tématu
samozřejmého pohodlí a módy vyspělých zemí
vykoupených zdravotními následky levné pracovní síly v Africe.
Nové knihy
Charles Bukowski – Absence hrdiny
Patricia Highsmith – Carol
Vilma Kadlečková – série Mycelium (4 díly)
Adam Kadmon – Kdo chodí úvozem mrtvých?
Stephen King – Právo nálezce
George R. R. Martin – A Game of Thrones (pět
dílů v angličtině)
Jaroslav Mostecký – Vlčí věk. Kniha druhá, Lars,
Šťavnatá lebka
František Niedl – Dotek zla
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Stﬁedisko volného ãasu Îlutá ponorka Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
úter˘ 12. dubna od 14 do 18 hodin
Vosková batika na papír a textil
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet kouzlo grafických barev. Budeme experimentovat s netradičními grafickými technikami
jako malba nejrůznějšími nástroji, vytírání přes
šablonu a další. Kreativní tvorba pro každého, kdo
má chuť užít si barev a svobody tvoření. Vítáme
zájemce všeho věku. Počítejte s tím, že se trochu
umažete. Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.
V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky.
ãtvrtek 21. dubna od 18 do 22 hodin
Vosková batika na textil
Výtvarná dílna pro dospělé. Přijďte si vyzkoušet
tradiční techniku zdobení textilu. Kreativní tvorba
pro každého, kdo má rád stará řemesla v novém
hávu. Vosková batika je vhodnější na tkané přírodní materiály. Máte-li v hlavě konkrétní projekt,

T-Centrum – Otvíráme
dveﬁe do svûta vûdy
Již v dubnu 2016 zahajujeme projekt pro podporu
nadaných žáků základních škol a studentů středních škol. Náš projekt je podpořený z dotačního
programu MŠMT a vznikl ve spolupráci s Ústavem Fyziky plazmatu AV ČR – Centrem TOPTEC
v Turnově, iQLANDIÍ v Liberci, Technickou univerzitou v Liberci a firmou MAHLE Behr Mnichovo Hradiště. Žákům a studentům nabízí šestadvacetihodinové programy skládající se z praktických workshopů pod vedením skutečných vědců
a odborníků z praxe.
Automotive workshopy
• zákonitosti automobilové výroby, auta a jejich
údržba, výkresová dokumentace, výrobní procesy
• určeno pro žáky 8. a 9. tříd
• realizace od září 2016
• místo konání: Vzdělávací centrum Turnov a DP
Work v Bakově nad Jizerou

vezměte si s sebou vhodný materiál (ideálně látku,
kterou teprve po vytvoření dezénu budete sešívat).
Kapacita 10 osob, cena 250 Kč. Prosím případné
zájemce, aby zaslali rezervaci na e-mailovou adresu ladicka @email.cz.
úter˘ 26. dubna od 16 do 18.30 hodin
Jarní besídka irsk˘ch tancÛ
IV. ročník FeisPonorky 2016
Taneční soutěž členů kroužků irských tanců.
Sál Îluté ponorky v pﬁízemí.
Nanotechnologie, robotika,
rakety a vesmír
• nanosvět, nanomateriály, programování robotů,
výroba raket, animace sluneční soustavy
• určeno pro žáky 8. a 9. tříd
• realizace od 21. dubna 2016
• místo konání: iQLANDIA Liberec
Multimédia
• zpracování grafických dat i audio- a videodat,
editor Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, bitmapová a vektorová grafika
• určeno pro studenty 1. až 3. ročníků středních škol
• realizace od 29. dubna 2016
• místo konání: Technická univerzita Liberec
Svûtlo – fenomén souãasnosti
• manipulace se světlem, laser, interferometrie,
holografie
• určeno pro studenty 1. až 3. ročníků středních škol
• realizace od 13. 4. 2016
• místo konání: Centrum TOPTEC Turnov
Všechny uvedené programy jsou pro žáky a studenty ZDARMA, hradí si pouze dopravu do místa

úter˘ 26. dubna od 14 hodin
Turnovsk˘ kos 2016
17. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v 5 kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež do
15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí by
mělo proběhnout školní kolo, které nominuje postupující na KOSA. V případě, že ve škole nominační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do
soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky.
Propozice na webu www.zlutaponorka.turnov.cz.
Základní umûlecká ‰kola Turnov, námûstí âeského ráje
sobota 30. dubna od 17 hodin
âarodûjnice na lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čarodějnic. Od 17 do 19 hodin soutěže a hry pro děti.
Po 19 hodině vyhlášení nejkrásnější malé čarodějnice a po 20 hodině bude zapálen velký oheň.
Občerstvení tradičně v režii SDH.
konání. Zájemce o zvolený program doporučují
výchovní poradci a učitelé, nebo se mohou hlásit
sami na stara@vctu.cz nebo na tel. 734 570 273.

Galerie Granát

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, Tel.: 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.
Přijďte se podívat i na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro české
zpěváky ČESKÝ SLAVÍK.
Slovinsko – Slovenija
Výstava fotografií Darji Grdiny
Zákaznické centrum – galerie Granát
od pátku 1. dubna do úter˘ 31. kvûtna
duben 2016
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Centrum pro rodinu Náruã
aspektů ženství je cykličnost. Tak, jako se příroda
mění na jaře, v létě, na podzim a v zimě, tak i žena
se během svého cyklu proměňuje. Má různé kvality, talenty i úskalí v jednotlivých fázích. Další z večerů JEN pro ženy pod vedením Mgr. Martiny
Peukerové. Cena za akci 80 Kč.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 5. dubna od 10 hodin
Zdravé vaﬁení
Salát, pomazánka, tombola. Zdravé vaření s poradkyní Terezou Hlinovskou.
stﬁeda 6. dubna od 10 hodin
Návrat na trh práce
po rodiãovské dovolené
Návrat na trh práce z pohledu legislativy. Situace,
které mohou nastat a příprava na ně. Beseda s Věrou Jetelovou odbornou pracovnicí Úřadu práce
v Semilech.
pátek 8. dubna od 10 hodin
Klíã k úspûchu
Klíč třetí: Osobní portfolio a fotografie na trhu práce
a nejen na něm. Beseda se specialistkou na trh práce
a profesionální fotografkou. Třetí z trilogie setkání na téma Úspěch na trhu práce a nejen na něm.
pondûlí 11. dubna od 10 hodin
MasáÏe dûtí
Specifika a přínosy masáží u dětí. Jak a kdy začít.
Praktické ukázky a možnost nácviku. Beseda
s Ditou Šťastnou.
stﬁeda 13. dubna od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775
964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

Izrael a konflikt na
Blízkém v˘chodû
Přednáška publicisty, vědeckého pracovníka a také bývalého primátora Hradce Králové Ing. Josefa
Potočka proběhne v neděli 3. dubna od 9.30 hodin
v rámci pravidelných bohoslužeb Křesťanského
společenství Turnov (Hlavní sál SVČDM Žlutá
ponorka, Husova 77). Téma bude představeno
v historicko-kulturním kontextu počínaje před18 |
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pátek 15. dubna od 10 hodin
Kde jsou hranice dítûte a dospûlého
Hranice nebo svoboda? Proč potřebujeme ve výchově stanovovat hranice? Beseda s waldorfskou
pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.
úter˘ 19. dubna od 10 hodin
Jak˘ postoj zvolíte vy? Aneb Aby
klouby nebolely…
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Jarmilou Podrazskou na téma správný postoj a postavení dolních končetin s praktickými ukázkami a možností
odborného opravení vašeho postoje. Vaše klouby
(kyčle, kolena, kotníky) a celé tělo vám poděkují.
stﬁeda 20. dubna od 10 hodin
Zdravé pﬁebalování
Jednorázovky, látkovky, nebo bezplenkovka? Výhody, nevýhody, specifika, možné problémy a jejich řešení. Beseda o možnostech přebalování
s poradkyní Ing. Barborou Stehlíkovou.
stﬁeda 20. dubna od 19.30 hodin
Cyklická Ïena
Být ženou je nádherné. Jeden z nejkrásnějších
stavením starověkého Izraele, přes vznik novodobého státu a reakce jeho okolí až k současnosti.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Křesťanské společenství Turnov!

Memoriál Ludvíka Ko‰ka
sobota 2. dubna
Mezinárodní hokejový turnaj družstev 4. tříd spojený se slavnostním odhalením pamětní desky pi-

ãtvrtek 21. dubna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.
ãtvrtek 21. dubna od 18 hodin
Integrace do Z· – setkání rodiãÛ
dûtí s autismem / ADHD
Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení, vzájemná podpora. Vítán je každý,
koho tato problematika zajímá.
pátek 22. dubna od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 314
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
úter˘ 26. dubna od 16 hodin
První pomoc nejmen‰ím
Jak postupovat při autonehodě? Co vlastně obsahuje lékárnička? Jak volat tísňovou linku? Jak pomoci při život ohrožujících stavech? Jak správně
provést nepřímou masáž srdce? Novinky v poskytování první pomoci a další se dozvíte na besedě se
zdravotní sestrou Michalou Mydlářovou. Cena za
akci 30 Kč.
lotovi RAF za II. světové války Ludvíku Koškovi.
Hokejový turnaj pod patronací HC Turnov 1931
začíná v 8 hodin za účasti pěti týmů (i zahraničních), od 14 hodin proběhne slavnostní odhalení
pamětní desky plk. in memoriam Ludvíku Koškovi za účasti osobností Armády České republiky,
pamětníků a rodinných příslušníků. Doprovodný
program po celý den na ploše u zimního stadionu
– ukázky vojenské techniky z období II. světové
války, letecké modely, historické uniformy ad.

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836, 511 01 Turnov
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

PRACOVNICE OBCHODNÍHO ODDùLENÍ
PoÏadujeme:
• Praxi v obchodním oddělení minimálně 3 roky
• Aktivní znalost AJ, vítána je i znalost NJ
• Vzdělání střední odborné s maturitou – technický obor je výhodou
• Komunikativnost a kreativitu pro spolupráci se zákazníky
• Pečlivost při vedení předané agendy

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináﬁÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit.
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pﬁímo u budovy Kulturního centra Stﬁelnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten.
Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

Nabízíme:
• Zajímavou a odpovědnou práci
• Přátelské pracovní prostředí
Termín předpokládaného nástupu dne 1. 5. 2016.
Zájemci zpracují svůj profesní životopis a mohou se hlásit buď osobně
nebo písemně na adresu sídla společnosti,
nebo na elektronickou adresu: info@vyvaplast.cz

KADEŘNICTVÍ ŠARM
Nabízí kompletní kadeřnické služby
pro dámy, pány i vaše nejmenší včetně
poradenství a prodeje vlasové kosmetiky.

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

PRONÁJEM HOSPÒDKY
RYCHLÉHO OBâERSTVENÍ
ve Ktové u Turnova

Tel. 724 072 957

ROLLETIC
Boky, bříško, pozadí
– zpevní se ti za pár dní.
Pro každého nového zákazníka první hodina zdarma.
Tel. 724 072 957

PEDIKÚRA
Suchá – přístrojová. Prostě to nejlepší pro Vaše nohy.
Tel. 721 366 763

Palackého 193, Turnov (vedle KB)
Pronajmu kadeřnické křeslo – tel. 724 072 957

Hned u hlavní silnice ve smûru na Jiãín, na turistické stezce vedoucí
ke zﬁíceninû hradu Trosky. Prostory po rekonstrukci, kompletnû
vybaveno a zaﬁízeno, atraktivní interier, zastﬁe‰ená teráska,
moÏnost parkování. Více informaci na tel: 723 791 190.
duben 2016
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Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
20 |
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 2016

Podatelna funguje v novém
kabátû

boru správy majetku. Doplnil, že byla urychleně
zpracována projektová dokumentace a koncem
roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav. Vše proběhlo hladce, a tak ještě
před vánočními svátky mohly začít stavební práce.
Byly vybourány podlahy, otlučena poškozená
omítka, provedena nová hydroizolace včetně injektáže zdiva. Zateplila se podlaha, položilo se kombinované podlahové topení a nová dlažba. Došlo
také k výměně okna, vyměněny byly i vchodové
dveře, provedena nová elektroinstalace a osazena
klimatizace. Podatelna byla vymalována a vybavena
novým nábytkem. „Pracovnice podatelny byly
často nemocné, protože v místnosti se drželo vlhko a bylo chladno. Není divu, místnost totiž v minulosti sloužila jako městská šatlava,“ sdělil Jan
Zárybnický, vedoucí odboru vnitřních věcí, pod
kterého provoz podatelny spadá. Také doplnil, že
díky podlahovému topení a izolaci budou pracovní
podmínky nesrovnatelně lepší. Celková cena stavebních úprav stála městský rozpočet 674 tisíc korun.
Hlavním dodavatelem stavebních prací byla turnovská společnost Tria Stav, s. r. o., nábytek dodala
firma Nábytek Styl, spol. s r. o. z Turnova.

Koncem února 2016 byla po delší době opět otevřena podatelna Městského úřadu Turnov
ve svých původních prostorách.
V srpnu roku 2015 došlo k havárii na vodovodním
potrubí a k vytopení podatelny. Veškeré vybavení
podatelny bylo zničeno a samotná podatelna
musela být přestěhována do náhradních prostor
v posledním patře radnice.
Podatelna byla již delší dobu ve špatném technickém stavu (vysoká vlhkost, nedostatečné tope-

ní, špatná větratelnost) a ve výhledu se uvažovalo
s nutností její rekonstrukce. Díky vystěhované podatelně bylo rozhodnuto, že se vzniklá situace využije k provedení nutných stavebních úprav. „Přeci
jen je podatelna vstupní branou na úřad a veřejností nejčastěji navštěvovaným místem, proto je
její vzhled důležitý,“ říká Ladislav Osička z od-

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, Radek Dra‰nar, odbor správy majetku, odbor Ïivotního prostﬁedí, Anna ·upíková, Lenka Hﬁibová, Rohozeck˘ okra‰lovací spolek.
duben 2016
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Setkání starosty s obãany letos odstartovalo
v centru mûsta
město tento problém řešit a za své peníze budovat
stání a zázemí pro řidiče nebo zda raději investuje
do chodníků či silnic, které budou vidět.
Zazněla také otázka vody a budoucího řešení
zdražování vody. Starosta přítomným vysvětlil, že
vodovody a kanalizace patří městům a obcím,
o obnovu a investiční akce se stará VHS a o úpravu a odečítání vodovodů SčVAK. Někteří se dotazovali, proč si nezřídit svoji organizaci, která by se
o vše starala. To však není tak jednoduché, nebylo
by to jen pro Turnov, ale přilehlých 22 obcí, které
jsou součástí sdružení. Je potřeba mít proškolené
lidi, techniku, budovu atd. Vše je nutné dobře propočítat. V závěru se diskutovalo například nad migrační krizí, sociálními byty, bezdomovci či stromy ve městě.

Ve středu 17. února 2016 zavítala desítka občanů
do obřadní síně turnovské radnice, aby podiskutovali se starostou města, kterého doprovodila radní
Eva Kordová.
V úvodu starosta Tomáš Hocke nastínil plány a výhledy do budoucna, především v investiční, projekční a společenské oblasti. Plánují se chodníky,
opravy hřbitovů, veřejné osvětlení či rekonstrukce
části školských zařízení a městských organizací.
„Od března budou na Střelnici také taneční, které
byly dlouhá léta v Pěnčíně, za což jsem rád,“ sdělil
starosta. Také doplnil, že pokud se vše stihne v termínu, slavnostní otevření koupaliště v Maškově
zahradě je plánované na 8. května 2016.
V diskusi občanů zaznělo přání obyvatelů Luční
ulice o zpevnění komunikace a doplnění veřejného
osvětlení. V minulosti zde byl majetkový problém,
který celou situaci pozastavil. Starosta města se na
celou věc podívá hlouběji, a pokusí se nalézt řešení, aby byli obyvatelé i této části města spokojeni.
22 |
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Velkou diskusi rozpoutala umělecká díla rozesetá po městě. Některým se líbí, některým naopak
ne. Je to vždy o úhlu pohledu. „V minulosti na radnici přišel člověk, že udělá nějaké umělecké dílo
a chtěl peníze. Jednou přišel Jožka Čermák, že by
chtěl udělat umělecké dílo a nic za to nechce. Tak
proč mu prostor nedat.“
Začala i spolupráce s místní Střední umělecko
průmyslovou školou a po městě se začalo objevovat více uměleckých děl. A tím se rozvířila vlna
diskuse nad podobou veřejného prostoru. „Do
budoucna bych byl rád, kdyby po městě soch bylo
více,“ doplnil starosta.
Dalším tématem byla doprava ve městě a parkování kamionů, které stát moc neřeší a vše nechává na jednotlivých městech. Poslední dobou
kamiony většinou parkují v Sobotecké ulici v bývalém areálu OSP, který vlastní soukromý podnikatel. „Nikdo nechce kamionovou dopravu, natož
v centru města, ale vozí k nám zboží, které všichni
kupujeme,“ říká Hocke. Je to na diskusi, zda má

Starosta mûsta
Tomá‰ Hocke zve
na pravidelné
setkání s obãany
Ve středu 6. dubna 2016 proběhne od 17.00 v hasičárně v Mašově setkání starosty s občany.
Přijďte podiskutovat o tom, co vás v této lokalitě trápí a dozvědět se novinky z radnice.

Turnovské radniãní listy

Dûtství trávené v interiéru není pﬁirozené
Nedostatek kontaktu se světem přírody i limitovaná škála pohybu daná interiérem, kde dnešní děti
tráví většinu času – to byla hlavní témata minikonference s názvem „Vliv her a hraček na rozvoj
dětí v období raného dětství“.
Ta se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v prostorách Centra pro rodinu Náruč v Turnově.
Záštitu nad konferencí přijala místostarostka
Turnova Mgr. Petra Houšková, která akci připojila do projektu Zdravé město Turnov. Na konferenci, kde se diskutovaly potřeby raného dětství
v kontextu dnešního technického a virtuálního
prostředí a jejich obtížná dosažitelnost, se sešlo
na dvacet přítomných z řad místních mateřských,
rodinných či komunitních center, pedagogů mateřských škol, ale i zástupců společností, kteří se
výrobou hraček pro děti zabývají.
„Dětství trávené převážně v interiéru je sice
dnes normální, ale rozhodně ne přirozené. Posled-

ní výzkumy neurobiologie zdůrazňují, jak klíčové
je období mezi narozením a čtvrtým rokem věku
dítěte,“ říká PaedDr. Lenka Hřibová ze Semínka
země a dodává: „Záleží jen na nás, zda děti odsoudíme pouze k pobytu v autosedačkách, kočárcích
či před obrazovkou, nebo budeme hledat možnosti, jak dopřát dětem (i sobě) kontakt se živým, rostoucím a kvetoucím světem přírody kolem.“

Odstartovala soutûÏ:
Co se dûje v lese
Odbor životního prostředí vyhlašuje, v rámci
Svatohubertské slavnosti na Valdštejně, výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol.
Soutěž je určena dětem z místních i okolních
mateřských škol. Výtvarná díla je možné doručit
do 30. června 2016 na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo
na odbor životního prostředí (kancelář č. 110).
Výtvarné práce opatřete na zadní straně
• Názvem mateřské školy
• Jménem a příjmením
• Věkem autora
Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně 15 nejlepších prací z jedné mateřské školy.
Výtvarné práce budou ohodnoceny odbornou komisí a všechny vystaveny 17. září 2016 na hradu
Valdštejn v rámci Svatohubertské slavnosti, kde
budou práce ohodnoceny veřejností a poté vyhlá-

Na konferenci zazněly koncepty raného dětství
z hlediska waldorfské pedagogiky, „lesních školek“, i Montesssori přístupu. V diskuzi o prostředí, vhodných materiálech zazněl i sociální a ekologický rozměr (stopa) hračky. Asijská výroba je téměř otrocká dětská práce, kterou ale zneužívají
i některé renomované značky hraček. Proti tomuto trendu však vystupují někteří čeští výrobci, jejichž zástupci se rovněž konference zúčastnili.
"Česká hračka se velice ráda zapojila do této akce.
Tato a podobné občanské iniciativy jsou důležitým
prvkem, který zlepšuje vnímání i přístup k rozvoji
dětí napříč společností. Těšíme se na další spolupráci a tvrdou práci, abychom dosáhli stanoveného cíle," zhodnotila akci paní Natálie Richterová
ze společnosti Česká hračka.
Jako součást konference proběhla i vernisáž putovní výstavy fotografií „Víme, s čím si hrajeme?“.
Výstava je k vidění v centrech Libereckého kraje,
např. nyní v turnovské Náruči.

Pozvánka pro Ïáky
2. stupnû Z· a S·
k úãasti na soutûÏní
konferenci

šeny výsledky. A to jak odborného tak veřejného
hodnocení.
Nejlepší z malých výtvarníků budou při slavnosti odměněni. Také bude odměněna škola, která
nejlepší práce dodá.
Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail: j.cihak@
mu.turnov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921.

Ve středu 13. dubna 2016 se v dopoledních hodinách v budově turnovské knihovny uskuteční
soutěžní konference na téma „Příroda, ekologie a zdraví ve 21. století“.
Odborná porota vyhodnotí nejlepší příspěvky,
jež budou oceněny poukázkami na zajímavé zážitky a věcnými cenami. Akce je podpořena projektem Zdravé město Turnov.

duben 2016
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Mûsto Turnov prodává nemovitosti
na ·etﬁilovsku za niÏ‰í cenu
Na únorovém zasedání zastupitelé schválili snížení
prodejní ceny Šetřilovska na cenu 2.950.000 korun.
Nemovitosti se skládají z č. p. 904 (restaurace)
a č. p. 389 (roubenka) a přilehlých pozemků o celkové výměře 2 084 m2. Prohlídka objektů je možná
na požádání.
Konečný termín podání nabídek na odkoupení
je do 11. dubna 2016 do 17.00 hodin.
Podrobnější informace podá odbor správy majetku, Růžena Jarošová, tel.: 481 366 317, e-mail:
r.jarosova@mu.turnov.cz

Pálení ãarodûjnic 2016
Pálení čarodějnic proběhne 30. dubna v centru
města i v okolních částech.
• Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat akci
v prostoru autobusového nádraží Na Lukách. Od
13.00 do 16.00 hodin se uskuteční Závod Speed
Man Turnov, od 16.00 do 18.30 dětské soutěže ve
spolupráci se Žlutou ponorkou a mezi 20.00
a 20.30 dojde k zapálení ohně. Po celý večer bude
živá hudba, skákací hrad pro děti a možná i dospělé
a nebude chybět samozřejmě ani občerstvení. Do
prostoru Na Lukách je možné odkládat větve nebo
čistou dřevní hmotu. Důležité je, předem kontaktovat pana Smrkovského (727 866 789) nebo pana Hejnu (603 519 534) ze Sboru dobrovolných
hasičů Turnov a domluvit se dopředu o návozu.
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• Hasičský sbor Daliměřice zve na „Čarodějnice
pro nejmenší“. Sraz účastníků bude v 18.30 u prodejny COOP. Buřty a košťata s sebou!
• V Mašově se pálení zhostí místní Sbor dobrovolných hasičů Mašov, který si připravil lampionový
průvod dětí. Start průvodu je v 18.00 hodin z mašovské návsi a dále Mašovem do lomu, kde proběhne přivítání a zapálení hranice. Večer nebude
chybět ani občerstvení či soutěže pro děti.
• V Pelešanech místní sbor hasičů připravil akci
v prostoru hřiště u hájovny a přilehlém okolí. Pro
děti tety čarodějnice mají od 18.00 připravený
program, na jehož konci dojde k zapálení vatry.
Pro všechny bude nachystané občerstvení.
• Na Malém Rohozci se akce ujme Rohozecký
okrašlovací spolek spolu s místním osadním výborem. Sraz účastníků bude v 18.00 hodin Na Vršku
(u vývěsek), odtud půjde průvod s čarodějnicí
z vesnice na Píska (na kopci u vodárny). Na místě
nebude chybět občerstvení, atrakce a sportovní
disciplíny pro děti o pěkné ceny. Možnost zakoupení uzeniny na opékání, piva a lima. Zapálení
hranice proběhne kolem 20.00 hodiny. Ke zpěvu
a poslechu zahraje místní písničkářka Matylda.
V případě špatného počasí budou připraveny velkokapacitní stany.

Kompostárna na
Malém Rohozci pﬁijímá
bioodpad od dubna
Odbor životního prostředí informuje občany,
že kompostárna na Malém Rohozci bude po
zimním období od dubna opět otevřena.
Přivážet můžete větve, trávu, listí a další bioodpad, který na zahrádce nashromáždíte.
Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí
9.00–17.00
Středa
9.00–17.00
Pátek
9.00–17.00
Sobota
9.00–12.00

Turnovské radniãní listy

Leto‰ní Den Zemû v Turnovû
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Jedná se o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných
cestách řešení. V roce 1990 se k Americe připojil
i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním
dnem Země.
V týdnu od 18. do 22. dubna 2016 se zapojí turnovské základní i střední školy do každoročního
úklidu.
Odbor životního prostředí ve spolupráci
s Knihovnou Antonína Marka připravil na duben

pro školy, školky a veřejnost několik zajímavých
akcí. Jde například o:
• Výukový ekologický program pro mateřské
školy v Turnově – Motýlí kouzla – uskuteční se
přímo ve školkách.
• 13. 4. a 14. 4. – Vycházky pro žáky základních
škol – „Detaily přírody – procházka přírodou se
zaměřením na běžné druhy zvířat a jejich význam“ – průvodcem bude pan Karel Kerouš,
bývalý pracovník České inspekce životního prostředí.

Tímto chceme oslovit občany z Turnova, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijí. V sobotu
16. 4. 2016 proběhne úklid černých skládek.
Pokud máte zájem se k této akci připojit, můžete
kontaktovat odbor životního prostředí na tel. 481
366 160 (Ing. Sedláková) nebo z.sedlakova@
mu.turnov.cz. Podrobnější informace najdete také
na internetových stránkách a facebooku města či
na www.uklidmecesko.cz.
Společnými silami se pokusíme přírodu našeho
města i okolí vyčistit od nepořádku a odpadků.
Odbor životního prostředí

• 14. 4. od 18.00 hodin Večer Na Sboře – Pocta
tatobitské lípě – u příležitosti nominace této významné lípy na Evropský strom roku se uskuteční
večer za účasti spisovatelky PhDr. Marie Hruškové, redaktora Českého rozhlasu Václava Žmolíka a dalších hostů.
• 20. 4. od 9.00 přednáška pro druhý stupeň základních škol s MVDr. Přemyslem Rabasem,
ředitelem Zoo Dvůr Králové nad Labem. Tentokrát se zaměříme na zvířata ohrožená, chráněná
a jak se člověk chová v přírodě a nedodržuje základní ekologická pravidla.
V letošním roce se Město Turnov již podruhé připojuje k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“.

Svoz nádob na bioodpad v roce 2016
Svoz biopopelnic v roce 2016 bude probíhat obdobně jako v předchozích letech (duben a listopad
– svoz 1x za 14 dní; květen až říjen svoz 1 x týdně).
Svozovými dny jsou středa a čtvrtek.
stﬁedeãní termíny
13. 4. 27. 4.
4. 5.
11. 5. 18. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
6. 7.
13. 7. 20. 7.
3. 8.
10. 8. 17. 8.
7. 9.
14. 9. 21. 9.

25. 5.
22. 6.
27. 7.
24. 8.
28. 9.

29. 6.
31. 8.

5. 10.
9. 11.

12. 10. 19. 10. 26. 10.
23. 11.

ãtvrteãní termíny
14. 4. 28. 4.
5. 5
12. 5. 19. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.
7. 7.
14. 7. 21. 7.
4. 8.
11. 8. 18. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
6. 10. 13. 10. 20. 10.
10. 11. 24. 11.

26. 5.
23. 6. 30. 6.
28. 7.
25. 8.
22. 9. 29. 9.
27. 10.

Stﬁeda – svoz v tûchto ãástech mûsta:
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC
âtvrtek – svoz v tûchto ãástech mûsta:
CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA, U KASÁREN,
HRUŠTICE, KÁROVSKO, DURYCHOV,
VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ, NUDVOJOVICE
Odbor životního prostředí
duben 2016
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Den otevﬁen˘ch dveﬁí v mateﬁsk˘ch ‰kolách
Den otevﬁen˘ch dveﬁí bude
probíhat v tûchto termínech:

Odbor školství, kultury a sportu srdečně zve na
den otevřených dveří turnovských mateřských
škol, který proběhne v dubnu letošního roku.
Zápis dětí pro školní rok 2016/2017 proběhne ve
středu 18. května 2016 od 10.00 do 16.00 hodin.

stﬁeda 13. dubna, M· Bezruãova, 9.00–11.30, 14.00–16.00
stﬁeda 20. dubna, M· Zborovská, 9.30–11.30, (10.00–11.00
v˘tvarná dílna)
stﬁeda 20. dubna, Waldorfská M·, 10.00–12.00
stﬁeda 20. dubna, M· Ma‰ov, 15.00–17.00
úter˘ 26. dubna, M· Ale‰ova, 9.30–11.00, 15.00–16.00
úter˘ 26. dubna, Jana Palacha, 9.30–11.00
úter˘ 26. dubna, M· 28. ﬁíjna, 10.00–11.30, 15.30–17.00

„Rodiče mají možnost si školu prohlédnout a zároveň si vyzvednout přihlášku pro umístění dítěte
do mateřské školy,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina Marková. A také dodala, že v případě zájmu o konkrétní mateřskou
školu doručí rodiče přihlášku o přijetí na danou
mateřskou školu osobně nebo poštou, a to nejpozději v den zápisu tedy do 18. května. 2016.

Letní dovolená
na turnovsk˘ch
mateﬁsk˘ch ‰kolách

Odbor školství, kultury a sportu

ských škol a jejich plán dovolených. V tabulce je
dovolená označena zelenou barvou.
Během letních měsíců bude vždy minimálně
jedna mateřská škola otevřena, každá škola bude
mít zavřeno 5–6 týdnů.

Blíží se období plánování letních dovolených.
Přinášíme proto přehled jednotlivých mateř-

Dovolená na M· v Turnovû v roce 2016

Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

Mûsto Turnov pﬁijímá
Ïádosti na podporu
kultury z kulturního
fondu
Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016.
Bližší informace je možné získat na odboru
školství, kultury a sportu nebo na internetových
stránkách města, buď v sekci Dotace města –
Kultura, či na úřední desce města, kde je ode dne
1. 3. 2016 vyvěšena výzva k předkládání žádostí.
Správcem této dotační oblasti je odbor školství,
kultury a sportu.
Mgr. Martina Marková,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

ãtvrtek 28. dubna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service

www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707

Triáda realitní kanceláﬁe s. r. o.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz
www.triada-reality.cz

Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ,
pozemkÛ, rekreaãních a komerãních objektÛ…
Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû
právního a daÀového servisu.
Pro bytové domy zaji‰Èujeme správu nemovitostí, vedení
úãetnictví pro spoleãenství vlastníkÛ jednotek.
Dále zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti
pro dûdická, rozvodová ﬁízení.
duben 2016
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KULTURNÍ CENTRUM TURNOV uvádí

VLTAVA
ãtvrtek 14. dubna 2016 – KC Stﬁelnice Turnov – 20.00 hodin

Hudební skupina Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel
na české hudební scéně, typické jsou její surrealistické texty známé neobvyklou
poetikou a mnohoznačností. Proslula ale i zcela nezaměnitelným hudebním stylem,
který dokonale souzní s charakteristickým hlasem zpěváka, kytaristy,
básníka a herce Roberta Nebřenského, který je zároveň
zakládajícím členem a autorem většiny písní.

pﬁedprodej 140,–/na místû 190,–
www.kcturnov.cz • kct@kcturnov.cz • tel.: 481 322 083

