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Francouz se diví
Vážení čtenáři,
jeden můj kamarád má za švagra Francouze. Když
se nedávno po čase zase setkali a vyrazili na společnou procházku rozkvetlou Prahou, pozastavoval
se tenhleten francouzský švagr (jmenuje se François, můj kamarád mu říká Franto) nad jedním
údajně českým specifikem, které mu nešlo na rozum. (Trochu pochybuji o tom, že by mu nešlo na
rozum jen jedno české specifikum, ale to sem nepatří…) Měl na mysli restaurace se zahrádkami,
které jsou někdy bezprostředně propojené s dětským hřištěm. Franta nedokázal pochopit, jak je
možné popíjet pivo a přitom zároveň dohlížet na
děti. A tomu mému kamarádovi tvrdil, že to nikde
jinde neviděl. Rozhodně prý ne ve Francii. Nevím,
já byl ve Francii všehovšudy jednou, a to v dobách,
kdy pro mě dětská hřiště nebyla tématem k hovoru. A objektivně nahlíženo musím uznat, že kombinace piva a báboviček je do určité míry zvláštní.
A opravdu dost možná výhradně česká…
Ale uznejte sami – je něco hezčího, než když si
vaše děti spokojeně hrají na slunci a čerstvém

vzduchu? A když si takhle spokojeně hrají, a občas
dokonce ani nevyžadují vaši aktivní spoluúčast při
těch hrách, není skvělé, když si ty šťastné chvíle
můžete ještě více zpříjemnit třeba právě pivem?
Ne, rozhodně tu nehodlám obhajovat nezřízené
holdování alkoholu a už v žádném případě ne na
úkor vlastních dětí. Všeho s mírou, to je jasné. Ale
když je míra zachována, je letní restaurační zahrádka v blízkosti dětského hřiště jedním z těch
blahodárných míst plných klidu a míru…
My už zahrádku kavárny a restaurace KUS na
Střelnici otevřeli. A spolu s tím jsme změnili otevírací dobu, upravili jídelní i nápojový lístek a připravili pro vás zajímavý věrnostní program. Více
si přečtete uvnitř časopisu.
Přeji vám krásné jarní dny plné slunka a pohody, ať už o ní máte představu jakoukoliv.
David Pešek
P. S.: Nutno dodat, že Francouz Franta se tomuhle
českému specifiku sice diví, ale zároveň přiznává,
že se mu moc líbí!
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kulturní pﬁehled
nedûle 1. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Kung Fu Panda 3 2D
animovaný/akční
125,–/děti do 15 let 110,–
17.00 – KINO SFÉRA
Kniha dÏunglí 3D
dobrodružný/drama
140,–/děti do 15 let 120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Orel Eddie
komedie/sportovní

110,–

úter˘ 3. kvûtna
18.00 – KINO SFÉRA
Mayové a ti druzí
Cestovatelský klub

70,–

stﬁeda 4. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hvûzdné man˘ry
volné divadelní představení
v předprodeji 350,–/na místě 390,–
19.30 – KINO SFÉRA
Mustang
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 5. kvûtna

20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Michal HrÛza a Kapela
HrÛzy
koncert
dle místa sezení 420,–/390,–/360,–

19.30 – KINO SFÉRA
Bella a Sebastian:
DobrodruÏství pokraãuje
dobrodružný/rodinný
110,–

pondûlí 9. kvûtna
sobota 7. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat ve filmu
animovaný/rodinný
17.00 – KINO SFÉRA
Bella a Sebastian:
DobrodruÏství
pokraãuje
dobrodružný/rodinný

100,–

8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nápad my‰ky Terezky
představení pro školy + veřejnost
vyprodáno

úter˘ 10. kvûtna
19.00 – FOYER ST¤ELNICE
Michal Viewegh a Petr Vizina
O literatuře
vstupné zdarma
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Captain America:
Obãanská válka 3D
akční/sci-fi, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

nedûle 8. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat ve filmu
animovaný/rodinný

100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie

110,–

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

ãtvrtek 12. kvûtna

2016

19.30 – KINO SFÉRA
Sousedi 2
komedie

120,–

sobota 14. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Angry Birds ve filmu 3D
animovaný
150,–/děti do 15 let 130,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jiﬁí a Alena ·tréblovi
a Petr Vydra
Pohovka
200,–/senioři na OSV 140,–

19.00 – STODOLA STATKU ST¤ÍÎOVICE
StﬁíÏovické Hudební
Dostaveníãko
koncert kapel Už jsme doma,
Punčocháče, Šoumen

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Captain America:
Obãanská válka 3D
akční/sci-fi, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

nedûle 15. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Angry Birds ve filmu 2D
animovaný 130,–/děti do 15 let 110,–

pátek 6. kvûtna
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pátek 13. kvûtna

17.00 – KINO SFÉRA
Carol
drama/romantický

19.30 – KINO SFÉRA
Captain America:
Obãanská válka 2D
akční/sci-fi, titulky
120,–

4|

120,–

19.00 – KAVÁRNA KUS
Ondra Halama a Pranic,
Karel Vepﬁek a Chudák
paní Popelková
koncert Napříč
vstupné dobrovolné

10.00 – KINO SFÉRA
Trabantem do posledního
dechu
Kino nejen pro seniory
50,–

10.00 – KINO SFÉRA
Trabantem do posledního
dechu
Kino nejen pro seniory
50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Captain America:
Obãanská válka 3D
akční/sci-fi, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sousedi 2
komedie

Michal Viewegh si pﬁijede do Turnova povídat O literatuﬁe.

17.00 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají
na zázrak
komedie

110,–

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Carol
drama/romantický

pátek 20. kvûtna
110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Z prachu hvûzd
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 380,–/420,–

17.00 – KUS A KINO SFÉRA
Dámská jízda s Avonem
a filmem Svátek matek
KUS experta
120,– vstupné na film
22.00 – KC ST¤ELNICE
Bílá párty
Disco Střelák 50,–/v bílém zdarma

pondûlí 16. kvûtna
8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O Balynce, dobrém
‰tûnûti
představení pro školy + veřejnost
50,–

sobota 21. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Barbie: Tajná agentka
animovaný
100,–/děti do 15 let 80,–
17.00 – KINO SFÉRA
Náv‰tûvníci 3: Revoluce
komedie
110,–

stﬁeda 18. kvûtna
9.00 – PARK U LK, 17.00 – LETNÍ KINO
Majáles
SUPŠ
19.30 – KINO SFÉRA
Smrtelné historky
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
PraÏské dechové trio
– ·álek vídeÀsk˘ch
klasikÛ
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
X-Men: Apokalypsa 3D
akční/sci-fi, dabing
140,–

nedûle 22. kvûtna
14.30 - KINO SFÉRA
Barbie: Tajná agentka
animovaný
100,–/děti do 15 let 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Svátek matek
komedie

pátek 27. kvûtna
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Náv‰tûvníci 3: Revoluce
komedie
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Alenka v ﬁí‰i divÛ:
Za zrcadlem 3D
dobrodružný, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

sobota 28. kvûtna

stﬁeda 25. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Nebe a led
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–

14.30 – KINO SFÉRA
Angry Birds ve filmu 3D
animovaný
150,–/děti do 15 let 130,–
17.00 – KINO SFÉRA
Alenka v ﬁí‰i divÛ:
Za zrcadlem 3D
dobrodružný, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

ãtvrtek 26. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
Kino nejen pro seniory
50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jak pﬁeÏít single
komedie/romantický

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského
zastupitelstva

110,–
20.50 – LETNÍ KINO
SkauÈáci
promítání filmu

19.30 – KINO SFÉRA
Alenka v ﬁí‰i divÛ:
Za zrcadlem 2D
dobrodružný, titulky

vstupné dobrovolné
120,–

nedûle 29. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Angry Birds ve filmu 2D
animovaný
130,–/děti do 15 let 110,–

ãtvrtek 19. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
X-Men: Apokalypsa 3D
akční/sci-fi, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

50,–

14.00 – KC ST¤ELNICE
Disko Fokus
diskotéka
19.30 – KINO SFÉRA
X-Men: Apokalypsa 2D
akční/sci-fi, titulky
120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají
na zázrak
komedie
110,–

Vyrazte s kamarádkami na Dámskou jízdu do kavárny KUS a kina Sféra.
kvûten 2016
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Kino Sféra

FK
Mustang

Trabantem do
posledního dechu

Captain America:
Obãanská válka

Pat a Mat
ve filmu

Bella a Sebastian:
DobrodruÏství
pokraãuje

Pﬁíbûh z konzervativního Turecka
o touze mlad˘ch Ïen po svobodû.

Nové dobrodruÏství
Dana Pﬁibánû.

Tony Stark proti Stevu Rogersovi ve svûtû rozdûleném na dva tábory.

Legendární animované postaviãky
se dostávají na velké plátno.

Pokraãování pﬁíbûhu o pﬁátelství
chlapce a jeho psa.

drama, FR, 2015,
97 min., titulky

dokumentární/road movie,
âR, 2014, 98 min.

akãní/sci-fi, USA, 2016, 148 min.

animovan˘/rodinn˘, âR,
2016, 80 min.

dobrodruÏn˘/rodinn˘, F,
2015, 97 min., dabing

st 4. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 5. 5. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 12. 5. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D tit. ãt 5. 5. – 19.30 / 120 Kã
3D dab. pá 6. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab. so 7. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab. so 14. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let

so 7. 5. – 14.30 / 100 Kã
ne 8. 5. – 14.30 / 100 Kã

so 7. 5. – 17.00 / 110 Kã
ne 8. 5. – 19.30 / 110 Kã

FK
Teorie tygra

Boj

Sousedi 2

Angry Birds ve filmu

Carol

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

Vojensk˘ dÛstojník na zahraniãní
misi ﬁe‰í zásadní morální dilema.

Jak si Seth Rogen poradí
s vûãn˘mi party Sesterstva?

Slavní ptáci poprvé na velkém plátnû!

Milostn˘ pﬁíbûh, jemnost a hloubka
jedné strhující lásky mezi Ïenami.

road movie/komedie, âR,
2016, 101 min.
ne 8. 5. – 17.00 / 110 Kã
ãt 19. 5. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 26. 5. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

váleãn˘, DK, 2015,
115 min., 12+, titulky

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

animovan˘, USA, 2016, 100 min., dabing

drama/romantick˘, VB/USA,
2015, 118 min., 15+, titulky

st 11. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 12. 5. – 19.30 / 120 Kã
pá 13. 5. – 19.30 / 120 Kã

3D so 14. 5. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 15. 5. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D so 28. 5. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 29. 5. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

so 14. 5. – 17.00 / 110 Kã
ne 15. 5. – 19.30 / 110 Kã
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Kino Sféra

FK
Jak básníci
ãekají na zázrak

Smrtelné
historky

X-Men: Apokalypsa

Svátek
matek

Barbie:
Tajná agentka

Pokraãování skvûlé ãeské komedie
básníkÛ po dvanácti letech.

Zãásti hran˘, zãásti animovan˘
trikov˘ povídkov˘ film

X-Men bojují proti nejstar‰ímu mutantovi historie.

J. Aniston, J. Roberts a dal‰í ﬁe‰í,
jak strávit leto‰ní Den matek.

Panenka Barbie
zachraÀuje svût.

komedie, âR,
2016, 120 min.

animovan˘/povídkov˘, âR,
2016, 80 min., 12+

akãní/sci-fi, USA, 2016, 130 min., 12+

komedie, USA, 2016,
120 min., titulky

animovan˘, USA/CAN,
2016, 75 min., dabing

ne 15. 5. – 17.00 / 110 Kã
ne 29. 5. – 19.30 / 110 Kã

st 18. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

2D tit. ãt 19. 5. – 19.30 / 120 Kã
3D dab. so 21. 5. – 19.30 / 140 Kã
3D dab. ne 29. 5. – 17.00 / 140 Kã

pá 20. 5. – 19.30 / 120 Kã
– Dámská jízda s Avonem /
viz samostatn˘ ãlánek
ne 22. 5. – 17.00 / 110 Kã

so 21. 5. – 14.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti do 15 let
ne 22. 5. – 14.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti do 15 let

FK
Náv‰tûvníci 3: Revoluce

Nebe a led

Alenka v ﬁí‰i divÛ:
Za zrcadlem

Jak pﬁeÏít
single

Jean Reno tentokrát v období Velké francouzské revoluce.

O dobrodruÏn˘ch cestách
francouzského polárníka
a vûdce Clauda Loriuse.

Alenka se vrací a spolu s ní i Klobouãník, Bíl˘ králík a dal‰í.

Romantická komedie s Dakotou
Johnson a Alison Brie.

komedie, F/BEL/âR, 2016, 109 min., titulky

dokumentární, F,
2015, 89 min., titulky

dobrodruÏn˘, USA, 2016, 104 min.

komedie/romantick˘, USA,
2016, 109 min., 12+, titulky

so 21. 5. – 17.00 / 110 Kã
ne 22. 5. – 19.30 / 110 Kã

st 25. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

2D tit. ãt 26. 5. – 19.30 / 120 Kã
3D dab. pá 27. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab. so 28. 5. – 17.00 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let

so 28. 5. – 19.30 / 110 Kã
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Mûstské divadlo

Háta má Hvûzdné man˘ry
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr
tohoto žánru Feydeau.

kají-li se na jevišti, neváhají sáhnout až k fyzickému násilí. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Je připraven přesný plán, který ale od začátku selhává...

Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm
Beach v roce 1942, kde se má uskutečnit koncert
s beneficí na podporu amerických válečných výdajů,
a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které
spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden
háček. Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí, a pot-

stﬁeda 4. kvûtna od 19.30 hodin
Hvûzdné man˘ry
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 350 Kã, na místû 390 Kã

Jiﬁí a Alena ·tréblovi budou hosty Petra Vydry
Na turnovskou talkshow Pohovka tentokrát dorazí
známá herecká sourozenecká dvojice Jiří a Alena
Štréblovi. O hudební doprovod se jako tradičně
postará Pavel Půta a Andy Seidl.

ství a diváci ji můžou znát z Divadla Na Zábradlí,
Studia Ypsilon a mnoha dalších, stejně jako z televizní obrazovky a seriálů jako Ordinace v růžové
zahradě nebo Ošklivka Katka.

Jiří Štrébl herectví nikdy nestudoval, svobodné
prostředí divadla mu ale uhranulo. V současné době exceluje zejména v Divadle Komedie, ale diváci
ho můžou vidět na různých pražkých scénách
i v inscenacích Shakespearovských slavností.
Jeho sestra Alena vystudovala na DAMU loutkař-

ãtvrtek 12. kvûtna od 19 hodin
Jiﬁí a Alena ·tréblovi a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

Z prachu hvûzd
Lenka Lagronová patří mezi nejvýznamnější žijící
české dramatičky, její hry bývá těžké žánrově zařadit – píše sice o vážných věcech, ale zároveň jí neschází poťouchlý, často až mírně cynický smysl pro
humor. Z prachu hvězd je v tomto ohledu její zatím asi „nejhumornější“ hrou.
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.
Táňa a Dáša vzpomínají na společnou bývalou lás8|
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mimozemšťanům, což je „odkaz“ jejich otce, který
jim o dobývání vesmíru vyprávěl. Jediná „rozumná“ je tak v rodině matka, za jejímž tvrdým pragmatismem a věcností lze ale snadno tušit stejnou
opuštěnost a touhu po lásce a naději jako u jejích
dcer.

ku, v obou případech nenaplněnou. Nejmladší
a lehce zaostalá Kája zase stále „vysílá“ signály

nedûle 15. kvûtna od 19.30 hodin
Z prachu hvûzd
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã

hudební pozvánky

Michal HrÛza a Kapela HrÛzy zahrají v divadle
V květnu vás zveme na skvělou muziku, v Městském divadle zahraje Michal Hrůza a Kapela
Hrůzy. Těšit se můžete na úžasnou atmosféru, populární hity i nové písničky.

lovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy, se kterou vyráží na jarní turné po českých městech. Poslední
zastávku udělá ve svém rodném městě, v turnovském Městském divadle.

Michal Hrůza je jedním z nejpopulárnějších popových zpěváků současné české hudební scény.
Zpěvák a skladatel je zakládajícím členem a byl
dlouholetým frontmanem skupiny Ready Kirken,
pro kterou složil a napsal více než padesát písní
a textů. V roce 2006 se Michal Hrůza vydal na só-

pátek 6. kvûtna od 20 hodin
Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
koncert
Mûstské divadlo
vstupné dle místa sezení 420 Kã/390 Kã/360 Kã

V KUSu vystoupí Pranic a Chudák paní Popelková
Hned dvě kapely si budete moct užít na květnovém
koncertě. Ondřej Halama zahraje s kapelou
Pranic a Karel Vepřek zahraje pár KUSů s uskupením Chudák paní Popelková.
Pranic se pohybuje na hudební scéně už jedenáctým rokem, dnes ho tvoří tři muzikanti, tentokrát
ale vystoupí jako duo tvořené kontrabasem, kytarou a zpěvem. Karel Vepřek zprvu vystupoval jako
folkový zpěvák, posléze založil soubor Chudák paní Popelková, který přijede představit úplně nové

album Pod drnem. V KUSu na Střelnici se můžete
těšit jak na současný repertoár, tak nebudou chybět ani skladby, s nimiž kapela začínala.

pátek 13. kvûtna od 19 hodin
Ondﬁej Halama – Pranic a Karel
Vepﬁek – Chudák paní Popelková
koncert Napﬁíã
KUS
vstupné 80 Kã

PraÏské dechové trio: ·álek vídeÀsk˘ch klasikÛ
Turnovské hudební večery uzavře v této sezóně soubor, který navazuje na tradici Českého (dříve
Hlávkova) tria působícího od roku 1966.
Současnými členy Pražského dechového tria jsou
absolventi pražské konzervatoře a AMU: Zdeněk
Rys na hoboj, Milan Polák na klarinet a Lukáš
Kořínek na fagot. Všichni se již od mládí věnují
komorní hudbě a úspěšně se zúčastnili jak sólově,
tak s různými soubory mnoha soutěží, ve kterých
obsadili přední místa. Program Šálek vídeňských
klasiků 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.

stﬁeda 18. kvûtna od 19.30 hodin
PraÏské dechové trio – ·álek
vídeÀsk˘ch klasikÛ
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã
kvûten 2016
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Nahlédnûte do nové divadelní abonentní ﬁady
Letošní abonentní divadelní sezóna sice ještě neskončila, my už ale máme téměř připravenou tu
příští. Diváci se opět můžou těšit na velmi různorodou nabídku a široké spektrum žánrů i témat.
My vám teď přinášíme první detaily a poodhalíme,
co vás od podzimu čeká.
„Cejch versus Romeo a Julie, tyhle dva příklady
asi nejlépe vystihují princip, z něhož při vytváření
abonentní divadelní řady vycházíme,“ říká jednatel Kulturního centra Turnov David Pešek. Je to
snaha o vyvážený poměr oblastních i pražských
divadel, současné tvorby i klasických děl a méně
známých herců vedle známých a divácky lákavých
tváří. To vše s důrazem na kvalitu.
„Při sestavování abonentní řady myslíme na
žánrovou pestrost. Velmi nám záleží na tom, aby
byla nabídka co nejširší. Proto do dramaturgie zařazujeme vedle komedií i těžší, netradičně zpracovaná témata či experimenty, aby měli diváci možnost vidět současné divadlo,“ říká dramaturgyně
turnovského divadla Daniela Weissová. „Oblastní
divadla rozhodně nevybíráme nahodile, bedlivě
sledujeme jejich tvorbu a zveme do Turnova představení velmi kvalitní. V současné době navíc oblastní divadla často předstihují pražskou scénu
volbou témat i způsobem inscenování,“ dodává
Weissová. Dokladem toho jsou i mnohá ocenění.
Loni se v rámci abonentní řady představila držitelka divadelní Ceny Thálie Tereza Vilišová za roli

Kvûtnová diskotéka
v bílém
V dubnu jsme zahájili letošní diskotékovou sezónu na Střelnici Pirátskou party a v květnu pokračujeme.
Těšit se můžete na Bílou party s DJ Zdeňkem
Vranovským, který u vás sklízel úspěchy už minulou sezónu. I tentokrát platí, že pokud přijdete
oblečeni v tematické, v bílé, budete mít vstup
zdarma. Na baru jsme pro vás opět připravili akč10 |

| kvûten

2016

Amy v hořké komedii Můj romantický příběh, které přivezlo do Turnova Divadlo Petra Bezruče
z Ostravy, letos jsme nabídli inscenaci Novecento
mladoboleslavského Městského divadla, za kterou dostal tuto nejprestižnější divadelní cenu herec Radim Madeja.
I v příští sezóně nabídneme divákům Městského divadla v Turnově kvalitní představení. Mimo
jiné se v abonentní řadě objeví vícegenerační western z centrálního Krušnohoří nazvaný Cejch,
který přiveze Západočeské divadlo v Chebu.
V něm se mimo jiných představí i čerstvá držitelka
Ceny Thálie pro umělce do 33 let Pavla Janiššová.
„Zvát k nám divadla z celé republiky je cílená
strategie. Málokdo se pojede podívat na představení do Ostravy a do Chebu,“ vyzdvihuje dramaturgyně.
Na co se tedy můžeme v příští divadelní sezóně
v rámci abonentní řady těšit? Kromě již zmíněného

Cejchu a dramatu Romeo a Julie z Divadla v Celetné bude v nabídce třeba Molièrův Misantrop
v podání Švandova divadla, klasické dílo na stále
aktuální téma, ovšem zpracované veskrze nově,
moderně a neotřele. Divadlo Antonína Dvořáka
Příbram pak přiveze skvělou inscenaci Válka
Roseových v hlavní roli s hostujícím Michalem
Dlouhým. „Divadlo je naprosto svébytný a fenomenální útvar, který v sobě zahrnuje všechny
múzické žánry: slovo, hudbu, světlo, výtvarno a je
zajímavé sledovat, jak generace současných divadelních tvůrců klasická i nová témata uchopuje
a jak je přetváří,“ říká Weissová.
Kompletní abonentní divadelní nabídku zveřejníme v červenci, kdy si budou moct současní abonenti přednostně zakoupit abonentní vstupenku
na nadcházející sezónu. Od začátku srpna pak bude prodej zahájen i pro veřejnost. Cena abonentního vstupného zůstává stejná jako letos, tedy
1 980 Kč, což v přepočtu vychází na 220 Kč za jedno představení, přičemž jednotlivě se ceny vstupenek budou opět pohybovat přibližně od 280 do
420 Kč v předprodeji. Studenti s platnou průkazkou mají navíc 50% slevu. Abonentní divadelní řadu pak jako každý rok doplníme i o skvělá volná
divadelní představení.
Současné abonenty upozorňujeme, aby nevyhazovali abonentní vstupenku z letošní sezóny,
protože ta bude ještě platná na přesunuté představení Smolíkovi v říjnu.

ní drinky, hlavní roli bude rozhodně hrát vodka
Finlandia. Při vstupu si potom nezapomeňte nechat označit své věrnostní karty DISCO Střelák.
Nevíte, o čem je řeč? Věrnostní karty vám při nasbírání čtyř razítek (čtyři návštěvy v průběhu sezóny)
zajistí vstup na závěrečnou party, drink a malý dárek zdarma! A aby toho nebylo málo, z poctivých
sběračů razítek vylosujeme několik šťastlivců, kteří získají na následující sezónu permanentní volnou vstupenku na všechny akce DISCO Střelák.
Takže pokud ještě kartičku nemáte, vyžádejte si ji
u vstupu. Uvidíme se 20. května 2016… a v bílém!

KCT informuje

Michal Viewegh nejen O literatuﬁe
Poslední díl pořadu O literatuře v této sezóně bude
skutečně velkolepý – hostem Petra Viziny totiž bude
Michal Viewegh, v současnosti snad vůbec nejčtenější, nejúspěšnější a nejznámější český spisovatel.
Michal Viewegh je autorem bezmála tří desítek
knih a jedné divadelní hry, jeho dílo bylo přeloženo do celé řady světových jazyků od němčiny až po
estonštinu a bylo předlohou deseti (!) celovečerním
českým filmům (Báječná léta pod psa, Román pro
muže atd.). Je také držitelem Ceny Jiřího Ortena
(1993) a ceny Magnesia Litera (2005).
Jeho zatím poslední knihou je román Biomanžel (2015), volné pokračování bestselleru Biomanželka, kterého se prodalo více než sto tisíc výtisků a dočkal se úspěšného divadelního zpracování. Tak jako řada jiných knih je i tento román
částečně autobiografický – úspěšnému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli maratonu aorta a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta...

Vzhledem k očekávanému zájmu diváků se pořad uskuteční ve foyer KC Střelnice.

úter˘ 10. kvûtna od 19 hodin
Michal Viewegh
O literatuﬁe
foyer KC Stﬁelnice
vstup zdarma

Dámská jízda s Avonem a filmem Svátek matek
Pohodový večer, káva se zákuskem, nechat se nalíčit a popovídat si s odborníky o kosmetice, pak zajít na skvělou filmovou komedii do kina a na závěr
si dát skleničku vína a probrat s kamarádkami
všechny ty nezbytnosti. Přesně tohle si můžete dopřát v kavárně KUS a kině Sféra.
Kino Sféra na Střelnici pro vás ve spolupráci s Avonem připravilo Dámskou jízdu. V pátek 20. května
jste srdečně zváni do kavárny KUS na Střelnici,
kde pro vás budou nejpozději od 17 hodin připravené kosmetičky a odbornice z Avonu, nalíčí vás,
poradí s výběrem pečující i dekorativní kosmetiky
a budou vám k dispozici pro jakékoli otázky.
Od 19.30 pak bude Dámská jízda pokračovat
v kině Sféra promítáním filmu Svátek matek.
V téhle laskavé, starostlivé, vtipné a dojemné komedii se představí Jennifer Aniston, Kate Hudson i Julia

Roberts, které vás nechají na chvíli zapomenout
na běžné starosti. Po skončení projekce si můžete
ještě zajít na víno či něco dobrého k jídlu do restaurace KUS. Dámy z Avonu vám tam budou
k dispozici až do zavíračky, tedy do 23 hodin.
Přijďte si užít večer s kamarádkami a dopřejte si
zasloužený relax. Dámská jízda je zároveň první
z nové řady akcí v rámci KUSu experta, o kterém
se více dočtete v článku o věrnostním programu
KUSovníka.

pátek 20. kvûtna od 17 hodin
Veãer s Avonem a filmem
Svátek matek
Dámská jízda
kavárna KUS a kino Sféra
vstupné do kina 120 Kã
kvûten 2016
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KUS a Kulturní centrum odmûÀují vûrné zákazníky
Kulturní centrum Turnov v čele s kavárnou KUS
na Střelnici připravily pro své pravidelné zákazníky věrnostní program KUSovník plný výhod a zajímavých akcí. A nejen to.
Věnostní program KUSovník přináší velkou
spoustu výhod. Každý KUSovník může střádat
5% buyback, tedy ukládat si 5 % z každé útraty na
osobní účet přímo v kavárně KUS a při některé
z dalších návštěv tyhle našetřené peníze v KUSu
utratit. Členy věrnostního programu čekají také
speciální KUSovnické ceny, voda s mátou a citronem při každé návštěvě zdarma a SMS pozvánka
na narozeninovou pozornost od nás. Všichni
KUSovníci navíc budou dostávat přednostní informace o speciálních akcích v KUSu, jako jsou
degustace vína, ochutnávky piva, ale i jiné události, díky kterým může být z každého KUS experta.
Lákavá je i možnost rezervovat si vstupenky na vybrané akce Kulturního centra Turnov s předstihem před ostatními. O všem bude KUSovníky informovat KUSovnický newsletter.
Takzvaným KUSovníkem, tedy členem věrnostního programu kavárny a restaurace KUS na
Střelnici se může stát úplně každý. Stačí na speciální kartičku posbírat 6 razítek. Ta je možná získat na divadelních představeních, koncertech

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
úter˘ 3. kvûtna 2016 – Mayové a ti druzí
(Cestovatelský klub) 70,–
stﬁeda 4. kvûtna 2016 – Hvězdné manýry (volné
divadelní představení) 350,–
pátek 6. kvûtna 2016 – Michal Hrůza a Kapela
Hrůzy (koncert) 420,–/390,–/360,–
ãtvrtek 12. kvûtna 2016 – Jiří a Alena Štréblovi a Petr
12 |
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a dalších akcích Kulturního centra Turnov či v kině Sféra s platnou vstupenkou a také každý den za
jeden účet v kavárně KUS. Razítka budou rozdávat uvaděčky a servírky. Razítka na jednu kartičku
může sbírat vždy jen jeden člověk, není možné
dostat razítko za někoho dalšího.
Kartičku KUSovníka vám vydáme na jméno po
nasbírání všech šesti razítek přímo v kavárně
KUS. Stačí u obsluhy vyplnit krátký dotazník

včetně e-mailové adresy a je z vás KUSovník!
Platnost členství je 12 měsíců, během kterých už
ale samozřejmě můžete sbírat razítka na další.
KUSovníkem se můžou stát všichni starší 12 let.
Pro menší KUSovníčky máme speciální program,
za nasbírání 6 razítek dostanou popcorn a pití do
kina zdarma.
Kartičky pro nasbírání razítek budou k dispozici u uvaděček na všechny pořady Kulturního centra Turnov, u servírek v kavárně a restauraci KUS
a na recepci KC Střelnice. Přehled všech výhod
a akcí a všechny potřebné informace najdete na
webu KCT a na facebooku fb.com/KUSturnov.
Kromě věrnostního programu jsme nachystali i levnější studentská menu a KUS pozornosti věnujeme také dostatečnému počtu
elektrických zásuvek a stabilní wi-fi síti, chápeme, že to je prostě nepostradatelné vybavení
dobré kavárny.
Na všechny návštěvníky pořadů KCT navíc čeká
kulturní KUS dobroty. Kdokoli dorazí se vstupenkou platnou na akci konanou daný den, může si
dát v kavárně a restauraci KUS něco dobrého
k jídlu a k pití za zvýhodněnou cenu. Přijďte si
s přáteli posedět do KUSu před koncertem, kinem
či divadlem nebo si dejte skvělou večeři či něco
dobrého po kulturním zážitku.

Vydra (Pohovka) 200,–/140,– senioři na OSV
pátek 13. kvûtna 2016 – Ondra Halama – Pranic
a Karel Vepřek – Chudák paní Popelková
(koncert) 80,–
nedûle 15. kvûtna 2016 – Z prachu hvězd (abonentní
divadelní představení) 380,–
stﬁeda 18. kvûtna 2016 – Pražské dechové trio
– Šálek vídeňských klasiků (Turnovský hudební
večer) 100,–
ãtvrtek 23. ãervna 2016 – František Nedvěd s kapelou
(koncert) 250,–
pátek 26. srpna 2016 – Lucie Vondráčková
a Vokobere (koncert) 390,–

stﬁeda 5. ﬁíjna 2016 – Partička (improvizační show)
430,–
stﬁeda 30. listopadu 2016 – 4Tet (koncert)
530,–/500,–/480,–
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

Přijímáme pacienty
bez nutnosti registrace

ke specializované zubní péči
„LÉČBĚ PARADENTÓZY“
plně hrazené ze zdravotního pojištění.
•
Taktéž nabízíme v krátkých termínech
zhotovení korunek a můstků
z kovu a keramiky,
částečně hrazených ze zdravotního pojištění.
•

MUDr. Kajml Jaroslav

zubní lékař parodontolog
(pondělí – Liberec, úterý a čtvrtek – Turnov)
objednávky na telefonu: 720 674 551

kvûten 2016
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Celodenní výlet pro seniory po přírodních i kulturních zajímavostech pahorkatinné části dolního
Pojizeří a středního Polabí, doplněn kratšími procházkami. Průvodce RNDr. Václav Petříček. Přihlášky odevzdávejte na Odbor životního prostředí
MÚ Turnov. Více info na tel. 481 366 153.

Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
úter˘ 10. kvûtna od 9 hodin, Mûstská knihovna Semily
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
– regionální kolo Semily
Regionální kolo 13. ročníku přehlídky v umění vyprávět se koná na počest výročí sedmi set let od
narození Karla IV. v rámci projektu Rok moderní
pohádky. Přihlášeni jsou vypravěči ve věku od 6
do 18 let.
úter˘ 10. kvûtna od 19 hodin; foyer KC Stﬁelnice
O literatuﬁe s Michalem Vieweghem
Literární pořad s úspěšným českým spisovatelem
Michalem Vieweghem, držitelem ceny Magnesia
Litera.
ãtvrtek 12. kvûtna od 14 hodin, penzion pro seniory
v ÎiÏkovû ulici Klub Aktivní senior
Jak peãovat o vlasy
Setkání s kadeřnicí a praktické i teoretické rady,
jak o sebe pečovat v každém věku.
nedûle 15. kvûtna od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ pro
rodiny s dûtmi
Dárková dílna pro maminku
Výroba dárečků pro maminky k svátku matek
bude zaměřena na zdobení perníčků a výrobu papírové kytičky, srdíčka, obrázků i šperků.
pondûlí 16. kvûtna od 14 hodin, penzion pro seniory V˘‰inka pro seniory
stﬁeda 18. kvûtna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda pro seniory
MÛj Ïivot za kamerou a mikrofonem
Pořad o svém životním poslání s JUDr. Milanem
Brunclíkem o televizi, rozhlase a životních postojích.
úter˘ 17. kvûtna od 19 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Bratﬁi Ko‰kové
Pořad je věnován turnovským rodákům a významným osobnostem, Antonínovi a Ludvíkovi. Antonín
Košek se stal významnou osobností turnovského
sportu. Ludvík Košek, poručík letectva v záloze, je
in memoriam držitel vyznamenání Československý válečný kříž. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav
14 |

| kvûten

2016

stﬁeda 25. kvûtna od 17.30 hodin; Informaãní centrum pro
mládeÏ (suterén knihovny) filmov˘ veãer v ICM
Na sever od slunce
Film o dvou surfařích, kteří se nebojí vyrazit na severní vlny. Jak se jim žilo devět měsíců za polárním kruhem a co všechno jim moře přinášelo?
Hnízdo, DrSc. Dále vystoupí Mgr. Pavel Mlejnek
a Ing. Petr Soudský.
stﬁeda 18. kvûtna od 14 do 17 hodin, mûstsk˘ park, vstup zdarma
Western v parku!
Že jste ještě nikdy nevytvořili sochu nebo nehráli
australskou bojovou hru? Příležitost, kdy toto
a plno dalších zábavných aktivit můžete zažít, nastane v den turnovského Majálesu!
ãtvrtek 19. kvûtna od 14 hodin, penzion pro seniory v ÎiÏkovû
ulici Klub Aktivní senior
Du‰evnû fit aÏ do stovky
Spisovatelka Jarmila Mandžuková bude přednášet o trénování a zlepšení paměti, koncentraci
a celkově o mentálním zdraví. Součástí bude i program správné výživy mozku a praktické tipy na
každodenní trénink paměti. Spisovatelka též
představí své knihy.
ãtvrtek 19. kvûtna od 18 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ
My‰lení uzdravuje
Autorský večer se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou, která napsala řadu knih o zdravém životním stylu, stravě a myšlení. Seznámí čtenáře
s celou řadou knih, které potvrzují, že myšlení dokáže hlubokým a často zásadním způsobem ovlivnit všechny oblasti našeho života včetně zdraví.
stﬁeda 25. kvûtna od 7.30 hodin; pro seniory, návrat do 18 hodin
Krajinou pojizersko-polabského
pomezí

ãtvrtek 26. kvûtna od 8 hodin; sraz u knihovny
Literární toulky Turnovem
Putování Turnovem v rámci semináře literární výchovy pro žáky 7. a 8. ročníků ZŠ Žižkova Turnov.
Provází Eva Kordová, zakončení v galerii Muzea
Českého ráje, kde provází Mgr. Alžběta Kulíšková.
V˘stavy:
Putování krajinou
V˘stava potrvá do 30. ãervna; Galerie Na Schodech
Výstava fotografií celé rodiny Vaškových z Turnova, kteří každoročně byli vynikajícími účastníky
fotografické soutěže Příroda Na Zemi.
Îivot pod vodou
V˘stava potrvá do 31. srpna; v˘stavní sálek knihovny ICM
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Turnov výtvarného oboru pod vedením akademické malířky
Evy Mastníkové.
Nové knihy:
Martin Amis – Zóna zájmu
Ondřej Havelka – Cesta k branám Damašku východní Afrikou
Austen Ivereigh – Papež reformátor
Henning Mankell – Firewall
Hakan Nesser – Dívka, která nikomu nechyběla
Heidi Rehn – Vojenská felčarka
Anthony Ryan – Pán věže
Vlastimil Vondruška – Mrtvý posel
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Turnovské památky a cestovní ruch
Akcí, která zahájí letošní sezonu v Synagoze Turnov, je koncert skupiny Čabraka, který se uskuteční 20. května v 18 hodin a nese název „Ornamento sefardí“. Program tvoří písně španělských
Židů v jazyce ladino. Těšíme se na vaši návštěvu!

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 Kostely a kaple âeského
ráje – Jirka Lode
Kostely, kaple – to jsou stavby, které citlivě vstupují do krajiny a tvoří nedílnou součást historie
i kultury. Vybízejí ke zklidnění, zamyšlení, tichému pohledu do dálky i ke vzpomínce na hodnoty,
přesahující svou hloubkou tento svět. Zastavte se na
chvíli u akvarelových maleb kostelů a kaplí, které
ztvárnil začínající turnovský malíř Jirka Lode.
VernisáÏ v˘stavy probûhne v pondûlí 2. kvûtna 2016 v 17 hodin.
V˘stavu mÛÏete zhlédnout od 2. kvûtna do 22. ãervna.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v kvûtnu: dennû mimo pondûlí 9.00–17.00 hodin

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254
Otevírací doba v kvûtnu: dennû mimo pondûlí 9.30–17.00 hodin
(poslední prohlídka v 16.30)
nedûle 1. kvûtna od 14 hodin
Karel Hynek Mácha: Máj
Melodramatické zhudebnění lyrickoepické básně
Zdeňkem Zahradníkem. Vstupné: 80 Kč.
Po mezisezónní přestávce se návštěvníkům opět
otevírá brána turnovské synagogy. Již v lednu
a únoru objekt navštívily dvě skupiny návštěvníků, z nichž velmi významnou pro nás byla obchodní delegace z Izraele, která navštívila turnovskou firmu Crytur.

sobota 21. kvûtna od 9.30 hodin
Vald‰tejnská pouÈ
Tradiční pouť pro velké i malé. Součástí bude mše
svatá, varhanní koncert, jarmareční písně a loutkové divadlo.

Základní umûlecká ‰kola Turnov
stﬁeda 12. kvûtna od 17 hodin, koncertní sál ZU·
Koncert ÏákÛ ZU·
Další pokračování cyklu koncertů žáků školy.
Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich žáků hudebního a případně i literárnědramatického
oboru. Vstupné dobrovolné.
stﬁeda 12. a ãtvrtek 13. kvûtna
XI. roãník kytarového festivalu
„Kytara v âeském ráji“
Letos se představí Vladislav Bláha, který je zatím
jediným českým kytaristou, jenž se svým recitálem vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku. Prestižním anglickým časopisem Music Opinion byl
po svém koncertě v Londýně označen za jednoho
z nejlepších českých kytaristů.

Vladislav Bláha je docentem JAMU, profesorem Konzervatoře Brno a externím profesorem
Univerzity Guanajuato, Mexiko. Vede mistrovské
kursy na univerzitách a hudebních školách
v USA, v Mexiku, v Rakousku, v Německu a řadě
festivalů. Je ředitelem Mezinárodního kytarového
festivalu BRNO a předsedou České kytarové společnosti. Je vítězem čtyř soutěží: Markneukirchen
(Německo), Esztergom (Maďarsko), Volos (Řecko) a Kutná Hora. Obdržel bronzovou medaili ve
finále soutěže Radio France v Paříži.
Dalším umělcem, který představí svou tvorbu,
je mladý talentovaný perkusivní kytarista Tomáš
J. Holý. Jeho inspirací jsou mistři perkusivní akustické kytary jako Andy McKee nebo Michael
Hedges. Je také milovník post-rockových kytaro-

vých ploch. U nás v Turnově zahraje, mimo jiné,
skladby ze svého nového EP Refuge.
Časový harmonogram:
ãtvrtek 12. kvûtna od 19 hodin, sál ZU· Turnov
Koncert Tomá‰e J. Holého
vstupné 90 Kč
pátek 13.kvûtna od 14 hodin, mal˘ sál ZU· Turnov
Pﬁedná‰ka Vladislava Bláhy
„Dûjiny kytary“
vstupné dobrovolné
pátek 13. kvûtna od 19 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Koncert Vladislava Bláhy
vstupné 150 Kč
kvûten 2016
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Muzeum âeského ráje
19.30–22.00 – Komentované prohlídky – expozice a výstavy muzea
17.00–22.00 – Muzejní zážitková animace pro
děti „Víš, kdo pracuje v muzeu?“

Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

UÏ 130 let
V březnu uplynulo 130 let od chvíle, kdy se poprvé
oficiálně objevila myšlenka ke zřízení turnovského muzea. Tehdejší městská rada zveřejnila v novinách provolání „Pokrokumilovnému občanstvu
turnovskému“ ku zřízení městského muzea. A to
se v květnu stalo. Uplynulo mnoho let, muzeum oficiálně patří Libereckému kraji, ale srdcem a duší
je stále turnovské.
Letošní kulaté výročí si připomeneme mnoha
akcemi, tou hlavní bude výstava Už 130 let. Na ní
bychom rádi prezentovali návštěvníkům šíři
a pestrost našich sbírek a naší práce a informovali je o posunu, kterého jsme za těch 130 let dosáhli. Nechceme však nikoho unavit obrovským
množstvím údajů, které bychom k naší minulosti
i současnosti mohli nashromáždit, a proto připravujeme výstavu lehkou, určenou k příjemnému
proplutí. Výstavu bude doprovázet řada akcí – od
animací pro nejmenší, přes komentované prohlídky a přednášky muzejníků i externích odborníků.
V˘tvarn˘ salon VI – V˘stava prací
úãastníkÛ v˘tvarného kurzu
Kamenáﬁsk˘ dÛm / 18. bﬁezna–20. kvûtna
Symposion 2016
Vlastní tvorba účastníků 24. mezinárodního sympozia šperkařů a prezentace nových prací vytvořených v Turnově
V˘stavní sál muzea / 18. kvûtna–19. ãervna
100 let turnovsk˘ch skautÛ
Výstava k výročí založení skautského střediska
v Turnově
Kamenáﬁsk˘ dÛm / 28. kvûtna–28. srpna

Muzejní noc 2016
19. kvûtna od 16.30 do 22 hodin
V letošním roce bude Muzejní noc v turnovském
muzeu a na Dlaskově statku v Dolánkách
u Turnova oslavou dvou významných výročí.
Turnovské muzeum oslaví 130 let od svého zalo16 |
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DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
16.30–22.00 – Večerní prohlídky objektu
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

žení a Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova,
Národní kulturní památka a národopisná expozice, již 300 let své existence. K oběma výročím jsou
připraveny jedinečné výstavy.
Muzejní noc, která proběhne ve čtvrtek 19. května, se tedy ponese v duchu oslav obou výročí.
Program bude skutečně pestrý a lákavý pro dospělého i dětského návštěvníka. Vedle výstav samotných jsou totiž připraveny komentované prohlídky a besedy s kurátory sbírek či zážitková muzejní
animace pro děti „Víš, kdo pracuje v muzeu?“
Programu muzejní noci bude zahájen slavnostním otevřením výstavy „Už 130 let…“ a uvedení
nové knihy „Lidové stavby Libereckého kraje“.
Součástí slavnostního večera bude také koncertní
vystoupení sólisty Opery Národního divadla
Luďka Veleho. Večer bude pokračovat komentáři
a besedami k výstavám.
Oba objekty budou propojeny jízdami na koloběžkách od 16 do 20 hodin.
Program Muzejní noci:
Muzeum âeského ráje v Turnovû
16.30 – Zahájení výstavy „Už 130 let…“ výstava
ke 130. výročí založení muzea
17.30 – Uvedení nové publikace Lidové stavby
Libereckého kraje
18.30–19.30 – Luděk Vele – koncertní vystoupení sólisty Opery Národního divadla v Praze
(Galerie muzea)
17.00– 22.00 – Happening spojený s prohlídkou
dílen Mezinárodního šperkařského sympozia
(Kamenářský dům)

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
300 LET DLASKOVA STATKU
– NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
„Já, Josef Dlask – návrat hospodáﬁe“
Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila
svým významem i proslulostí celou lokalitu, v níž
se nachází. V případě Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova se tak skutečně stalo. Nejen proto,
že tato Národní kulturní památka patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám lidové
architektury celého severočeského regionu. Přistupuje k tomu i nemalý kulturně historický význam tohoto objektu, spočívající ve skutečnosti,
že jedním z jeho majitelů byl vzdělaný sedlák a lidový písmák Josef Dlask (1782–1853), jenž po
sobě zanechal cenné paměti, popisující duchovní
i materiální svět českého sedláka první poloviny
19. století a stavební vývoj jeho usedlosti od počátku 18. století, kdy byl přenesen z původního
místa, ležícího blíže toku řeky Jizery a příliš často
ohrožovaného povodněmi, na místo dnešní.
Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016, ve
kterém si Dlaskův statek v Dolánkách připomíná
300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky
novou stálou expozici s názvem „Já Josef Dlask –
návrat hospodáře“. Návštěvníky uvede do doby,
kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil
všední i sváteční dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budovy tak ožijí scénami, inspirovanými
událostmi popsanými Josefem Dlaskem.
DlaskÛv statek otevﬁen dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

ohlasy
Staroãeské ﬁemeslnické
trhy TURNOV 2016
– XXII. roãník
Festival řemesel, hudby a divadla
KULTURNÍ PROGRAM
sobota 28. kvûtna
Mûstsk˘ park – I. pódium
10.00–11.00 – Hudba u města Vídně a Spolek
jabloneckých dam a pánů
11.30–12.30 – KolenoWrť – Mackie Messer
Klezmer Band, Turnov, a Divadelně-taneční skupina Ampulka, Třebíč
12.30 – Předávání titulu Mistr tradiční řemeslné
výroby Libereckého kraje nominovaným řemeslníkům
12.45–13.30 – Tme Divadlo – Road movie
„Šampioni“

V˘stava drah˘ch
kamenÛ, minerálÛ,
‰perkÛ a fosílií
sobota 28. kvûtna od 9 do 15 hodin
Radek Mikule – KÁMEN ŠPERK ve spolupráci
s přáteli turnovského kamenářství pořádají prodejní výstavu
Drah˘ Kámen Turnov 2016
K městu Turnov neodmyslitelně patří dlouhá historie broušení drahých kamenů. My se zde snažíme zachovat tradici výstav, kde se každoročně setkávají sběratelé, brusiči a prodejci drahých kame-

14.00–15.15 – RADIM HLADÍK & Blue Effect
16.00–17.15 – STO ZVÍŘAT – ska kapela
18.00–19.30 – VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Atrium muzea – II. podium
10.00–10.30 – Smíšený pěvecký sbor Fortuna
Turnov a Pěvecký soubor Rösträtt ze Švédska
11.00–12.00 – Portrait – folk-bluegrass skupina
z Prahy
12.30–13.45 – Waldovy Matušky – hudební
skupina
14.30–16.00 – CHANTAL POULLAIN & Jazzové trio Štěpána Markoviče
16.30–17.00 – LS Čmukaři Turnov – loutková
pohádka „Na řadě je Šípková“
nedûle 29. kvûtna
Mûstsk˘ park – I. pódium
10.30–11.30 – HERKY – Ženský divadelní šanson
nů a nabízejí své poklady ke zhlédnutí i ke koupi.
Až budete procházet Staročeskými trhy, přijďte se
také podívat přes ulici do Základní školy ve
Skálově ulici. Za dobrovolné vstupné tu uvidíte acháty sběratelů z Podkrkonoší i spoustu minerálů
a broušených kamenů z celého světa. Den otevřených dveří na Šperkárně, naše výstava kamenů
a Staročeské trhy tvoří příjemnou trojici akcí, které najdete v jednom dni na jednom místě.

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691

12.00–13.00
13.30–14.30
15.00–16.00
MANTIKA
16.30–18.00
FIVE

– TERNE ČHAVE – romská muzika
– LAKUNA – alternativní šanson
– LENKA DUSILOVÁ & BARO– MICHAL PROKOP & FRAMUS

Atrium muzea – II. pódium
11.00–11.45 – Divadlo KK – Loutkové představení „O Smolíčkovi“
12.15–13.30 – VOZICHET – Loutkové představení „Hvězdné dálky“
14.00–14.30 – Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Šípková Růženka“
15.15–16.15 – Divadlo D21 – představení „Jak
vosa Marcelka byla ráda, že je“
Vstupné: Dospělí 70 Kč, Senioři 50 Kč, děti a studenti 30 Kč
Změna programu vyhrazena.
chodit na glyptiku už od prvního ročníku, tedy
o rok dříve.
Po dokončení školy a po vojně pracoval nadějný
glyptik nejprve v turnovském Granátu, od roku
1977 pak pod jeho hlavičkou jako soukromník.
Vojtěch Záveský žije a pracuje v Lázních Bělohrad. Pro své práce z velké části využívá místní kameny – jak acháty a olivíny –, tak variace křemene
od křišťálu přes ametyst k záhnědě. Vojtěch
Záveský je autorem rytin na insigniích několika
univerzit, české lvy vyryl také do manžetových
knoflíčků z černého onyxu, kterými byl při své poslední návštěvě naší republiky v roce 2010 obdarován britský princ Charles.

Do konce května můžete zhlédnout výstavu slovinské fotografky Dari Grdina.
Od května až do konce července bude v galerii
Granát k vidění výstava rytin do kamenů
Glyptika – Vojtûch Závesk˘
Zážitky z dětství ho přivedly ke studiu oboru zpracování drahých kamenů a drahých kovů na
Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Od
začátku ho lákalo umělečtější zaměření, což vycítila profesorka Marta Dostrašilová a umožnila mu
kvûten 2016
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Stﬁedisko volného ãasu Îlutá ponorka Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

ãtvrtek 12. kvûtna od 18 hodin, Klub Îluté ponorky, pﬁízemí
Podveãer deskov˘ch her
Zveme hráče i zvědavce a nadšence k podvečernímu hraní deskových her. Vstupné dobrovolné.

pátek 6. kvûtna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Sazka Olympijsk˘ víceboj
– okresní kolo Z·
Závody pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. Disciplíny: sprint
60 m, hod medicinbalem, švihadlo, trojskok, kliky, běh na 1000 m nebo dribling

úter˘ 24. kvûtna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Atletické skotaãení pro nejmen‰í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci
Memoriálu Ludvíka Daňka.

úter˘ 10. kvûtna od 14 do 18 hodin, dvorek a zahrada Îluté ponorky
Malé velké sochání
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Malí i velcí,
přijďte si s námi zasochařit! Budeme pracovat
s porézní bílou cihlou, která je měkká a dobře se
tvaruje. Materiál i trpělivé pomocníky pro vás nachystáme. Vlastní list z pilky nebo nářadíčko vítá-

no, ale není podmínkou. Vítáni jsou nadšenci všeho věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.

Oslavy 100 let
skautování v Turnovû

sobota 28. kvûtna, letní kino, zaãátek po setmûní
SkauÈáci – film turnovsk˘ch
skautÛ z Turnova a okolí
Dva hlavní hrdinové (Pavel Štejfa, Jan Werich)
jsou teenageři, kteří se poflakují a nemají co na
práci. Jeden z nich se zamiluje do krásné holkyskautky. Začíná boj o získání její přízně. To hlavní
hrdiny motivuje ke vstupu do skautského oddílu
a absolvování letního tábora.Vstupné dobrovolné.
Po skončení filmu prozáří skautská lilie, kterou si
sami sestavíme, celou naši skautskou stovku.

Od 18. května začnou probíhat oslavy 100 let
skautování v Turnově. Skauti připravili pro
všechny věkové kategorie pestrý program, kterým říkají, že skauti jsou i po sto letech stále IN.
Akce začíná již 18. května projekcí historického
filmu s klavírním doprovodem Martina Hyblera.
V dalších dnech budou následovat vernisáže výstavy Jamboree v Japonsku a Výstavy o historii
turnovského skautování. Program vyvrcholí o víkendu 28. a 29. května, kdy si v centru města
Turnova můžete vyzkoušet táboření na vlastní kůži či pokořit skautský rekord, případně večer
zhlédnout autorský snímek Skauťáci. Sledujte
plakáty, na kterých naleznete podrobnější informace. S oslavami 100 let skautování souvisí informace, že skauti v Turnově by po 100 letech mohli
být ve svém. Skauti nyní usilovně pracují na koupi
Ostrova. Pokud byste i vy chtěli nějakým způsobem přispět, podívejte se na stránky www.scouting.turnov.org, kde najdete více informací. Za
každou podporu děkujeme!
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stﬁeda 11. a ãtvrtek 12. kvûtna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion
L. DaÀka Turnov
Pohár âeského rozhlasu v atletice
Atletické závody pro základní školy.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
sobota 7. a nedûle 8. kvûten od 9 do 16 hodin
VI. Svatební dny na zámku
Sychrov
Pro všechny nevěsty, ženichy a svatební organizátory, kteří plánují svatební obřad na zámku Sychrov, proběhnou tzv. svatební dny, kdy si budete
moci prohlédnout zámecké prostory slavnostně
nazdobené a připravené pro obřad. Po oba dva
dny vždy od 13 hodin módní přehlídka svatebních

sobota 11. ãervna od 14 hodin, Park za letním kinem
Den dûtí s Ponorkou
Slavíme Den dětí (bez odhledu na věk). Skákací
atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, živá zvířata,
ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé.
Akci realizujeme ve spolupráci s mnoha spřátelenými organizacemi z Turnova i okolí.
šatů. Přijeďte a rozhodněte se, zda bude právě zámek
Sychrov tím místem, kde si chcete říct své ANO.
nedûle 15. kvûten od 14 hodin, u OranÏérie
Dûtská módní pﬁehlídka
Pohádkově laděná módní přehlídka pod vedením
Hany Vignerové doplněná o zábavní program.
Jednotné vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek
na: www.evstupenka.cz
sobota 28. a nedûle 29. kvûtna od 9 do 16 hodin
Pohádkov˘ park
Akce k Mezinárodnímu dni dětí plná her a soutěží
s pohádkovými bytostmi. Součástí akce bude čokoládová bitva. Při splnění soutěžních úkolů každé
dítě obdrží cenu. Vstupné: dospělí: 60 Kč, děti 40 Kč.

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707

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

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

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.
kvûten 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

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836, 511 01 Turnov
přijme tyto pracovníky:

Manipulant
Dvousměnný provoz
Inzerci v ãasopise

Dﬁevomodeláﬁ/truhláﬁ
Vyučení, manuální zručnost, jednosměnný provoz

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

Pracovník, pracovnice expedice
Jednosměnný provoz
kontakt:

Informace: 481 354 140, info@vyvaplast.cz
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Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2016

16. roãník Noci s Andersenem
Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily 16. ročník Noci s Andersenem u historicky
prvního stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě před 11 lety před Městskou knihovnou
Antonína Marka v Turnově.
Pohádkové postavy z knih po roce ožily díky dětem, které se do nich převlékly. Netrpělivě očekávaly příchod krále a královny z říše všech krásných
a pohádkových knížek. Tradičně přišly pozdravit
tuto akci významné osobnosti města a hosté. Nad
letošní Nocí s Andersenem přijal záštitu starosta

města Turnova Tomáš Hocke i obě místostarostky.
Pozvání přijala také herečka a spisovatelka
Zdeňka Žádníková Volencová, která se stala
kmotrou celé akce. Pohádkový průvod se po úvodním a zábavném zahájení vydal na tradiční pouť
Skálovou ulicí. Král a královna za doprovodu

Rytířů turnovského meče, mažoretek Perliček,
Trubačů Českého ráje a všech letošních spáčů.
Nálada byla skvělá, protože pohádkové postavy
svým kouzlením přivolaly po dopoledním vydatném dešti nádherně modrou oblohu a hlavně sluníčko. Proto se k průvodu postupně přidávali další a další účastníci.
Velkou událostí bylo zasazení nového stromu
Pohádkovníku, kterým se stal Kaštanovník. Kmotrou stromu se stala paní Zdeňka Žádníková a pěkně jej přivítala do života s přáním, ať se pod ním
nejen daří pohádkám, ale hlavně dobrým lidským
vlastnostem a především lásce. Děti demokraticky
rozhodly, že tento v pořadí třináctý Pohádkovník
bude zasvěcen Malé mořské víle. Na náměstí Českého ráje u kašny předal starosta vládu nad městem všem účastníkům Noci s Andersenem.
Součástí pohádkového programu se stal také
Sbor hasičů města Turnova, který umožnil dětem
prohlédnout si vybavení záchranného hasičského
vozidla. Hasičský profesionální sbor byl založen
před 160 lety v roce 1856. Rozchod na spací místa, kterých bylo celkem pět, provázela celostátní
znělka Noci s Andersenem, kterou složil turnovský
hudební skladatel Martin Hybler. Další program
pro nocující děti se odehrál v městském divadle.
V krásném interaktivním pořadu za doprovodu
písniček a autorského čtení se představila Zdeňka
Žádníková také jako spisovatelka. Její kniha „Ve
znamení motýla“ je velmi úspěšná a jako dar putovala mezi malé čtenáře.
Na spacích místech v našem městě pokračoval
další program: a to soutěže, stezky odvahy a noční
čtení pohádek. Poznávací stezka na motivy pohádek,
zejména Malé mořské víly darovala soutěžícím

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, archiv HZS LK, Elektrowin, Pavel Matys.
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dětem pravé mořské perly, vodník opět otevřel pohádkovou kouzelnou truhličku z perníku. Odměna pro děti byla sladká v podobě čokoládových
mincí. A pak už jen čtení s pohádkovou babičkou,
knihovnicí i policistou a samotnými dětmi.
Je třeba poděkovat celému týmu spolupracovníků a pomocníků, našim spolupořadatelům, příznivcům a sponzorům. Děkujeme za finanční podporu: Městský úřad Turnov – Odbor životního
prostředí, Dorty z ráje, Pekárna Mikula, Nářadí
Jiránek, Finanční poradenství Jaroslav Knížek,
Kulturní centrum Turnov, Zahradnictví Hájek,

Technické služby Turnov, Sbor hasičů města
Turnova a Městská policie.
Něco málo ze statistiky:
Pohádkového průvodu se zúčastnilo přibližně 650
dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem v Turnově
spalo 310 dětí a dalších 42 pedagogů a pomocníků. Celkem tedy 352 účastníků na spacích místech. Největší počet spáčů byl na ZŠ Žižkova
(150 dětí).
Tým Noci s Andersenem 2016
(Eva, Silvie, Adam a Tadeáš)

Memoriál a odhalení pamûtní desky L. Ko‰ka
V sobotu 2. dubna 2016 proběhlo před zimním
stadionem slavnostní odhalení pamětní desky
a znovuoživení Memoriálu Ludvíka Koška, hokejového turnaje mužstev 4. tříd.

zeň povětrnostních podmínek uskutečnily přelety
historických letadel přímo nad areálem Maškovy
zahrady.

Program probíhal od ranních hodin zápasy hokejových mládežnických družstev. Samotné odhalení pamětní desky proběhlo krátce po 14.00 hodině. Slavnostní částí provedl moderátor, učitel
turnovského gymnázia a zároveň člen výboru HC
Turnov 1931 Pavel Mlejnek, který představil přítomným život Ludvíka Koška. Podle jeho slov by
se hodnoty tohoto válečného hrdiny, turnovského
rodáka a sportovce, měly stát vzorem pro dnešní
mladou generaci.
Pozvání na akci přijala celá řada významných
hostů v čele s posledním žijícím pilotem 310. československé stíhací perutě RAF. Brigádní generál
Emil Boček ve svých 93 letech poprvé navštívil
Turnov a velice pochvaloval pořádání a hlavně
uctění památky Ludvíka Koška v hojné počtu návštěvníků. Moderátor generála Bočka nešetřil
všetečnými otázkami na běžný život českých letců
v Anglii.
Generál Boček však nebyl jediným zúčastněným vojenským příslušníkem. Přítomni byli také
zástupci Armády ČR, ministerstva obrany, krajské vojenské správy, příslušníci aktivních záloh
i členi klubů vojenské historie. Váženými hosty se
stali rodinní příslušníci Ludvíka Koška a rodiny

V˘sledky zimního
stadionu Ludvíka
Ko‰ka
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dalších členů posádky Liberátoru, kteří společně
zahynuli při tragické havárii v roce 1944.
Po úvodních proslovech Hany Maierové z Libereckého kraje, starosty Turnova Tomáše Hockeho
a pana Koška, přistoupil generál Boček s panem
Koškem k odhalení dlouho očekávané pamětní
desky, která je umístěna hned vedle hlavního
vchodu do zimního stadionu. Posléze přítomní
hosté uctili památku Ludvíka Koška položením
květin a věnců pod pamětní desku.
Zhruba pětistovka diváků mohla po celý den
obdivovat historickou vojenskou techniku bakovského klubu Roty Nazdar. Na akci samozřejmě
nemohly chybět ani modely historických letadel,
jejichž zmenšeniny byly k vidění v občerstvení
zimního stadionu. V prostorách stadionu byla výstava o historii 311. československé perutě ve
Velké Británii. Okolo 15.00 hodiny se i přes nepří-

Historicky první sezona zimního stadionu probíhala od období 29. října 2015 až do 3. dubna 2016.
Za tuto zkrácenou sezonu se povedlo uskutečnit mnoho zajímavých akcí od hokejových utkání
počínaje až k dětskému karnevalu na ledové ploše
konče. Turnovský zimní stadion hostil na svém
ledě i ženské reprezentantky České republiky
a Francie.
Mimo klasické veřejné hodiny bruslení mohli
návštěvníci zažít atmosféru zimního stadionu ve
večerních hodinách nebo zapsat děti do kurzů
bruslení a krasobruslení. Celková návštěvnost veřejného bruslení se vyšplhala až k neuvěřitelným
31 500 bruslařů na ledové ploše v průběhu 481 vyčleněných hodin na veřejné bruslení.
Během 160 dní provozu navštívilo zimní stadion zhruba 100 000 lidí jako diváků hokejových utkání, bruslařů v organizovaných i neorganizovaných skupinách či jiných návštěvníků zimního
stadionu.

Turnovské radniãní listy

Otevﬁení koupali‰tû 8. kvûtna
U příležitosti oslav Dne vítězství 8. května 2016,
které tradičně proběhne ve Skálově ulici od 9.00
hodin ráno, se bude konat i slavnostní otevření
letní části areálu Maškovy zahrady pro širokou veřejnost.

areál nabízí a nebudou chybět ani soutěže pro děti i dospělé jako závody koloběžek nebo pro otužilce přeplavání bazénu za odměnu. Návštěvníci budou mít možnost prohlídnout si celý prostor s průvodcem a připraveny jsou i ukázky různých aktivit
od práce záchranářů a plaveckých stylů až po in-line freestyle. Na otevření koupaliště také bude
možnost registrace na in-line fitness závody pro
děti a dospělé, které Sportinline pořádá ve spolupráci s městem 21. května také v areálu Maškovy
zahrady. Vystoupí hudební kapela Big Band ZUŠ
Turnov, Mackie Messer Band a mladá skupina
Snap Call. Celý program bude ukončen v 18.00
hodin.

Program v areálu Maškovy zahrady bude probíhat
od 10.00 hodin, kdy dorazí ze Skálovy ulice kolona historických vozidel. Na místě bude k dispozici
nafukovací hrad a na in-line stezce bude možnost
provozovat street art, malování křídami.
Slavnostní otevření koupaliště bude od 11.00
hodin zahájeno proslovy a přestřižením pásky.
K vyzkoušení budou sportovní aktivity, které nový

Vlajka pro republiku
2016
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příležitosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka
pro republiku.
Opět po roce přichází starosta města s kampaní Vlajka pro republiku. V sekretariátu vedení
města na turnovské radnici je připraveno padesát
státních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit k národní vzpomínce. Vyzvedávat je lze od pondělí
25. dubna. Vzpomínce na ty, kteří bojovali za
myšlenky svobodné Československé republiky, za
myšlenky demokracie nebo „jen“ za své rodiny
a nejbližší.
Jaké pohnutky vedou starostu k vyhlášení kampaně? Proč je jeho přáním, aby co nejvíce budov
ve městě bylo vyzdobeno symbolem české státnosti, státní vlajkou?
„Protože je nutné připomenout tváře mladých
mužů, kteří odešli bojovat za svobodu. Nikdy nesmíme zapomínat na osud vojáků, našich sousedů, jako byl Alois Liška, Ludvík Košek, Ladislav
Bobek, Čestmír Šikola, René Černý a mnoha dalších, kteří obětovali naší vlasti život nebo že místo
společenského uznání skončili ve věznicích a pracovních táborech vedle válečných zločinců a kon-

fidentů gestapa. Někteří byli popraveni, jiní dostali doživotní vězení, další zvolili exil,“ říká starosta Tomáš Hocke.

Starosta se setká
s obãany Bukoviny
Ve středu 4. května 2016 proběhne v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách tradiční setkání
starosty s občany Bukoviny.
Přijďte od 17.00 hodin podiskutovat o tom, co
vás trápí a dozvědět se novinky z radnice.

NeÏ vyrazíte na úﬁad,
mÛÏete si zkontrolovat
pﬁítomnost úﬁedníkÛ
Na městských webových stránkách si můžete ověřit přítomnost úředníka, a lépe se s ním na
schůzce domluvit.
Odkaz na přítomnost pracovníků naleznete na
www.turnov.cz – Městský úřad – Odbory – Přítomnost pracovníků. Data vychází z evidence docházky a zahrnují nepřítomnost mimo budovy

úřadu (služební cesta, dovolená, nemoc apod.).
Krátkodobé nepřítomnosti (pochůzky v rámci
úřadu či jeho budov) nejsou v přehledu zohledněny. V případě závazného zájmu o schůzku doporučujeme příslušného úředníka kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Zahrádkáﬁi si mohou
koupit „Turnovsk˘
kompost“
Technické služby Turnov informují občany, že
od 1. dubna 2016 bude možné zakoupit organické hnojivo „Turnovský kompost“.
„Kompost bude možné odebírat na kompostárně na Malém Rohozci, a to v provozních hodinách
kompostárny,“ říká jednatel Technických služeb
Libor Preisler. A dodává, že kompost se bude prodávat volně ložený za cenu 787 korun za tunu
včetně daně z přidané hodnoty.
Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí 9.00–17.00 hodin
Středa 9.00–17.00 hodin
Pátek 9.00–17.00 hodin
Sobota 9.00–12.00 hodin
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Radnice ocenila nejlep‰í pedagogy
V pátek 1. dubna proběhlo na turnovské radnici ocenění nejlepších pedagogů, kteří svým přístupem
k žákům a způsobem výuky vynikají, a zaslouží si
být veřejně oceněni.
Slavnostní setkání s předáním dárků se uskutečnilo v rámci Dne učitelů, který každoročně v České republice připadá na 28. března, výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Na
turnovské radnici byli za účasti vedení města, vedoucí odboru školství, kultury a sportu a ředitelů
škol oceněni vybraní učitelé z mateřských a základních škol včetně základní umělecké školy.
Setkání zahájil starosta města Tomáš Hocke:
„Dovolte mi, abych vás přivítal na půdě turnovské
radnice při tradičním oceňování pedagogů. Je to
krásná tradice a moje milá povinnost. Práce, kterou odvádíte, je pro turnovské děti zcela zásadní,
protože jim dáváte první impuls ke vzdělávání
a daří se vám vychovávat děti k lásce ke studiu.“

TV Prima pﬁijede
7. kvûtna do Turnova
Roadshow FTV Prima je jednodenní akce, kdy
zpravodajský kamion zavítá do českých a moravských měst.
V letošním roce bude unikátní mobilní zpravodajské studio vysílat přímo z náměstí Českého ráje v Turnově. Celodenní program bude složen
z různých vystoupení, soutěží, koncertů a autogramiád. Živě vystoupí například Janek Ledecký,
kapela Slza nebo Maxim Turbulenc a další.

17. roãník Memoriálu
Ludvíka DaÀka
Tradiční mezinárodní atletický mítink připomíná slavného atleta, olympijského vítěze a světového rekordmana v hodu diskem Ludvíka
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Na něho navázaly obě místostarostky, které poděkovaly za individuální přístup a lásku k profesi.
Místostarostka Petra Houšková ještě připomněla
přirozenou lehkost oceněných pedagogů, kteří
jsou však zároveň autoritou díky důrazu na komunikaci nejen s žáky, ale také s rodiči.
Za Základní školu Skálova byla oceněna Dagmar Vlková, za ZŠ 28. října Ivana Jirošová. Ze Zá-

Daňka, který v Turnově vytvořil svůj první světový rekord v roce 1964.
Letošní 17. ročník memoriálu se bude konat
v úterý 24. května za účasti světových diskařů
a koulařů - Robert Harting, Piotr Malachowski,
Philip Milanov, David Storl, Ladislav Prášil.
V dalších 13 disciplínách bude startovat česká atletická špička. V Turnově by mohla závodit dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková, pokud jí to ovšem zdravotní stav dovolí. Dále pořa-

kladní školy Žižkova byla oceněna Ivana Dlasková, ze ZŠ Zborovská Jiřina Kohoutová. Ze speciální základní školy Sluníčko Jana Prokešová.
Mezi oceněnými byla i Milena Dufková z Waldorfské mateřské školy. Jediným oceněným mužským
pedagogem byl Václav Sajbt ze Základní umělecké školy. Všechny oceněné dámy dostaly květinu,
knižní publikaci a upomínkový pamětní list.
Jediný oceněný muž si odnesl spolu s ostatními
předměty místo květiny lahev vína.
Po předání ocenění proběhla neformální diskuse, ve které zazněly aktuální problémy ze školství.
Hovořilo se například zájmu mladých absolventů
o pracovní pozice na základních a mateřských
školách. Starosta města pohovořil o připravovaných i běžících investicích do škol, jako je třeba
potřeba projektu na bezbariérovost škol. Účastníci se také zabývali dopravní situací v okolí školních budov, kterými jsou například neukázněné
parkování a pohyb dopravních prostředků.

datelé lákají na mistry světa Zuzanu Hejnovou
a Pavla Masláka. V rámci akce proběhnou vložené
závody dětí z Libereckého kraje. Na mítink přijedou i členové Českého klubu olympioniků.
Připravena je i autogramiáda. Diváci budou moci
závodní klání sledovat na velkoplošné obrazovce.
Den před mítinkem, tj. v pondělí 23. května odpoledne proběhne na náměstí Českého ráje u kašny
Netradiční atletické skotačení pro děti a příchozí.

Pozvánka na tradiãní
‰kolní jarmark
V sobotu 21. května 2016 se koná tradiční školní jarmark na ZŠ Žižkova.
Začátek v 9 hodin. Těšit se můžete na vystoupení
žáků, soutěže pro děti, kavárničku, prezentaci dětských prací, hasičský vůz, skákací hrad, tombolu…
Ať je venku teplo, zima, u nás bude vždycky prima! Srdečně zveme všechny Turnováky!
Učitelé, žáci a pracovníci ZŠ Žižkova
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Pozor na jarní pálení
Hasiči při jarním pálení nabádají k opatrnosti.
Vegetace je suchá a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku
požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Přetrvávajícím problémem je vypalování suché trávy, které je zákonem zakázáno.
Při pálení biologického odpadu doporučujeme
dodržovat tato pravidla:
• velikost hromad zeleného odpadu po úklidu
(případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely
během doby, kdy je na místě přítomen dozor
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru –
pálení ihned přerušte a oheň uhaste
• místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu
• mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
• místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny
• spalovat klest či odpad lze pouze vbezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení,
které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo přes
internetový formulář, který je zveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části
nazvané „pálení klestí“ nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení“.
Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt
(mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení
většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. Podle zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku, a za ten lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podnikající fyzické osoby
právnické subjekty nesmí vypalovat porosty, při
spalování hořlavých látek na volném prostranství
jsou povinni stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně příslušnému
HZS kraje, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
správního deliktu a může jim být uložena pokuta
až do výše 500 000 Kč.
(Zdroj: TZ HZS LK)

Îáci ãtvrt˘ch roãníkÛ si prohlédli radnici
V pátek 8. dubna žáci základní školy Skálova vyrazili na výuku přímo na turnovskou radnici.
V rámci vlastivědy měli možnost dvě třídy prozkoumat prostory radnice a vyzkoušet si v praxi
své nabyté znalosti o fungování městského úřadu.
V doprovodu svých učitelek prošla 4. A a 4. B celou
radnici s výkladem místostarostky Petry Houškové.
Po úvodních nejistých krocích do prostor nové
podatelny a obřadní síně procházeli žáci jednotlivé odbory. S každým dalším navštíveným místem
získávali malí turnováčci odvahu na zvídavé otázky. V kanceláři pana starosty byly připraveny atributy města, které se žáci snažili uhodnout. Ve většině případů se jim to dobře vedlo, poznali i řetěz
starosty. Paní Houšková ještě vysvětlila, jaký je

rozdíl mezi řetězem starosty a oddávajícího.
Další znalosti žáci uplatňovali v hádání osobností na fotografiích. T. G. Masaryka poznali bez
zaváhání, stejně jako prezidenta Václava Havla.
Problém měli však s poznáním současné osobnosti libereckého hejtmana, kterého mylně jeden
z přítomných chlapců nazval Chuckem Norrisem.
Z osobností zásadních pro město Turnov byl žákům představen i mecenáš Bohuslav Horáček,
který se zasloužil o opravu a užívání nejedné městské památky. Pro motivaci k lepším výkonům nejen ve školních lavicích byla zmíněna i Nadace B.
J. Horáčka Českému ráji, která oceňuje vědce i úspěšné studenty v mnoha vědních oborech.
Děti si také vyzkoušely židli samotného starosty
a představovaly si všechna pro i proti tohoto úřa-

du. Po důkladném zvážení se nakonec pro tuto kariéru rozhodla jen část přítomných. Děti také překvapily, když začaly vyjmenovávat věci, za které
by městu poděkovaly, jako opravu školy, nový
zimní stadion, zrekonstruované toalety nebo jídelna a družina.
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Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by
na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce na pražském Petříně váží asi
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let
předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající
nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět
a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří
sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je
dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se
v České republice vysloužilé elektro systematicky
sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se
za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým
by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepiãí Ïivot
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme,
se v českých domácnostech začaly zabydlovat už
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné
síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se
design, základní technologické principy ale zůstaly
stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý
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ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by
ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala
pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se
naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali
i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi
nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál „na
památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo
v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale
začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí,
přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky,
kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na
černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost

vyplývající z členství v Evropské unii. Na rozdíl od
některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
V Turnově mohou občané využít služeb sběrného dvora Vesecko, který je místem zpětného odběru elektrozařízení.
Provozní doba sběrného dvora Vesecko:
(letní období březen–říjen)
po–pá 9.00–17.00
so
9.00–12.00
Odbor životního prostředí
(Zdroj ELEKTROWIN)

ãtvrtek 26. kvûtna 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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KUS

v KC Stﬁelnice
Markova 311, Turnov
www.kcturnov.cz/kus
stﬁeda–pátek

15.30–23.00
sobota–nedûle

Zveme vás na...
...dobﬁe vychlazené pivo
...ovocné fresh nápoje
...skvûlé jídlo
...drobné obãerstvení
...zmrzlinové poháry

...a na mnoho dal‰ího
Dûtem se bude líbit
na na‰í trampolínû
a v dûtském koutku...

Rodiãe potû‰í klidná zahrádka
pﬁímo v centru mûsta...

Stálé zákazníky

si h˘ãkáme
vûrnostním programem KUSovníka...

13.30–23.00

