
H L A S Y  A  O H L A S Y  T U R N O V S K A

ãerven 2016zdarma

Kino se stûhuje 
pod ‰iré nebe

Franti‰ek Nedvûd 
vystoupí v letním kinû > 8

Funkin’ Turnov 
bude znovu pfied Stfielnicí > 9

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | ãerven 2016



ãerven 2016 | | 3

Hlasy a ohlasy Turnovska – spoleãensk˘ mûsíãník pro Turnov a âesk˘ ráj.
Vydavatel: Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Iâ: 25958941. ·éfredaktor: David Pe‰ek. Redakce: Adéla Beranová, Daniela Weissová, Karel ·írek, Adam ·vancar, Romana Holubová. Jazyková redakce: Dr. Petr Holman.
Grafika a zlom: Michal Janus, Graphis DTP studio, Liberec. âtenáfisk˘ servis: Lada Kefurtová. Inzerce: Václav Chundela, telefon 604 227 906. Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov. Telefon: 481 322 083. 
E-mail: hot@kcturnov.cz. Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Geoprint, s. r. o., Liberec. Distribuce: Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury âR, ev. ã. MK âR E 12676. Autorská práva vykonává vydavatel.
Bez písemného souhlasu vydavatele je jakékoliv pouÏití nebo ‰ífiení díla nebo jeho ãástí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov, 1. 6. 2016. Roãník 19, ãíslo 6/2016, uzávûrka vydání 10. 5. 2016. 

z obsahu

Franti‰ek Nedvûd  
vystoupí v Turnovû > 8

Funkin’ Turnov 12 
hudební festival opût pfied Stfielnicí > 9

DvofiákÛv Turnov a Sychrov 
pfiipomínka pobytu skladatele v âeském ráji > 10

Knihotoã kniÏních novinek 
literární novinka v KUSu > 11

Rodinné odpoledne 
s kolobûÏkami 

KUS Experta tentokrát nejen pro sportovce > 12

Hledá se Dory za vysvûdãení 
promítání pro dûti v letním kinû > 12

Den ãtenáfiÛ na hradû 
pasování nejlep‰ích dûtsk˘ch ãtenáfiÛ > 14

Noc kostelÛ 
setkání na Vald‰tejnû > 16

Dûtsk˘ den s Ponorkou 
rodinné odpoledne v parku u letního kina > 17

Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

Vážení čtenáři,
na onu návodnou otázku v názvu editoriálu lze od-
povědět dvěma způsoby. Samozřejmě, nositelů
příjmení Dvořák žije mezi námi spousta (kdesi
jsem četl, že jeden Dvořák připadá na každých
480 obyvatel naší země). Ale v tomhle případě je
správná ta druhá varianta – Dvořák je jen jeden.
Jen jeden Antonín Leopold Dvořák je světově nej-
proslulejším a nejhranějším českým skladatelem.
A jen jeden hudební festival se v našem regionu
může pyšnit tím, že již 61 let připomíná vztah to-
hoto skladatele k Českému ráji. 

Pro připomenutí mi dovolte citovat pár vět z ka-
talogu loňského festivalu Dvořákův Turnov
a Sychrov: „V letech 1877–1896 dojížděl Mistr
Dvořák na Sychrov za přítelem Aloisem Göblem,
ale stýkal se i s členy místního Zpěváckého spolku
v Turnově, jemuž věnoval Čtyři smíšené sbory,
op. 29. Myšlenku na zasazení pamětní desky
A. Dvořákovi na Sychrově a pořádání hudebních
slavností se podařilo realizovat k 110. výročí
Mistrova narození, v roce 1951. Organizátorem

byl Pěvecký sbor Antonín Dvořák, dřívější Zpě-
vácký spolek. Na organizaci festivalu pracoval
celý sbor, mimo jiné nácvikem Dvořákovy Stabat
Mater. V dalších letech se na sychrovském i tur-
novském jevišti vystřídaly opery (včetně hostů
z Národního divadla v Praze), vystoupení České
filharmonie, byly provedeny velké kantáty i ko-
mornější díla v podání vynikajících umělců. V ro-
ce 2000 byl festival oživen nápadem pořádat inter-
pretační hudební dílny mladých. Za tím účelem
byl založen Spolek přátel hudebního festivalu
Dvořákův Turnov a Sychrov, který je dnes hlavním
organizátorem.“

Již za pár dní proběhne 61. ročník festivalu
Dvořákův Turnov a Sychrov. Festivalu, který je ve-
den jednoduchou, leč na výsost vznešenou myš-
lenkou – připomínat veřejnosti, že Turnov a Sychrov
mají přímou spojitost s největším géniem české
hudby, a že tedy máme být na co hrdí.

Přeji vám mnoho krásných chvil nejen při po-
slechu hudby Antonína Dvořáka. 

David Pešek

Kolik je DvofiákÛ?

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
stfieda 1. ãervna

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ZU·

50,–/žáci ZUŠ zdarma

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

ãtvrtek 2. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
Kino nejen pro seniory 50,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ZU·

50,–/žáci ZUŠ zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Îelvy Ninja 2 3D
akční/dobrodružný 150,–

pátek 3. ãervna
19.00 – ATRIUM MUZEA
"Pánové konãíme" aneb
závûr jazzové sezóny 2016
Big Band ZUŠ, All Stars, Meckie
Messer Band 100,– 

19.30 – KINO SFÉRA
Îelvy Ninja 2 3D
akční/dobrodružný 150,–

sobota 4. ãervna
9.00 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Barbie: Tajná agentka
animovaný 100,–/děti do 15 let 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
Vzkaz v láhvi
krimi/drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Správní chlapi
krimi/mysteriózní 120,–

nedûle 5. ãervna
14.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Rodinné odpoledne
s kolobûÏkami
KUS Experta zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Barbie: Tajná agentka
animovaný

100,–/děti do 15 let 80,–

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

19.30 – KINO SFÉRA
Vzkaz v láhvi
krimi/drama 110,–

úter˘ 7. ãervna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Slavnost abecedy

stfieda 8. ãervna
16.00 – ZU·
Pfiijímací pohovory ÏákÛ
pro ‰kolní rok 2016/17
do všech oborů: hudebního, 
výtvarného, literárně dramatického,
tanečního optimální věk je od 6 a 7 let

19.30 – KINO SFÉRA
Osm a pÛl
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 9. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Lída Baarová
Kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pidipiknik
festival dramatických souborů ZUŠ

vstupné dobrovolné

19.30 – KINO SFÉRA
Warcraft: První stfiet 2D
fantasy/dobrodružný, titulky 130,–

pátek 10. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Warcraft: První stfiet 3D
fantasy/dobrodružný, dabing 150,–

sobota 11. ãervna
13.00 – PARK U LETNÍHO KINA
Dûtsk˘ den s Ponorkou

zdarma

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

17.00 – KINO SFÉRA
Warcraft: První stfiet 3D
fantasy/dobrodružný, dabing

150,–

18.00 – ZÁMECKÁ GALERIE SYCHROV
Zahajovací koncert 
61. roãníku hudebního
festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov

150,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nothingham
koncert 150,–

19.30 – KINO SFÉRA
V zajetí démonÛ 2
horor 120,–

nedûle 12. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Angry Birds ve filmu 2D
animovaný 130,–/děti do 15 let 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
V zajetí démonÛ 2
horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Správní chlapi
krimi/mysteriózní 120,–

úter˘ 14. ãervna
16.00 – ZU·
Pfiijímací pohovory ÏákÛ
pro ‰kolní rok
2016/17
do všech oborů: hudebního, 
výtvarného, literárně dramatického,
tanečního
optimální věk je od 6 a 7 let

stfieda 15. ãervna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zahajovací koncert
Interpretaãní hudební
dílny mlad˘ch

120,–V nedûli 5. ãervna vás zveme na Rodinné odpoledne s kolobûÏkami.
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kulturní pfiehled
19.30 – KINO SFÉRA
Eva Nová
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 16. ãervna

17.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cesta kolem svûta 
za 80 dní
představení žáků Waldorfské školy

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Vystoupení Big Bandu
ZU· Turnov

20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Îebrácká opera
představení žáků Waldorfské školy

pátek 17. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Podfukáfii 2
akční/komedie 120,– 

19.30 – SYNAGOGA TURNOV
Recitál Leo‰e âepického
a Anny Hlavenkové

80,–

sobota 18. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Hledá se Dory 3D
animovaný/dobrodružný

150,–/děti do 15 let 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Kniha dÏunglí 3D
dobrodružný 130,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert
Interpretaãní hudební
dílny mlad˘ch

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie 100,–

nedûle 19. ãervna
14.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Ze srdce dûtem
kulturní program zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Hledá se Dory 2D
animovaný/dobrodružný

130,–/děti do 15 let 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Teorie tygra
road movie/komedie

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Kniha dÏunglí 3D
dobrodružný

130,–

úter˘ 21. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Warcraft: První stfiet
fantasy/dobrodružný

130,–

stfieda 22. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Fúsi
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 23. ãervna
17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

20.00 – LETNÍ KINO 
Franti‰ek Nedvûd
koncert
v předprodeji 250,–/na místě 290,–

pátek 24. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Den nezávislosti:
Nov˘ útok
sci-fi/akční, dabing 130,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
Zelená Party
Disco Střelák

50,–/v zeleném oblečení zdarma

sobota 25. ãervna
8.00 – CHOVATELSKÁ HALA U ZASTÁVKY âD 
V˘stava králíkÛ a drÛbeÏe
spojená s prodejem kuřic

18.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Funkin’ Turnov 12
hudební festival
v předprodeji 200,–/na místě 250,– /

děti do 15 let v doprovodu rodičů
zdarma

22.00 – LETNÍ KINO
Kniha dÏunglí
dobrodružný 110,–

nedûle 26. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Krkono‰e
dokumentární

pondûlí 27. ãervna
20.15 – KINO SFÉRA
Werther
přímý přenos opery

300,–/studenti a senioři 250,–

22.00 – LETNÍ KINO
Lída Baarová
životopisný/drama 110,–

úter˘ 28. ãervna
18.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert absolventÛ 2016

vstupné dobrovolné

22.00 – LETNÍ KINO
Lída Baarová
životopisný/drama 110,–

stfieda 29. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Kluk ve svûtû pfií‰er
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 30. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný 110,–

pátek 1. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný 110,–

sobota 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Teorie tygra
road movie/komedie 110,–Fuknin’ Turnov bude i letos pfied Stfielnicí.
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Kino Sféra

st 1. 6. – 19.30 / 100 Kã / 
80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie, âR/N, 2014,
94 min., 15+

Schmitke

Originálnû vyprávûn˘ film 
ze souãasného Nûmecka a âeska.

2D tit. ne 5. 6. – 17.00 / 120 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2016,
148 min.

Captain America:
Obãanská válka

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

ãt 2. 6. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 9. 6. – 10.00 / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

Ïivotopisn˘/drama, âR,
2016, 110 min., 12+

Lída Baarová

Snímek Filipa Renãe 
o slavné hereãce.

3D ãt 2. 6. – 19.30 / 150 Kã
3D pá 3. 6. – 19.30 / 150 Kã

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

Îelvy Ninja
2

Leonardo, Raphael, Donatello
a Michelangelo se vracejí!

so 4. 6. – 14.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti do 15 let

ne 5. 6. – 14.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti do 15 let

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

Barbie: Tajná
agentka

Panenka Barbie
zachraÀuje svût.

st 8. 6. – 19.30 / 100 Kã / 
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/fantasy, I/F, 1963,
138 min., 12+, titulky

Osm a pÛl

Slavn˘ Felliniho film 
opût na velkém plátnû.

2D tit. ãt 9. 6. – 19.30 / 130 Kã
3D dab. pá 10. 6. – 19.30 / 150 Kã
3D dab. so 11. 6. – 17.00 / 150 Kã

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

Warcraft:
První stfiet

fantasy/dobrodruÏn˘, USA, 
2016, 123 min.

3D so 11. 6. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D ne 12. 6. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2016,
98 min., dabing

Angry Birds
ve filmu

Slavní ptáci poprvé
na velkém plátnû!

so 11. 6. – 19.30 / 120 Kã
ne 12. 6. – 17.00 / 120 Kã

horor, USA, 2016,
134 min., 15+, titulky

V zajetí
démonÛ 2

Pokraãování úspû‰ného hororu
se odehrává v Lond˘nû.

so 4. 6. – 17.00 / 110 Kã
ne 5. 6. – 19.30 / 110 Kã

krimi/drama, DK/N/SWE/NOR,
2016, 112 min., titulky

Vzkaz
v láhvi

Dal‰í pfiípad oddûlení Q 
v nové severské detektivce.

so 4. 6. – 19.30 / 120 Kã
ne 12. 6. – 19.30 / 120 Kã

krimi/mysteriózní, USA,
2016, 115 min., 15+, titulky

Správní
chlapi

Russell Crowe a Ryan Gosling
v drsném buddy movie.

st 15. 6. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, SR/âR, 2015,
106 min. 15+

Eva Nová

Kdysi známá hereãka se vrací
z protialkoholního léãení.

FK

FK FK



ãerven 2016 | | 7

Kino Sféra

– v ãervnu promítáme od 22.00 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní), v ãervenci od 21.30 hodin.

ãt 16. 6. – 19.30 / 120 Kã
pá 17. 6. – 19.30 / 120 Kã

akãní/komedie, USA, 2016,
115 min., 12+, titulky

Podfukáfii 2

Druh˘ díl filmu o zlodûjích
– kouzelnících.

3D so 18. 6. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let

2D ne 19. 6. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

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

Hledá
se Dory

Nemo uÏ se dávno na‰el, teì je 
na fiadû jeho kamarádka Dory.

po 27. 6. – 22.00 / 110 Kã
út 28. 6. – 22.00 / 110 Kã

Ïivotopisn˘/drama, âR,
2016, 110 min., 12+

Lída Baarová

dab. út 21. 6. – 22.00 / 130 Kã

fantasy/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 123 min.

Warcraft:
První stfiet

Slavná poãítaãová hra se poprvé
dostává na plátna kin.

st 22. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, ISL/DK, 2015,
93 min., titulky

Fúsi

Zavalit˘ ãtyfiicátník sbírá odvahu
vstoupit do dospûlého svûta.

3D so 18. 6. – 17.00 / 130 Kã
3D ne 19. 6. – 19.30 / 130 Kã

dobrodruÏn˘, USA, 2016,
105 min., dabing

Kniha
dÏunglí

Nové zpracování klasického
pfiíbûhu o chlapci z dÏungle.

so 18. 6. – 19.30 / 100 Kã
ne 19. 6. – 17.00 / 100 Kã

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

Teorie tygra

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

st 29. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

animovan˘/dobrodruÏn˘, JAP,
2015, 119 min., 12+, titulky

Kluk ve
svûtû pfií‰er

FK

FK

ãt 30. 6. – 22.00 / 110 Kã
pá 1. 7. – 21.30 / 110 Kã

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

Hledá
se Dory

so 25. 6. – 22.00 / 110 Kã

dobrodruÏn˘, USA, 2016,
105 min., dabing

Kniha
dÏunglí

dab. pá 24. 6. – 22.00 / 130 Kã
tit. ne 3. 7. – 21.30 / 130 Kã

sci-fi/akãní, USA, 2016,
100 min.

Den nezávislosti:
Nov˘ útok

Nepfiátel‰tí mimozem‰Èané
se vracejí po 20 letech.

Nové zpracování klasického
pfiíbûhu o chlapci z dÏungle.

Snímek Filipa Renãe
o slavné hereãce.

Animovan˘ pfiíbûh o dÛleÏitosti
rodiny, lásky a cti.

Nemo uÏ se dávno na‰el, teì je 
na fiadû jeho kamarádka Dory.

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO

po 27. 6. – 20.15 / 300 Kã 
studenti / seniofii 250 Kã

Ïivû, VB, 
180 min., 12+, titulky

Werther

Závûr leto‰ní operní sezóny
Royal Opera House

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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hudební pozvánky

Nothingham slaví 20 let
Turnovská rocková skupina Nothingham oslaví
svoje výročí v Městském divadle a fanoušci se mů-
žou těšit na koncert i velkou afterparty. 

Kapela Nothingham vznikla před dvaceti lety pře-
rodem z goticko-rockové formace Hrabě Eszter-
hazy. Za dvacet let existence se v jejích řadách vy-
střídala víc než desítka muzikantů, někteří z nich
se objeví i na pódiu Městského divadla v Turnově.
Slavnostní večer u příležitosti kulatého výročí je
koncipován jako benefice ve prospěch Oddělení

klinické onkologie Krajské nemocnice v Liberci.
Následná afterparty proběhne v pizzerii Pit Stop
v Sobotecké ulici (U Baja).

sobota 11. ãervna od 19.30 hodin
Nothingham
koncert
Mûstské divadlo
vstupné 150 Kã

Franti‰ek Nedvûd vystoupí v Turnovû
Františka Nedvěda charakterizují hudební žánry
jako country, folk a trampská muzika. V Turnově
vystoupí známý český muzikant v letním kině spo-
lečně se svou skupinou a představí ty nejkrásnější
hity z dílny bratří Nedvědů. 

Těšit se můžete na téměř dvouhodinový koncert,
který přinese nejen to nejlepší z celoživotní tvorby
této dvojice, ale i skladby, které zpívá jen František
Nedvěd s kapelou. František Nedvěd patří mezi
nejvýznamnější osobností české hudební scény,

vystupoval v kapelách Brontosaurus a Spirituál
kvintet, až pak se vydal na sólovou dráhu. Známé
jsou jeho hity Ostrov jménem Mládí, Valčíček,
Kočovní herci a další. 

ãtvrtek 23. ãervna od 20 hodin
Franti‰ek Nedvûd se skupinou
koncert
letní kino
vstupné v pfiedprodeji 250 Kã, na místû 290 Kã

Ze srdce dûtem
Sdružení Romane čaja le jilestar (Romské dívky
ze srdce) připravuje na neděli 19. června hravé od-
poledne pro děti i jejich rodiče. 

Všichni zájemci se od 14 hodin mohou těšit na po-
hádkové představení, výtvarné dílničky a nejrůz-
nější hry pro děti. 

Pro dospělé bude připravena romská hudba
a ochutnávky romské kuchyně. Při této příležitos-
ti se uskuteční také dodatečná vernisáž obrazů ne-
dávno zesnulého romského umělce Jozefa Draž-
koviče ve foyer KC Turnov. Ten žil a působil právě

v Českém ráji, jeho námětem byla překrásná míst-
ní příroda, ale i hrady a zámky v okolí. Akce se
bude konat na prostranství před KC Střelnice,
v případě nepřízně počasí se přesune dovnitř. 

nedûle 19. ãervna od 14 hodin
Ze srdce dûtem
kulturní program
KC Stfielnice
vstupné zdarma
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Funkin’ Turnov 12
Pro všechny hudební fanoušky je tu opět po roce
festival Funkin’ Turnov. Stejně jako v minulých
ročnících se i na tom dvanáctém můžete těšit na
pořádnou nálož funku, soulu a groovu. Letos v po-
dání pěti kapel:

TE.RE.ZA!
Sebi, kytarista kapely Hitfakers, vždy toužil zahrát
si v kapele na bicí. Když se pak potkal s Terezou,
holkou, co hraje na akustickou kytaru a zpívá, by-
lo jasné, že této šance musí využít.

Přizvali k sobě ještě další hudební přátele
a v květnu 2015 vznikla kapela TE.RE.ZA!, která
hraje vlastní věci na pomezí popu a soulu a občas
pro radost svou i publika věci převzaté.

Tereza Rejzlová – kytara, zpěv / Eusebio Llupi –
bicí / Ondřej Kuchař – klávesy / Jan Patka – bass

Simple Muffin
Dle Simple Muffin umí hrát pro studenty, hospod-
ský, kuchaře a zahradníky každej. Proto věnují ka-
pelu lidem z kanclů. „Zasloužej si to a jsou popu-
lární hudbou opomíjený,“ říkají muzikanti. Hrají
taneční muziku, funk, pop, čardáše a šansony.

Společným jmenovatelem je autorská taneční řež-
ba, se kterou boří kancly a sály. Se svoji kancelář-
skou show objíždějí festivaly po celé republice.
V roce 2010 vydali první desku s názvem Muffia,
ke dvěma singlům (Korporát a Lezec) z připravo-
vané desky natočili videoklipy.

Martin Kysl – zpěv / Jan Vítkovský – kytara, zpěv /
Vít Zima – bass, zpěv / Ondřej Veselý – bicí / Ka-
rel Mareš – klávesy / Cyril Hirsch – perkuse, zpěv

The High Corporation
(USA/SK/CZ)
Potkala se dcera pastora s vyznavačem lámaných
beatů, přizvali k sobě klasického kytaristu a ctite-
le spodních frekvencí, přičemž s údivem zjistili, že
je pojí společné hudební představy, které se roz-
hodli přetavit v skutečnost. Usilovně pátrají po
nových zvukových barvách, hudebních směrech
a způsobech vyjádření. Jejich krédem je vývoj a je-
jich možnosti jsou v zásadě neomezené, propojí-li
se s možnostmi těch, co na ně budou čekat v pub-
liku.

Na konci minulého roku vydali singl Maj in
June, ke kterému natočili i videoklip.

Ashley Sarah Abrman – zpěv & rap / Michael
Lužný – kytara / Lukáš Mutňanský – bass / Petr
Hanák – bicí

Funk Corporation
Domácí kapela již dávno přesáhla hranice regionu
a pravidelně vystupuje v pražských klubech i na ji-
ných místech v Česku. Letos předskakovali na fes-
tivalu Mladí ladí jazz vycházející hvězdě světové-
ho jazzu Jacobu Collierovi a v červenci si zahrají
na festivalu Benátská! Vždy se ale rádi vrací ke
svým turnovským fanouškům a i letos si pro ně
připravili několik novinek v repertoáru.

Top Dream Company
Top Dream Company je desetičlenná kapela
z Prahy, která má několik společných slov, a to
funk, soul, disco & groove. Nebojí se je však spo-
jit s ostatním žánry, jako například latinskoame-
rická hudba či reggae. Top v názvu odkazuje na
americkou funkovou legendu Tower of Power,
která je inspirovala především svým zvukem cha-
rakterizovaným přesně frázující a opravdu výraz-
nou dechovou sekcí. Tato energická formace pod
vedením trumpetisty Petra „Harmyho“ Harmáč-
ka spolupracovala s řadou interpretů z české i me-
zinárodní scény a účinkovala také v několika tele-
vizních hudebních pořadech. Vydala několik CD
a DVD, natočila několik videoklipů. Ten poslední
je k písni Standing (2015). V současnosti dokon-
čuje nové dvojalbum Double Gig, jehož zvuk se
ubírá k modernímu pojetí funky, soulu a r’n’b.

Předprodej vstupenek v recepci KCT
Podrobnosti na www.facebook.com/funkinturnov

sobota 25. ãervna od 18 hodin
Funkin’ Turnov 12
hudební festival
KC Stfielnice – venku
Vstupné v pfiedprodeji 200 Kã, na místû 250 Kã, 
dûti do 15 let v doprovodu rodiãÛ zdarma
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Hudební festival DvofiákÛv Turnov a Sychrov
Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční
připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém
ráji. Letos se chystá již 61. ročník, který opět v pů-
vodním duchu pořádá Spolek přátel hudebního
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Interpretaãní dílny mlad˘ch 
hudebníkÛ
V roce 2000 oživili pořadatelé festivalu Dvořákův
Turnov a Sychrov myšlenkou pořádat interpretač-
ní hudební dílnu mladých. Hlavní ideou bylo
uspořádat setkání, která by se jinak pravděpodob-
ně neuskutečnila. Hudebních dílen a workshopů
je sice v České republice mnoho, ale jen nepatrná
skupina mladých začínajících muzikantů má
možnost tyto dílny či kurzy, zpravidla určené kon-
zervatoristům, profesionálům či pokročilejším
amatérům, navštěvovat a zažít tak možnost pří-
mého setkání s významnými interprety. 

Program festivalu
sobota 11. června 
17.45 – Pamûtní deska Antonína Dvofiáka na Sychrovû
Slavnostní zahájení festivalu

18.00 – Zámecká galerie Zámku Sychrov
Zahajovací koncert 61. roãníku
hudebního festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov 
Kouzelný Dvořák – Půvabná hudebně dramatická
scenérie z prostředí historického salonu pražské
bohémy před sto lety s Dvořákovými nejkrásnějšími
áriemi a melodiemi v podání předních operních
sólistů a houslových virtuózů. Vstupné 150 Kč.

19.30 – Kulturní centrum Golf Semily
Antonín Dvofiák – Te Deum
Výjimečné provedení slavnostní duchovní sklad-
by Antonína Dvořáka Te Deum laudamus – Tebe
Bože chválíme. Její nové provedení zachová i sa-
motným skladatelem oblíbené spojení profesio-
nálních a amatérským hudebníků.

neděle 12. června
18.00 – Podje‰tûdské muzeum v âeském Dubu
Antonín Dvofiák a dal‰í ãe‰tí
a svûtoví autofii
Program: Jaroslav Ježek: Toccata; Antonín Dvo-
řák: Čury mury fuk – árie Ježibaby z opery Ru-
salka; Antonín Dvořák: Měsíčku na nebo hlubo-
kém – árie Rusalky z opery Rusalka; Bedřich
Smetana: Tak plane láska pravá – árie Panny Rózy
z opery Tajemství; Antonín Dvořák: Ach Bože, bo-
žínku, jaké to pro mne utrpení… Na podzim v oře-
ší láska již netěší – árie Terinky z opery Jakobín;
Bedřich Smetana: Nekamenujte proroky z cyklu
Večerní písně; Antonín Dvořák: Synáčku, můj
květe, mé blaho, můj světe – árie Julie z opery
Jakobín; Klement Slavický: Burlesca; Antonín
Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr); Vilém Blo-
dek: Mladá láska to je ráj – duet Veruny a Lidunky
z opery V studni. Vstupné dobrovolné.

úterý 14. června 
19.00 – Mûstské divadlo Îelezn˘ Brod
Od Scarlattiho aÏ k souãasn˘m
skladatelÛm
Program: Domenico Scarlatti – Sonáta E dur,
K 380; Jiří Lukeš – Etuda č. 2 „Cantabile“;
Johannes Brahms: Sonáta pro klarinet a klavír č. 2
Es Dur, op. 120 (Allegro amabile; Allegro appas-
sionato; Andante con moto – Allegro); Frank
Angelis – Boîte à rythme; Jukka Tiensuu –
Fantango; Bohuslav Martinů: Sonatina pro klari-
net a klavír (Moderato; Andante; Poco allegro);
Gorka Hermosa – Anantang. Vstupné 90 Kč.

středa 15. června
19.00 – Mûstské divadlo Turnov
Zahajovací koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch – Dûtská
opera Praha
Program: Opera nás baví: Antonín Dvořák, Bohu-
slav Martinů: Otvírání Studánek. Vstupné 120 Kč.

čtvrtek 16. června
19.00 – Atrium Kulturního centra Turnov
Vystoupení Big Bandu ZU· Turnov

pátek 17. června
19.30 – Synagoga Turnov
Recitál Leo‰e âepického 
a Anny Hlavenkové
Absolvent Kozervatoře v Pardubicích v roce 1985
ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Hudební fakultě
AMU v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nová-
ka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta.
Již během studia na HAMU se stal primáriem
Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes.
Mimo svoji kvartetní činnost často vystupuje na
sólových recitálech i ve spolupráci s prestižními
orchestry doma i v zahraničí. Vstupné 80 Kč.

sobota 18. června
18.00 – Mûstské divadlo Turnov,
Závûreãn˘ koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch
Účinkují frekventanti Interpretační hudební díl-
ny. Vstupné 50 Kč.
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Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2016
Rozhodli jsme se pro vás rozšířit nabídku ta-
nečních kurzů pro dospělé a od podzimu se tak
budou konat nejen taneční pro pokročilé, ale
i pro dospělé začátečníky. 

Oba kurzy odstartují pod vedením Petra Mert-
líka ve velkém sále KC Střelnice na začátku října
a potrvají do listopadu. Jedna výuková lekce s re-
produkovanou hudbou bude dlouhá přibližně 2,5
hodiny závěrečná prodloužená s kapelou Allegro
a dalším programem potrvá 4 hodiny. Celkové
kurzovné činí 1 650 Kč za pár, nebo 300 Kč za pár
za jednotlivou lekci. Vstupné na závěrečnou pro-
dlouženou je 100 Kč na osobu, pro účastníky je
vstup zdarma. Přihlášky jsou k dispozici na recep-
ci KC Střelnice nebo na www.kcturnov.cz. Další
informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle
481 322 083. Přihlášky přijímáme do 23. září 2016.

Rozpis lekcí: 

zaãáteãníci pokroãilí
1. lekce ãtvrtek 6. fiíjna 18.30 nedûle 2. fiíjna 18.30
2. lekce ãtvrtek 13. fiíjna 18.30 nedûle 9. fiíjna 18.30 
3. lekce stfieda 19. fiíjna 18.30 sobota 22. fiíjna 19.30
4. lekce stfieda 26. fiíjna 18.30 nedûle 30. fiíjna 17.00
5. lekce ãtvrtek 3. listopadu 18.30 nedûle 6. listopadu 17.00
6. lekce stfieda 9. listopadu 18.30 nedûle 13. listopadu 18.30
Závûreãná spoleãná prodlouÏená lekce sobota 19. listopadu 20.00

V KUSu pro vás máme
knihotoã kniÏních 
novinek
Kulturní kavárna KUS pro vás nachystala další
literární novinku. 

Díky spolupráci s Městskou knihovnou Anto-
nína Marka tu můžete každý měsíc nahlédnout do

knižních novinek, nebo si je tu u dobré kávy přečíst.
Kdo by to nestihl, v knihovně mu je pak rádi půjčí
i domů. Čtenáři Městské knihovny si mohou kníž-
ky z knihotoče také rovnou rezervovat, a to v re-
zervačním systému Městské knihovny. Až se na
konci měsíce vrátí z kavárny, připraví jim je na od-
dělení pro dospělé k vyzvednutí. 

Přehled knížek, které jsou aktuálně v KUSu ke
čtení a prohlížení najdete vždy na našich strán-
kách www.kcturnov.cz.
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Rodinné odpoledne s kolobûÏkami
Koloběžky jsou teď velkým hitem a prohánět se na
nich Českým rájem je opravdový zážitek. Kavárna
a restaurace KUS na Střelnici chystá už na neděli
5. června rodinné odpoledne s koloběžkami, na
kterém si budete moct koloběžky nejen vyzkoušet,
ale také si je půjčit, nebo dokonce koupit.

Na prostranství před KC Střelnice budou mít
stánky prodejci a půjčovny Koloběžky Český ráj
a Climbing. Jsou to praví odborníci, kteří vám rá-
di poradí s výběrem vhodné koloběžky pro vás, ale
i doplňků a různých nezbytností. Ukážou vám
správnou techniku jízdy a dají tipy na výlety do ce-
lého Českého ráje. K tomu se bude soutěžit, děti
čekají hned dvě soutěže o drobné ceny a dospělí
budou moct v soutěži vyhrát zapůjčení dvou kolo-

běžek na celý jeden víkend a nějaké ty věcné ceny. 
Až sportovcům vyhládne, budou pro ně připra-

vené dobroty z grilu, točené pivo, fresh nápoje, ale
i zmrzlinové poháry a další občerstvení. Akce se
koná v rámci projektu KUS Experta, takže spe-

ciální odměny a akce čekají navíc i všechny členy
nového věrnostního programu Kulturního centra
Turnov.

Koloběžky jsou skvělým dopravním prostřed-
kem po městě, ale i na rodinné výlety a pro aktivní
sportovce je jen málo náročnějších aktivit k nabrá-
ní fyzické kondice. Přijďte se o tom přesvědčit na
vlastní kůži, odborníci před Střelnicí vám budou
k dispozici celé odpoledne. 

nedûle 5. ãervna od 14 hodin
Rodinné odpoledne 
s kolobûÏkami
KUS Experta
KC Stfielnice – venku, vstup zdarma

Letní kino zve nejen
na film za vysvûdãení
Kombinace novinek a repríz nejúspěšnějších fil-
mů uplynulého roku; přesně tak vypadá již tradič-
ně nabídka turnovského letního kina. 

Ani letos tomu nebude jinak. Kromě toho se
můžete těšit i na speciální akce, jako je projekce za
vysvědčení nebo Filmový víkend ČSFD.cz. 

Provoz letního kina zahájíme v úterý 21. června
filmovou novinkou Warcraft: První střet. Pak nás
čekají také úspěšné české filmy Lída Baarová
a Teorie tygra nebo premiérový Den nezávislosti:
Nový útok. Nejen děti pak určitě v nabídce potěší
Kniha džunglí.

Hledá se Dory za vysvûdãení

I letos chystáme pro vzorné žáky a studenty pro-
jekci za vysvědčení. Děti budou mít radost z novinky
Hledá se Dory, pokračování oblíbeného animova-
ného filmu Hledá se Nemo. 

Vstupné pro všechny s vyznamenáním bude
50 Kč, pro ostatní 110 Kč.

Pfiedprodeje 
vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu!

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

úter˘ 19. ãervence 2016 – Caveman (divadelní před-
stavení) 

nedûle 14. srpna 2016 – Michal na hraní (divadelní
představení pro děti)

ãtvrtek 18. srpna 2016 – Spirituál kvintet (koncert)

pátek 26. srpna 2016 – Lucie Vondráčková
a Vokobere (koncert) 390,– 

pátek 23. záfií 2016 – Jožka Černý (koncert) dle
místa sezení 290,–/ 270,–/ 250,–

pátek 23. záfií 2016 – Plnou parou vzad (travesti
show) 220,–

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

Zelená Disco Stfielák
bude v KUSu
Každá diskotéka na Střelnici má svoje téma, ani
u té červnové tomu nebude jinak. V pátek 24. červ-
na se můžete těšit na Zelenou party. Nově se navíc
přesouváme z velkého sálu do restaurace KUS
a před ní. K letním diskotékám přece patří i vlahé
noci, tak proč toho nevyužít. Pít se bude, jak jinak,
než Zelená a Jameson. Diskotéka se tentokrát ponese
v duchu československých hitů, kterými vás bude
celý večer bavit oblíbený DJ Slávek. Všichni
v zeleném outfitu mají vstup zdarma. Jako už tra-
dičně, i na Zelené party se bude soutěžit o zajíma-
vé ceny.

Při vstupu si potom nezapomeňte nechat ozna-
čit své věrnostní karty DISCO Střelák. Nevíte,
o čem je řeč? Věrnostní karty vám při nasbírání
čtyř razítek (čtyři návštěvy v průběhu sezóny) za-
jistí vstup na závěrečnou party, drink a malý dárek
zdarma! A aby toho nebylo málo, z poctivých sbě-
račů razítek vylosujeme několik šťastlivců, kteří
získají na následující sezónu permanentní volnou
vstupenku na všechny akce DISCO Střelák. Za-
čínáme ve 23 hodin v KUSu i před ním!
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

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.

PRONÁJEM HOSPÒDKY 
RYCHLÉHO OBâERSTVENÍ

ve Ktové u Turnova
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ohlasy

Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

stfieda 1. ãervna od 10 hodin, PraÏsk˘ hrad 
S Karlem IV. na Hradû
Slavnostní pasování na rytíře Řádu krásného slo-
va proběhne na závěr projektu „Kde končí svět –
Jak je to s králem“ u příležitosti 700. výročí naro-
zení Karla IV. Pasováni budou nejlepší účastníci
projektu, za město Turnov Nikol Hanzlová, žáky-
ně 8. ročníku ZŠ Žižkova.

nedûle 5. ãervna od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Hedvábná, korálková a sklenûná
v˘tvarná dílna
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiny s dětmi – tento-
krát si děti vyrobí hedvábný obrázek, korálkové
ozdoby a postavičky. Přinést si můžete i vlastní
skleničky, které společně ozdobíme.

úter˘ 7. ãervna od 10 hodin, Mûstské divadlo Turnov 
Slavnost abecedy a ãtení
Za účasti spisovatelky Kláry Smolíkové, ilustrá-
torky Báry Buchalové a královské družiny budou
prvňáčkům předány knížky a také je pro ně při-
praven bohatý kulturní program.

úter˘ 7. ãervna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Pocta Karlu IV.

Žáci ZŠ Žižkova představí svou ilustrovanou knihu
Povstaňte, přichází král, kterou vytvořili v rámci
celostátního projektu Kde končí svět. Knihu sami
převedli i do digitální audiopodoby – byla oceněna
mimořádným uznáním za vynikající tvůrčí počin.
Představí se také nejlepší vypravěči a mladí spiso-
vatelé. 

Součástí večera bude i ukázka dramatizace po-
věsti Pocta králi aneb kdo naučil Turnováky brou-
sit drahé kameny. 

ãtvrtek 9. ãervna od 14 hodin 
penzion pro seniory v ÎiÏkovû ulici Klub aktivních seniorÛ
Tûlo a du‰e ve zdraví a nemoci
Zajímavé setkání s lékařem a evangelickým kaza-
telem MUDr. Zdeňkem Susou, který za svého
profesního života prošel řadu zdravotních praco-
višť. Bude vyprávět o medicíně v souvislosti těla,
duše a ostatních lidských rozměrů. Zveme i zá-
jemce z řad veřejnosti.

pondûlí 13. ãervna od 8 hodin 
Základní umûlecká ‰kola, koncertní sál 
Louãení s pfied‰koláky
Tradiční akce, kterou pořádá ve spolupráci Město
Turnov – Odbor školství a kultury pro děti, které
opouštějí mateřské školky a po prázdninách se
stanou prvňáčky. Od místostarostky města Mgr.
Petry Houškové obdrží pamětní listy s fotografií
a od knihovny první školní zápisník. Na závěr bu-
de připravena pohádka v podání LS Na Židli.

úter˘ 14. ãervna od 10.30 hodin, Hrad Vald‰tejn 
Den ãtenáfiÛ na hradû
Akce proběhne na závěr projektu Kde končí svět,
zároveň je spojena s pasováním nejlepších čtená-
řů dětských oddělení knihoven a účastníků pro-
jektu z Libereckého kraje. Pro všechny účastníky
je připraven i bohatý kulturní program za dopro-
vodu královské družiny.

pondûlí 20. ãervna od 14 hodin, penzion pro seniory V˘‰inka 
stfieda 22. ãervna od 14 hodin, DD Pohoda
V˘znamná hudební v˘roãí

Komponovaný hudební pořad k významným hu-
debním výročím roku 2016. Na klavír Mgr. Bohu-
slav Lédl zahraje skladby G. Verdiho, W. A.
Mozarta, A. Dvořáka a D. Šostakoviče. Průvodní
slovo o jednotlivých osobnostech Eva Kordová.

V˘stavy

Putování krajinou
V˘stava potrvá do 30. ãervna, Galerie Na Schodech 
Výstava fotografií celé rodiny Vaškových z Tur-
nova, kteří každoročně byli vynikajícími účastníky
fotografické soutěže Příroda Na Zemi.

Král Karel IV. 
V˘stava potrvá do 15. 8., nádvofií hradu Vald‰tejna 
Nejlepší výtvarné práce z dětských oddělení kniho-
ven Liberecka. Na závěr ukončení celostátního
projektu Kde končí svět, Jak je to s králem u příle-
žitosti 700. výročí narození krále Karla IV. 

Nové knihy
Rebecca Donovan – Sotva dýchám
Dubaj, Emiráty, Omán (2016)
Ferenc Maté – Toskánské kopce, nový život
ve starém kraji
Brian Posehn – Deadpool, Drákulova výzva
Gard Sveen – Poslední poutník
Zootropolis
a další naleznete také v kavárně KUS

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

do 31. prosince, Galerie muzea
UÏ 130 let – v˘stava 
k 130. v˘roãí zaloÏení muzea
V březnu uplynulo 130 let od chvíle, kdy se poprvé
oficiálně objevila myšlenka ke zřízení turnovské-
ho muzea. Tehdejší městská rada zveřejnila v no-
vinách provolání „Pokrokumilovnému občanstvu
turnovskému“ ke zřízení městského muzea. 

Výročí si připomeneme mnoha akcemi, tou hlavní
ale nemůže být v muzeu nic jiného než výstava,
která se bude jmenovat jednoduše 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 dlouhá léta muzejního
života dosáhli. Nechceme však nikoho unavit ob-
rovským množstvím údajů, které bychom k naší
minulosti i současnosti mohli nashromáždit, a proto
připravujeme výstavu lehkou, určenou k příjem-
nému proplutí. Krásné exponáty vyniknou v za-
jímavě pojatém výtvarném řešení, dětem nabídne-
me speciální dětskou trasu a vše doprovodí řada
různorodých akcí – od Muzejní noci přes animaci
pro nejmenší návštěvníky, komentované prohlíd-
ky a přednášky muzejníků i externích odborníků. 

do 19. ãervna, V˘stavní sál muzea
Symposion 2016
Výstava vlastní tvorby účastníků 24. mezinárod-
ního sympozia šperkařů a prezentace nových pra-
cí vytvořených v Turnově. 

Účastníky sympozia byli Rakušanka Petra
Zimmermann, Australanka Helen Britton, Jorge
Manilla ze staré rodiny mexických zlatníků a další
šperkařské autority Belgičan Philip Sajet a Ně-
mec David Bielander. Progresivní španělskou
šperkařskou školu tu zastoupila Edu Tarín a nej-
mladší generaci mezi zahraničními výtvarníky
Litevka Violeta Adoimatyté, studentka akademie
ve Vilniusu, Mája Steffanová, která vyučuje na ka-
tedře designu liberecké univerzity, všestranný jab-
lonecký výtvarník Martin Pouzar a Veronika Go-
cová, výtvarnice a lektorka Kamenářského domu.

stfieda 29. ãervna, V˘stavní sál muzea
500 let od pfiestaveb Hrubého
Rohozce aneb pozdní gotika
a raná renesance v âeském ráji
Výstava bude věnována rozsáhlé stavební činnos-
ti na zámku Hrubý Rohozec, kterou realizoval rod
Krajířů z Krajku. Tato přestavba, která probíhala
již od konce 15. století, vrcholila právě před půl
tisíciletím, v roce 1516. Začala tedy ještě v období
čisté pozdní (vladislavské) gotiky a plynule se
přelila do renesance. Za tu dobu se Hrubý Ro-
hozec proměnil z ryze raně gotického hradu pev-
nostního charakteru na pohodlné sídlo, které již
předznamenávalo příchod zámecké módy – stal se
pohodlným šlechtickým sídlem jagellonského
období.

Výstava se nebude omezovat pouze na samotný
Hrubý Rohozec, ale měla by představit stavební
činnost na dalších světských i sakrálních památ-
kách oblasti Českého ráje té doby, neboť mnohé
z nich tato módní vlna rovněž zasáhla. Život, řek-
něme, z praktického hlediska bude reprezentovat
zejména archeologie, která kromě dosud neuve-
řejněných nálezů hruborohozeckého předchůdce
– Hradiště u Dolánek – představí nálezy týkající se
těžby a zpracování železné rudy v Českém ráji, což
je v tomto směru jeden z nejnovějších místních
objevů a spadá rovněž do období přelomu 15.
a 16. století.

Naopak nejvyšší kruhy potom bude představo-
vat zámecký mobiliář z velké části z hruboroho-
zeckých sbírek, jež přibližují vybavení zámeckých
interiérů v období od zmíněné přestavby do konce
užívání celého objektu coby šlechtické rezidence.
Výstava ve výstavním sále muzea potrvá do 30. lis-
topadu.

28. 5.–28. 8., Kamenáfisk˘ dÛm
100 let turnovsk˘ch skautÛ 
Výstava k výročí založení skautského střediska
v Turnově

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
Otevfieno dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin

300 let Dlaskova statku, 
nová stálá expozice „Já, Josef
Dlask – návrat hospodáfie“
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 popsaný-
mi Josefem Dlaskem.

Muzeum âeského ráje 
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Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Turistické noviny Turnovska 2016
Příspěvková organizace Turnovské památky a ce-
stovní ruch vydala ve spolupráci s partnery
Turistické noviny Turnovska. Čtenáři z řad míst-
ních obyvatel i návštěvníků regionu se z nich
dozvědí, co vše je zde možné vidět a navštívit.
S orientací v Turnově pomůže přehledná mapa
s vyznačením památek a zajímavých míst. Ne-
chybí ani prázdninová nabídka na každý den
a spousta tipů na výlety.

Noviny jsou zdarma k dostání v Regionálním
turistickém informačním centru, turnovským ob-
čanům byly distribuovány poštou do schránek.

Úspû‰ná prezentace na veletrhu
TOURTEC 2016 Jelení Hora
Město Turnov se účastnilo na stánku Libereckého
kraje 18. ročníku mezinárodního veletrhu cestov-
ního ruchu TOURTEC. Veletrh proběhl 6.–7.
května v Jelení Hoře v Polsku. Příspěvková orga-
nizace TPCR prezentovala Turnov a region Český
ráj. Velký zájem mezi účastníky veletrhu byl pře-
devším o novou turistickou nabídku. Velké množ-
ství dotazů se týkalo hradů a zámků a výletů do
pískovcových skalních měst. Zájem byl o cyklotu-
ristiku, nabídku pro rodiny s dětmi i o možnosti
ubytování v regionu. Je potěšitelné, že mnozí ná-
vštěvníci, kteří již v Českém ráji byli, se sem chtějí
zase vrátit. Velký zájem byl o turistické mapy i no-
vě vydaný katalog Dovolená v Českém ráji, který
vydalo Sdružení český ráj na začátku letošního
roku. 

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

V˘stava Kostely a kaple âeského
ráje – Jirka Lode

Kostely, kaple – to jsou stavby, které citlivě vstu-
pují do krajiny a tvoří nedílnou součást historie
i kultury.

Vybízejí ke zklidnění, zamyšlení, tichému po-
hledu do dálky i ke vzpomínce na hodnoty, přesa-
hující svou hloubkou tento svět. Zastavte se na
chvíli u akvarelových maleb kostelů a kaplí, které
ztvárnil začínající turnovský malíř Jirka Lode. 

Výstavu můžete zhlédnout v Galerii U Zlatého
beránka do 22. června.

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

Letošní zahájení sezony v Synagoze Turnov již ús-
pěšně proběhlo i s jednou velmi originální záleži-
tostí, kterou byla první svatba v novodobé historii
Synagogy Turnov dne 26. 5. 2016. Své „Ano“ si
zde řekl mladý pár z Prahy, který synagogu sám
pro její krásu vyhledal. Oběma novomanželům
přejeme vše nejlepší do nového života. 

Další z kulturních akcí, kterou synagoga v tom-
to měsíci nabízí, je 
Koncert ÏákÛ JeÏkovy 
konzervatofie v Praze
pod vedením prof. Jaromíry Ježkové. Koncert se
uskuteční 7. ãervna od 17 hodin, vstupné je dobrovol-
né. Srdečně Vás zveme k návštěvě koncertu mla-
dých talentovaných umělců. 

Na ženské galerii již od 1. května můžete zhléd-
nout výstavu zapůjčenou z Památníku Terezín:
Alfred Kantor – Holokaust očima umělce.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v ãervnu: dennû 9.00–18.00 hodin (poslední pro-
hlídka v 17.30 hodin)

4. ãervna, od 14 a od 16 hodin
Koncert flétnového kvintetu Tibia
Pragensis

Skladby ženského komorního souboru zobcových
fléten zazní v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vstup
zdarma.

10. ãervna od 19 hodin
Noc kostelÛ – setkání na Vald‰tejnû
Hrad je zapojen do celorepublikové akce Noc kos-
telů. V letošním roce bude návštěvníkům nabíd-
nut varhanní koncert v podání Mgr. Bohuslava
Lédla, vyprávění o kapli a večer završí svým vy-
stoupení hudební skupina Musica Viva, uskupení
milovníků staré hudby. Vstupné zdarma.

14. ãervna
Den ãtenáfiÛ
Akce ve spolupráci s Městskou knihovnou Anto-
nína Marka v Turnově.

18. ãervna od 13 do 17 hodin
Stra‰ideln˘ pohádkov˘ les
Trasa plná originálních her vede z vyhlídky Hla-
vatice na hrad Valdštejn. Akce ve spolupráci
s agenturou Veldo (Velká dobrodružství). Více na
www.veldo.cz. Vstupné 50 Kč.

26. ãervna od 9.30 hodin
Celodenní vystoupení skupiny
Musica Viva
Renesanční hudba pro malé i velké, která zpříjem-
ní nedělní den. Vstupné 80 Kč.

Turnovské památky a cestovní ruch 
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Stfiedisko volného ãasu Îlutá ponorka Turnov 
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

DùTSK¯ DEN S PONORKOU 2016
Rodinné odpoledne pro velké i malé proběhne
v sobotu 11. června od 14 do 18 hodin v parku
u letního kina v Turnově. 

Zveme na tradiční akci dříve známou jako
Bouda na ulici, kterou letos opět připravuje Žlutá
ponorka Turnov. Díky spolupráci s partnery z ko-
merčního sektoru a níže zmíněnými organizacemi
připravujeme aktivní program pro celou rodinu –
od nejmenších po teenagery i dospělé. Nebude
chybět dostatek občerstvení s posezením na lavič-
kách či přímo na louce. VSTUP ZDARMA

A na co se můžete těšit?
• Různé typy nafukovacích skákadel a proléza-

ček, vždy pod dozorem obsluhy.
• Zábava a soutěže v nezávadné hasičské pěně

(doporučujeme proto rodičům vzít pro děti ná-
hradní suché tričko + kraťasy).

• Aquazorbing, jízda na šlapacích čtyřkolkách,
mini zoo, malování na obličej, ukázka těžké tech-
niky a další speciality.

• Dárečky od sponzorů pro všechny, kdo obe-
jdou alespoň polovinu připravených dovednost-
ních nebo znalostních disciplín. 

• Tombolu s řadou zajímavých cen budou loso-
vat zástupci sponzorů.

Pofiádá Îlutá ponorka ve spolupráci s organizacemi: Nová nadûje
o. s., Rodinné centrum Náruã o. s., Spirála Turnov o. s., Geopark âes-
k˘ ráj, AC Turnov, SDH Turnov, SEV Sedmihorky, TJ Turnov, Mûstská
knihovna, Sokol Turnov a dal‰ími.
Partnefii akce: Libereck˘ kraj, SFS Intec s. r. o., JUTA a. s., Crytur s. r. o.,

Pekárna Mikula s. r. o., Pivovar Rohozec a. s., Partners a. s. – market
Turnov, KC Turnov s. r. o., DEHES s. r. o. a dal‰í.
Mediální partner: Turnovsko v akci
Zá‰titu nad akcí pfievzala statutární námûstkynû hejtmana Libe-
reckého kraje PhDr. Hana Maierová.

Za realizační tým Tomáš Zakouřil

stfieda 15. ãervna od 9 hodin
Trojboj v‰estrannosti s Adamem –
krajské finále
Atletické závody pro základní školy.
Městský stadion L. Daňka Turnov 

stfieda 22. ãervna od 9 hodin
Bûh olympijského dne
Stadion Turnov 2 a Městský stadion L. Daňka Turnov

pátek 24. ãervna
Otevfiení oline pfiihla‰ování na
krouÏky
Neváhejte a najděte si, co vás baví a zajímá. Právě
v pátek 24. června se otevře online přihlašování na
kroužky na nový školní rok 2016/2017. Veškeré

informace najdete na našich webových stránkách
www.zlutaponorka.turnov.cz. 

pondûlí 27. ãervna aÏ pátek 1. ãervence od 17 do 19 hodin
Taneãní sál ve Îluté ponorce
Podveãer v rytmu irsk˘ch tancÛ
Před odjezdem na prázdniny si podvečery ve Žlu-
té ponorce zpestříme výukou irských tanců.
Přijďte si společně s vašimi dětmi, partnery, kama-
rádkami vyzkoušet krásné irské tance. 

V páteční podvečer nám k tanci bude hrát hu-
dební skupinou GOBLIN. Určeno pro starší 10
let, kurzovné pro dospělé 500 Kč, děti a mládež
250 Kč při přihlášení a platbě do 24. 6. 2016.
V den akce: dospělí 600 Kč, děti a mládež 350 Kč

Loutkáfisko-v˘tvarné pfiímûstské
tábory o prázdninách
Budova a zahrada Îluté ponorka Turnov
Hlavní lektorka obou táborů je zkušená loutkářka
a pedagožka Pavlína Kordová (www.kordula.blog.cz).
Přihlašování online a veškeré další informace na
webu ponorky.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY – pro děti od
5 do 9 let, v termínu od 18. do 22. července

Budeme si hlavně hrát, tak trochu malovat a vy-
rábět. Pomocí hry, tvořivé a lehké rukodělné čin-
nosti se zapojením fantazie se projdeme kouzel-
ným světem pohádek. 

VÝROBA KRÁSNÝCH LOUTEK A HRANÍ
SI S NIMI pro děti od 9 do 14 let, v termínu
25.–29. července. Zábavnou formou si projdeme
základy divadelního a loutkářského umění, vyro-
bíme si loutku a možná i víc.

Gastroden a prohlídka
slavnostnû prostfien˘ch 
tabulí 
Obchodní akademie, Hotelová ‰kola a Stfiední odborná ‰kola
Turnov, Zborovská 519, pfiíspûvková organizace

stfieda 15. ãervna od 12 do 16 hodin, budova v Ale‰ovû ulici
Ukázka práce žáků učebního oboru kuchař–číš-
ník se koná při příležitosti praktické závěrečné

zkoušky. Můžete si prohlédnout tabule na rozma-
nitá témata, například Vepřové hody, Výlov rybní-
ka, Zima na farmě, Světový den vegetariánství,
Otevření delfinária, Den dětské knihy apod.

Zároveň žáci učebního oboru Jemný mechanik
(Optik) budou zájemcům čistit brýle a provádět
drobné opravy. Pro účastníky prohlídky bude při-
pravené drobné pohoštění. Více informací na tel.
481 319 111 a www.ohsturnov.cz. 
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Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel. 481 325 989, 737 206 691

ãerven a ãervenec
PraÏská zastaveníãka
Prodejní výstava obrazů Pavla Dvořáka Praha

Pavel Dvořák je zakládajícím členem Sdružení
výtvarníků České republiky, www.art-galery.cz, ve
kterém je od roku 1995 členem výboru. Ve své re-
alistické tvorbě se zabývá malbou krajiny, městské
krajiny, zátiší a kresbou a malbou aktu. Především
mu učarovala tlumená barevnost zimy a předjaří
jeho rodné Českomoravské vysočiny a romantická
zákoutí noční Prahy, ve které žije a pracuje. 

do ãervence 
Glyptika – Vojtûch Závesk˘
Zážitky z dětství ho přivedly ke studiu oboru zpra-
cování drahých kamenů a drahých kovů na Střední

uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Od začátku
ho lákalo umělečtější zaměření, což vycítila profe-
sorka Marta Dostrašilová a umožnila mu chodit
na glyptiku už od prvního ročníku, tedy o rok dří-
ve. Po dokončení školy a po vojně pracoval naděj-
ný glyptik nejprve v turnovském Granátu, od roku
1977 pak pod jeho hlavičkou jako soukromník. 

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 11. ãervna od 18 hodin, zámecká galerie
Kouzeln˘ Dvofiák 
Zahajovací koncert 61. ročníku Dvořákův Turnov
a Sychrov. Účinkují: Lucie Pražáková – soprán,
Renée Nachtigallová – mezzosoprán, Lukáš Slá-
dek – basbaryton, Štěpán Kos – klavír, Martin Kos
– housle, Jednotné vstupné: 150 Kč, Předprodej:
www.evstupenka.cz

nedûle 19. ãervna od 14.30 hodin, zámecká galerii
Velká módní show
Spodní historické prádlo od baroka po 50. léta 20.
století

Prezentace butiku Dante Fashion Jičín, před-
stavení neziskové organizace ANIMAL EVE, z. s.

Jednotné vstupné 200 Kč, děti do 12 let zdarma,
předprodej: www.evstupenka.cz

sobota 25. ãervna od 18 hodin, zámecká oranÏérie
Od opery k muzikálu
Monika Sommerová – soprán, Kateřina Gre-
beníčková – soprán, Lubomír Havlák – tenor,
Augustin Kužela – klavírní doprovod.

Na programu jsou díla B. Smetany, A. Dvořáka,
G. Pucciniho, F. Lehára, J. Strausse, R. Frimla
a dalších.

Jednotné vstupné 150 Kč, vzhledem ke kapacitě
oranžérie doporučujeme zakoupit vstupenku přes
www.evstupenka.cz. 

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

stfieda 1. ãervna od 9 do 12 hodin
Den dûtí pro na‰e nejmen‰í
Skotačení, dovádění a zpívání v CPR Náruč. 
V 11 hodin divadelní představení.

ãtvrtek 2. ãervna od 18 hodin
Pfiíprava na prázdniny – setkání
rodiãÛ a dûtí s autismem/ADHD
S krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou
Malinovou. Tvořivá dílnička pro děti. Co zažívají
rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora.

stfieda 8. ãervna 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.

úter˘ 14. ãervna od 16 hodin
Vztahy mezi sourozenci – proã na
sebe Ïárlí
Beseda s psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou.
Cena za akci 30 Kč

stfieda 15. ãervna od 19.30 hodin
Cyklická Ïena
Vliv slunečních a měsíčních cyklů na rytmy v ženě,
jak se s nimi propojit a naplnit své ženství. Další
z večerů JEN pro ženy s Mgr. Martinou Peukero-
vou. Cena za akci 80 Kč.

ãtvrtek 16. ãervna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky,
přátele a širokou veřejnost. Info tel. 737 774 229.

pátek 17. ãervna od 10 hodin
V˘chova a sebev˘chova
Dobré zásady pro výchovu malých dětí. Čeho se
vyvarovat. Beseda s waldorfskou pedagožkou
Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.

ãtvrtek 23. ãervna od 16 hodin
Závûreãné vystoupení taneãkÛ
V prostorách sokolovny. Jste srdečně zváni.

pátek 24. ãervna
Screening v˘vojov˘ch vad
S fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetzelovou.
Pouze na objednání na tel. 775 964 314 nebo
v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.

pátek 24. ãervna
Konec pravidelného programu
Provoz miniškolky do 30. června

Centrum pro rodinu Náruã
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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
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2016

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 pfied-
chozím 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: Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, Odbor Ïivotního prostfiedí, Turnovské památky a cestovní ruch.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě je
složen ze dvou částí, kdy zimní část s ledovou plo-
chou byla otevřena již na konci října 2015. Stavba
letní část areálu byla ukončena předáním koupa-
liště a dalších sportovišť realizátorem teprve pár
dní před avizovaným slavnostním otevření. Šibe-
niční termíny však byly dodrženy a v neděli se po
uctění památky u pomníku padlých ve Skálově ulici
přesunula pozornost právě do Maškovy zahrady.

Před slavnostním aktem přestřižení pásky uvedl
jednatel Městské sportovní Jindřich Kořínek jed-
notlivé významné osobnosti, které pronesly krát-
kou řeč. Projevy si návštěvníci vyslechli od součas-
ného i bývalého vedení města, zástupkyně kraje
Hany Maierové, představitelů stavebních společ-
ností Syner a Bak, architekta a samozřejmě ne-
směl chybět ani zástupce nadace Bohuslava Jana
Horáčka. Ačkoli byla vize sportovního areálu

s wellness hotelem turnovského mecenáše a pat-
riota odvážnější, tak i přes to má město Turnov
nejmodernější koupaliště s atrakcemi v širokém
okolí. 

Úvodní oficiality byly odlehčeny očekávaným
skokem vedení do města. S úderem dvanácté ho-
diny téměř dva tisíce občanů netrpělivě vyhlíželo,
zda se starosta Tomáš Hocke spolu s místostarost-
kami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou
opravdu objeví a skočí do bazénu. Na kraji bazénu
krátce vystoupily roztleskávačky, které vytvořily
špalír, na jejímž konci vystoupil starosta i s mís-
tostarostkami v županech. Po odhození svršků se
vedení města v retro plavkách vrhlo do 19 stupňo-
vé vody. Mnoho Turnováků se nenechalo dlouze
přesvědčovat a vedení města následovalo do vody. 

Program v areálu Maškovy zahrady však pokra-
čoval dále až do podvečerních hodin. Ve vodě pro-
bíhala například ukázka záchranářské práce.
Návštěvnice si také vyzkoušely aqua aerobic.
Mimo koupání a vodních aktivit areál nabízí ne-
přeberné množství sportovišť a hned první den je
bylo třeba vyzkoušet. Kromě dvou dětských hřišť
byly pro nejmenší připraveny závody odstrkova-
del, které se konaly na vydlážděné stezce. Na vněj-
ší asfaltové dráze proběhly in-line závody a také
bruslařská ukázka. V areálu byla možnost regist-
race na in-line bruslařské závody, které se usku-
teční také v areálu Maškovy zahrady 21. května.
Malý křest také zažilo hřiště s umělou trávou
a beach volejbalové hřiště. 

Rušný první den koupaliště doprovázela hudeb-
ní vystoupení kapely Big Band Základní umělecké
školy Turnov, Mackie Messer Band a na závěr
mladá rock’n’rollová skupina Snap Call. 

Oãekávané otevfiení koupali‰tû
probûhlo na Den vítûzství
8. květen se stal symbolickým dnem vítězství v souboji s časem, kdy byl po 16 letech dokončen
záměr s otevřením venkovního koupaliště v Turnově. 



22 | | ãerven 2016

Turnovské radniãní listy

V neděli 8. května proběhla tradičně slavnost ke
Dni vítězství, která se koná každoročně u pomníku
padlých ve Skálově ulici. 

Letošní státní svátek Den vítězství se u pomníku
připomínalo již 71. výročí konce druhé světové
války. I přes pěkné počasí a lákavý program ote-
vírání koupaliště se ve Skálově ulici sešlo mnoho
lidí, aby uctili památku padlým, kteří se snažili
zachovat lidské hodnoty nejen pro sebe, ale i pro
další generace.

Celý program byl zahájen zpěvem české státní
hymny a nadčasovým proslovem starosty města
Tomáše Hockeho, který vzpomněl na povinnost
připomínat si tyto důležité události, a to jak ty hr-
dinské, ale rovněž i ty chvíle, které v nás hrdost ne-
vzbuzují. Již tradičně starosta vzpomněl na jedno-
ho konkrétního člověka, který je spojen s naším
krajem a stal se hrdinou. „Dnes jsem si vybral po
jednom setkání s turnovskými občany postavu ka-

pitána Otakara Jaroše, hrdinu bitvy o Sokolovo.
Voják, který nesnášel komunisty, a komunisté se
ho chtěli zbavit. Protestoval proti politickému
zneužití československé jednotky v Sovětském
svazu a nakonec byl sám po své smrti zneužit.
Jeho jméno se stalo symbolem poválečné propa-
gandy v Československu. To byl kapitán Otakar
Jaroš.“

Dále se starosta zaměřil na současnou situaci
na domácí i zahraniční scéně: „Ani dnes nežijeme
v ideálním světě nezištné mezinárodní spoluprá-
ce, v ráji demokratických hodnot a pouze světlých
zítřků.“ Starosta neopominul zdůraznit nebez-
peční, které se skrývá v mezinárodním terorismu.
Ve svém projevu se však také věnoval otázkám
migrační krize. 

Po krátkém proslovu bývalé starostky a součas-
né zástupkyni Libereckého kraje Hany Maierové
položil starosta spolu s místostarostkami Janou
Svobodovou a Petrou Houškovou věnec. Následo-
valy květiny od starosty Malé Skály a od ostatních
přítomných. Pietní akt byl zakončen vojenskou
večerkou zahranou na trubku. Na závěr zazněl
ohlušující výstřel z děla historického spolku
SPVH Sever, jejichž historické vozy byly přítomny
ve Skálově ulici. 

Celý proslov naleznete na webových stránkách
Města Turnova.

Probûhla oslava konce 2. svûtové války

Koupali‰tû a letní 
areál prakticky 
Letní část Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě nepředstavuje pouze možnost
koupání v novém venkovním bazénu, ale také
řadu dalších sportovišť i odpočinkových ploch. 

Koupaliště má netradičně řešený bazén s kovo-
vou vanou. Nepravidelný tvar bazénu zabírá cel-

kovou plochu 795 m2 a maximální hloubka je 1,6
metru. K víceúčelovému bazénu je připojen tobo-
gán s délkou 92 metrů a soustava skluzavek od
mírných až po prudkou skluzavku Kamikaze s dél-
kou 23 metrů a nástupním místem v téměř
10 metrech nad zemí. Pro nejmenší je v areálu dět-
ský bazén s 30 centimetry vody a atraktivními
vodními prvky. 

První sezona provozu letního koupaliště by měla
být pravděpodobně zahájena v sobotu 28. května. 

V areálu koupaliště je beach volejbalové hřiště
a pétanque. Pro aktivní odpočinek a sportovní vy-
žití je připraveno víceúčelové sportovní hřiště s umě-
lou trávou. Toto hřiště s rozměry 18 × 36 metrů
mohou zájemci využít na malou kopanou, tenis,
volejbal, nohejbal nebo například streetball. Re-
zervace sportovišť je možná na tel.: 722 195 222
nebo přímo v areálu koupaliště, kde je klíček
umístěn v občerstvení. 

Vnitřní areál je otevřen od středy 11. května
vždy ve všední den od 14.00 do 20.00 hodin a o ví-
kendech od 9.00 do 20.00 hodin. 

Okolo celého areálu koupaliště je vedena 560
metrů dlouhá bruslařská stezka. Stezka i přilehlé
parkoviště na 132 automobilů a 4 autobusy je při-
pravena k využití v plném provozu. 

Vedle celého areálu je moderní skatepark, který
je navržen do trojúhelníkového tvaru se středo-
vým ostrůvkem zeleně a stane se nově možnou ak-
tivitou v Turnově a okolí. Provoz na skateparku byl
slavnostně zahájen v pátek 20. května.

Turnov si pfiipomnûl 
odchod sovûtsk˘ch 
vojsk
Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce
1990 odešla rudá armáda. 

Zastupitelé města proto minulý rok odhlasovali
28. květen jako městský svátek, který by měl tento
významný den připomínat. Na městských budo-
vách a organizacích byly během turnovského pa-
mátného dne vyvěšeny vlajky města Turnova. 



ãerven 2016 | | 23

Turnovské radniãní listy

Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umělecké,
vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktivní osobu,
která se zasloužila o rozvoj našeho města? Do 30.
června ji můžete navrhnout na cenu obce, čestného
občana nebo pro medaili starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje je

zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.
Medaile starosty je přednesena radě města. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá
od roku 2002. Medaile starosty je novinkou od ro-

ku 2014, kterou starosta oceňuje přínosné aktivi-
ty jednotlivých osobností.

Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivity
v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnikatel-
ské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili. 

Pfiijímáme návrhy na vyznamenání za rok 2016

Turnov bude hostit
mistrovství âR 
v hokejbalu
Českomoravský svaz hokejbalu vás zve na finá-
lový turnaj žen v hokejbalu. 

Zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově bude
hostit 11.–12. června hokejbalové mistrovství
České republiky. Můžete se těšit na atraktivní
duely předních mládežnických hokejbalových tý-
mů. Veřejnosti bude na Turnovsku poprvé před-
staven hokejbal, které si děti a mládež budou mo-
ci vyzkoušet na mobilním hokejbalovém hřišti.
Nebudou chybět ani soutěže o ceny. 

25. roãník soutûÏe
Tatra v âeském ráji
Tatra veteran car club Semily vás zve 18. června
na jubilejní 25. ročník soutěže automobilů
a motocyklů veteránů Tatra v Českém ráji. 

Na náměstí Českého ráje bude plánovaná za-
stávka, na které si budou moci návštěvníci pro-
hlédnout asi 60 soutěžících historických vozidel.

K vidění bude také výstava závodních motocyklů
a automobilů z přelomu 40. a 50. let 20. století. Při
této příležitosti se bude připomínat 70. výročí
rychlostního silničního závodu Štít Českého ráje,
který byl poprvé uspořádán Autoklubem Českého
ráje v Turnově 10. června 1946.

Sportovní den pro
ãtvrté tfiídy
turnovsk˘ch Z·
V úterý 26. dubna proběhl v prostorách TJ
Turnov a v tělocvičně Sokola sportovní den pro
4. ročníky turnovských základních škol. 

Všechny turnovské základní školy včetně ZŠ Ma-
šov se přemístili místo výuky v lavicích na spor-
tovní stanoviště ve Skálově ulici. Unikátní spor-
tovní událost pořádal odbor školství, kultury
a sportu Městského úřadu v Turnově za podpory
TJ Turnova, TSC Turnova, AC Syneru Turnov, TJ
Sokola a Sportinline Pavla Hlubučka.

Děti čtvrtých tříd měly k dispozici několik sta-
novišť, na kterých si vyzkoušely nové sporty.
Každé stanoviště mělo program na půl hodiny,
aby se třídy vždy stihly přesunout. Pohyb po areálech

byl zajištěn vnitřními prostory, aby se zamezilo
častému přezouvání. Aktivity byly rozvrženy v ná-
vaznosti na sebe, aby prostoje na jednotlivých úse-
cích byly minimální, ale zároveň aby měly děti pra-
videlné přestávky na svačiny a malý odpočinek. 

V prostorách haly TJ Turnov si děti vyzkoušely
házenou, florbal a in-line bruslení. V patře u sport-
baru měl Tělovýchovně sportovní club Turnov připra-
ven judo. Další prostor TJ Turnov byly využit k atletic-
kým disciplínám. Zde si děti prověřily své schopnosti
na překážkové dráze nebo ve skoku dalekém. Soko-
lovna sloužila pro gymnastiku a stolní tenis. 

Celý program probíhal od 8.00 hodin a byl
ukončen půl hodiny po poledni, kdy se třídy i se
svými doprovody vrátil zpět do škol. 
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Ve čtvrtek 5. května 2016 proběhla každoroční ob-
líbená akce, kterou připravil odbor školství, kultu-
ry a sportu. 

Přes ranní chladné počasí se děti připravily na po-
znávací dobrodružství po turnovských památ-
kách. Žáci základních škol absolvovali putování
se čtyřmi zastaveními. První navštívenou památkou
se stala turnovská synagoga. Zde děti pozorně na-
slouchaly vypravování nejen o židovství obecně.
Pro některé překvapivé mohly být i židovské tradi-
ce nebo různé přístupy k mužům, ženám a dětem.
Někteří z přítomných mladíků si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se nosí jarmulka.

Druhou zastávkou byl kostel svatého Mikuláše,
kde si děti vyslechly zajímavý výklad od průvodky-
ně a ředitelky Turnovských památek a cestovního
ruchu Elišky Gruberové. Například nikdo z pří-
tomných dětí neměl tušení, že v Turnově kdysi by-

la silná tradice výroby perníku. Dnes ulice Jirás-
kova se v minulosti nazývala právě Perníkářská.
Uvnitř kostela však byl výklad směřován ke křes-
ťanské tradici, kostelní výzdobě a samozřejmě ke
svatým osobám včetně milosrdného biskupa sva-
tého Mikuláše. 

Po přesunu centrem města se děti dostaly do
Rývových sadů, kde již čekal pan Straka s dravým
ptactvem. Děti se dozvěděly pozoruhodné infor-
mace o těchto ptácích a zažily netradiční moment,
kdy jim nad hlavou prolétal středně velký dravec
z čeledi jestřábovitých, káně Harrissovo. 

Cílovou zastávkou byl Dlaskův statek, kde se
všechny skupiny dětí sešly. Zde bylo kromě zají-
mavého výkladu o Dlaskově statku také přichystá-
no opékání buřtíků. 

Na konci putování bylo vyhodnocení kvízových
otázek o památkách. Děti totiž na každém stano-
višti vyplňovaly kvízové archy, na kterých měly
zhodnotit znalosti nabyté během výkladu. Žáci
turnovských základních škol vytvořili pětičlenné
družstva a soutěžili tak nejen mezi zúčastněnými
školami, ale také mezi svými spolužáky ze třídy.
Vítězové byli vyhodnoceni a oceněni na Dlaskově
statku drobnými cenami.

Îáci i letos putovali po turnovsk˘ch památkách

Obãané mohou
sledovat hospodafiení
mûsta
Město Turnov se připojilo k dalším obcím a kra-
jům, které se snaží být otevřené s maximální
transparentností v oblasti hospodaření města. 

Své hospodaření za jeden kalendářní rok pre-
zentuje městský úřad formou tzv. rozklikávacího
rozpočtu na svých internetových stránkách. V roz-
klikávacím rozpočtu mohou občané sledovat ak-
tuální plnění příjmů a čerpání výdajů, které se ak-
tualizují denně. Obyvatelé Turnova se tak mohou
krátkým rozkliknutím podívat na konkrétní do-
klady, jako je faktura nebo pokladní poukázka. 

Hospodaření obce je zachyceno v tabulkové po-
době, aby zůstalo pro občany přehledné a srozu-
mitelné. Níže uvádíme krátké vysvětlení možného
zobrazení.
1. sloupec jsou VÝDAJE v členění dle odvětví,
kde je zachycen druh investované činnosti (bez-
pečnost, veřejný pořádek, bydlení, doprava).

2. sloupec jsou PŘÍJMY v členění druhového
hlediska (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy
a finanční transfery).
3. sloupec DETAIL představuje další pohledy na
plnění rozpočtu města, kde jsou transparentně
příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů
(faktury, poukázky,…).

Náv‰tûva izraelského
velvyslance v Turnovû
Ve čtvrtek 9. června 2016 poctí svou návštěvou
Turnov velvyslanec státu Izrael pan Gary Ko-
ren, který zde bude mít bohatý program. 

Kromě oficiálního přijetí na turnovské radnici
ho čeká i beseda s žáky turnovských základních
a středních škol s možností přístupu veřejnosti.
Beseda se koná od 10.30 do 12.00 hodin ve vel-
kém sále KC Střelnice. Pro účast na besedě je nut-
no se zaregistrovat v Infocentru Turnov nebo na
podatelně městského úřadu na připravený formu-
lář. S ohledem na zvláštní bezpečnostní opatření
prosíme účastníky, aby s sebou nenosili žádná za-

vazadla, batohy a potenciálně nebezpečné před-
měty, včetně elektronických zařízení (netýká se
mobilního telefonu). Při vstupu budete požádáni
o předložení průkazu totožnosti. Těšíme se na vás! 

Mít domov a rodinu
– Samozfiejmost nebo
vzácnost?
Turnov se připojil ke kampani o pěstounské péči,
na které spolupracuje s Libereckým krajem. 

Pokud přemýšlíte o pěstounské péči, napadají
vás otázky na toto téma a nemáte odpovědi, tak se
podívejte, co znamená být pěstounem:
• Nabídnout dětem vztah, stabilní místo, zázemí,
domov
• Najít dítěti místo ve světě, orientaci ve vlastní rodině
• Předávání rodičovské zkušenosti
• Otevřenost, vzdělávání, spolupráce
• Radost, láska, pochopení, tolerance
• Laskavost i důslednost

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.mitdomovarodinu.cz.
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Ve středu 4. května 2016 dorazilo vedení města na
pravidelné setkání s občany v jednotlivých částech
města, které se konalo v novém Domě přírody v Do-
lánkách.

Na úvod setkání přivítala přítomné místostarost-
ka Jana Svobodová, která zahájila setkání pozván-
kami na nejbližší připravované akce v Turnově
a okolí. Starosta Tomáš Hocke navázal na slova
místostarostky a přivítal se s více než třemi desít-
kami občanů. Obyvatelé Bukoviny na nic dalšího
nečekali a velmi zpříma začali diskusi nad místní-
mi problémy. 

Nejčastěji skloňované téma je dlouhodobě pro-
blematika parkování. Dolánky se staly nejen pro
svou malebnou krajinu, ale také díky turistickým
a sportovním aktivitám velmi navštěvovaným
místem. Tento fakt s sebou nese samozřejmě jak
pozitiva, tak i negativa, které právě trápí místní
obyvatele. Parkování je zde nejpalčivějším problé-
mem, který se na úzkých komunikacích stává
mnohdy neřešitelným. Místostarostka Jana Svo-
bodová však představila záměr odklonění parkují-
cích vozidel na centrální parkoviště v Turnově.
„Chceme nějaké další propojení, aby i bruslaři
mohli začít na centrálním parkovišti. A abychom
trochu ulehčili parkovišti tady v Dolánkách. Je to
další logické řešení pro místní i pro cestovní
ruch,“ dodala místostarostka Svobodová. Společ-

ně s parkováním se také diskutovalo o pravomo-
cích městské policie a její činnosti během pořádá-
ní kulturních akcí. 

S množství návštěvníků této lokality stoupá ta-
ké množství vyprodukovaného odpadu, který něk-
teří neukáznění návštěvníci po sobě zanechají.
„Jsem si vědom, že máme jako město nějakou
zodpovědnost k stezce Greenway, proto nemám
problém s možným umístěním dalších odpadko-
vých košů podél stezky.“ uvedl starosta Hocke.
Nepořádek však trápí obyvatele i po konání spole-
čenských akcí v místech, za které jsou zodpovědní
hlavně pořadatelé. 

Jako v každé navštívené lokalitě i zde se hovoři-
lo o stavu a možných opravách či přímo nového
vybudování komunikací a chodníků. Pro místní
obyvatele je toto téma velice aktuální, protože ve
Vazovci právě probíhá stavba vodovodu, a z toho

důvodu je komunikace uzavřena. Ačkoli je stano-
vena oficiální objízdná trasa, tak samozřejmě
mnozí místní obyvatelé využívají znalostí lokál-
ních zkratek na menších komunikacích. Jedná se
o dočasnou situaci, protože budování vodovodu
se pomalu blíží do závěru. „Minulý týden byla pře-
dána stavba propustku, který by se měl dělat do
konce června. Pak by měl přijet finišer, který na-
táhne asfalt v celé šíři.“ vysvětlil starosta. 

Dopravní obslužnost je zásadní pro místní oby-
vatele, a proto občané se starostou zhodnotili dal-
ší možnosti veřejné dopravy. K závěru setkání sta-
rosta ještě představil další investiční záměry nejen
v lokalitě Bukoviny, ve kterých zmínil například
oboustranný nájezd u Fordu v Ohrazenicích
a sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici.

Starosta se setká
s obyvateli na
Malém Rohozci
Ve středu 1. června 2016 proběhne v knihovně
na Malém Rohozci tradiční setkání starosty
s občany vybrané lokality. 

Přijďte od 17.00 hodin do pobočky Městské
knihovny Antonína Marka Turnov na Malém
Rohozci podiskutovat o tom, co vás trápí a dozvě-
dět se novinky z radnice.

Starosta se setkal s obãany Bukoviny

Právû vy‰ly
Turistické noviny
Turnovska 2016
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch vydala ve spolupráci s partnery
Turistické noviny Turnovska. Čtenáři z řad
místních obyvatel i návštěvníků regionu se
z nich dozví, co vše je možné vidět a navštívit. 

Turistické noviny Turnovska vám poskytnou
mnoho tipů na výlety. Filmové fanoušky jistě potě-
ší téma výletů „Za filmem a pohádkou“. Mohou se
tak vydat po stopách filmových štábů, pro které je

Český ráj velkou inspirací. Nejen pro vozíčkáře,
ale i pro rodiny s kočárky jsou určené bezbariéro-
vé výlety, kde se nemusíte obávat překážek na tra-
se či nesjízdného terénu.

Jako každý rok, i letos se dočtete o novinkách
a nově otevřených objektech pro turisty na
Turnovsku. Namátkou vybíráme koupaliště Maš-
kova zahrada v Turnově, Dům přírody Českého
ráje nebo Zámek Svijany.

Pro ty, kteří si výlety rádi zpestří kulturním zá-
žitkem, je připraveno Turnovské léto - program na
každý den v týdnu po dobu letních prázdnin.

Mnoho tipů, kam jít a co navštívit, zde najdou
také rodiny s dětmi.

Turistické noviny Turnovska si můžete zdarma
vyzvednout v Regionálním turistickém informač-
ním centru Turnov.



Turnov se stal tfietí
zastávkou roadshow
Prima jede… za vámi
Zpravodajský kamion televize Prima přijel v so-
botu 7. května na náměstí Českého ráje v Tur-
nově, odkud se vysílaly živě televizní zprávy. 

Počasí akci velice přálo a tak již před zahájení
programu FTV Prima bylo na náměstí Českého rá-
je velice rušno. Ve tři hodiny odpoledne začalo ofi-
ciální prosluněné Prima odpoledne koncertem
Janka Ledeckého. 

Doprovodný program moderovala Lucie Šilhá-
nová, která po koncertu vyzpovídala nejen Janka
Ledeckého, ale také starostu města Tomáše
Hockeho. Starosta krátce představil Turnov se
svými atraktivními místy a také pozval přítomné
na blížící se aktivity. Program pokračoval vystou-

pením kapely Maxim Turbulenc. Doprovodný
program byl obohacen o různé soutěže, skákací
hrad či malování na obličej. 

Turnov se stal součástí živého vysílání hlavní re-
lace televizních zpráv, které moderovali Gabriela
Kratochvílová a Roman Šebrle. Na zpravodajskou

dvojici navázal Michal Janotka s Krimi zprávami
a přímo z náměstí uvedla Lucie Šilhánová Di-
vácké zprávy. Poslední částí byl Top Star magazín,
kterým provedla Daniela Šinkorová. 

Po ukončení zpravodajské hodiny začal poslední
koncert skupiny Slza. Zároveň probíhala autogra-
miáda všech tváří FTV Prima. Fanoušci hudeb-
ních vystoupení si však také po skončení jednotli-
vých koncertů odnesli vytoužený podpis.
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ãtvrtek 23. ãervna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Již po třinácté se konala akce Český ráj dětem, kte-
rou se zahajuje turistická sezóna v Českém ráji na
Turnovsku. Letošní zahájení, které proběhlo 30. 4.
2016 na Hruboskalsku, se setkalo s velkým zájmem
návštěvníků. Celé akce se zúčastnilo hodně přes pět
tisíc návštěvníků. Akci přálo krásné počasí a na
dopolední putování se vydalo na patnáct set dětí. 

Trasa vedoucí Hruboskalskem s možností návště-
vy hradu Valdštejna patřila k nekrásnějším a byla
ze strany účastníků velmi kladně hodnocena. Na
Valdštejně bylo pro zájemce připraveno divadelní
vystoupení žáků ZŠ Žižkova. Na trase putování
bylo plno všetečných otázek a účastníci pochodu
se setkali s postavami z českorajských pověstí,
u kterých plnili zajímavé úkoly. Od bílé paní do-
stali kouzelnou perličku, víla Jizerýna jim po-
mohla najít korálek rubínového skla, skřítek
Pelíšek je vyzkoušel ze znalosti rostlinek ze svojí
zahrádky, něco málo z pokladu si mohli odnést ze
studánky od soboteckého hada, od Postiliona do-
stali sladkou odměnu, černý rytíř jim půjčil jeden
ze svých mečů, u čertů stavěli Zebín, hodný vod-

ník Čeperka s Rokytkou jim poradili další směr
putování, baba a panna z Trosek se zase jenom há-
daly a co dělala na trase tlupa loupežníků?... o tom
by mohli účastníci pochodu vyprávět…

V areálu autokempu Sedmihorky byl připraven
kulturní program, rukodělné dílny a zakončení ce-
lé akce. Král Granát s královnou převzali z rukou
starosty hostitelské obce Karlovice pana Ondřeje
Havrdy vládu nad pohádkovou krajinou Českého
ráje na letošní rok. Poté proběhlo losování o velké
množství zajímavých a hodnotných cen. Na akci
již každoročně přijíždějí návštěvníci z celé České

republiky. Této akce se návštěvníci účastní opako-
vaně. 

Záštitu nad akcí převzal a finančně podpořil
Liberecký kraj. Velké poděkování patří všem part-
nerům a spolupracovníkům. Poděkování patří:
Městu Turnovu, Lesům ČR, BusLine Semily,
Policii ČR, Autokempu Sedmihorky, Zámeckému
hotelu Hrubá Skála, Rytířům turnovského meče,
za připravené atrakce a ceny: Ara agentuře, spo-
lečnosti Partners market, Sundisk, Lodě Koza,
Maškova zahrada, Centrum Babylon, IQ park
a IQlandia Liberec a Pekárně Mikula. 

U příležitosti této akce byla vydána i turistická
absolventská vizitka. Vizitku je možné si i nadále
zakoupit v RTIC v Turnově a na recepci Autokempu
Sedmihorky.

Z ohlasů návštěvníků: „Byli jsme a bylo to ne-
skutečně krásné, všem, kdo to pořádali, děkuje-
me.“ „Úžasně strávená sobota, super trasa, poča-
sí na 1*, za rok zase rádi přijedeme.“ „Bylo to
krásné, příští rok půjdeme určitě znovu.“

Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

Zahájení turistické sezóny s rekordní úãastí 
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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...

KUS 
v KC Stfielnice
Markova 311, Turnov
www.kcturnov.cz/kus

stfieda–pátek
15.30–23.00 

sobota–nedûle 
13.30–23.00


