H L A S Y

A

OH LASY

zdarma

Turnovské
léto bude
kulturnû
barevné

Filmov˘ víkend âSFD.cz
tû‰te se na zaãátku srpna > 9

Nové abonentní ﬁady
pﬁidáváme Cestovatelsk˘ klub > 12

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21

TURNOV S K A
ãervenec
srpen 2016

2|

| ãervenec–srpen

2016

úvodní slovo
z obsahu
Turnovské léto 2016
podrobn˘ program Kulturního centra Turnov > 8
Filmov˘ víkend âSFD.cz
festival pro filmové fanou‰ky se blíÏí > 9
Cestovatelsk˘ klub
má vlastní abonentní ﬁadu > 12
Filmov˘ víkend âSFD.cz se bude opût konat v turnovském letním kinû.

Letní pﬁemítání po Turnovsku
Vážení čtenáři,
se začátkem prázdnin se opět naplno rozjíždí také
série letních kulturních akcí. Tento rok jsme pro
vás ve spolupráci s dalšími organizacemi připravili ucelenou nabídku aktivit, která se vám prezentuje pod souborným názvem Turnovské léto.
Věřím, že takto ucelený program pro každý den
v týdnu po celou dobu prázdnin oceníte. Celý
program Turnovského léta najdete na samostatných tiskovinách a také na webových stránkách
www.infocentrum-turnov.cz. Součástí Turnovského léta jsou i tradiční akce Kulturního centra
Turnov, tedy páteční koncerty a divadla před
Střelnicí a sobotní poslechové večery tamtéž.
Jejich podrobný výčet najdete uvnitř tohoto vydání HOT.
Nad rámec akcí Turnovského léta pro vás máme
připravený také další Filmový víkend ČSFD.cz
a v jeho rámci během dvou (doufejme, že opět teplých a suchých) letních nocí hned šest filmů a přes
den nejen pro přespolní návštěvníky program plný
letních aktivit. Na konci léta se před Střelnicí opět

potkáme na festivalu Básníci ticha, kde se představí
výkvět české nezávislé hudební scény. Detaily
o těchto dvou akcích naleznete také uvnitř časopisu.
Novinkou pro letošní léto jsou akce v rámci projektu Festival na Jizeře, což jsou dvě divadelní
představení a koncert v letním kině. Věřím, že se
vám budou akce festivalu líbit a že se z něj stane
nová tradice.
A až léto skončí, budeme mít pro vás nachystané
nové abonentní řady jak divadla, tak Turnovských
hudebních večerů. A nově také Cestovatelského
klubu, protože o ten je takový zájem, že neudělat
z něj abonentní pořad by byla chyba.
Aniž bych se chtěl poměřovat s dílem Václava
Havla, dovolte i mně jedno malé letní zamyšlení:
Opakovaně tvrdím, že Turnov je město kultuře
nakloněné a tento – rozhodně necelý – výčet
prázdninových kulturních akcí v něm budiž toho
důkazem. Jsem rád, že žiju ve městě, jež takovým
způsobem pečuje o duše svých obyvatel.
Přeji vám krásné léto.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pátek 1. ãervence

pátek 8. ãervence

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
VíÈa Marãík – Princ Bajaja
divadelní představení
zdarma

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Trangofón Band
koncert

úter˘ 12. ãervence
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Oãista: Volební rok
horor/akční
120,–

21.30 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný
110,–

sobota 2. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
The Beatles – Revolver
poslechový večer
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Teorie tygra
road movie/komedie

110,–

sobota 9. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Queen – A Night At The
Opera
poslechový večer
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Legenda o Tarzanovi
dobrodružný/akční
110,–

nedûle 10. ãervence

nedûle 3. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Den nezávislosti: Nov˘
útok
sci-fi/akční
110,–

pondûlí 4. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Legenda o Tarzanovi
dobrodružný/akční
110,–

pondûlí 11. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Lucie:
Pﬁíbûh jedné kapely
dokumentární
110,–

21.30 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný
110,–

21.30 – LETNÍ KINO
Lucie:
Pﬁíbûh jedné kapely
dokumentární
110,–

stﬁeda 13. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Zbrusu Nov˘ zákon
Filmový klub
100,–/členové FK 80,–

ãtvrtek 14. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
Zkáza krásou
Kino nejen pro seniory
21.30 – LETNÍ KINO
Doba ledová:
Mamutí drcnutí
animovaný

50,–

120,–

zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Doba ledová: Mamutí
drcnutí
animovaný
120,–

nedûle 17. ãervence

pondûlí 18. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Oãista: Volební rok
horor/akční
120,–

úter˘ 19. ãervence
20.00 – LETNÍ KINO
Caveman
divadelní představení
v předprodeji 330,–/na místě 380,–
21.30 – LETNÍ KINO
Den nezávislosti: Nov˘
útok
sci-fi/akční
110,–

21.30 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný
110,–

ãtvrtek 21. ãervence

stﬁeda 6. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Uãitelka
drama

21.30 – LETNÍ KINO
Warcraft: První stﬁet
fantasy/dobrodružný
120,–
21.30 – LETNÍ KINO
Oãista: Volební rok
horor/akční
120,–
2016

110,–

pátek 22. ãervence

ãtvrtek 7. ãervence
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21.30 – LETNÍ KINO
Trabantem do posledního
dechu
dokumentární/road movie
100,–

stﬁeda 20. ãervence

úter˘ 5. ãervence
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sobota 16. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
The Clash – London Calling
poslechový večer
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Trabantem do posledního
dechu
dokumentární/road movie
100,–

pátek 15. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Poletíme?
koncert

22.00 – KAVÁRNA KUS
Havajská party
Disco Střelák
50,–/v kostýmu zdarma

Poletíme? S kapelou pﬁed Stﬁelnici.

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Cimbálová muzika
Du‰ana Kotlára
koncert
zdarma

kulturní pﬁehled
21.30 – LETNÍ KINO
Uãitelka
drama

110,–

sobota 23. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
AC/DC – Back in Black
poslechový večer
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Doba ledová: Mamutí
drcnutí
animovaný
120,–

nedûle 24. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Doba ledová: Mamutí
drcnutí
animovaný
120,–

pondûlí 25. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Zhasni a zemﬁe‰
horor

sobota 6. srpna
120,–

sobota 30. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Pink Floyd – Dark Side
of The Moon
poslechový večer
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Hledá se Dory
animovaný/dobrodružný

110,–

21.30 – LETNÍ KINO
Krotitelé duchÛ
akční/komedie

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Bigbítek
koncert

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Cirkus Tety – Bedﬁich
divadlo
zdarma

19.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend âSFD.cz
filmový festival
na jeden den 200,–/na oba dny 300,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Björk – Post
poslechový večer

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Pepa Lábus a SPOL.
koncert
zdarma

sobota 13. srpna

nedûle 31. ãervence
120,–

zdarma

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
U2 – The Joshua Tree
poslechový večer
zdarma

nedûle 14. srpna
10.30 – LETNÍ KINO
Michal na hraní
zábavní pořad
v předprodeji 170,–/na místě 190,–

úter˘ 18. srpna
110,–

stﬁeda 27. ãervence

19.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend âSFD.cz
filmový festival
na jeden den 200,–/na oba dny 300,–

19.30 – LETNÍ KINO
Spirituál kvintet
koncert
v předprodeji 190,–/na místě 240,–

21.30 – LETNÍ KINO
Sedm stateãn˘ch
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

21.30 – LETNÍ KINO
Jason Bourne
akční/thriller

zdarma

pátek 26. srpna
19.00 – LETNÍ KINO
Lucie Vondráãková
a Vokobere
koncert
zdarma

sobota 27. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Bob Dylan – Time Out of
Mind
poslechový večer
zdarma
Na srpen pro vás také chystáme
například tato filmová představení:
SebevraÏedn˘ oddíl
Joker, Harley Quinn, Deadshot
a další slavní komiksoví záporáci
se dávají dohromady v jediném
sebevražedném komandu.

Star Trek: Do neznáma
Třetí díl úspěšně obnovené série
zavede kapitána Kirka a jeho
posádku do dosud neprobádaných
částí vesmíru.

50,–

120,–

pátek 29. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
IMPROSHOW
divadlo

sobota 20. srpna

Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ
Copak asi dělají vaši mazlíčci,
když nejste právě doma?

ãtvrtek 28. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
¤achanda
Kino nejen pro seniory

pátek 19. srpna

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Leonard Cohen – Live in
London
poslechový večer
zdarma

pátek 12. srpna

pátek 5. srpna
110,–

úter˘ 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Zhasni a zemﬁe‰
horor

21.30 – LETNÍ KINO
Jason Bourne
akční/thriller

zdarma

Jeden z poslechov˘ch veãerÛ bude patﬁit kapele U2.

Podrobný program filmových
projekcí naleznete v průběhu
července na samostatných
plakátech a na webu
www.kcturnov.cz
ãervenec–srpen 2016
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Kino Sféra
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Lída Baarová

Kluk ve
svûtû pﬁí‰er

Hledá se Dory

Teorie tygra

Den nezávislosti:
Nov˘ útok

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.

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

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

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

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

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

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

sci-fi/akãní, USA,
2016, 120 min.

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

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

so 2. 7. – 21.30 / 110 Kã

tit. ne 3. 7. – 21.30 / 130 Kã
dab. st 20. 7. – 21.30 / 120 Kã

LETNÍ KINO
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ãt 30. 6. – 22.00 / 110 Kã,
dûti s vyznamenáním 50 Kã
pá 1. 7. – 21.30 / 110 Kã,
dûti s vyznamenáním 50 Kã
LETNÍ KINO

po 4. 7. – 21.30 / 110 Kã
út 5. 7. – 21.30 / 110 Kã
so 30. 7. – 21. 30 / 110 Kã
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Warcraft: První stﬁet

Oãista:
Volební rok

Legenda o Tarzanovi

Lucie: Pﬁíbûh
jedn˘ kapely

Slavná poãítaãová hra se poprvé dostává na plátna kin.

Nová kapitola kaÏdoroãní noci,
kdy je dovoleno v‰e.

Nové zpracování známého pﬁíbûhu o chlapci z dÏungle.

30 let spolu, 30 let bez sebe.

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

horor/akãní, USA/F, 2016,
106 min., titulky

dobrodruÏn˘/akãní, USA, 2016,
110 min., 12+, titulky

dokumentární, âR, 2016,
89 min., 12+

st 6. 7. – 21.30 / 120 Kã

ãt 7. 7. – 21.30 / 120 Kã
pá 8. 7. – 21.30 / 120 Kã
po 18. 7. – 21.30 / 110 Kã

so 9. 7. – 21.30 / 110 Kã
ne 10. 7. – 21.30 / 110 Kã

po 11. 7. – 21.30 / 110 Kã
út 12. 7. – 21.30 / 110 Kã
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Kino Sféra
LETNÍ KINO

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Zbrusu Nov˘
zákon

Zkáza
krásou

Doba ledová:
Mamutí drcnutí

Trabantem do
posledního dechu

Uãitelka

BÛh existuje. Îije v Bruselu.

Dokument o hereãce Lídû Baarové,
její dar byl i prokletím.

V nejnovûj‰ím pokraãování úspû‰né série se vracejí v‰ichni známí.

Nové dobrodruÏství Dana Pﬁibánû.

Nov˘ film Jana Hﬁebejka
o síle lidského charakteru.

komedie/fantasy, LUX/F/BEL,
2015, 115 min., titulky

dokumentární, âR,
2015, 90 min.

animovan˘/komedie, USA, 2016,
95 min., dabing

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

drama, SR/âR,
2016, 102 min.

st 13. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

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

ãt 14. 7. – 21.30 / 120 Kã
pá 15. 7. – 21.30 / 120 Kã
so 23. 7. – 21.30 / 120 Kã
ne 24. 7. – 21.30 / 120 Kã

so 16. 7. – 21.30 / 100 Kã
ne 17. 7. – 21.30 / 100 Kã

ãt 21. 7. – 21.30 / 110 Kã
pá 22. 7. – 21.30 / 110 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Zhasni
a zemﬁe‰

Sedm
stateãn˘ch

¤achanda

Jason Bourne

Krotitelé duchÛ

Nov˘ horor vám ukáÏe, co se stane,
kdyÏ zhasnete svûtla.

Jeden z nejslavnûj‰ích westernÛ
v‰ech dob opût v kinech.

Vezmûte do kina dûti ãi vnouãata.

Slavn˘ agent se ‰patnou
pamûtí se vrací.

Krotitelé, nebo spí‰e krotitelky ve volném pokraãování slavného filmu.

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

western, USA, 1960,
123 min., 12+, titulky

pohádka, âR, 2016, 92 min.

akãní/thriller, USA, 2016,
117 min., titulky

akãní/komedie, USA, 2016,
100 min., titulky

po 25. 7. – 21.30 / 110 Kã
út 26. 7. – 21.30 / 110 Kã

st 27. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 28. 7. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 28. 7. – 21.30 / 120 Kã
pá 29. 7. – 21.30 / 120 Kã

ne 31. 7. – 21.30 / 120 Kã

LETNÍ KINO – ãasy zaãátku filmÛ jsou orientaãní, zaãíná se vÏdy po setmûní.
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Turnovské léto

Turnovské léto 2016 – program Kulturního centra
Program letošního léta bude v Turnově zase o něco
bohatší. Turnovské léto nabídne všem zájemcům
nepřeberné množství aktivit – budete moct navštívit zajímavá místa a probádat Turnov a jeho okolí
nevšedním způsobem, zúčastnit se rozmanitých
výtvarných a rukodělných dílen a podívat se pod
ruce šikovným řemeslníkům a umělcům.
V neposlední řadě pro vás v rámci Turnovského léta připravilo bohatý program i Kulturní centrum
Turnov. Opět zveme všechny milovníky kultury na
zajímavou směsici koncertů a divadel umělců
místních i z daleka a na poslechové večery na zahrádce kavárny KUS. Vstup na akce před Střelnicí
je zdarma. Jejich kompletní přehled vám přinášíme právě nyní a o dalších akcích Turnovského léta
se dozvíte na samostatných plakátech a v dalších
propagačních materiálech či na webových stránkách www.infocentrum-turnov.cz.
pátek 1. ãervence od 19 hodin
VíÈa Marãík – Princ Bajaja
Divadlo – Kdo miluje, má život věčný. Pohádková
předloha je pro Marčíka jako obvykle pouze nosičem sdělení, že všichni žijeme v jednom společném světě, neboť tématem všech jeho opusů je
vztah naplněný láskou a porozuměním, tedy
schopnost žít život nejen pro sebe a umět odpouštět. Představení je určené pro děti i dospělé, ale
úplně nejvíc funguje, když jsou všichni spolu.

sobota 2. ãervence od 19 hodin
The Beatles – Revolver
Poslechový večer – Tohle album se udrželo sedm
týdnu na špičce britské hitparády a navíc se stalo
prvním albem, ze kterého Beatles pro složitost
aranží nehráli na koncertech žádnou píseň.
pátek 8. ãervence od 19 hodin
Tragofón Band
Koncert – Uvolněné, hravé a pohodové letní swingování!
sobota 9. ãervence od 19 hodin
Queen – A Night At The Opera
Poslechový večer – Nejslavnější album legendární
britské skupiny obsahuje největší hit Bohemian
Rhapsody.

2016

sobota 30. ãervence od 19 hodin
Pink Floyd – Dark Side of The Moon
Poslechový večer – Slavné nihilistické a pesimistické koncepční album, které se zabývá problémy
současného života, jako jsou peníze, chamtivost,
války a nezastavitelný plynoucí čas.

sobota 16. ãervence od 19 hodin
The Clash – London Calling
Poslechový večer – Deska je považována za jedno
z nejlepších hudebních alb vůbec. Časopis Rolling
Stone ho zařadil v roce 2003 na 8. příčku seznamu
„500 nejlepších alb všech dob“.

sobota 23. ãervence od 19 hodin
AC/DC - Back in Black
Poslechový večer – Nejúspěšnější album od AC/DC
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pátek 29. ãervence od 19 hodin
IMPROSHOW
Divadlo – Uskupení turnovských nadšenců do
improvizace se představí po roce tréninků a třech
víkendových workshopech v té nejlepší formě.

pátek 15. ãervence od 19 hodin
Poletíme?
Koncert – Skupina dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Žádné zvuky nástrojů, co
neexistují, žádné texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy nestanou. Jemné, přesto vulgární, přízemní, leč nad věcí, smutné, přeci veselé, sladké,
přesto hořké.

pátek 22. ãervence od 19 hodin
Cimbálová muzika Du‰ana Kotlára
Koncert – Lidové písně z Moravy, Slovenska
i Čech, ale i country a jazz. Představte si vinný sklípek, vínko a lidové písničky. Z těch uvíjí skupina
pestrou kytičku pro každé setkání.
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a třetí nejprodávanější album v historii vůbec.
Back in Black obsahuje jedny z největších hitů
jako „Hells Bells“ nebo „You Shook Me All Night
Long“.

pátek 5. srpna od 19 hodin
Bigbítek
Koncert – Revival českého bigbítu v podání turnovsko-rovenské hudební stálice.
sobota 6. srpna od 19 hodin
Leonard Cohen – Live in London
Poslechový večer – Slavný záznam koncertu z roku
2008 v rámci světového turné, první záznam živého vystoupení kanadského hudebníka.

Turnovské léto
pátek 12. srpna od 19 hodin
Pepa Lábus a SPOL.
Koncert – Kytarista a zpěvák zahájil svou kariéru
v roce 1984 jako folkový hudebník, postupně se
k němu připojili houslista Slávek Forman a baskytarista Tomáš Nýdrle a začali vystupovat jako trio
pod názvem Pepa Lábus a SPOL.

pátek 19. srpna od 19 hodin
Cirkus Tety – Bedﬁich
Divadlo – Nový cirkus plný vzdušné akrobacie bude vyprávět příběh o tom, co se stane, když se dvě
paní zamilují do jednoho Bedřicha.

pátek 26. srpna od 20 hodin – Letní kino
Lucie Vondráãková a Vokobere
Koncert – Koncert v rámci exkluzivního akustického MANNER KOUSEK ŠTĚSTÍ TOUR 2016,
jediný v širokém okolí.

sobota 13. srpna od 19 hodin
U2 – The Joshua Tree
Poslechový večer – Album oceněné dvěma Grammy
za album roku a nejlepší rockový počin roku je považováno za nejlepší album U2 vůbec. Skupina se
při jeho natáčení nechala inspirovat americkým
folklórem.

Festival na Jizeﬁe
2016
V létě se kromě pravidelného programu Turnovského léta můžete těšit i na tři výjimečné akce v letním kině.
Festival na Jizeře začal už na konci června filmovým dokumentem Krkonoše a v létě pokračuje divadly i hudebním vystoupením.
úter˘ 19. ãervence od 20 hodin, letní kino
Caveman
Slavná one man show Jana Holíka/Jakuba Slacha
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Vstupné v předprodeji 330 Kč, na místě 380 Kč.
úter˘ 18. srpna od 19.30 hodin, letní kino
Spirituál kvintet
Jedna z prvních českých folkových kapel, která
byla založena již na podzim roku 1960 čtyřmi členy Vysokoškolského uměleckého sboru. V letošním roce tak kapela oslaví neuvěřitelných 56 let
své existence. Vstupné v předprodeji 190 Kč, na
místě 240 Kč.

sobota 20. srpna od 19 hodin
Björk – Post
Poslechový večer – Album dosáhlo na druhou příčku hitparády v britském žebříčku a v USA se stalo
platinovým. Post je elektropopovým zážitkem,
který obsahuje mnoho hudebních stylů.

sobota 27. srpna od 19 hodin
Bob Dylan - Time Out of Mind
Poslechový večer – Třicáté (!) studiové album slavného amerického písničkáře.
ãtvrtek 8. záﬁí od 19 hodin, letní kino
S Pydlou v zádech
Tato hra měla svou premiéru v Divadle Semafor
4. června 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se legendární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna. Postavička
prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu
Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních
klaunských čísel… Vstupné v předprodeji 250 Kč,
na místě 300 Kč.

Filmov˘ víkend
âSFD.cz

přibližně ve 21.30, přesněji až se setmí. Do letního
kina se ale rozhodně vyplatí dorazit včas, projekcím předchází zajímavý program, a navíc na vás
v areálu čeká spousta dobrého pití a jídla.
Jako tradičně připravujeme i doprovodný program přes den. Chybět nebudou výlety na koloběžkách a lodičkách a pro opravdové „geeky“ plánujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou
Antonína Marka workshopy a diskuse se známými sci-fi a fantasy spisovateli a s lidmi z komiksového světa.
Filmový víkend pořádá KC Turnov ve spolupráci s ČSFD.cz. Registrace na ČSFD.cz není pro
účastníky Filmového víkendu povinná, je ale potřeba v případě zájmu o ubytování ve stanovém městečku a přináší další výhody.

K letní pohodové náladě v Turnově už bezpochyby
patří i Filmový víkend ČSFD.cz, který se letos bude
konat o víkendu od 5. do 7. srpna. Dvoudenní maraton a největší filmová akce léta je v Česku unikátem a sjíždí se na ni fanoušci z širokého okolí a dokonce i ze zahraničí.
I letos se můžete těšit na dvě tematické noci, z nichž první bude komiksová a druhá tak trochu
chlapácká, ale pobaví se na ní určitě i dámy.
Letní kino se pro návštěvníky otevře v pátek 5.
i v sobotu 6. srpna v 19 hodin a promítat začneme
ãervenec–srpen 2016
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abonentní ﬁada

Pﬁedstavujeme novou divadelní abonentní ﬁadu
Turnovská abonentní divadelní řada už je proslulá svou vysokou úrovní a zájem o ni neustále
stoupá.
Ani v příští sezóně z kvality neslevíme a opět nabídneme divákům široké spektrum zajímavých divadelních představení souborů z celého Česka.
Těšit se můžete na různorodou směsici žánrů, na
slavná herecká jména i neméně kvalitní vycházející herecké hvězdy a soubory oblastních divadel
i velkých pražských scén.
Abonentní vstupenka na všech devět představení vyjde stejně jako vloni na 1 980 Kč a cena jednotlivých vstupenek se bude pohybovat opět mezi
280 a 420 Kč v předprodeji.
S abonentní vstupenkou budete mít tedy nejen
jisté stálé místo v hledišti, ale také výrazně nižší
vstupné na každé jedno představení, které vás vyjde v průměru na 220 Kč. Stále také platí padesátiprocentní studentská sleva na všechna divadelní
představení. Stávající abonenti si mohou svoje sezónní vstupenky zakoupit přednostně už nyní, od
1. srpna pak zahajujeme prodej abonentních vstupenek pro širokou veřejnost.
Stručný přehled nabídky na nadcházející sezónu najdete v článku, podrobnější abonentní katalog bude v nejbližší době k vyzvednutí na recepci
Kultního centra Střelnice a k nahlédnutí na našich
webových stránkách www.kcturnov.cz/o-nas.
pondûlí 26. záﬁí 2016
Plíce
Městské divadlo Kladno – Love story, která vám
vyrazí dech. Krutě upřímná, zábavná a zcela současná. Co všechno přinese nevinný rozhovor o početí potomka?
ãtvrtek 13. ﬁíjna 2016
Romeo a Julie
Divadlo v Celetné Praha – Monteci, Kapuleti
a Kašpaři! Nejslavnější milostný příběh v jedinečné úpravě pro osm postav.
Rozpálené ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá láska…
10 |
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úter˘ 15. listopadu 2016
Cejch
Západočeské divadlo Cheb – Vícegenerační western z centrálního Krušnohoří. Láska, pomsta
a zášť, proti níž jsou Montekové a Kapuleti nejlepšími přáteli.
ãtvrtek 1. prosince 2016
Promûna aneb ¤ehoﬁ uÏ toho má
dost
Studio Ypsilon Praha – Z toho časného vstávání
člověk dočista zpitomí, pomyslel si Řehoř. Člověk
se potřebuje vyspat. Ypsilonská variace na Franze
Kafku.
pátek 13. ledna 2017
Válka Roseov˘ch
Divadlo A. Dvořáka Příbram – Barbara a Jonathan
Roseovi jsou dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale
šťastni. Zdánlivě. V hlavní roli Michal Dlouhý j. h.
ãtvrtek 2. února 2017
Zaãínáme konãit
Divadlo Kalich Praha - Jakou (jakého) mě chceš
mít? První společnou inscenací Barbory Hrzánové a Radka Holuba na jevišti Divadla Kalich je komedie francouzského autora a komika Sébastiena
Thiéryho.

pátek 24. bﬁezna 2017
âekání na Godota
Divadlo Petra Bezruče Ostrava – Kdo si počká / ten
se dočkat nemusí / je mnoho způsobů, jak zabíjet
čas / třeba zabít sebe / jaký to má všecko smysl? /
a kdo je vlastně ten pan godot? / všichni jsme gogo
a didi.
sobota 8. dubna 2017
Misantrop
Švandovo divadlo Praha – Kdo není sebevrah, ten
se přizpůsobí. Alcest nesnese už kolem sebe nikoho. Nenávidí přetvářku, a ta se stala konvencí.
Upřímnost je k smíchu. On je k smíchu.
pátek 5. kvûtna 2017
Koãiãí hra
Klicperovo divadlo Hradec Králové – Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá
svá každodenní dobrodružství v komunistickém
Maďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském
činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ se sousedkou
Myškou a hašteřením ve frontě v mlékárně.
Abonentní řadu doplní volná představení
Divadelní představení abonentní řady doplní
i příští rok takzvaná volná představení. Diváci se
můžou těšit na několik představení, mezi nimi třeba na komedii Divadelní společnosti Háta, ale
i Strakonického dudáka nebo komedii Královny
v podání spolku Jirásek Olešnice.
Už v září bude v turnovském Městském divadle
k vidění Commedia finita Viktorie Hradské. Těšit
se můžete na úsměvné povídání s autentickými
ukázkami světových operních árií. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti a nepochopení v podání
známých osobností - Kateřiny Macháčkové, Valerie Zawadské, Lucie Kožinové, Anny Kulované
a Karla Soukupa – nám vtipnou formou ukazují
stále přítomnou českou malost, která potírá velké
talenty. Commedia finita se bude konat ve čtvrtek
22. září od 19.30 hodin v Městském divadle
Turnov. Vstupné je v předprodeji 320 Kč, na místě
360 Kč.

abonentní ﬁada / KCT informuje

Turnovské hudební veãery v nové sezónû
Turnovské hudební
veãery v nové sezónû
Abonentní řada Turnovských hudebních večerů nabídne opět koncerty klasické hudby špičkové kvality. V nadcházející sezóně čeká posluchače varhanní koncert, ale také Humoreska či operní koncert.
Cena abonentní vstupenky činí opět 750 Kč, pro
seniory 500 Kč a děti do 15 let mají vstup zcela
zdarma. Na jednotlivé koncerty THV se budou ceny vstupenek v předprodeji pohybovat mezi 120
a 200 Kč, podle konkrétního pořadu. Stávající
abonenti si mohou svoje sezónní vstupenky zakoupit přednostně už nyní, od 1. srpna pak zahajujeme prodej abonentních vstupenek pro širokou
veřejnost.

stﬁeda 23. listopadu 2016
Martin Kasík – Humoreska
Program Humoreska je sestaven z drobných Dvořákových skladeb a korespondence s Josefem Sukem. Mluveného slova se ujme herec Jan Šťastný.

stﬁeda 8. února 2017
Opera ad libitum
Operní koncert Opera ad libitum je sestaven přímo pro turnovské diváky a vystoupí na něm čtyři
významné pěvecké osobnosti.

stﬁeda 25. ledna 2017
Lobkowicz trio
Všichni tři členové Lobkowiczova tria jsou uznávaní sólisté a komorní hráči, jsou jimi Jan Mráček,
Ivan Vokáč a Lukáš Klánský.

stﬁeda 22. bﬁezna 2017
Irvin Veny‰ – Moving Clarinet
Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším klarinetistům mladé generace. Program Moving Clarinet
s klavírním doprovodem Martina Kasíka obsahuje skladby B. Martinů, J. Brahmse a J. Páleníčka.
stﬁeda 19. dubna 2017
Vagantes – Madrigalová komedie
Soubor Vagantes vznikl jako vokální ansámbl
pražských studentů a zaměřil se na autentickou
interpretaci staré hudby, především hudby vrcholné renesance a časného baroka.

stﬁeda 12. ﬁíjna 2016
Václav Uhlíﬁ – varhanní recitál
Václav Uhlíř patří mezi významné interprety
a znalce varhan v Čechách. Kromě interpretace
a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční
stránku varhan a po ukončení studia na AMU se
vyučil v oboru varhanář.

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
úter˘ 19. ãervence 2016 – Caveman (divadelní představení) 330,–
pátek 5. – sobota 6. srpna 2016 – Filmový víkend
ČSFD.cz (filmový festival) 200,– na jednu
noc/300,– na obě
nedûle 14. srpna 2016 – Michal na hraní (divadelní
představení pro děti) 170,–
ãtvrtek 18. srpna 2016 – Spirituál kvintet (koncert)
190,–

stﬁeda 3. kvûtna 2017
Kalabis Quintet
Tento dechový kvintet tvoří pět mladých dam:
Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vávrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), Denisa Beňovská
(fagot), Adéla Triebeneklová (lesní roh).
pátek 26. srpna 2016 – Lucie Vondráčková
a Vokobere (koncert) 390,–
sobota 3. záﬁí 2016 – Básníci ticha 2016 (hudební
festival) 250,–/studenti 125 Kč
ãtvrtek 8. záﬁí 2016 – S Pydlou v zádech (divadelní
představení) 250,– /studenti 125,–
ãtvrtek 22. záﬁí 2016 – Commedia finita (divadelní
představení) 320,–
pátek 23. záﬁí 2016 – Jožka Černý (koncert) dle
místa sezení 290,–/270,–/250,–
pátek 23. záﬁí 2016 – Plnou parou vzad (travesti
show) 220,–
pátek 23. záﬁí 2016 – Jožka Černý (koncert)
250,–
stﬁeda 5. ﬁíjna 2016 – Partička (improvizační show)
430,–

pátek 7. ﬁíjna 2016 – Královny (divadelní představení) 80,–
stﬁeda 18. ﬁíjna 2016 – Smolíkovi (divadelní představení) 420,–
pátek 21. ﬁíjna 2016 – Strakonický dudák aneb
Hody divých žen (divadelní představení) 80,–
stﬁeda 30. listopadu 2016 – 4Tet (koncert) dle místa
sezení 530,–/500,–/480,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice o prázdninách takto:
pondělí 8.00–14.00
úterý
8.00–14.00
(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

středa
čtvrtek
pátek

8.00–18.00
8.00–14.00
8.00–14.00
ãervenec–srpen 2016
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Cestovatelsk˘ klub má vlastní abonentní ﬁadu
Letos byl o Cestovatelský klub obrovský zájem a nezřídka bylo úplně vyprodáno. Z toho důvodu jsme
se rozhodli nabídnout pro příští sezónu stálým zájemcům abonentní vstupenku, která bude nejen
výhodnější, ale zejména budou mít její držitelé
jistá svá místa k sezení v sále kina.
Cena abonentní vstupenky bude 1 050 Kč, jeden
pořad tedy vyjde na 70 Kč a vstupné na jednotlivé
pořady pak bude 90 Kč v předprodeji i na místě.
Abonentní vstupenky je možné si zakoupit již nyní
na recepci KC Střelnice.
Velkou novinkou je i změna termínů, od září se
budou Cestovatelské kluby konat ve středu, tak,
aby se následné diskuse s cestovateli mohly přesouvat do příjemného prostředí kavárny a restaurace KUS na Střelnici, která má pro návštěvníky
kulturních akcí v nabídce i speciální dobroty za zajímavější ceny.
Myslíme také na rozšíření kapacity pro ty, kteří
se kvůli velkému zájmu nevejdou do hlavního sálu. Za plátnem kina připravujeme příjemný malý
sálek až pro 40 diváků s velkým plátnem a pohodlným sezením, kam se budou prodávat vstupenky
za 50 Kč po vyprodání kapacity kina.
stﬁeda 5. ﬁíjna 2016
Jordánsko – království skalních
chrámÛ a Mrtvého moﬁe
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou arabským královstvím plným strmých údolí
a laskavých lidí.
stﬁeda 26. ﬁíjna 2016
Barma – Zemû BuddhÛ
Barma je podle Tomáše Kubeše zemí tisíců pagod,
zlatých chrámů, milionů soch Buddhy, země
úsměvů a neuvěřitelných tradic, které už jinde
v Asii nenajdete.
stﬁeda 2. listopadu 2016
Norsko, ·védsko
Libor Turek vás provede překrásnou přírodou
Skandinávie i jejími kulturními skvosty.
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ka fascinují třeba rozmanité proměny přírody od
moře přes pouště, vysočinu, rokle, průsmyky až
po vysoké hory Atlasu.
stﬁeda 22. února 2017
Srí Lanka
Srí Lanka nabízí starodávná královská města,
buddhismus i hinduismus Tamilů, přírodní krásy,
čajové plantáže, džungle s bohatou faunou i pobřeží Indického oceánu. To vše vám představí
Radka Tkáčiková.
stﬁeda 8. listopadu 2016
Nezkrocená Brazílie
– Z Ria za modr˘m papou‰kem
Nebezpečné a pro mnohé zároveň nejkrásnější
město na světě, to je Rio de Janeiro – tady začíná
cesta Kateřiny a Miloše Motani napříč rozlehlou
a nezkrocenou zemí. Koná se výjimečně v Městském divadle Turnov.
stﬁeda 30. listopadu 2016
Sicílie – nespoutan˘ ostrov
Nová multimediální přednáška Pavly Bičíkové o nespoutaném ostrově uprostřed Středozemního moře.
stﬁeda 7. prosince 2016
Putování po Azorsk˘ch ostrovech
Petr Schlindenbuch vás zve na devět portugalských
ostrovů roztroušených v Atlantiku.
stﬁeda 4. ledna 2017
Indoãína
Cestovatelka Helena Boháčová vás zavede do zemí
po staletí pustošených válkami kolonizátorů i vlastních tyranů, do Vietnamu, Laosu a Kambodži.
stﬁeda 18. ledna 2017
Rumunsko tﬁikrát jinak
Marek Šimíček se podělí o zážitky z několika výprav, převážně do rumunských hor.
stﬁeda 1. února 2017
Rozmanité tváﬁe Maroka
Maroko nejsou jen plážové resorty, Luboše Vrán-

stﬁeda 15. bﬁezna 2017
Srdeãnou Albánií
Během besedy s Liborem Drahoňovským poznáme mnohé zajímavé přírodní, kulturní i historické
reálie.
stﬁeda 29. bﬁezna 2017
Izrael
„Rána za ranou a překvapení za překvapením mě
provázely po celou dobu mého putování i žití ve
Svaté zemi,“ říká o svém putování Jiří Kalát.
stﬁeda 12. dubna 2017
Thajsko
Marek Císař viděl v Thajsku vynikající turistickou
infrastrukturu, nádherné přírodní scenérie, tajuplné chrámy, exotickou kuchyni a v neposlední řadě přátelské lidi i slony.
stﬁeda 26. dubna 2017
Kyrgyzstán a TádÏikistán
– Stﬁední Asie
Střední Asie je zemí divokých koní a vysokých
hor a do Turnova o ní přijede vyprávět Pavel Svoboda.
stﬁeda 10. kvûtna 2017
Urbex – krása zániku
Kateřina Havlíková podá svědectví o kráse zániku,
která se skrývá na dosah našich všedních kroků.
Závěr sezóny bude o netradičním putování napříč
Českem.

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

Smûnového mistra
Předpoklady: středoškolské vzdělání v technickém oboru,
praxe min.1 rok

Pracovníky do v˘roby, obsluhy lisÛ
Zaučíme, dvousměnný provoz
Termín: ihned

Informace: 481 354 140, info@vyvaplast.cz

▼▼▼

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
ãervenec–srpen 2016
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KCT informuje

Básníci ticha 2016
Na pátém ročníku hudebního festivalu zahrají
Houpací koně, Už jsme doma, Kittchen, Ty Syčáci,
Zrní a Tudor & Hliňák.

z kladenské kapely Zrní prohlašují, že hudba pro
ně není koníček, ale celý život, a svou tvorbu označují jako něžný artbrut. Každý rok dostanou
prostor i méně známé soubory, tím letošním bude
liberecká undergroundová partička Tudor & Hliňák.

Houpací koně působí nepřetržitě od roku 1991,
jejich nahrávka Everest se dočkala nominací na
ceny Vinyla, Apollo a Anděl. Už jsme doma vznikli
z legendární punkové skupiny FPB a jejich hudba
je i proto od počátku punkově přímočará, přitom
však rafinovaně propracovaná. Kritiky uznávaný
a všestranně nadaný Jakub König, svého času
frontman kapely Obří broskev, dnes působí pod
pseudonymem Kittchen. Kapela Ty Syčáci vznikla
z iniciativy Petra Váši, jedné z nejpozoruhodnějších postav české alternativní scény. Pánové

Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2016
Rozhodli jsme se pro vás rozšířit nabídku tanečních 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 Mertlíka ve velkém sále KC Střelnice na začátku října
a potrvají do listopadu. Jedna výuková lekce s reprodukovanou 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 prodlouženou je 100 Kč na osobu, pro účastníky je
vstup zdarma. Přihlášky jsou k dispozici na recepci 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
2. lekce ãtvrtek 13. ﬁíjna 18.30 nedûle 9. ﬁíjna
14 |
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18.30
18.30

Houpací konû

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

A opût IMPRO!!!
Loni na podzim vznikl v Turnově Improtým. A v další sezóně bude pokračovat. Máte také zájem?
Absolvovali jsme tři víkendové semináře. Dva
s Janou Machalíkovou a třetí s Petrem Vášou. Pro
všechny zúčastněné to byl velký zážitek. Vedle toho probíhaly jednou za čtrnáct dní pravidelné tréninky, kde jsme se společně snažili posouvat své
hranice v improvizaci. A myslím, že úspěšně.
Pokud budete mít zájem, můžete se k nám přidat. Není čeho se bát. Impro je pro každého.
I tentokrát nás čekají semináře pod vedením zkušených lektorů a snad se podaří najít společný termín i se Simonou Babčákovou, která se k nám
moc těší. Mezi těmito semináři bude probíhat (dle
společné domluvy) trénink, ve kterém budeme
rozvíjet již nabyté zkušenosti. Zájemci, hlaste se do
30. září 2016 na e-mail: weissova@kcturnov.cz.
Omezený počet míst! Kurzovné na všechny semi-

sobota 3. záﬁí od 16 hodin
Básníci ticha
hudební festival
pﬁed KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 250 Kã, na místû 290 Kã,
studenti 125 Kã, dûti do 15 let zdarma

náře a tréninky od října 2016 do května 2017 je
2 500 Kč.
Těší se na vás Daniela Weissová

Od záﬁí chystáme
spoustu novinek
Před námi jsou sice teprve dva měsíce zasloužené
letní pohody, my se ale už pečlivě připravujeme na
novou sezónu, se kterou přijde i několik novinek.
Už v sobotu 10. září se můžete těšit na oslavu výročí Čmukařů. Před Střelnicí nás čeká odpoledne
a večer plný bohatého programu a narozeninová
párty pro jejich příznivce.
Od září budou Cestovatelské kluby nově ve středu místo úterý a nově budou mít také všichni zájemci možnost zakoupit si na ně abonentní vstupenku. Více informací najdete v samostatném
článku. Naopak Filmový klub se od září přesouvá
na úterý.
Novinku máme i pro diváky sobotních pohádek
pro děti. Od září bude možné si zakoupit vstupenky na tato představení s předstihem na recepci KC
Střelnice a vyhnout se tak frontám na pokladně divadla.
I od příští sezóny pak zveme nejen školy, ale i veřejnost na dopolední divadelní pohádky.

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do 31. prosince, Galerie muzea
UÏ 130 let – v˘stava
k 130. v˘roãí zaloÏení 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.
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 činnosti na zámku Hrubý Rohozec, kterou realizoval rod
Krajířů z Krajku.
V˘stava ve v˘stavním sále muzea potrvá do 30. listopadu.
100 let turnovsk˘ch skautÛ
Výstava k výročí založení skautského střediska
v Turnově
Kamenáﬁsk˘ dÛm / 28. 5. – 28. 8. 2016
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hod.
¤EMESLNÉ SOBOTY
V KAMENÁ¤SKÉM DOMù
Řemeslnické dílny pro veřejnost
ãervenec–srpen 2016 (vÏdy 10.00–17.00 hod.)

6. 8. Sklářská dílna – výroba Skleněné květiny
(výtvarnice a sklářka Kamila Parsi Žďárská)
Vstupné: 60 Kč
13. 8. Plstěný kámen – výtvarně-řemeslná dílna
(výtvarnice a šperkařka Jana Válková Střílková)
Vstupné: 40 Kč
20. 8. Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek) Vstupné: 40 Kč
27. 8. Montovaná ozdoba – Řemeslná dílna
v Kamenářském domě Vstupná: 40 Kč
DEN S MINERALOGEM
Každé úterý v červenci a srpnu – Zážitkové programy nejen pro děti
5. 7. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
(Rýžování českých granátů pomocí rýžovacích
pánví, Rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
12. 7. Skrytá krása hornin – zkoumání výbrusů
hornin pod mikroskopem s komentářem mineraloga a geologa Mgr. Jana Bubala)
Krása a lesk minerálů (s ukázkami minerálů) –
Přednáška mineraloga a geologa Jana Bubala

Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
19. 7. / 26. 7. / 2. 8.
Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
9. 8. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
16. 8. Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
23. 8. Skrytá krása hornin
Krása a lesk minerálů (s ukázkami minerálů) –
Přednáška mineraloga a geologa Jana Bubala
Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura
30. 8. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu – hledání drahých kamenů
Archeologické objevy – objevování kostry dinosaura

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

2. 7. Řezání a broušení drahých kamenů (brusič
Tomáš Štefánek) Vstupné: 40 Kč
9. 7. Sklářská dílna – skleněná kompozice
(sklářka a výtvarnice Marcela Ouhrabková)
Vstupné: 60 Kč
16. 7. Olivínový šperk – šperkařská dílna, výroba šperku se vsazeným olivínem (šperkařka
a výtvarnice Veronika Gocová) Vstupné: 40 Kč
23. 7. Smaltovaný šperk – výroba šperku netradiční metodou (šperkařka Marta Švajdová)
Vstupné: 40 Kč
30. 7. Kovářská dílna (umělecký kovář Jaroslav
Válek) Vstupné: 40 Kč

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 popsanými Josefem Dlaskem.
ãervenec–srpen 2016
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov,
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz,
www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
V době prázdnin dojde v hlavní budově knihovny
k menším úpravám interiéru. Čeká nás malování,
výměna koberců a velký úklid. Z tohoto důvodu
bude hlavní budova celý srpen uzavřena.
Pobočka Turnov II bude přemístěna do prvního
patra budovy Českých drah naproti budově ČD
(U Nádraží 1297). Najdete zde nejen knihy pro
dospělé, ale také pro děti a mládež. Do budovy
školy v Alešově ulici se knihovna vrátí pouze pro
děti až od začátku nového školního roku.
Další informace najdete také na webových
stránkách naší knihovny www.knihovna.turnov.cz.
OsvûÏovna s knihou!
Věříme, že léto bude horké a příznivé na koupání.
Koupaliště v Maškově zahradě už na všechny čeká. Až budete po koupání odpočívat, je tu čas také
na knihy nebo časopisy z naší knihovny, které na
Vás v areálu čekají! Přejeme příjemné léto, koupání a pěkné chvilky čtení.
PÛjãovní doba knihovny o letních
prázdninách (ãervenec)

Pobočky:
pobočka Turnov II (přesunuta do prvního patra
budovy Drahstavu naproti ČD, U Nádraží 1297)
7. 7.; 21. 7.; 4. 8. a 18. 8. (každý druhý prázdninový čtvrtek): vždy 12.00–18.00
pobočka Malý Rohozec
12. 7. a 16. 8.: vždy 15.00–18.30
pobočka Výšinka
21. 7. a 11. 8.: vždy 14.00–16.00
pobočka Mašov
O prázdninách zavřeno. Otevřeno až 13. 9. 2016.
SoutûÏ! Prázdninov˘ ãtenáﬁ!
Také o prázdninách na malé i větší čtenáře čekají
v dětském oddělení knížky! Po roce opět vyhlašujeme soutěž o titul nejlepšího čtenáře letošních
prázdnin, které si zaslouží to z dětí, které za
prázdniny přečte nejvíce knížek z naší knihovny!
Ale pozor – pro knížky si přijďte opravdu hned na
začátku prázdnin nebo do konce července, protože v srpnu bude knihovna v hlavní budově uzavřena! Vyhlášení proběhne v neděli 18. září na akci
„Netradiční knihovna aneb 30 let ve vile“!

Kalendáﬁ akcí
KaÏdou stﬁedu od 13. ãervence do 24. srpna, od 14 do 18 hodin;
hlavní budova knihovny
(S)tvořitelna
Výtvarné techniky se zapomenutými přírodními
materiály a s věcmi z každodenního života. Pro
tvořivé ruce všeho věku a všech stupňů šikovnosti! Dílny budou probíhat i během srpna. Na zájemce se těší lektoři: Bára Havlátová, Pavlína
Skálová a Jirka Lode.
Výstavy
Îivot pod vodou
V˘stava potrvá do 31. srpna; v˘stavní sálek knihovny (Informaãní centrum pro mládeÏ)
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Turnov výtvarného oboru pod vedením akademické malířky
Evy Mastníkové.
Pocta Karlu IV.
V˘stava potrvá do 31. srpna; Galerie Na radnici
Nejlepší práce z celostátního projektu Kde končí
svět, Jak je to s králem. Výtvarné práce ZUŠ
Turnov Gotická okna a Gotické iniciály, kniha žáků ze ZŠ Žižkova Turnov Povstaňte, přichází král.
Další mladí tvůrci z knihoven Liberecka.
Král Karel IV.
V˘stava potrvá do 15. srpna; nádvoﬁí hradu Vald‰tejna
Nejlepší výtvarné práce z dětských oddělení knihoven Liberecka. Na závěr ukončení celostátního
projektu Kde končí svět, Jak je to s králem u příležitosti 700. výročí narození krále Karla IV.

Hlavní budova:
oddělení pro dospělé
pondělí:
8.00–18.00
úterý:
8.00–18.00
středa:
8.00–18.00
oddělení pro děti a mládež
pondělí:
9.00–12.00 a 13.00–16.00
úterý:
9.00–12.00 a 13.00–16.00
Informační centrum pro mládež (ICM)
pondělí:
13.00–17.00
úterý:
13.00–17.00
středa:
13.00–17.00

Nové knihy
Chris Bryant – Domácí chipsy z trouby
James Herriot – Zvěrolékař a psí historky
David Hidden – Děs: temná zákoutí Paříže…
Henning Mankell – Bílá lvice (audiokniha)
Steve Robinson – Stopy v krvi
a další tituly naleznete v kavárně KUS
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe infocentra)

Malované emoce
Výstava abstraktních obrazů, které namalovali
studenti SUPŠ a VOŠ Turnov do stejnojmenné
soutěže. Vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků
soutěže se uskuteční ve středu 29. 6. ve 14 hodin.
Výstavu můžete zhlédnout do konce srpna 2016.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû 9.00–17.00
8. ãervence od 18.00
Jan Matûj Rak – „Zwolna a citedlnû“
Koncert známého kytaristy v nově komponovaném pořadu z děl klasiků, proložený písněmi židovskými a lidovými.
20. srpna od 18:00
SIMCHA – Oyf a Veg – Na cestû
Klezmerová kapela se představí s písněmi židovských hudebníků z východní Evropy a Ameriky
19. a 20. století.
Alfred Kantor: Terezín-OsvûtimSchwarzheide – Holocaust v deníku umûlce
Výstava souboru kreseb Alfreda Kantora, který
přežil koncentrační tábor v Osvětimi. Výstavu
můžete zhlédnout do konce července na ženské
galerii v Synagoze Turnov.
Pozemsk˘ a nebesk˘ Jeruzalém
Výstava obrazů izraelské malířky Hany Alisy
Omer. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. srpna v 17
hodin. Autorka promluví o symbolickém významu obrazů. Výstavu si budete moci prohlédnout
v měsíci srpnu na ženské galerii synagogy.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû 9.00–18.00 (poslední
prohlídka v 17.30)
2. ãervence
Dûtské hry a klání
Dobové hry a soutěže pro malé i velké – stínání
špalíčku, střílení z kuše, deskový labyrint a další.
Hrát si u nás můžete celý den.
3.–6. ãervence
Hradecké komorní tucteto
Sbor Hradecké komorní tucteto navštěvuje hrad
již přes 20 let! I letos vás potěší žánrově pestrými
krátkými koncerty během dne (3. a 4. 7. v 11, 12,
14, 15 a 16 hodin, 5. a 6. 7. v 11, 12, 14 a 15 hodin)
a večerním koncertem 5. 7. od 18.00 v kapli sv.
Jana Nepomuckého.
5.–6. ãervence
Rytíﬁi Turnovského meãe
Ukázky scénického a bojového šermu.
10.–13. ãervence
Queentet
Krátké vokální koncerty v průběhu dne v kapli sv.
Jana Nepomuckého.
14.–17. ãervence,
Koncert Pele Mele Quintet
Krátké koncerty vokálního souboru z Mariánských Lázní (od 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,
16.00) a večerní koncert od 17.30 v kapli sv. Jana
Nepomuckého.
22. ãervence, od 14.00 do 15.00
Varhanní koncert Radka Rej‰ka
a Víta Janaty
Varhanní koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého
v obsazení Radek Rejšek – varhany a trubka, Vít
Janata – varhany.
30.–31. ãervence
Stﬁedovûk˘ víkend na hradû
Přijďte zažít středověkou atmosféru na jednom

z nejstarších hradů Českého ráje! Šermířská vystoupení, středověká hudeba a středověká hostina.
12. srpna od 19:00
Noc na Karl‰tejnû aneb Na hradû
je Ïenská
Známé divadelní představení v podání mladoboleslavského Divadýlka na dlani.
18.–21. srpna
Luká‰ Pelc – koncert
Krátké vokální koncerty v průběhu dne a večerní
koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého 19. 8. od
18.00.
23. srpna od 14.00
Varhanní koncert Radka Rej‰ka
Varhanní koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého.
27. srpna od 13.00
H9 – muÏsk˘ nonet ze Smí‰eného
sboru Jizerka
Koncert s různorodým repertoárem (klasická
a soudobá česká vokální tvorba, lidové i duchovní
písně).
27. srpna od 20.00
Hradozámecká noc
Celostátní akce, při které se rozloučíme s létem.
Návštěvníky čeká příjemná atmosféra a překvapení.
7., 14. a 21. ãervence, 4., 11., 18. a 25. srpna od 11.00 a 14.00
Prohlídky s loupeÏiv˘m rytíﬁem
Akce určená pro děti. Prohlídky se zdejším rytířem, hledání a objevování pokladu.
13. a 27. ãervence, 10. a 24. srpna od 20.00
Noãní prohlídka hradu
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním
osvětlení.
19. ãervence, 2., 16. a 30. srpna od 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
Audience s Albrechtem
z Vald‰tejna
Setkání s mužem, který vytvářel dějiny.
ãervenec–srpen 2016
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ohlasy
Kulturnov stmeluje
turnovskou kulturní
scénu
Turnovská kulturní obec je bohatá na žánry i zajímavé osobnosti, její potenciál je výjimečný a úroveň nebývale vysoká. Letos se turnovští umělci,
divadelníci, hudebníci, výtvarníci a jiní tvůrci rozhodli spojit a vytvořit naprosto unikátní akci nazvanou Kulturnov, na které chtějí ukázat své nadšení a tvorbu.
Nultý ročník Kulturnova se bude konat 17. září
od 13 hodin do večera v Kulturním centru Střelnice a před ním. Na několika scénách se tu vystřídá celá řada místních uměleckých souborů, jednotlivců i lidí, kteří dělají kulturu v Turnově z vlastní
iniciativy a s radostí. Na Kulturnovu se budou mísit žánry, styly i samotní lidé a uskupení a v tvůrčí
atmosféře už pomalu vzniká nová skvělá tradice,
díky které o sobě dají místní umělci vědět víc, hlasitěji a viditelněji, než tomu bylo doposud.
První Kulturnov bude navíc věnovaný památce
Václava Feštra, který dlouhá léta kulturní scénu
v Turnově vedl. Více informací již brzy najdete na
facebooku, webu KCT a na dalších místech.
Kulturnov rozhodně nebude možné přehlédnout.

Vzdûlávací centrum
Turnov
15.–18. 8. 2016 (dennû 17.00–19.30 hod.)
Intenzivní letní kurz angliãtiny
rozsah 12 vyučovacích hodin (4×3 hod.)
15.–18. 8. 2016 (dennû 9.00–11.30 hod.)
Kondiãní angliãtina pro budoucí prváky
rozsah 12 vyučovacích hodin (4×3 hod.)
22.–25. 8. 2016 (dennû 17.00–19.30 hod.)
Intenzivní letní kurz nûmãiny
rozsah 12 vyučovacích hodin (4×3 hod.)
22.–25. 8. 2016 (dennû 17.00–19.30 hod.)
Intenzivní letní kurz ‰panûl‰tiny
rozsah 12 vyučovacích hodin (4×3 hod.)
19. 8., 26. 8., 2. 9. a 9. 9. 2016 (vÏdy 16.00–18.30 hod.)
Divotvoﬁení, aneb Chytni se Divouse
výtvarně-sebepoznávací zážitkový kurz
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19.–22. 9. 2016 (dennû 17.00–19.30 hod.)
Intenzivní letní kurz francouz‰tiny
Rozsah 12 vyučovacích hodin (4×3 hod.)
Letní příměstské tábory pro děti

24. ãervence – ČERVENÁ KARKULKA (hraje LS
Na Židli Turnov)
31. ãervence – OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
(hraje LS Spojáček Liberec)

1.–5. 8. 2016
English Camp 2016
Letní příměstský tábor plný angličtiny, her a hlavně zábavy

7. srpna – POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
(hraje LS Na Židli Turnov)

8.–12. 8. 2016
Cesta z mûsta
Příměstský tábor pro tvořivé děti, které rády poznávají život našich prababiček a nebojí se v lese

21. srpna – Najdi kličku, Ciferníčku aneb HODINÁŘSKÁ POHÁDKA (hraje Divadýlko Matýsek
Rynoltice)

15.–19. 8. 2016
Objev v sobû badatele
Příměstský tábor pro nadané a zvídavé děti se srdcem vědce

Îlutá ponorka Turnov
děkuje všem dětem a návštěvníkům kroužků a akcí
za přízeň a nadšení. V letošním roce vezla Ponorka
kolem 650 dětí v téměř padesáti kroužcích.
Věříme, že také příští rok bude plavba úspěšná.
Nabídka pravidelných kroužků a aktivit Žluté ponorky ve školním roce 2016–2017
ONLINE PŘIHLÁŠKY se otevřely 24. 6. 2016,
tak neváhejte a vyberte si kroužek podle svých zájmů. Přihlásit se můžete z domova ze svého počítače, případně osobně v kanceláři Ponorky.
Již třetím rokem se otevře (již od 1. září) také
náš volnočasový klub v budově Žluté ponorky.

Loutkáﬁi dûtem
na Dlaskovû statku
KaÏdou prázdninovou nedûli vÏdy v 11. ve 13. a v 15. hodin,
jednotné vstupné: 30 Kã
3. ãervence – KAŠPÁREK A PRINCEZNA (hraje
BOĎI Jaroměř)
10. ãervence – TŘI PRASÁTKA A VLK (hraje LS
Na Židli Turnov)
17. ãervence – ŽABÍ PRINC (hraje LS Maminy
Jaroměř)

14. srpna – PLECHOVÉ POHÁDKY (hraje LS
Kordula Liberec)

28. srpna – O SLEPIČCE KROPENATÉ (hraje LS
Na Židli Turnov)

První turnovské
Ïelezniãní loutkové
divadlo
sobota 9. ãervence – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(LS Na Židli Turnov)
sobota 23. ãervence – POHÁDKY O PEJSKOVI
A KOČIČCE (LS Na Židli Turnov Sobota)
6. srpna – CHALOUPKA K NAKOUSNUTÍ (lidový loutkář Jiří Polehňa) a O HUBATÉ KÁČE
(Hradec Králové)
sobota 27. srpna – ČERVENÁ KARKULKA (LS Na
Židli Turnov)
Jednotné vstupné 30 Kč, změna programu vyhrazena.
Tuto prázdninovou akci pořádá loutkářský soubor
Na Židli z. s. z Turnova ve spolupráci s Klubem
přátel železnic Českého ráje a Kolej – klub z. s.
K parnímu vláčku je připojen speciální divadelní
vagón, ve kterém se hrají loutkové pohádky vždy
ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov
a Semily
Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Spolku přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz. Informace o představeních na
webových stránkách Infocentra Turnov. Nebo na
telefonu Petr Záruba 732 617 134.

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service

www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
ãervenec–srpen 2016
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Užívejte si po celou dobu prázdnin

TURNOVSKÉ LÉTO 2016
Pondělí
Prohlídky turnovských kostelů a centra města Turnov
• Kostel Narození Panny Marie, sv. Františka z Assisi a sv. Mikuláše s průvodcem.

Úterý
Den s mineralogem
• Muzeum Českého ráje, Rýžování českých granátů, odlévání zkamenělin.
Ukázky ruční výroby Wranovsky Crystal
• Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov, od 10 do 12 hodin
Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a hřbitova s výkladem
• Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin
Prázdninové úterky s řemeslem
• Zahradní restaurace – B&Bejby, od 15 do 19 hodin, nejrůznější řemeslné práce.

Avon Centrum Turnov
Sídlíme v PRIORU na náměstí
Českého ráje.
Otevřeno pravidelně v pondělí
a ve čtvrtek 10–15 hodin.
Mimo otevírací dobu dle
dohody na telefonu 775 977 177.
Přijďte se podívat,
prohlédnout si
produkty,
katalog Vám
dáme
zdarma.

Středa
(S)tvořitelna – výtvarné dílny s informačním bonusem
• Městská knihovna Antonína Marka, od 14 do 18 hodin

Čtvrtek

karolina.karlova@gmail.com

Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje, od 9 do 17 hodin
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
• Hrad Valdštejn, začátky v 11 a 14 hodin, prohlídky s hledáním pokladu pro děti.

Pátek

Večery s hudbou nebo divadlem
• Před KC Střelnice, od 19 hodin, směsice koncertů a divadel

Sobota

Řemeslné dílny v Kamenářském domě
• Pestré tvůrčí řemeslnické dílny v Kamenářském domě vždy od 10 do 17 hodin.
Poslechový večer
• Před KC Střelnice, od 19 hodin, Večer s nerušeným poslechem vybraného CD!

Neděle

Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
• Od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost.
Loutkáři dětem na Dlaskově statku
• Dolánky u Turnova, loutkové pohádky. Začátky v 11, ve 13 a v 15 hodin

Mimořádná nabídka
Hrad Valdštejn

Audience s Albrechtem z Valdštejna
Začátky ve 13, 14, 15, 16 hodin. Termíny: 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8.
Noční prohlídka hradu Valdštejn
Začátek ve 20 hodin. Termíny: 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.

Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

Turnov

Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, Zákaznického
centra Granát, d. u. v. Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící
Termíny: 13. 7. a 17. 8.
Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým parním vlakem, termíny: 9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8.

20 |

| ãervenec–srpen

2016

kontakt:

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 – ãervenec–srpen 2016

Izraelsk˘ velvyslanec proÏil
v Turnovû zajímav˘ den
Turnov zažil poctu návštěvou velvyslance Státu Izrael Gary Korenem, který dorazil i se svou
manželkou Shirley.
Starosta města Tomáš Hocke spolu s příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní
ruch se již dlouho snažili o návštěvu velvyslance
v našem městě a opravené synagoze, avšak až nyní ve čtvrtek 9. června se povedla návštěva zorga-

nizovat v rámci Zdravého města Turnov a MA21.
Program byl opravdu nabitý a celý začínal přivítáním na turnovské radnici. Zde bylo připraveno
malé posezení a stručné představení města Turnova od své bohaté historie až po současné dění.

Vedení města s velvyslancem také živě diskutovalo o možnostech spolupráce například na úrovni
studentských programů.
Z radnice se delegace přemístila do kulturního
centra na Střelnici, kde byla připravena beseda
s žáky základních a středních škol. Veřejnost měla
po předchozí registraci také možnost zúčastnit se.
Celkový počet účastníků besedy překvapil i samotného velvyslance, který s pohledem na zaplněný velký sál s uznáním podotkl, že zájem 450 lidí
o besedy není ani ve větších městech. Beseda byla
koncipovaná jako reflexe současného stavu na
Blízkém východě, který je velice často skloňovaným tématem z důvodu trvající uprchlické krize.
„Pan Koren je velvyslanec státu a národa, který
byl v minulosti bezesporu historicky nejvíce postižen ústrky, holocaustem a vyvražďováním, a zároveň je představitelem státu, který musel své
kořeny vybudovat prakticky z ničeho,“ uvedl na
začátek starosta města Tomáš Hocke.
Úvod besedy věnoval pan velvyslanec představení státu Izrael z různých rovin, ať už se jednalo
o historii země nebo vnější obraz vnímaný okolním světem. K historii Izraele doplnil, že společné
dobré vztahy s Českou republikou sahají až do minulosti, kdy byly navázány již za Tomáše Garrigue
Masaryka. Vzpomínka na něho je dokonce v mnoha izraelských městech zakořeněna tak, že
„v Izraeli není město, kde byste nenašli náměstí,
ulici nebo alespoň kavárnu pojmenovanou po českém státníkovi.“ vysvětlil Gary Koren. Vzájemná
spolupráce byla však na čas komunistické éry pozastavena a až po roce 1989 byly styky opět navázány zásluhou Václava Havla. Silné vztahy jsou
však nyní zase stálé a dokládá to nejen množství

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, Odbor správy majetku, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Odbor Ïivotního prostﬁedí, Sportinline.
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jezdících automobilů Škoda po silnicích Izraele,
ale také zajímavá spolupráce na kulturní úrovni.
Gary Koren hovořil i o multikulturní společnosti, kterou izraelská společnost rozhodně je. Sám to
dokonce deklaroval skutečností, že on se narodil
v lotyšské Rize a jeho manželka v Moldávii. Právě
proto apeloval na českou mládež, aby byla hrdá na
zdejší krásy i na své češství. „Všichni jste velvyslanci České republiky a máte být hrdí nejen na
české pivo. Díky moderním technologiím musí
být všichni stále online na svých chytrých telefonech, a tak sdílejte pro ostatní krásy ČR. Máte
monumentální památky jako Pražský hrad, nádhernou přírodu a další. Vy narážíte v zahraničí na
neznalost, ale v případě Izraele často narážíme na
předsudky.“ vysvětloval velvyslanec. U mediální
prezentace se také pan Koren zastavil a smutně
hodnotil, že v dnešním světě je třeba zprávy prodávat, a bohužel nejlépe se tak děje u senzací bulvárního typu nebo tragédií plných krve či násilí.
Málokdy se propagují úspěchy na poli vědy a výzkumu nebo dalších odvětví. Beseda pana velvyslance se také dotýkala bezpečnostních prvků státu, se kterým souvisí síla země. Izraelský stát má
velmi silné obyvatele, kteří jsou trénovaní na psychickou i fyzickou odolnost. V této společnosti je
totiž vojenská služba povinná i pro dívky. Z řad
posluchačů zazněla také otázka na nově zavedenou povinnou vojenskou službu pro ortodoxní
židy. Další otázky z publika byly na témata

Roz‰iﬁuje se koryto
ﬁeky Jizery
Byla zahájena realizace stavby dlouho připravovaného protipovodňového opatření na řece
Jizeře.
Druhou etapou dlouho projektovaného protipovodňového opatření „Zvýšení protipovodňové
ochrany města rekonstrukcí koryta“ se naplňují
závěry Studie návrhu protipovodňových opatření
na řece Jizeře, které byly zpracované po velké povodni v roce 2000 na řece Jizeře. Prvním již realizovaným opatřením byla rekonstrukce pevného
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uprchlíků a jejich přizpůsobení se pravidlům hostující země, dále vztahům Izraele s Ruskem, nejlepším řešením zastavení teroristických útoků nebo z lehčích témat například o českém pivu nebo
o izraelském týmu ledního hokeje. Závěr besedy
byl přes okolnosti uplynulého teroristického útoku v Tel Avivu o naději, kdy pan velvyslanec překvapil a přednesl krátký vtip, který vystihuje židovský národ.
Po krátkém obědě se vedení města společně
s manželi Korenovými přesunuli na návštěvu turnovské firmy Granát, kde byli provedeni celým výrobním procesem tradičních granátových šperků.
Družstvo umělecké výroby v čele s předsedou
Pavlem Tvrzníkem představilo své kolekce šperků,
se kterými zdobí nejen krásné české ženy, ale ne-

jezu na sklopný, vakový dvoukomorový „U Shořelého mlýna“.
Hlavním projektantem a investorem je Povodí
Labe, s. p. Hradec Králové. Termín provádění

malé úspěchy mají také v zahraničí. Druhou navštívenou společností byl Crytur, který se specializuje na výrobu respektive růst syntetických krystalů, které se následně využívají na vysoce specializované přístroje moderních technologií. Tato
společnost je jedním z vedoucích aktérů na mezinárodním trhu a při prohlídce se probírala také
probíhající intenzivní spolupráce s izraelskými
společnostmi, které se specializují na moderní
technologie, výzkum a vývoj.
Z moderních technologií se výprava opět vrátila
v čase a oba významní hosté si udělali čas na prohlídku turnovské synagogy. Na manželský pár zapůsobila harmonická atmosféra, která je podpořena uměleckými detaily, na kterých se podíleli
studenti místní SUPŠ. Pan velvyslanec byl dojat
uměleckým zpracováním sochy Golema. „Tato socha přesně vystihuje moje pojetí osobnosti
Golema a také trochu židovské vidění světa.“ přiznal Gary Koren. Program však ještě nekončil
a pan velvyslanec se přesunul na poslední zastávku, kterou byl židovský hřbitov. „Je to místo, kterého si vážíme, avšak nejsem příliš hrdí na necitlivé
zasazení silnice průtahu.“ uvedl starosta Tomáš
Hocke. Po krátké prohlídce hřbitova přišlo na rozloučení s panem velvyslancem a jeho chotí, kteří
na závěr vyjádřili velké nadšení z celého dne stráveného v Turnově a pronesli přání přijet znovu například na koncert do synagogy nebo jen po krásných místech Turnovska.

stavby s ohledem na vydanou výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů je stanoven od začátku července 2016
do konce října 2017. V termínu od pondělí 20.
června 2016 došlo k předání staveniště. Náklady
na realizaci stavby jsou 20 milionů korun.
Realizace nepředpokládá žádné omezení provozu v Palackého ulici, protože přístup na stavbu
je po provizorním přemostění. Stavba je na levém
břehu Jizery, kde bude zpevněno koryto v délce
241 metrů, a tím se rozšíří řeka od 1 až do 10 metrů. Do řeky budou také zřízeny schody pro spouštění lodí a pro obsluhu řeky při havarijních situacích.
Zdeněk Hovorka, vedoucí OS

Turnovské radniãní listy

Mûstská památková zóna Turnov
Městská památková zóna je historicky významná
část města s výrazným zastoupením památkově
hodnotných staveb.
Nejen v Turnově patří památková zóna mezi nejvýstavnější a nejatraktivnější části města pro turisty, ale i pro místní. Tato oblast si uchovává jedinečný genius loci a je dokladem dlouhé a bohaté
historie města.
Turnovská městská památková zóna byla vyhlášena již v roce 1990 a ztělesňuje odkaz na tradici
a kulturní význam. Vzhledem k důležitosti oblasti
je nutné chránit ji a zachovat její kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty pro
další generace.
Ochrana památkové zóny je kontinuální péčí
o městské interiéry včetně povrchů komunikací.
Zásadní je pro památkovou zónu uchovat jednotný ráz, který zde máme. Proto je nutné hlídat i panorama památkové zóny s hlavními dominantami
v blízkých i vzdálených pohledech a veřejnou zelení. Centrum pozornosti jsou například střešní krytiny, fasády staveb či výplně oken a dveří. Navíc je
nutné střežit i historické podzemní prostory.

Budova b˘valého kina
Bio ráj je na prodej
Na květnovém zasedání zastupitelé schválili
prodej objektu bývalého kina v Žižkově ulici.
Objekt se nachází na stavební parcele č. 855/2
a jeho zastavěná plocha je o výměře 1 242 m2. Pro

Městská památková zóna se rozprostírá v samotném centru města s historickými objekty.
Nalezneme ji:
ul. A. Dvořáka
ul. Palackého
ul. Hluboká
ul. Skálova
ul. Jiráskova
ul. Sobotecká
ul. Koňský trh
ul. Tázlerova
ul. Krajířova
ul. Trávnice
ul. L. Petrnouška
ul. Vejrichova
ul. Markova
ul. 5. května
Mariánské náměstí
nám. Českého ráje

a sportu. Majitelé objektů v památkové zóně při
plánované rekonstrukci nebo přestavbě nemovitosti mají možnost bezplatné porady ze strany
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci. Zároveň mohou zažádat o dotaci na obnovu objektů nacházejících se
na území městské památkové zóny města Turnov,
který je v rámci dotačního programu města Turnov vyhlašován obvykle na začátku kalendářního
roku.

Majitelé nemovitostí nacházející se na území
městské památkové zóny jsou zavázáni k dodržování stanovených pravidel. Například v případě
novostavby jsou přesně stanoveny podmínky o umístění i vnějšího vzhledu stavby. Pro stávající
vlastníky nemovitostí platí také tyto pravidla
a musí je dodržovat při jakýchkoliv stavebních
pracích.
K získání stavebního povolení musí občané
vlastnící nemovitost na území městské památkové zóny žádat o závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče. Tím je odbor školství, kultury

nabízené území je dle Územního plánu Turnov
stanoveno funkční využití „BS – bydlení smíšené“, což umožňuje využít objekt k bydlení i jiné
občanské vybavenosti ve městě.
Kupní cena je ve výši 5 500 000 korun a konečný termín podání nabídek na odkoupení je do 15.
srpna 2016 do 17.00 hodin.
Prohlídka objektu je v případě zájmu možná na
požádání. Podrobnější informace podá odbor
správy majetku, Růžena Jarošová, tel.: 481 366
317, e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz.

Advaita otevﬁe
novou poradnu
Od července 2016 otevírá v Libereckém kraji
hned několik nových poboček, kam se budou

moci obrátit zejména lidé ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým působí problémy hazard v podobě automatů, sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu apod.
Dále pak lidé, jejichž nadměrné trávení času na počítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrátou (např. při hraní on-line a jiných počítačových
her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu
se budou moci obracet i ti, kdo mají problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog.
Kontakt: Poradnu najdete na adrese Skálova
466, 511 01 Turnov, otevřena bude od 19. července 2016 každé liché úterý v době od 9 do 17 hodin
(popř. dle dohody). Schůzku si můžete dohodnout e-mailu lichkova@advaitaliberec.cz, telefonní kontakt bude od července uveden na webu
www.advaitaliberec.cz. Kontaktní osoba: Bc.
Adéla Paulík Lichková.
ãervenec–srpen 2016
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Vyhla‰ujeme soutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2016
Město Turnov vyhlašuje již 13. ročník soutěže
o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a městských
částech.
Obyvatelé Turnova se mohou přihlásit do dalšího
ročníku soutěže, kterou vyhlašuje odbor životního
prostředí za Zdravé město Turnov a MA21.
Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích:
• Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů
• Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových a panelových domů
• Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních
prostor firem, organizací a institucí
Pravidla soutěže:
Termín předkládání přihlášek je do 31. srpna
2016.

Projekty ke ãtenáﬁské
v˘chovû pﬁed
prázdninami byly
ukonãeny
Pomalu a jistě se blíží závěr školního roku
2015/2016. Vrcholí nejen školní známkování
před závěrečným vysvědčením, ale měsíc červen je také měsícem ukončení projektů, které
významně ovlivnily výchovu ke čtenářství nejen
ve školní výuce, ale také v rámci mimoškolních
aktivit v rámci Zdravého města Turnova a MA 21.
1. Kde konãí svût – Jak je to s králem
Kde končí svět, Jak je to s králem, tak zněl název
a hlavní motto dvouletého projektu k 700. výročí

Přihláška musí obsahovat:
• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení
soutěžní kategorie
• Popis zahradní úpravy či květinové výzdoby s přesným určením místa umístění (např. truhlíky s pelargoniemi na oknech v 1. poschodí domu č. p. XXX)
narození krále Karla IV. Desátý ročník této celostátní aktivity přinesl do našeho města opět nominaci a poté slavnostní pasování do Řádu rytířů
krásného slova v Praze, pro novou držitelku tohoto titulu Nicol Hanzlovou za Liberecký kraj.
Výrazně se také podílela na zvukové podobě knihy
Povstaňte přichází král, která získala mimořádné
ocenění na regionální přehlídce.
2. Den ãtenáﬁÛ na hradû
Jak to vypadá v číslech? Za region Libereckého
kraje se zúčastnilo osm dětských oddělení knihoven a dvacet dva škol. Přes 300 účastníků, kteří
obsáhli všechny čtyři kategorie projektu. Do
Prahy mohlo jet pouze 12 účastníků na slavnostní
ukončení, ostatní měli možnost dalšího slavnostního setkání a ukončení projektu, v rámci akce
Den čtenářů na hradě Valdštejně, který se konal

• Fotodokumentaci – max. 5 fotografií – veškeré fotografie musí být z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa.
• Souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií bez
nároku na autorská práva
Přihlášky do soutěže zašlete písemně na adresu
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov, nebo elektronicky na adresu h.mala@mu.turnov.cz, m.siposova@mu.turnov.cz.
Po ukončení soutěže provede komise pro životní prostředí vyhodnocení s prohlídkou květinové
výzdoby/zahradní úpravy. Výherci budou vyrozuměni a obdrží věcné ceny. Výsledky soutěže budou
publikovány.
Informace o soutěži poskytne Ing. Hana Malá,
tel.: 481 366 152, e-mail: h.mala@mu.turnov.cz
nebo Ing. Miloslava Šípošová, tel.: 481 366 153,
e-mail: m.siposova@mu.turnov.cz.
14. června 2016. Této slavnosti se zúčastnilo 255
dětí z celého Liberecka.
3. KníÏka pro prvÀáãka – UÏ jsem
ãtenáﬁ – Slavnost abecedy a ãtení
Sedmý ročník tohoto projektu pro prvňáčky byl ukončen 7. června 2016 Slavnostní abecedy a čtení
pro 300 prvňáčků Turnova a okolí. Závěrečný společný program v městském divadle za účasti spisovatelky Kláry Smolíkové, autorky knížky pro
prvňáčky „Knihožrouti“ a dalších hostů. Při této
slavnosti byla také pasována nejen spisovatelka
Klára Smolíková, ale i místostarostka města Turnova, Jana Svobodová. V pestrém programu vystoupila řada dětí a mezi nimi i prvňáčci. Nejlepší
vypravěči, tanečníci i herci. Každý prvňáček si odnášel domů svou vlastní knížku, která byla podepsána autorkou Károu Smolíkovou.

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
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Pﬁed‰koláci se slavnostnû rozlouãili se sv˘mi
mateﬁsk˘mi ‰kolami
Odbor školství, kultury a sportu připravilo v rámci aktivit Zdravého města a MA21 tradiční loučení s předškoláky.

a Kosmonautů s celkem 183 dětmi. Předškolákům byly z rukou místostarostky Petry Houškové
a knihovnice a radní Evy Kordové předány pamětní listy s jejich fotografií. Nechyběla ani pohádka
o pejskovi a kočičce, kterou předvedl loutkářský
soubor Na Židli.
„Je to každoročně moc hezké setkání. Není to jen
akce, která symbolizuje ukončení předškolní docházky a přípravu do školy, ale i spojení s výchovou
a například i četbou, která je následně rozvíjena
i Knížkou pro prvňáčka,“ doplnila Eva Kordová.

V pondělí 13. června se v sále Základní umělecké
školy v Turnově sešly děti ze sedmi turnovských
mateřských škol. Společně se děti rozloučily se
svými mateřskými školami, než nastoupí po
prázdninách mezi velké žáky do prvních tříd základních škol. Zúčastnily se MŠ Jana Palacha, 28.
října, Mašov, Zborovská, Bezručova, Alešova

Starosta diskutoval s obãany na Malém Rohozci
Ve středu 1. června zavítal starosta na setkání
s občany další části města, které se konalo v rámci
Evropského týdne udržitelného rozvoje v pobočce
Městské knihovny Antonína Marka Turnov na
Malém Rohozci.
Každý měsíc starosta Tomáš Hocke v rámci
Zdravého města Turnova a MA21 vyrazí do části
města diskutovat o problémech místních občanů.
Červnové setkání zahájil starosta výčtem nových
aktivit radnice, mezi které patří i plány a výhledy
v investiční, projekční a společenské oblasti.
Krátce pohovořil o již uskutečněných akcích a uvedl pozvánky na nejbližší dny.
Stejně jako ostatní městské části, tak i Malý Rohozec se potýká se svými specifickými a dlouhodobými problémy. Jako v řadě dalších oblastí je problematická situace se stavem komunikací. Rezidenční oblasti se jako v mnoha okrajových částech
Turnova potýká s užšími cestami, které jsou hůře
sjízdné nejen v zimních měsících. Starosta se spolu s občany snaží nalézt řešení například výhybnými místy nebo vytvořením jednosměrných ulic,
aby se zamezilo nebezpečným kolizním situacím.
S hůře dostupnými místy také souvisí aktuálně
skloňované omezení svozu odpadů z vybraných

okrajových částí Turnova. Vybraná místa jsou
špatně dostupná vozy Technických služeb Turnov,
které musí komplikovaně a nebezpečně vjíždět
a couvat z nepřístupných lokalit. Zastupitelstvo
v současnosti rozhodlo o omezení svozu a to samozřejmě vyvolalo velkou vlnu nevole.
Doprava a parkování jsou stálými tématy, které
občany trápí. V této lokalitě je navíc umístěna průmyslová zóna Vesecko, do které denně proudí kamionová doprava. Zatížený provoz silnice si vybírá svou daň také na okolních domech nejen vysokou prašností, ale také prasklinami na budovách.
„Když se pokusíme kamiony zpomalit retardéry,
tak vám ten dům zničí úplně. Optimální variantou
by bylo nalezení a vytvoření nové přístupovou cesty do průmyslové zóny.“ zhodnotil starosta. Nákladní a kamionová doprava je navíc v současnosti klíčová v zásobování téměř všemi komoditami
a proto bylo diskutováno i o nalezení vhodných
parkovacích ploch pro tyto automobily.
S pozvánkou na zahájení provozu koupaliště
v Maškově zahradě také zazněly otázky na vybavení letní části areálu. Při otevření na začátku dubna
chyběly například stojany na kola, které byly dodatečně instalovány. Nyní je však provoz na návštěvníky připraven i včetně ohřevu vody. Od vol-

nočasových aktivit se občané dostali k místním
památným objektům, jedním z nich je například
pomník výročí konce 1. světové války.
K významným místům můžeme zařadit i volební místnost, která na Malém Rohozci chybí. Při
konání voleb se občané vydávali na Bukovinu.
„Rozumným kompromisem by mohlo být zřízení
volební místnosti v novém Domě přírody v Dolánkách, který je stejně daleko na Bukovinu jako na
Malý Rohozec.“ usoudil Tomáš Hocke. Toto řešení se líbilo i přítomným občanům.
K závěru setkání s občany se řešila transparentnost veřejné správy, kdy na radnici začal fungovat
rozklikávací rozpočet. Také docházka úředníků je
viditelná na webových stránkách města, která se
aktualizuje po několika minutách.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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Ma‰kovu zahradu ovládli závodníci na bruslích
V sobotu 21. května se v nově postaveném Sportovním a rekreačním areálu Maškovy zahrady konaly premiérové závody na inline bruslích O pohár
starosty města Turnova.
První ročník se uskutečnil v odpoledních hodinách a zúčastnilo se neuvěřitelných 107 závodníků. Soutěžní kategorie byly stanoveny napříč všemi věkovými skupinami, kdy nejmenším závodníkům bylo do 6 let a samozřejmě se zúčastnili také
soutěžící v dospělé kategorii.
Položili jsme pár zvídavých otázek pořadateli
Pavlu Hlubučkovi z organizace Sportinline:
Jak jste přišel na myšlenku pořádat inline závody?
Prvotním impulzem byl začátek druhé etapy dostavby Maškovy zahrady, kdy jsme již viděli umístění inline dráhy. Řekli jsme si, že jako organizace,
která se zabývá kolečkovým bruslením, budeme
chtít do tohoto krásného sportovního areálu vnést
bruslařský život. Akci jsme začali plánovat na začátku roku. Nejnáročnější období příprav bylo posledních několik týdnů, kdy bylo potřeba zajistit
propagaci akce, domluvit se na detailech spolupráce se sponzory, sehnat potřebné materiální věci na organizaci a zajištění závodů.
Jaký byl průběh plánování prvního ročníku závodů?
Jako každá začínající akce se musí poprat s drobnými zádrhely, tak u nás tomu nebylo jinak. Těžké
bylo především stanovení termínu konání závodů,
i přes značné plánování jsme zažili drobnou kolizi,

Dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol
jsou vedeni
k dopravní v˘chovû
Odbor dopravy MěÚ Turnov pořádá a organizuje za pomoci Střediska volného času Žlutá
ponorka Turnov dopravní výchovu v rámci
Zdravého města a MA21.
Každoročně se děti z mateřských škol z Turnova
a okolí účastní výuky k získání základních návyků
26 |

| ãervenec–srpen

2016

protože v tento den probíhalo v Turnově více kulturních akcí. Neustále nad námi také visela hrozba
špatného počasí. Měli jsme záložní možnost přesunout závody do prostor zimního stadionu, ale tím
by se výrazně narušil pestrý doprovodný program.
Počasí Vám však přálo a bylo slunečno.
Ano, počasí bylo jak na objednávku. Samozřejmě
vždy se najdou jedinci, kterým se zdálo až příliš
teplo. Většina si však závodní odpoledne užila.
Jak byste první ročník zhodnotil?
Největší radost mám především z toho, že na akci
nedošlo krom drobných odřenin k žádným vážným
zraněním. Je skvělé, že na první ročník se sešlo tolik
závodníků a že nechyběli ani diváci, kterých dorazilo přes tři sta. Musím ale přiznat, že před začátkem akce jsem měl obavu. Týden před konáním
poháru bylo přihlášených pouze 40 závodníku
a počasí vypadalo spíše na déšť. Naštěstí když se
začala měnit předpověď na slunečno, tak se i zájemci osmělili a chodila jedna registrace za druhou.
Kdo další kromě vaší společnosti se na akci podílel?
Ačkoli se jednalo o první ročník, tak zde musím
poděkovat všem sponzorům, kteří měli odvahu
nás podpořit a bez kterých by se závod nemohl konat. Město Turnov poskytlo finanční podporu
a propůjčilo závodům podporu samotného starosty města Tomáše Hockeho a tím zásadně pomohlo
tuto akci realizovat. Dále společnosti Decathlon
Liberec, Wassa a Česká pojišťovna za drobné odměny pro závodníky. Červený kříž zajistil zdravotní dohled nad závody a také předvedl ukázky prv-

ní pomoci. Poděkování patří i panu Mikulovi, který na akci pro děti připravil chutné koláčky.
Městská knihovna Antonína Marka Turnov věnovala dárkové poukazy. Dále děkuji Městské
sportovní Turnov, která nás do areálu pustila a pomohla s předzávodními přípravami. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky z řad organizátorů
a ochotného startéra pana Štrincla.
Plánujete pokračovat v pořádání této akce i v dalších letech?
Rádi bychom závody v podobném rozsahu zopakovali. Vychytáme nějaké drobnosti a budeme se
snažit překvapit i nějakými novinkami. V příštím
roce bychom stejné závody uspořádali i v Mladé
Boleslavi, kde jsme již předběžně domluveni.
Mám takovou vizi, že do několika let by mohl
vzniknout miniseriál inline závodů pro rekreační
jezdce. Rozšířit bychom se mohli i do dalších měst
Liberce a Jablonce nad Nisou.

chování účastníka silničního provozu, která se koná vždy v sezónním cyklu podzim a jaro. Letošní
dopravní výchova pro nejmenší děti z turnovského okolí probíhá během měsíce června a doprava
pro mimoturnovské je zajištěna. Každá školka absolvuje dvě hodiny na dopravním hřišti na skautském ostrově v Turnově, kde si pod vedením
Kateřiny Kmínkové osvojují pravidla bezpečného
pohybu na komunikacích.
„Chceme zvýšit bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu tím, že děti budou znát

základní pravidla chování při jízdě na kole,“ uvedl
vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko.

ãtvrtek 25. srpna 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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