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Ohlédnutí i v˘hled
Vážení čtenáři,
občas mi kolegové vyčítají, že málo „prodávám“
naši práci a úspěchy, kterých se nám v ní daří dosáhnout. Je to diskutabilní výčitka, osobně to moc
rád nemám, protože věřím, že poctivá práce se
prodává sama, ale jak jsem se dočetl, i náš prezident před časem připustil, že „úderná hesla mají
větší efekt než propracované analýzy“.
Dovolte mi tedy v souvislosti s nedávno dokončenou prací na výroční zprávě KCT za rok 2016
uvést pár čísel…
KC Turnov v loňském roce uskutečnilo či se podílelo na realizaci téměř devíti set akcí nejrůznějšího charakteru, které dohromady navštívilo bezmála 85 tisíc lidí. Jinými slovy, v některém z námi
provozovaných kulturních zařízení pobíhaly průměrně téměř dvě a půl akce denně. Jen letmo: kino
hraje standardní program pro děti i dospělé a nadto nabízí speciální projekce filmovým nadšencům
(Filmový klub), dospívajícím (Horror Night) i starším divákům (Kino nejen pro seniory). Divadelní
dramaturgie počítá s pohádkami pro nejmenší,
s pravidelným setkáváním s populárními osobnostmi (Pohovka), s cestovatelskými přednáška-

mi (Cestovatelský klub) a samozřejmě i s klasickým divadlem pro nejširší kulturní veřejnost.
V programu má své místo též pořad O literatuře,
který každý měsíc do Turnova přiváží přední české
literáty. Hudební pořady míří též na všechny věkové
i zájmové skupiny (Lucie Vondráčková vs. Jožka
Černý). Zastoupení má klasická hudba, pop, jazz
i alternativa. Místní kapely zveme v rámci programové řady koncertů „Malá (domácí) scéna“…
Co se „výhledu“ z názvu editoriálu týče – jistě
už všichni víte, že se momentálně jedná o dostavbě Městského divadla. To slouží turnovské veřejnosti již neuvěřitelných 143 let, bohužel však stále
– zejména pro diváky – v nevyhovujících podmínkách. Proto se město Turnov rozhodlo nechat
zpracovat architektonické studie, které by tento
neutěšený stav vyřešily. Obě studie (od pravděpodobně nejlepších českých architektů současnosti… jen tak na okraj) jsou k prohlédnutí na
www.turnov.cz v záložce Město/investice.
Přeji zastupitelům města a nám všem správné
rozhodnutí a hlavně dotažení celého investičního
záměru. Městské divadlo a celá turnovská kulturní scéna si je zaslouží.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
úter˘ 2. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Komuna FK
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

stﬁeda 3. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kalabis Quintet
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,– / na místě 120,–

ãtvrtek 4. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický
60,– Kino nejen pro seniory
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ÏákÛ ZU·
cyklus koncertů žáků
vstupné dobrovolné
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
vstupné zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2
akční/komedie
130,– / 110,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2 3D
akční/komedie
150,– / 130,– děti do 15 let

nedûle 7. kvûtna

stﬁeda 10. kvûtna
18.00 – KINO SFÉRA
Urbex – krása zániku
Cestovatelský klub
90,–

ãtvrtek 11. dubna

14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf
animovaný 130,– / 110,– děti do 15 let

10.00 – KINO SFÉRA
Masaryk
drama/historický 60,– Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2
akční/komedie
130,– / 110,– děti do 15 let

17.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pidipinknik
festival dramatických oborů ZUŠ
vstupné dobrovolné
19.30 – KINO SFÉRA
Král Artu‰: Legenda o meãi
akční/fantasy
130,–

19.30 – KINO SFÉRA
The Circle
drama/sci-fi

110,–

pátek 12. kvûtna

úter˘ 9. kvûtna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
·tûpán Mare‰
Pohovka
200,– / seniorská sleva na OSV 140,–

16.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Workshop Adama Tvrdého
improvizace jako součást hudební
praxe (Kytara v Českém ráji)

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

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Lédl Jazz Q & Adam
Tvrd˘ trio
jazzový koncert (Kytara v Českém ráji) 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Lady Macbeth
drama

110,–

18.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ÏákÛ ZU· a souboru
Les enfants de Paris
(Kytara v Českém ráji)
50,–
19.30 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2 3D
akční/komedie
150,– / 130,– děti do 15 let

110,–

110,–

úter˘ 16. kvûtna
8.30, 10.00 – MùSTKÉ DIVADLO
Kﬁemílek a VochomÛrka
představení pro školy a veřejnost 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf 3D
animovaný 150,– / 130,– děti do 15 let

2017

130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Lady Macbeth
drama

sobota 6. kvûtna
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14.30 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe 3D
rodinný/fantasy

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Rodinn˘ pﬁítel
drama
120,–

19.30 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2 3D
akční/komedie
150,– / 130,– děti do 15 let
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sobota 13. kvûtna
10.00 – MùSTSK¯ PARK
Férová snídanû Na Zemi
piknikový happening ZAzemí z.s.

14.30 – KINO SFÉRA
Kráska a zvíﬁe
rodinný/fantasy

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Koãiãí hra
Abonentní divadelní představení +
veřejnost
v předprodeji 380,– / na místě 420,–

110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Laxigal
Malá (Domácí) scéna
vstupné dobrovolné

nedûle 14. kvûtna

pátek 5. kvûtna

17.00 – KINO SFÉRA
Ochránci
akční

19.30 – KINO SFÉRA
Král Artu‰: Legenda
o meãi 3D
akční/fantasy
150,–

Nenechte si ujít oãekávan˘ snímek StráÏci Galaxie 2 studia MARVEL.

19.30 – KINO SFÉRA
·ílenû ‰Èastná FK
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

kulturní pﬁehled
stﬁeda 17. kvûtna
17.00 – KC ST¤ELNICE
Benefiãní koncert ZU·
ve prospěch dětské onkologie FN
Motol Praha
18.00 – LETNÍ KINO
Turnovsk˘ Majáles 2017
hudební produkce
vstupné v předprodeji 80,– /
na místě 100,–

ãtvrtek 18. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Rande naslepo
komedie 60,– Kino nejen pro seniory
19.00 – KC ST¤ELNICE
Ivan Hlas Trio
koncert vstupné v předprodeji 170,– /
na místě 200,–
19.30 – KINO SFÉRA
Vetﬁelec: Covenant
sci-fi/thriller

19.30 – KINO SFÉRA
Král Artu‰: Legenda
o meãi 3D
akční/fantasy
150,–

nedûle 21. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erky pod hladinou
animovaný 130,– / 110,– děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Vetﬁelec: Covenant
sci-fi/thriller

130,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Monology vagíny
volné divadelní představení
vstupné v předprodeji 350,– / na místě 380,–
19.30 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie

120,–

úter˘ 23. kvûtna
130,–

pátek 19. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Vetﬁelec: Covenant
sci-fi/thriller
130,– Horror night

19.30 – KINO SFÉRA
Noc na Zemi FK
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

ãtvrtek 25. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Rande naslepo
komedie 60,– Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční
130,– / 110,– děti do 15 let

pátek 26. kvûtna

19.30 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 3D
dobrodružný/akční
150,– / 130,– děti do 15 let

nedûle 28. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
·moulové: Zapomenutá
vesnice
animovaný/rodinný
110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 3D
dobrodružný/akční
150,– / 130,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční
130,– / 110,– děti do 15 let

sobota 27. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
·moulové: Zapomenutá
vesnice 3D
animovaný/rodinný
130,–

19.30 – KINO SFÉRA
StráÏci Galaxie Vol. 2 3D
akční/komedie
140,– / 120,– děti do 15 let

pondûlí 29. kvûtna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ZU·
50,– / žáci školy zdarma

úter˘ 30. kvûtna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ZU·
50,– / žáci školy zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Kinders FK
Filmový klub
100,– / 80,– studenti a členové FK

sobota 20. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erky pod hladinou 3D
animovaný
150,– / 130,– děti do 15 let

120,–

110,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hanky Panky Show
travesti show
vstupné
v předprodeji 220,– / na místě 280,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Nordic v Nepﬁítomnost
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné
22.00 – KINO SFÉRA
Uteã
horor/thriller
120,– / 80,– s lístkem na páteční
Vetřelec: Covenant – Horror night

17.00 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie

17.00 – KINO SFÉRA
Polina
drama

stﬁeda 31. kvûtna
Pát˘ díl filmové série Piráti z Karibiku nás ãeká v druhé polovinû kvûtna.

19.00 – KAVÁRNA KUS
Radka Denemarková
O literatuře
vstupné dobrovolné
kvûten 2017
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Kino Sféra

FK
Komuna

StráÏci Galaxie Vol. 2

Masaryk

Mimi ‰éf

Ochránci

PﬁeÏije ideál komuny plné vzájemnosti
a radovánek stﬁet s realitou?

Star-Lord se vrací se svou vesmírnou partou vãetnû malého Groota.

Karel Roden v oceÀovaném filmu
o Janu Masarykovi.

Malé batole v obleku jako vÛdce
tajné dûtské organizace.

Superhrdinsk˘ akãní film
v ruském stylu!

drama/historick˘, âR,
2017, 106 min., 12+

animovan˘, USA, 2017,
97 min., dabing

akãní, Rus., 2017,
89 min., 12+, titulky

ãt 4. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 11. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D so 6. 5. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D ne 7. 5. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

so 6. 5. – 17.00 / 110 Kã

drama, Dán./·véd., 2016,
111 min., 15+, titulky
út 2. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

akãní/komedie, USA, 2017, 136 min., 12+
2D tit ãt 4. 5. – 19.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab pá 5. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab so 6. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D dab ne 7. 5. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D tit so 13. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab ne 28. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let

FK
The Circle

Sámská krev

Král Artu‰:
Legenda o meãi

Kráska
a zvíﬁe

Lady
Macbeth

Zahradnictví:
Rodinn˘ pﬁítel

Technologická vize budoucnosti
má i své stinné stránky.

VÛle po novém Ïivotû
jako nejsilnûj‰í lidská touha.

Legenda o králi Artu‰ovi v novém
velkolepém zpracování.

Hraná adaptace svûtoznámého
pﬁíbûhu s Emmou Watson.

Pﬁíbûh Ïeny z 19. století, která je
donucena k nechtûnému sÀatku.

První díl leto‰ní trilogie Jana
Hﬁebejka pﬁedcházející Pelí‰kÛm.

rodinn˘/fantasy, USA.,
2017, 123 min., dabing

drama, VB, 2016,
89 min., titulky

drama, âR, 2017, 115 min.

3D so 13. 5. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 14. 5. – 14.30 / 110 Kã

so 13. 5. – 17.00 / 110 Kã
ne 14. 5. – 19.30 / 110 Kã

ne 14. 5. – 17.00 / 120 Kã

drama/sci-fi, USA, 2017,
90 min., 12+, titulky
ne 7. 5. – 19.30 / 110 Kã
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drama, ·véd./Dán., 2016,
akãní/fantasy, VB/USA,
110 min., 15+, titulky
2017, 126 min., 12+, titulky
út 9. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D ãt 11. 5. – 19.30 / 130 Kã
3D pá 12. 5. – 19.30 / 150 Kã
3D so 20. 5. – 19.30 / 150 Kã

Kino Sféra

FK
·ílenû
‰Èastná

Rande
naslepo

Vetﬁelec:
Covenant

Uteã

Pﬁí‰erky pod
hladinou

·punti
na vodû

Hledání ztraceného ‰tûstí dvou
rozdíln˘ch dívek s podobn˘m osudem.

Ztráta zraku nezabrání
plnûní Ïivotních snÛ.

Legendární série Ridleyho Scotta
se doãkala pokraãování.

Kvûtnová Horror night nabízí druh˘
film za zv˘hodnûnou cenu.

Podmoﬁské animované
dobrodruÏství malé chobotniãky.

Tﬁi tátové vyrazí se sv˘mi dûtmi
na vodu vstﬁíc záÏitkÛm.

komedie/drama, It./Fr.,
2016, 116 min., 12+, titulky

komedie, Nûm., 2017,
111 min., dabing

sci-fi/thriller, USA, 2017,
122 min., 15+, titulky

horor/thriller, USA, 2017,
103 min., 15+, titulky

animovan˘, ·p., 2017,
92 min., dabing

rodinn˘/komedie, âR,
2017, 83 min.

út 16. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 18. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 25. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 18. 5. – 19.30 / 130 Kã
pá 19. 5. – 19.30 / 130 Kã
– Horror night
ne 21. 5. – 17.00 / 130 Kã

pá 19. 5. – 22.00 / 120 Kã /
80 Kã s lístkem na páteãní
Vetﬁelec: Covenant – Horror night

3D so 20. 5. – 14.30 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D ne 21. 5. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

so 20. 5. – 17.00 / 120 Kã
ne 21. 5. – 19.30 / 120 Kã

FK

FK

FK

Noc na Zemi

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

·moulové:
Zapomenutá
vesnice

Polina

Kinders

Dal‰í ze slavn˘ch filmÛ nezávislého
reÏiséra Jima Jarmusche.

Kapitán Jack Sparrow v novém pirátském dobrodruÏství.

·moulové jsou zpátky a hledají
‰moulí ztracenou vesnici.

Pﬁíbûh baletky z moskevského
Bol‰oj tûatru, která si splnila sen.

Osudy dûtí zapojen˘ch
do hudebního vzdûlávacího programu.

komedie/drama, USA/Fr.,
1991, 129 min., titulky

dobrodruÏn˘/akãní, USA, 2017, 129 min.

animovan˘, USA, 2017,
88 min., dabing

drama, Fr., 2016,
112 min., 12+, titulky

dokumentární, Rak., 2016,
95 min., 12+, titulky

út 23. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D tit ãt 25. 5. – 19.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab pá 26. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D dab so 27. 5. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D dab ne 28. 5. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

3D so 27. 5. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 28. 5. – 14.30 / 110 Kã

so 27. 5. – 17.00 / 110 Kã

út 30. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

kvûten 2017
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Mûstské divadlo

Klicperovo divadlo pﬁiveze Koãiãí hru
Hradečtí divadelníci přicházejí v rámci abonmá
s proslulou tragikomedií Istvána Örkenyho s Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou-Poulovou
v hlavních rolích.

křeslo v Mnichově ve svobodném západním Německu a nezbývá jí než po telefonu a v dopisech
často marně usměrňovat sestřiny eskapády. Je tu
totiž Pavla, Eržina nová kamarádka...

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. Její elegantní a klidná sestra Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na své kolečkové

pátek 5. kvûtna od 19.30 hodin
Koãiãí hra
abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

Pohovka s karikaturistou Mare‰em
V květnu usedne na pohovku Štěpán Mareš, český
kreslíř komiksů, veřejnosti známý především z časopisu Reflex.
Kromě Reflexu, kde publikoval seriálový komiks
Zelený Raoul, můžete jeho tvorbu znát z Lidových
novin (dříve vycházející seriál Dlouhý nos) a zábavných pořadů na TV Prima (Dementi). Štěpán
Mareš je zároveň ilustrátorem řady knih, obalů na
CD (např. Tři sestry – Průša se vrací). Již v letech
1984 a 1985 vyhrál výtvarnou soutěž Děti pozor
červená, v roce 1989 byl členem stávkového výbo-

ru na Gymnáziu Třebíč, kde studoval. Ve svých začátcích ilustroval časopis Zvonek Gymnázia
Třebíč. V letech 1990–1992 kreslil komiksy pro
časopisy Kometa, Stadión a Pivní kurýr, v letech
1993–1995 pro Nedělní Blesk a deník Práce...

úter˘ 9. kvûtna od 19 hodin
·tûpán Mare‰
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã, seniorská sleva na OSV 140 Kã

Foto Nicol Diviaková

Návrat kultovního pﬁedstavení
Monology vagíny jsou dojemnou a rozpustilou exkurzí do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny, zároveň jsou oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
Nenechte si ujít činohru, kterou do Turnova přiveze Intimní divadlo Bláhové Dáši z Prahy. Monology, které diváci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně
doslovně ze života opsanými soukromými dějinami žen. Různých žen typově i povahově, žen s růz8|
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nými osudy a různou schopností čelit osudu.
Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné
tančí na vratkém laně nad propastí citového kýče...

nedûle 21. kvûtna od 19.30 hodin
Monology vagíny
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 350 Kã / na místû 380 Kã

hudební pozvánky

Kalabis Quintet uzavírá sezónu
Poslední koncert v rámci cyklu Turnovských hudebních večerů bude hostit dechový kvintet pěti
mladých dam a především špičkových muzikantek, které toto kvinteto založily v Praze v roce 2012
pod pedagogickým vedením Štěpána Koutníka.
Zuzana Bandúrová (flétna) je absolventkou konzervatoře v Bratislavě a Akademie múzických
umění v Praze. Jarmila Vávrová (hoboj) v současné době studuje na HAMU v Praze. Anna Sysová
(klarinet) absolvovala středoškolská studia na
Hudebním gymnáziu Jana Nerudy. Denisa Be-

ňovská (fagot) je absolventkou Pražské konzervatoře. Adéla Triebeneklová (lesní roh) po absolvování středoškolských studií pokračuje v současné
době v magisterském cyklu na HAMU.

stﬁeda 3. kvûtna od 19.30 hodin
Kalabis Quintet
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 120 Kã

Laxigal
Rockeři původem nejen z Turnova vystoupí v kavárně KUS, těšit se můžete kromě převzatých věcí
i na jejich vlastní tvorbu.
Laxigal se s pokorou řadí mezi skupiny amatérských muzikantů. Svůj vznik datuje do minulosti
před jedenácti lety. Od té doby se v kapele vystřídalo mnoho členů, kromě Jožina a Franty, kteří
dodnes tvoří pevné jádro uskupení.
V dnešní době hrají ve čtyřčlenném složení.
Zpěv a kytaru obstarává Martin, vokály a druhou
kytaru Franta, basu Jožo a za bicí usedá Honza.

Hrají převážně převzaté věci, ale v repertoáru jsou
i jejich vlastní kousky a na dalších skupina pracuje. „Děkujeme všem fanouškům, kteří se dostaví
na jakékoliv vystoupení, a za jejich podporu,“ sdělují všem.

pátek 12. kvûtna od 20 hodin
Laxigal
Malá (domácí) scéna
Kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Poznejte Nordic v Nepﬁítomnosti
Druhým květnovým koncertem Malé (domácí scény) bude rockově-punkový nářez od kapely z Mnichova Hradiště, zkráceně nazývaných NvN.
Přijďte si poslechnout převzaté české i zahraniční
písně, ale i jejich vlastní tvorbu s českými texty.
V čele kapely stojí zpěvák Jarda, sólovou kytaru
dle vlastních slov „drtí“ Troolix, s doprovodnou
kytarou se oproti tomu „mazlí“ Lexll. V kapele najdeme i baskytaristu Washara, klávesistu Dach-

mha a o bicí se postará Wenny. Kapela letos oslavuje pětileté působení na scéně, přijďte je podpořit
i vy.

pátek 19. kvûtna od 20 hodin
Nordic v Nepﬁítomnosti
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
kvûten 2017
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hudební pozvánky / KCT informuje

Ivan Hlas poprvé na Stﬁelnici
Pražský rodák, písničkář a hudebník navštíví
Turnov krátce po svých třiašedesátých narozeninách (10. května 1954). Proslavila ho především
spolupráce na filmu Šakalí léta, za kterou získal
ocenění Český lev za nejlepší filmovou hudbu.
Dřív, než se Ivan Hlas začal věnovat hudbě, prošel
nesčetnými povoláními. Tím vůbec prvním byl
knihkupec – obor, který vystudoval. Přesto, že se
živil i jako pošťák, zelinář nebo kulisák, byl srdcem vždy muzikant. V lidové škole umění se naučil hrát na kytaru a v šedesátých letech (1968)
založil svou první, tehdy školní kapelu The Mice.
Později hrál například i s kapelou Yo Yo Band

lovačky Na kolena či Jednou mi fotr povídá. V současné době společně s kytaristou Norbi Kovácsem
a violoncellistou Olinem Nejezchlebou tvoří Ivan
Hlas Trio, s kterým vystupuje. V roce 2016 vyšlo
triu zatím poslední album s názvem Krásnej dar.
Písně z tohoto alba určitě také na turnovském
koncertě zaznějí.

a Ondřejem Hejmou. Jeden z největších úspěchů
přichází v roce 1993, kdy Ivan dostává nabídku ke
spolupráci na muzikálové komedii Jana Hřebejka
Šakalí léta. Každý určitě zná rock’n’rollové vypa-

ãtvrtek 18. kvûtna od 19 hodin
Ivan Hlas Trio
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 170 Kã / na místû 210 Kã

O literatuﬁe s Radkou Denemarkovou
Spisovatelka, literární historička, scenáristka,
překladatelka, dramaturgyně.
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala germanistiku a bohemistiku, působila jako
vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu
Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v Divadle Na zábradlí, externě vyučovala
tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého (2009–2014), od roku 2004 spisovatelka na
volné noze. Vedle řady monografií, odborných
studií, článků, recenzí, divadelních her a scénářů

je též autorkou románů A já pořád kdo to tluče,
Peníze od Hitlera, rozsáhlého dokumentárního
románu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra
Lébla, dvojrománu Kobold, Přebytky něhy / Přebytky lidí. Publikuje česky a německy.

stﬁeda 31. kvûtna od 19 hodin
Radka Denemarková
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Kavárensk˘ kvíz pokraãuje
Také si u televizních soutěží říkáte, že je to jednoduché a že byste určitě vyhráli? Přijďte si to vyzkoušet živě a následujte tak desítky těch, kteří si
již tuto jedinečnou zábavu vyzkoušeli.
V kavárně KUS na Střelnici se každý první čtvrtek
v měsíci koná Kavárenský kvíz. Jedná se o zábavnou vědomostní soutěž, v níž dvou až čtyřčlenné
týmy v pěti kolech odpovídají celkem na padesát
10 |
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pět otázek z různých okruhů. Přijďte si i vy ověřit
své vědomosti. Třeba se přiučíte něčemu novému.

ãtvrtek 4. kvûtna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

KCT informuje

DiverZant pﬁedstaví Urbex
Další sezóna Cestovatelského klubu bude uzavřena netradiční přednáškou. Pozvání přijala ikona
českého Urbexu DiverZant, který podá Svědectví
o kráse zániku. K objevování těchto krás je potřeba často najít notnou odvahu.
Přednáška, která nás čeká, mapuje jeden z nejprogresivnějších fenoménů dneška – Urbex (Urban
Exploration), tedy průzkum moderních ruin.
Snímky přibližují místa nahánějící hrůzu a hypnotizují svou dekadentní estetikou. Historie Urbexu
sahá až do roku 1793, kdy se Philibert Aspairt,
pravděpodobně první moderní průzkumník a katafil, ztratil v pařížských katakombách při průzkumu se svíčkou. Jeho tělo bylo nalezeno o jedenáct
let později. Český Urbex pronikl na světlo světa
o mnoho let později, v roce 1995 vznikl první
česky psaný web a až v roce 2010 vznikl web

Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017
I na podzim tohoto roku chystáme na Střelnici
oblíbené kurzy pod vedením Petra Mertlíka pro
začátečníky i pokročilé.
Kurzy budou probíhat od poloviny října do konce listopadu. Společná závěrečná prodloužená
lekce se uskuteční 1. prosince.
Výuková lekce trvá asi dvě a půl hodiny a je doprovázena reprodukovanou hudbou. Na závěrečné
lekci zahraje kapela Allegro a těšit se můžete i na

nevšední, ale i tajemné a bizarní, právě jako třeba
opuštěné stavby a vše, co v nich lze nalézt. Užívám
si tu atmosféru samoty, rozpadu, vůni zatuchliny
a záhadné zvuky, ozvěny dávné minulosti, otisky
lidí a jejich osudů, které zanechaly ve starých fabrikách, rozpadajících se nemocnicích, zapomenutých zámcích nebo opuštěných vojenských základnách,“ komentuje svou vášeň.Vydejte se s námi na
strhující cestu napříč Českou republikou okořeněnou i výletem do zahraničí.

urbex.cz, na kterém se dodnes aktivně podílí právě DiverZant. „Fotografuji přes deset let a už je to
nedílná součást mého života. Fotím vše zajímavé,

doprovodný program. Kurzovné činí 1 650 Kč/pár,
popřípadě za jednotlivou lekci 300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou prodlouženou činí 100 Kč/osoba,
účastníci kurzu mají vstup zdarma.
Přihlášky jsou k dispozici v recepci KC Turnov
nebo na www.kcturnov.cz. Přihlášky přijímáme
do 6. října.

Grafik a karikaturista
Pavel Star˘ vystavuje
v Mûstském divadle

stﬁeda 10. kvûtna od 18 hodin
Urbex – krása zániku
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Turnovsk˘ Majáles
I letos se v květnu uskuteční majáles SUPŠ
a VOŠ Turnov.
Vystupující kapely jsou tentokrát Edmond
Wells, Era Vulgaris, Žádnej Stres a Twelve bar.
V odpoledních hodinách proběhne v parku dětský
den a hudební produkci v areálu letního kina zahájí v 18 hodin Era Vulgaris.
Posledními vystupujícími budou Edmond
Wells, kteří začnou ve 21 hodin. Vstupné v předprodeji činí 80 Kč a na místě 100 Kč.

Výtvarně vzdělán v Praze, hledá Pavel Starý
i nové způsoby výtvarného vyjádření v malbě
i počítačové grafice.
Přesto zůstává zejména kreslířem, karikaturistou, ať už jako ilustrátor nebo ve své volné tvorbě,
kterou publikoval snad ve všech novinách a časopisech. Zúčastňuje se různých domácích i mezinárodních soutěží kresleného humoru, ve kterých
získal celou řadu ocenění. Výstava Kreslený humor potrvá do konce června 2017.
kvûten 2017
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Fotoklub Safír Turnov
V˘stava Kﬁivky
a Linie pokraãuje

Na Stﬁelnici
vystavuje fotograf
Alois Garamszegi

Kulturní centrum Turnov a Fotoklub Safír Turnov
vás zvou na fotografickou výstavu Křivky a Linie.
Od konce dubna jsou v kavárně KUS k vidění práce Daniely Drncové a Vítězslava Lipše. Výstava bude k vidění do konce června.

Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu
Aloise Garamszegi JEN TAK. Výstava bude zahájena ve foyer KC Střelnice ve středu 3. května
v 16 hodin a potrvá do 30. června.

Daniela Drncová o své zálibě: „Zájem o fotografování mě provází již od školních let. Začínala
jsem fotit na kinofilmy černobílé i barevné. Věnuji
se téměř výhradně fotografování přírody ve všech
ročních obdobích. Nejvíce jsem si oblíbila přírodu
Českého ráje. Rozmanitost místní krajiny je pro
mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace.“

Alois Garamszegi se narodil 30. července 1955
v Sokolově. Absolvoval Lidovou konzervatoř
v oboru výtvarné fotografie. Ve svých osmadvaceti letech začal jako fotograf pracovat. Dnes pravidelně vystavuje fotografie různých témat. Sám
o své práci tvrdí, že rád experimentuje.

Vítězslav Lipš začal fotit ve třinácti letech. Jako
většina amatérů fotil na černobílý materiál, který
si sám zpracovával. Později fotografoval také na
barevné negativy a diapozitivy, které si nechával
zpracovávat. Převážně fotografuje přírodu, krajiny, zvířata a květiny.

Prodejní v˘stava
drah˘ch kamenÛ,
minerálÛ a fosílií
V sobotu 27. května proběhne na Základní škole ve Skálově ulici od 9 do 15 hodin prodejní výstava, kterou pořádá Radek Mikule – Kámen
a Šperk ve spolupráci s přáteli turnovského kamenářství.
12 |
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„K městu Turnov neodmyslitelně patří dlouhá
historie broušení drahých kamenů. My se zde snažíme zachovat tradici výstav, kde se každoročně
setkávají sběratelé, brusiči a prodejci drahých kamenů a nabízejí své poklady k zhlédnutí i ke koupi. Až budete procházet Staročeskými trhy, přijďte
se také podívat přes ulici do Základní školy. Za
dobrovolné vstupné tu uvidíte acháty sběratelů
z Podkrkonoší i spoustu minerálů a broušených
kamenů z celého světa,“ zve pořadatel výstavy
Radek Mikule.

KCT informuje / ohlasy

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu!

pátek 5. kvûtna 2017 – Kočičí hra
(Abonentní představení + veřejnost) 380,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:

stﬁeda 10. kvûtna 2017 – Urbex – krása zániku
(Cestovatelský klub) 90,–

stﬁeda 3. kvûtna 2017 – Kalabis Quintet
(Turnovský hudební večer) 100,–

ãtvrtek 18. kvûtna 2017 – Ivan Hlas Trio
(koncert) 170,–

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 –16.00
7.30 –16.00
7.30 –18.00
7.30 –16.00
7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

nedûle 21. kvûtna 2017 – Monology vagíny
(volné divadelní představení) 350,–
pátek 26. kvûtna 2017 – Hanky Panky Show
(travesti show) 220,–
nedûle 4. ãervna 2017 – Festival na Jizeře –
Poslední ze žhavých milenců 370,–
pátek 23. ãervna 2017 – Festival na Jizeře
– Hana Zagorová (koncert) 450,–
ãtvrtek 27. ãervence 2017 – Festival na Jizeře
– Děda Mládek Illegal Band (koncert) 190,–
Urbex – krása zániku

stﬁeda 23. srpna 2017 – Festival na Jizeře
– Vše o mužích 350,–

Hana Zagorová

Férová snídanû
Turnov se díky neziskovce ZAzemí z. s. již počtvrté
připojí ke stovkám dalších měst a bude Snídat
Férově, aby podpořil fair trade výrobky a lokální
produkty.
V sobotu 13. května se v Turnově uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně Na Zemi.
Proběhne od 10.00 hodin v parku za letním kinem, v případě špatného počasí se bude snídat
v Muzeu v Kamenářském domě. Turnov se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný den i čas
sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Akce
se koná v Česku již posedmé, a to vždy na Světový
den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo
lokální. Může to být salát z quinoi, čaj či káva, bábovka s cukrem a kakaem či banány. To vše mohou
doplnit nebo nahradit lokálními produkty, jako

jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního
farmáře či farmářky.
Společným piknikem na veřejném místě tak vyjádří podporu nejen místním pěstitelům a pěstitelkám, ale i producentům a producentkám ze zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojených do
systému fair trade. Ti pak mohou pěstovat s ohledem na životní prostředí, jejich děti mohou chodit
do školy a za svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno.
„Férová snídaně začínala v roce 2011 se 41 zapojenými městy, loni už snídalo přes 6 500 lidí na
161 místech republiky. Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí a že se chtějí do
Férové snídaně zapojit,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci
koordinuje.
kvûten 2017
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov,
www.muzeum-turnov.cz
Výstavy a akce
21. dubna–24. záﬁí, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Ovce, moje ovce
Kromě historie chovu ovcí v Čechách bude představeno nejrůznější zužitkování všeho, co naši
předkové z tohoto užitečného tvora mohli získat.
Návštěvník se tak bude moci dozvědět, jak a do jaké míry se ovčí mléko zpracovávalo na sýr, tvaroh
i máslo, co pro naše hospodářství znamenala
úprava a zpracování vlny. Výstava připomene nejen samotné ovce, ale i lidi, kteří byli s jejich chovem bezprostředně spjatí.
Doprovodný program k výstavě
13. kvûtna od 10 do 16 hodin, DlaskÛv statek
Workshop s Ivou Válkovou
– praní, ãesání, spﬁádání a dal‰í
úpravy vlny

17. kvûtna od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Pﬁedná‰ka PhDr. Jiﬁího Sajbta
o stravování ve stﬁedovûku
a na poãátku novovûku
14 |
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20. kvûtna od 9 do 11 hodin, od 12 do 14 hodin
a od 15 do 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Workshop se ·árkou Bredlerovou
– m˘dlárna v ráji – v˘roba m˘dla
s lanolinem.
Rezervace nutná na tel. 736 145 354
13. dubna – 28. kvûtna, V˘stavní sál
VernisáÏ v˘stavy ve ãtvrtek 13. dubna od 16.30 hodin
Zkamenûliny – archiv Ïivota
Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková a Mgr.
Tomáš Lehotský, Ph.D. nabízejí návštěvníkům výstavy ucelené informace o rozmanitosti životních
forem v různých obdobích geologické historie.
V úvodu výstavy je na příkladech objasněn vznik
zkamenělin jako naprosto výjimečného přírodního jevu.
Návštěvníka výstavy jistě zaujme efektní kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor, dále pěkné zkameněliny amonitů, ryb a ukázky prvohorní flóry. Součástí výstavy je i iluze pravěkého
moře.
Závěr výstavy patří zástupcům nejmladších
čtvrtohorních savců a improvizované kvarterní
jeskyni dominuje úplná lebka jeskynního medvěda.
stﬁeda 3. kvûtna od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Kﬁest knihy âínsk˘ deník
Lumíra Jisla z let 1957–1958
Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., český buddholog
a religionista, představí čerstvě vydané knižní
zpracování Čínského deníku Lumíra Jisla. Letos
uplyne šedesát let od půlročního pracovního pobytu předního československého archeologa
Lumíra Jisla (1921–1969) v Čínské lidové republice.
Soukromý deník si Lumír Jisl vedl pravidelně,
zapisoval si každý den do dvou kapesních zápisníků, které se zachovaly v jeho pozůstalosti a díky
péči obou jeho dcer nyní spatřují světlo světa.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hod.

DlaskÛv statek v Dolánkách
Stálá expozice „Já, Josef Dlask –
návrat hospodáﬁe“
Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila
svým významem i proslulostí celou lokalitu, v níž
se nachází. V případě Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova se to tak skutečně stalo. Nejen
proto, že tato Národní kulturní památka patří
k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám
lidové architektury celého severočeského regionu.
DlaskÛv statek otevﬁen
dennû kromû pondûlí od 9.00 do 16.00 hodin
sobota 27. kvûtna od 10 hodin
nedûle 28. kvûtna od 10.30 hodin
Mûstsk˘ park a Atrium Muzea
Staroãeské ﬁemeslnické trhy
Turnov 2017
Dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla, tím
jsou Staročeské řemeslnické trhy v Turnově, které
pokračují již svým XXIII. ročníkem. I tentokrát
návštěvníky zavedou do světa tradičních řemeslných technik, materiálů a nádherných výrobků.
Staročeské řemeslnické trhy jsou přehlídkou rozmanitosti řemeslné výroby nejen našeho regionu
ale i celé České republiky. Návštěvníky čekají dvě
desítky vystoupení v podání hudebních skupin
a divadelních společností. Novinkou letošního
ročníku bude scéna loutkového divadla u Kamenářského domu, která bude po oba dva dny věnována dětskému divákovi. Program naleznete na
samostatných plakátech.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 2. kvûtna od 10 hodin
Do ‰kolky v Turnovû
Jak se připravit na vstup do školky. Setkání s místostarostkou a speciální pedagožkou Mgr. Petrou
Houškovou.
stﬁeda 3. kvûtna od 10 hodin
Bﬁí‰ko na bﬁí‰ko – no‰ení dûtí
Proč je dobré nosit miminka od narození? Jak nošení prospívá miminku a mamince? V čem a jak
nosit, aby to bylo bezpečné a pohodlné pro oba?
Beseda s laktační poradkyní Mgr. Martinou Peukerovou.
pátek 5. kvûtna od 9 do 12 hodin
Hrátky s náruãí
I Náruč se se svým programem pro děti opět připojí k oslavě Dne vítezství a ukončení druhé světové války v Evropě.
stﬁeda 10. kvûtna od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Mgr. Martinou Peukerovou.
Objednání na tel. 777 419 499 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

pondûlí 15. kvûtna od 10 do 15 hodin
Den otevﬁen˘ch dveﬁí Centra
podpory náhradní rodinné péãe
Náruč doprovází pěstounské rodiny. Přijďte a my
Vám ukážeme, co vše se za doprovázením a pěstounstvím skrývá.

úter˘ 23. kvûtna od 16 hodin
Dûtské zlozvyky – Jak na nû?
Nejčastější zlozvyky a jejich příčina, Jak je odnaučit citlivě, včas a jednou pro vždy. Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou. Cena
30 Kč.

stﬁeda 17. kvûtna od 19.30 hodin
Cyklická Ïena
Je Vám Váš menstruační cyklus spíše na obtíž?
Večer pro ženy s Mgr. Martinou Peukerovou. Rezervace na naruc.turnov@seznam.cz.

úter˘ 23. kvûtna od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život.
Cena 100 Kč. Přihlášení nutné na naruc.turnov@seznam.cz.

pátek 19. kvûtna od 8.30 do 13.30 hodin
Prevence koÏních onemocnûní
nohou
Individuální konzultace s pedikérkou Eliškou
Richtrovou. Cena 300 Kč. Rezervace na tel.: 608
968795 nebo v CPR Náruč.
pátek 19. kvûtna od 10 hodin
Tvoﬁivost a nadání
Každé dítě si nese nějaké nadání a bylo by hříchem
ho nepochopit a nepodpořit. Cena za akci 30 Kč.

nedûle 28. kvûtna od 9.45 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem
/ ADHD
Výlet na raftech z Malé Skály do Dolánek. Sraz
v 9.15 hodin na Malé Skále – půjčovna Klokočí.
Rezervace nutná! Více informací a rezervace na
e-mailu: alena.malinova@centrum.cz.
Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové
stránky www.naruc.cz.

pátek 12. kvûtna od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
pátek 12. kvûtna od 10 hodin
Návrat na trh práce – Sebeprezentace
na pﬁijímacím pohovoru
Setkání s nezávislými kosmetickou poradkyní
Ing. Jitkou Meierovou.
pondûlí 15 kvûtna od 10 do 12 hodin
Den rodiny
Dopolední program pro rodiče s dětmi. Cestička
s úkoly, setkáními s drobnými živočichy a odměnou na závěr.
kvûten 2017
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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
ãtvrtek 11. kvûtna od 7.30 hodin do 18.30 hodin
Zájezd pro seniory, Dobﬁí‰
a Památník Karla âapka
Zájezd pro seniory ve spolupráci s městem
Turnov, odborem životního prostředí. Program na
www.turnov.cz, nebo na www.knihovna.turnov.cz.
nedûle 14. kvûtna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna m˘dlová a dáreãková
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Společné
vyrábění dárečků pro maminky k svátku matek,
doplněné výrobou krásných voňavých mýdel.
Lektorky E. Šrajerová, S. Bakešová a I. Dalerová.
pondûlí 15. kvûtna od 14 hodin, penzion V˘‰inka
stﬁeda 17. kvûtna od 14 hodin DD Pohoda
ãtvrtek 18. kvûtna od 14 hodin Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova
Za bohatstvím Sibiﬁe
Mineralogicko-cestopisná přednáška Mgr. Jana
Bubala o zážitcích z cest za sběrem minerálů.
Určeno pro obyvatele penzionů, Klub aktivní senior, DD Pohoda a ostatní zájemce z řad veřejnosti.
úter˘ 16. kvûtna od 19.00 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – KﬁiÏovatky
mezi ﬁádky
Hudebně poetický pořad s básníkem, muzikantem, pedagogem a zajímavou osobností Marka

Krásné nové stroje
ve stodole
Legendární skupina, která v 80. letech patřila
k průkopníkům české nové vlny, vystoupí
13. května ve Střížovicích u Pěnčína. Muzikanti
zahrají v rámci cyklistického klání „STŘÍŽOVICKÝ UPOCENEC“.
Už tradičně si návštěvníci každoročních výběrových koncertů zajišťují vstup do koncertní stodoly absolvováním šedesátikilometrové kilomet16 |
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Šlechty. Uvedení básnické sbírky Křižovatky mezi
řádky. Doplněno prodejem knihy a autogramiádou.
pondûlí 22. kvûtna–stﬁeda 24. kvûtna od 8.30 hodin
Toulky Turnovem
Literárně laděné procházky naším městem s průvodním slovem nejen o literárních osobnostech
Turnova. Provází Eva Kordová.
stﬁeda 24. kvûtna od 18 hodin, ãítárna knihovny v oddûlení
dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ
Květnové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. Píšete? Přijďte představit svou tvorbu,
diskutovat o psaní a literatuře a snad i načerpat
novou inspiraci. Přátelská setkání nad šálkem čaje jsou určena všem (nejen) začínajícím básníkům
nebo prozaikům od patnácti let.
pondûlí 29. kvûtna od 16 hodin, knihovna v prostorách Z·
v Ale‰ovû ulici, Turnov II
Pohádkov˘ podveãer – Plechové
pohádky
Poslední pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi
v prvním pololetí roku je věnován dětem k svátku.
pondûlí 29. kvûtna od 18 hodin, prostory Z· v Ale‰ovû ulici
Turnov II
Nad kronikou mûsta Turnova
Zajímavé setkání s kronikářkou města Turnova
Mgr. Alžbětou Kulíškovou a fotografem Pavlem
Charouskem. Zveme všechny zájemce, kteří mají

zájem vědět, jak se tvoří kronika, která dokumentuje dění v našem městě pro budoucí generace.
úter˘ 30. kvûtna od 18 hodin, ãítárna knihovny v oddûlení
dospûl˘ch
âtenáﬁsk˘ klub aneb povídání
o knihách
Setkání čtenářů nad oblíbenými knihami, tentokrát na téma Bestsellery posledních let.
V˘stavy
Galerie Na Schodech – hlavní budova knihovny, Jeron˘mova 517
Svět našima očima
Výtvarné práce žáků ZŠ 28. října Turnov.
Nové knihy
Alison Anderson – Letní host
Michaela Hrachovcová – Zrzečka pod hvězdami
Jaroslav Kocourek – Stará řemesla
Hanna E. Lindberg – Stockholm – Přísně tajné
Michal Šefara – Podsvětí
rové trasy na Pláně pod Ještědem a zpět. Letos trasu absolvují také handicapovaní cyklisté z týmu
Černí koně. Ti s těžkým handicapem pojedou
zkrácenou verzi. Tito borci potřebují pomoci v těžkých výjezdech a v případě nečekaných komplikací. V případě, že chcete přispět svou pomocí, prosím kontaktujte přímo Karolínu z Černých koňů
(karolina@cernikone.cz)
Zkrátka, jste zváni. Přijďte si zasportovat ať sólo, nebo si zajeďte 25 km s Černým koněm a večer
si užijte muziku, která v tomto kraji tak často ke
slyšení není. Informace na www.1strizovicka.cz.
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Îlutá ponorka Turnov
svc.turnov@gmail.com, tel.: 603 293 957

stﬁeda 24. kvûtna od 13.30 do 18 hodin
Origami v parku
Výtvarný happening v rámci celostátní akce
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
Budeme nejen skládat, ale také učit skládat kohokoli, kdo půjde okolo a bude mít chuť se k nám připojit.
V parku za letním kinem pod červeným bukem

pátek 5. kvûtna od 9 hodin
Sazka olympijsk˘ víceboj –
okresní kolo Z·
Závody pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho.
Městský stadion L. Daňka Turnov
stﬁeda 10. kvûtna od 17.30 do 20.30 hodin
stﬁeda 24. 5. od 17.30 do 20.30 hodin
Dvoudenní kurz keramiky –
struktury pﬁírody
Kurz keramiky zaměřený na využití přírodních
materiálů k vytvoření zajímavých struktur povrchu.
Kurz vede zkušená lektorka Dana Kupkárová.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena za celý
kurz 400 Kč/osoba. Závazné rezervace na mailu
ladicka@email.cz nejpozději do pondělí 8. května.
Keramická dílna ve Žluté ponorce
stﬁeda 10. a ãtvrtek 11. kvûtna od 9 hodin
Pohár âeského rozhlasu v atletice
Atletické závody pro základní školy.
Městský stadion L. Daňka Turnov

Vzdûlávací centrum
Turnov

Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, e-mail: info@vctu.cz
Za jeden provaz
Pod tímto názvem se skrývá jeden z našich projektů, který je určen mateřským školám Libereckého
kraje. Je zaměřený na předávání a sdílení zkušeností mezi učitelkami jednak ve vlastní školce,
jednak mezi kolegyněmi z dvaceti dalších zúčastněných MŠ.
Aby zkušené paní učitelky mohly předávat své
dovednosti a metodickou pomoc ostatním, vzdě-

úter˘ 16. kvûtna od 14 do 17.30 hodin
Dílna ruãnû papírová
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet, udělat papír vlastníma rukama. Budeme
tvořit nejen listy papíru, ale také tácky, korálky
a další pěknosti, které nás napadnou. Vítáme zájemce všeho věku. Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.
Výtvarná dílna nebo dvorek Žluté ponorky
úter˘ 23. kvûtna od 9 hodin
Atletické skotaãení pro nejmen‰í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci
Memoriálu Ludvíka Daňka.
Městský stadion L. Daňka Turnov

lávají se nejprve samy v metodách mentoringu,
který se v současné době stává jedním z nástrojů
vedoucích ke zkvalitňování pedagogické práce
a ke zlepšení práce celého týmu.
V projektu bude během jednoho roku proškoleno celkem dvacet devět interních mentorů, kteří
se budou v dalších letech věnovat svým kolegyním
a předávat jim základní kompetence ve třech oblastech – ve čtenářské pregramotnosti, v matematické pregramotnosti a v podpoře k větší individualizaci vzdělávání.
Děti si budou moci sofistikovaně hrát a paní učitelky si s nimi dokážou odborněji poradit, protože se seznamují s nejnovějšími poznatky a meto-

sobota 10. ãervna od 14 hodin
Den dûtí s Ponorkou
Slavíme Den dětí. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, ukázky techniky, občerstvení pro
velké i malé. Akci realizujeme ve spolupráci
s mnoha spřátelenými organizacemi z Turnova
i okolí.
Park za letním kinem
pondûlí 24. – pátek 28. ãervence
Z pohádky do pohádky aneb
v˘roba krásn˘ch loutek a hraní si
s nimi
Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let. Program
denně od 8 do 16 hodin.
Kapacita 15 dětí, Cena: 1 500 Kč.
Více informací na webu Žluté ponorky v sekci
Tábory.

dami, jak je motivovat, vést a vzdělávat, aby
všechny obstály ve škole.
Jaroslava Dudková, Vzdělávací centrum Turnov
Akreditované vzdûlávací
programy pro pedagogy M·
• Rozvoj matematické pregramotnosti (16 vyuč.
hodin, 19. a 31. 5. 2017)
• Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky (16 vyuč. hodin, 20. a 21. 9. 2017)
• Osobnostně-sociální rozvoj předškolních pedagogů (16 vyuč. hodin, 3. a 4. 10. 2017)
• Individualizace vzdělávání v předškolním věku
(40 vyuč. hodin)
kvûten 2017
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

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

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patře infocentra)
V˘stava poãítaãové grafiky
studentÛ SUP· a VO· Turnov
Výstava představuje studentské projekty, které
vznikly během výuky v předmětech informačně
technologického základu a počítačové grafiky pod
vedením zkušených pedagogů Mgr. Františka
Kocourka a Mgr. Lukáše Kočvary. Rozvoj výtvarných schopnosti žáků s využitím moderních digitálních technologií je ve 21. století nutností. Žáci
se seznamují se základy designu, počítačové grafiky, typografie a 3D modelování. Výstavu můžete
zhlédnout do konce měsíce května 2017.

zapůjčená z Ústavu pro studium totalitních režimů „Židé v gulagu: Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období 2. světové
války.“ Autoři výstavy, historici Adam Hradilek a Jan
Dvořák ve spolupráci s občanským sdružením
Gulag.cz mapujícím osud československých občanů v sovětských táborech využili rozmanitých
zdrojů informací: nově objevené dokumenty z archivu sovětské komunistické tajné policie NKVD,
archivní dokumenty z Užhorodu a Lvova, dokumenty z Vojenského historického ústavu či osobní
vzpomínky pamětníků. Výstava bude přístupná
v květnu a červnu na ženské galerii denně kromě
pondělí. Vernisáž proběhne 11. května od 16 hodin.
21. kvûtna od 17 hodin
Musica Dolce Vita – Písnû beze slov
Soubor Musica Dolce Vita působí na české hudební
scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky
koncertů. Tento soubor tvoří harfenistka Zbyňka

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

Poradna pro
závislosti Turnov
Skálova 466, Turnov, tel.: 732 315 635
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www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254
Otevírací doba v kvûtnu: dennû mimo pondûlí 9.30–17.00 hodin
(poslední prohlídka v 16.30 hodin). O svátcích 1. a 8. kvûtna,
které pﬁipadají na pondûlky, je hrad otevﬁen!
1. kvûtna od 14 hodin
Máj
Melodram na báseň Karla Hynka Máchy v nastudování hudebního skladatele, režiséra, dramaturga a pedagoga Zdeňka Zahradníka. Hudebně-poetické obohacení a zpříjemnění prvomájového
dne. Vstupné: 80 Kč.

3. ãervna od 10 do 16 hodin
Dûtsk˘ soubor historického ‰ermu
Dětský soubor historického šermu Corvus Mortem při turnovském středisku Žlutá ponorka
předvede ukázky svého šermířského umění.
Zájemci z řad dětí si budou moci vyzkoušet základy výcviku pážat.

Synagoga Turnov zahájí sezonu výstavou
Îidé v Gulagu
V květnu otevírá místním i přespolním návštěvníkům své dveře Synagoga Turnov, aby je potěšila
nejen krásou svého interiéru a exteriéru, ale i četnými kulturními akcemi. První akcí bude výstava
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Hrad Vald‰tejn

20. kvûtna od 10 hodin
Vald‰tejnská pouÈ
Třetí obnovená valdštejnská pouť. Prodej řemeslných výrobků a regionálních produktů.

Synagoga Turnov

Poradně pro závislosti se v Turnově daří
Od léta minulého roku funguje v Turnově poradna
pro osoby, které mají problémy se závislostí na
hracích automatech či online sázení. „Přijít mohou ale i ti, kterým se nedaří udržet míru v popíjení alkoholu či užívání jiných návykových látek a je-

Šolcová, mezzosopranistka Daniela Demuthová
a flétnistka Žofie Vokálková. Trio se věnuje interpretaci hudby všech stylových období a prezentuje se širokou škálou tematických koncertů. Vstupné 100 Kč.

jich blízcí,“ říká terapeutka poradny Adéla Paulík
Lichková. Poradnu provozuje nezisková organi-

zace Advaita, která se pomoci lidem se závislostí
věnuje už 20 let. Vedle turnovské poradny (kde
poradenství probíhá zcela zdarma) otevřela
Advaita i další poradny v několika městech Libereckého kraje, turnovské poradně se však nebývale daří. „Není to proto, že by tu tzv. drogová scéna
byla natolik alarmující, vnímám spíš velkou odvahu a otevřenost místních lidí, kteří se nebojí přijít
a mluvit o tom, co se jim děje, s čím mají potíže,
což na menších městech není obvyklé,“ dodává
Lichková.

ohlasy / inzerce

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
9.00 do 16.30 (zaãátek poslední prohlídky).
Novogotick˘ klenot RohanÛ
(základní trasa)
Obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny
19. století, kdy zámecký exteriér i interiér byly
v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Technopolis
Výstava v bývalé konírně, kde uvidíte patentovou
kancelář, Starý Svět s vynálezy vědy a techniky 19.
století a Nový Svět reprezentující 20. století. Je určena pro děti i dospělé.

Kulturní akce:
13.–14. kvûtna od 9 do 16 hodin
VII. Svatební dny na zámku Sychrov
Pro všechny nevěsty, ženichy a svatební organizátory, kteří plánují svatební obřad na zámku Sychrov, proběhnou tzv. svatební dny, kdy si budete
moci prohlédnout zámecké prostory nazdobené
a připravené pro obřad. Přijeďte a rozhodněte se, zda
bude právě zámek Sychrov tím místem, kde si chcete říct své ANO. Mediální partner RCL Liberec.
13. kvûtna od 18 hodin, oranÏérie
Procházka ãeskou operetou
Účinkují: Lubomír Havlák – tenor, Zora Jehličková – soprán, Irena Havláková – klavírní doprovod. Na programu jsou díla Oskara Nedbala,
Karla Hašlera a Rudolfa Piskáčka.
Jednotné vstupné: 150 Kč.

Zavedená firma se sídlem
v Pûnãínû u Turnova
hledá
nového zamûstnance

OBRÁBùâ KOVÒ – NÁSTROJA¤

20. kvûtna od 20.30 hodin v zámeckém parku
HrÛza na zámku
Oslava 20 let Michala Hrůzy na scéně a turné
k novému albu.
27. kvûtna od 18 hodin, zámecká kaple
Autoﬁi na‰ich srdcí
Účinkují: Karel Voříšek – umělecký přednes,
Radek Krejčí – basbaryton. Martin Moudrý – varhany. Jednotné vstupné: 150 Kč. Vstupenku možno zakoupit přes www.evstupenka.cz.
27.–28. kvûtna od 9 do 16 hodin
Pohádkov˘ park
Akce k Mezinárodnímu dni dětí plná her a soutěží
s pohádkovými bytostmi. Součástí akce bude
čokoládová bitva. Vstupné: dospělí: 60 Kč, děti
40 Kč. Mediální partner RCL Liberec.

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

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

Praxe v oboru vítána.
Pouze ranní smûna, rÛznorodá práce.

Více na www.fbsystem.cz
tel. 723 204 383

Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz
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VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836, 511 01 Turnov
přijme:

seﬁizovaãe/obsluhu vakuov˘ch lisÛ
vícesměnný provoz
zaučíme

▼▼▼

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Termín: ihned

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

Informace: 481 354 142, info@vyvaplast.cz

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Restaurace bowling
Sedmihorky
Vás zve na

Nové menu

stﬁedoevropské kuchynû
od 5. kvûtna 2017
Otevﬁeno
út– ãt 11–22 hodin
pá, so 11–23 hodin
ne
11–20 hodin
Rezervace na tel. 481 389 044, 739 037 330
www.bowlingsedmihorky.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2017

Pomozte najít ﬁe‰ení místo
betonového bazénku
na sídli‰ti U NádraÏí
Město Turnov se v letošním roce zaměřilo na pokračující práce v oblasti Turnova II. Kromě diskusí ohledně
občanské vybavenosti a regenerace sídliště se zde nachází i dlouhodobě neutišené zákoutí betonového bazénku.

Turnov II. se sídlištěm U Nádraží tvoří významnou část města Turnova. Dlouhodobě zde probíhají postupné kroky ke zlepšování zdejšího života.
Sídliště U Nádraží je však také známé svým beto-

novým bazénkem, který v této chvíli není využíván
ke svému původnímu účelu. V dobách, kdy byl betonový bazének napuštěn, fungoval jako příjemný
rybníček plný ryb. Nicméně poslední dvě desítky

let je bazének bez svého využití a postupně chátrá.
O změně tohoto prostor se vedou debaty již dlouhá léta a vzniklo i několik studií.
První studie na úpravu bazénku vznikla zhruba
v roce 1997 od Sdružení architektů urbanistů Liberec, kteří bazének chtěli revitalizovat a vytvořit
další vodní prvek. Postupem doby přicházely další
varianty úprav. Jedna studie navrhovala v prostoru sídliště vytvořit přírodní biotop, který zcela nahrazoval stávající betonový objekt. Dřívější městský architekt J. Patrný zde také navrhoval vytvořit
muzeum turnovských miniatur pod širým nebem.
Starosta města Tomáš Hocke dokonce již před
třemi lety, při stavbě waldorfské školy, navrhoval
bazének zavézt zeminou. „Tehdy zazněl názor, že
zavezení bazénku je málo a je třeba na stávající
místo vymyslet veřejný prostor, který oblast obohatí,“ vzpomíná starosta.
V současnosti byla vypracována studie od architektonického studia AND, kterou na veřejném
setkání v prostorách jídelny ZŠ Skálova v Alešově
ulici představili architekti Jaromír Kosnar a Ondřej Smolík. Studie ruší neutišený stav betonového
bazénku společně s mostkem, čímž se eliminuje
problém místních obyvatel s nevzhledným prostorem, který využívá mládež jako provizorní skatepark.
Na místě bazénku nebo v jeho blízkosti počítá
studie s vytvořením nového veřejného prostoru se
zpevněnou plochou, do které by byly zabudovány
vodní trysky. Vodní prvek přináší příjemné oživení
prostoru s využitím osvěžení v letních měsících.
V zimním období však prostor zůstane dále využitelný jako zpevněná plocha pro hraní dětí nebo
místo setkávání se.

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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, OSM, ateliér AND, Pojizerské farmáﬁské trhy.
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Při zpracovávání studie vznikla také vize upravit prostor před prodejnou Billa. Během provádění analýzy prostoru přišli architekti se zajímavým
konceptem zvětšení chodníkové části před prodejnou, čímž se vytvoří příjemný a vzdušný prostor
nejen pro setkávání, ale hlavně pro pohodlný pohyb obyvatel sídliště, školáků, sportovců a v neposlední řadě také cestujících. „Nesmíme zapomínat, že tento prostor by měl být také důstojným
místem nejen pro místní obyvatele, ale také pro
návštěvníky Turnova a čekající cestující na další
spoj, protože v blízkosti je důležitý dopravní uzel,“
vysvětlili architekti. Studie představuje místo
před Billou jako centrum sídliště a parku s možností odpočinku a současně jako hlavní spojnici
pro pěší. Nynější podoba studie počítá svým zása-

Pozvánka na
Den oslav vítûzství
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy dne státního svátku, které se letos uskuteční netradičně
již v pátek 5. května 2017.
Den oslav vítězství proběhne tradičně ve
Skálově ulici od 9.00 hodin ráno. Po celé dopoledne budou k vidění ukázky historické vojenské
techniky a prezentovat se budou i aktivní zálohy
Armády České republiky. Pro děti z mateřských
a základních škol jsou připravena divadelní představení s nafukovacími loutkami, které předvede
divadlo Rolnička z Liberce.
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hem s otevřením, provzdušněním, prosvětlením
a hlavně zútulněním pro všechny návštěvníky.
Prostor bazénku je již dlouho neutišeným místem, ale pro vedení města je důležitá reakce obyvatel a smysluplnost tohoto prostoru i s ohledem
na revitalizaci sídliště a probíhající diskusi k občanské vybavenosti. Z veřejného projednání vzešly otázky, které je třeba zodpovědět. Starosta
města Tomáš Hocke tímto vyzývá a prosí všechny,
kterým není tento prostor lhostejný, aby vyjádřili
svůj názor v anketním šetření, které má za cíl určit
přínos současné studie a směřování úprav tohoto
veřejného prostoru. Hlasování veřejnosti je možné na webových stránkách města Turnova do
19. května 2017.
Děkujeme za Váš názor.

V 11.30 hodin proběhne dechové vystoupení
žáků ze Základní umělecké školy Turnov pod vedením Jiřího Richtera. V přesné poledne začne pietní
vzpomínka s kladením věnců u pomníku padlých.
Všichni jste srdečně zváni.

Vyvûsme vlajku pro
republiku
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příležitosti oslav Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku.
Již pátým rokem přichází starosta města s kampaní, kterou se snaží vzbudit v obyvatelích města
pocit hrdosti a vlastenectví. „Je třeba si připomínat všechny, kteří odešli bojovat za svobodu, kterou dnes máme. Nikdy nesmíme zapomínat na
osud vojáků, našich sousedů a rodin, kteří obětovali naší vlasti život nebo že místo společenského
uznání skončili ve věznicích a pracovních táborech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa.
Někteří z nich byli popraveni, jiní byli doživotně
perzekuováni a další museli zvolit exil,“ vysvětluje
starosta Tomáš Hocke.
Vlajku si zájemci mohou vyzvednout zdarma na
sekretariátu vedení města na turnovské radnici.
Zde je připraveno padesát státních vlajek pro ty,
kteří se chtějí připojit k oslavám státního svátku

vyvěšením symbolu naší země. Vyzvedávat vlajky
můžete od pondělí 24. dubna 2017.

Starosta zve obãany
Dalimûﬁic na
pravidelné setkání
Starosta města Tomáš Hocke zve občany Daliměřic na další pravidelné setkání.
Ve středu 10. května 2017 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Daliměřice setkání starosty
s občany. Přijďte podiskutovat o tématech, které
vás v lokalitě trápí nejvíce a poslechnout si novinky nejen z radnice.
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Noc s Andersenem a pohádkou âtyﬁlístek
pﬁilákala rekordní poãet dûtí
Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily
17. ročník Noci s Andersenem u historicky prvního
stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě
před 12 lety u Městské knihovny Antonína Marka
v Turnově.
Pohádkové postavy z knih po roce ožily díky dětem, které se do nich převlékly. Byly to hlavně postavičky z časopisu Čtyřlístek, který vychoval již
třetí generaci čtenářů. Fifinky, Myšpulíni, Bobíci
a Piňďové, všude jich bylo plno. Netrpělivě očekávaly příchod krále a královny z říše všech krásných
a hlavně pohádkových knížek. Tradičně přišly pozdravit tuto akci významné osobnosti města
a hosté. Nad letošní Nocí s Andersenem přijal záštitu starosta města Turnova Tomáš Hocke, místostarostka Petra Houšková, senátor Jaromír Jermář,
spisovatelka Petra Braunová a ilustrátor a duchovní otec Čtyřlístku Jaroslav Němeček. Pozvání
přijal také trojnásobný mistr světa bike trialu
Martin Šimůnek, který se stal kmotrem celé akce.
Pohádkový průvod se po úvodním a zábavném
zahájení vydal na svou tradiční pouť Skálovou ulicí.
Král a královna za doprovodu Rytířů turnovského
meče, mažoretek Perliček, Trubačů Českého ráje
a všech letošních spáčů. Nálada byla skvělá, protože počasí bylo přenádherné, téměř letní a slunce
zářící. Proto se k průvodu postupně přidávali další
a další účastníci. Velkou událostí letošního ročníku Noci s Andersenem bylo opět zasazení nového
stromu Pohádkovníku, kterým se stala Kdouloň

obecná. Strom byl vysazen na počest nejen 17. ročníku Noci s Andersenem, ale také k významným
výročím roku 2017. Kmotrem stromu se stal
Martin Šimůnek a přivítal jej do života s přáním,
ať se pod ním nejen daří pohádkám, ale hlavně dobrým lidským vlastnostem, dětem a knížkám. Děti
demokraticky rozhodly, že tento v pořadí čtrnáctý
Pohádkovník bude zasvěcen Čtyřlístku. Čtveřice
postaviček tak ozdobí svou stálou přítomností
tento pohádkový strom. Na náměstí Českého ráje
u kašny předal starosta vládu nad městem všem
účastníkům Noci s Andersenem. Součástí pohádkového programu bylo vystoupení nejmenších, ale
i velmi zkušených mažoretek Perliček, které každý
rok mají něco nového ve svém repertoáru. A pak
už nastoupil a hrátky s knihou i své jezdecké umění na kole předvedl nejen v roli Večerníčka, ale též
pod kouzelným kloboukem pana Andersena, Martin
Šimůnek. Bylo to úžasné a děti byly nadšené. Na
závěr Rytíři turnovského meče, tancem v dobových
rytířských šatech nadchli všechny přítomné a hlavně děti. Roztančili celé náměstí Českého ráje.
Našel se čas i na předání pamětních glejtů
všem, kteří s námi po řadu ročníků tvořili program. Rozchod na spací místa, kterých bylo v letošním roce rekordně celkem devět, provázela celostátní znělka Noci s Andersenem. Tuto znělku
složil turnovský hudební skladatel Martin Hybler
právě před deseti lety v roce 2007. Další program
pro nocující děti se odehrál v městském divadle.
Děti si užily pohádku v podání Divadla Čtyřlístek
Praha. Ovšem už tam se stala zvláštní věc, ztratila
se Fifinka. A tu musely děti najít až v dalším programu. Na spacích místech v našem městě pokračovaly další akce a to soutěže, stezky odvahy
a noční čtení pohádek.
A jaký byl závěr v knihovně? Poznávací stezka
na motivy časopisu Čtyřlístek, znalostní testy, tvoření komiksů, doplňování „pohádkových doplňovaček“ a hry na postřeh. Stále to ale nestačilo na
nalezení Fifinky, která zmizela i s pokladem.
Nakonec jsme zavolali tísňovou linku policie a za

pomoci psovoda se psem byla Fifinka nalezena.
Poklad byl tedy také zachráněn. Pak už jen převléknout se do pyžamek a připravit se na noční
čtení s pohádkovou babičkou, knihovnicí, policistou a samotnými dětmi.
Je třeba poděkovat všem našim spolupořadatelům, příznivcům a sponzorům. Děkujeme za finanční podporu. Jmenovitě Město Turnov, Odbor
životního prostředí, Dorty z ráje, Pekárna Mikula,
Nářadí Jiránek, Kulturní centrum, s. r. o. Turnov,
zahradnictví Hájek, Technické služby Turnov, Městská policie. Děkujeme dalším sponzorům, díky
kterým mohl být uskutečněn bohatý doprovodný
program. Grupo Antolin Turnov, s. r. o., ZIKUDA
– vodohospodářské stavby spol. s r. o., CRYTUR,
spol. s r. o., Partners Turnov, Tiskárna Apromotion,
Pivovar Rohozec, a. s., TREVOS, a. s.,Moštovny
Lažany, Sportinline, Ovoce & zelenina Hajn. Děkujeme celému týmu spolupracovníků a pomocníků
nejen z knihovny, ale také z řad maminek a dalších
dobrovolníků. Děkujeme všem základním školám,
jmenovitě ZŠ Žižkova, také těm nejmenším Centru
pro rodinu Náruč, MŠ Sluníčko Kosmonautů.
Nûco málo ze statistiky:
V pohádkovém průvodu se účastnilo něco kolem
750 dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem spalo
v Turnově 464 dětí a další pomocníci a pedagogický dozor v celkovém počtu 52. Celkem tedy 496
účastníků na spacích místech. Za celý tým Noci
s Andersenem 2017 Eva Kordová.
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Ke dni uãitelÛ byli ocenûni pedagogiãtí
pracovníci

Odbor školství, kultury a sportu připravil u příležitosti dne učitelů každoroční oceňování pedagogických pracovníků turnovských škol.
V Turnově je dlouholetou tradicí oceňovat pedagogické pracovníky, kteří svým přístupem k žákům a způsobem výuky vynikají. Předání ocenění
proběhlo na turnovské radnici v pondělí 27. března 2017 za účasti vedení města, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Martiny Markové a ředitelů a zástupců jednotlivých škol. Termín setkání
je vybírán dle výročí narození Jana Amose
Komenského, který se stal učitelem národů, a připadá na 28. březen.
V úvodu setkání přivítal starosta města Tomáš
Hocke oceněné pedagogy a pohovořil také jako
otec tří dětí o práci učitelů. „Nejvíce nás těší, když
naše děti chodí do školy s nadšením,“ uvedl starosta. Dále se slova chopila místostarostka Petra

Houšková, která vyzdvihla zvyšující se okruh výjimečných osobností z řad pedagogických pracovníků. „V letošním roce máme tu čest ocenit nejen
vynikající pedagogy, ale také vychovatelky ve školních družinách a asistentku pedagoga,“ řekla místostarostka.
Dále následovalo samotné předání ocenění
v podobě upomínkového pamětního listu, knižní
publikace a květiny. Mezi letošní oceněné patří:
• Věra Rojíková ze ZŠ Skálova
• Kateřina Málková ze ZŠ 28. října
• Mgr. Radmila Kokešová ze ZŠ Žižkova
• Miroslava Adamenko ze ZŠ Zborovská
• Jana Jirmanová a Jana Kobosilová z MŠ a ZŠ
Sluníčko
• Pavel Šilhán ze ZUŠ Turnov
Po předání následovala neformální diskuse nejen
o školství. Místostarostka vyzdvihla nedávné ús-

pěchy z jednotlivých škol jak na úrovni místní, tak
celostátní. K úspěšným studentům a žákům ve vědomostních i jiných disciplínách se připojil i oceněný Pavel Šilhán. Za své padesátileté působení
v umělecké škole Turnov byl oceněn i Libereckým
krajem ve středu 29. března 2017. Sám Pavel Šilhán však nemluvil o sobě, ale právě o úspěších nadaných a pilných žáků.
„Za dobu mého působení se ještě nestalo, že by
dva naše orchestry postoupily do celostátního kola. Úroveň nejen mladých hudebníků, ale i zázemí
umělecké školy je na velmi dobré úrovni i třeba
v porovnání s podmínkami v zahraničí,“ uvedl
Pavel Šilhán.
Kromě zdarů v soutěžích se musíme zmínit
o spolupráci České filharmonie se studenty základních uměleckých škol. Turnovští muzikanti
budou také součástí tohoto projektu a již 4. června
vystoupí v pražském Rudolfinu.

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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V Turnovû II. pﬁivítaly dûti nová hﬁi‰tû
Ve středu 12. dubna odpoledne se v Turnově II.
slavnostně otevřela nová dětská hřiště
Před velikonočními prázdninami se za účasti necelé stovky dětí a dospělých otevřela dvě dětská
hřiště a jedno workoutové hřiště s cvičebními prvky pro starší děti a dospělé. V prostoru zahrady ZŠ
Skálova v Alešově ulici bylo dokončeno dětské
hřiště pro účely školy. V přilehlém veřejném prostoru vyrostlo unikátní dětské hřiště v podobě tříhlavého draka. Drak nahrazuje dosluhující hřiště
hrad v prostoru na sídlišti, které přitahovalo nezvané návštěvníky.
V úvodu otevření pronesl pár slov starosta města Tomáš Hocke, který vyzdvihl umístění nového
hřiště, které je pod dohledem městského kamerového systému. Ředitel školy ZŠ Skálova Michal
Loukota se připojil k řečníkům a poděkoval za obě
hřiště zhotoviteli Hřiště hrou, investorovi Městu

Pﬁijìte ﬁíci svÛj názor
a formovat mûsto
V letošním roce se opět chystá veřejná diskuse,
která má za cíl najít desatero priorit obyvatel
Turnova.
Pokud něco chcete změnit či naopak nechcete
měnit nic, tak přijďte 31. května 2017 od 16.00
hodin do prostor Obchodní akademie, Hotelové

Turnovu a také sponzorům, kteří přispěli na umístění herních prvků v zahradě školy. Další, kdo pronesl krátký proslov, byl majitel společnosti Hřiště
hrou Tomáš Tomsa, který představil hřiště a cviškoly a Střední odborné školy ve Zborovské ulici
a zapojte se do diskuse s ostatními obyvateli.
Přijďte se podělit o vaše názory, jak se Vám tu žije
a co dále ve městě rozvíjet a podporovat. Nebojte se říci, co Vám v Turnově vadí a pomozte to
změnit.
Akce se koná zdarma a pro účastníky bude připraveno pohoštění. Nebude chybět ani krátký kulturní program a dozvíte se i zajímavé informace
o městě. Podrobné informace naleznete na webových stránkách města Turnova.

Setkání seniorÛ
na ÎiÏkovce zpestﬁili
Ïáci i ‰kolní bytosti
Na Základní škole Žižkova se ve čtvrtek 6. dubna konalo tradiční setkání seniorů.
Pozdravit seniory je přišli skřítek Školníček, víla Žlutěnka a žáci devátých tříd. Představili naši
knížku Mosty, můstky, voda, voděnka a poděko-

čební sestavu. „Přál bych si, aby se hřiště líbilo
hlavně těm nejdůležitějším klientům, kterými jsou
děti. Hřiště hrad bylo inspirované pohádkou a zde
jsme chtěli pokračovat a pro děti vytvořit nové
hřiště, které je přenese do pohádky,“ řekl Tomáš
Tomsa.
Po proslovech následovalo krátké hudební vystoupení dětí, které zahrály na flétny. Děti z družiny si pod vedením vychovatelky Věry Rojíkové
připravili pro účastníky otevření krátké divadelní
představení, které představilo, jak se zde drak objevil. V závěru pohádky zaznělo od kouzelníků zaklínadlo, které draka zaklelo do dřevěné podoby,
aby musel sloužit místním dětem.
Slavnostního přestřižení pásky se zhostily děti
ze základní školy, které se však nejvíce těšily na
možnost draka i další hřiště vyzkoušet. Děti dostaly sladkou pozornost a společně se svým doprovodem prozkoumali všechny umístěné prvky.
vali seniorům za vše, co pro budoucí generace vykonali. Pracovat s tématem mosty se totiž ukázalo
být velice inspirativním. Mnoho dětí si uvědomilo,
že vše, čeho se dotýkáme, co se učíme, běžně používáme, musel někdo před námi vymyslet, vytvořit. Most mezi generacemi je to nejživější a nejvzácnější dědictví, které jsme do vínku dostali
a které jsme povinni dále opatrovat a zušlechťovat.
Potom už školní jídelnou zazněly lidové i nové
písničky v podání Zpívánek pod vedením paní učitelky Zdeny Chmelíkové. Příjemným zážitkem bylo i vystoupení malého harmonikáře.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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Atletická ‰piãka opût zavítá do Turnova
AC Turnov pořádá pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a Města Turnova 18. ročník mezinárodního atletického mítinku Memoriálu Ludvíka
Daňka v úterý 23. května 2017, tak přijďte fandit
nejlepším diskobolům.
Časový pořad zahájí v 15.00 hodin disciplína vrh
koulí politických osobností. Slavností zahájení
mítinku a připomenutí turnovského světového rekordu olympijského vítěze v hodu diskem Ludvíka
Daňka proběhne v 16.00 hodin. Hlavní memoriálová disciplína hod diskem je na programu v 16.30
hodin, kde se představí opět nejlepší světoví dis-

Farmáﬁské trhy
pﬁedstavují v˘robce
a zemûdûlce
Každou sobotu od Velikonoc do října probíhají
na náměstí Českého Ráje v Turnově farmářské
trhy. Postupně Vám představíme jednotlivé výrobce a zemědělce, kteří každý týden do
Turnova přiváží své čerstvé produkty.
Jednou ze stálic turnovských trhů je pěstitel zeleniny, pan Jaroslav Zalabák. Jeho rodina je již
čtvrtou generací hospodařící na pozemcích
v Nedomicích a Ovčárech. Vše zvládají s manželkou, dvěma pomocníky a samozřejmě jim pomáhají i jejich, dnes již dospělé, děti. Zalabákovi jsou
jedna z mála rodin českých soukromých zemědělců, která má nástupce a mladá generace má zájem
v rodinné tradici pokračovat.

kaři Piotr Malachowski, jeden z bratrů Hartingů
a Robert Urbanek. V jednání jsou starty české atNa svých polnostech produkují široký sortiment zeleniny od košťálové, plodové, cibulové a listové zeleniny po bylinky nebo dokonce vodní melouny.
Jsou vyhlášenými pěstiteli květáku a salátů. V tomto roce se rozhodli postavit velký fóliovník, takže
budou moci sklízet například rajčata již od května.
Rodina Zalabákových svým hospodářstvím
skutečně žije. Neváhejte se jich u stánku zeptat
k čemu využít kterou zeleninu nebo jak co upravit.
Vždy Vám rádi poradí a při popisu jejich receptů
máte chuť dát tu nádhernou čerstvou zeleninu do
košíku a spěchat domů, vyzkoušet ten úžasný
a jednoduchý recept sami.
Aktuální informace o trzích naleznete na webu
www.trhyfarmarske.cz. Těšíme se na Vás každou
sobotu dopoledne.

Akce Ukliìme âesko
se zamûﬁila
na oblast Vesecka
Město Turnov se v letošním roce opět připojilo
v sobotu 8. dubna 2017 k celorepublikové akci
Ukliďme Česko 2017.
Úklidová akce začala v 10.00 hodin na okraji lesa
u silnice vedoucí od kompostárny k Ohrazenicím.
Sešlo se zde celkem 16 dobrovolníků včetně dětí.
Na okraji lesa bylo hodně odpadu, který se tu povaloval. Našli jsme pneumatiky, fólie, drobný komu-
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letické špičky: Pavla Masláka na 500 m, Zuzany
Hejnové, top oštěpařů ze skupiny Honzy Železného Vítězslava Veselého a Petra Frydrycha. Ve vrhu
koulí se utkají nejlepší čeští koulaři Tomáš Staněk
a Ladislav Prášil. Představit by se měli sprinteři
Kim Collins, Joe Morris, Artur Delaney (USA).
Program je naplánovaný do 19.15 hodin.
Pro diváky bude připravena velkoplošná obrazovka pro lepší přehled o dění na stadionu, tombola a doprovodný program, kde by se mohli představit naši úspěšní biatlonisté.
AC Turnov představí nového sportovního maskota – Turnovského lva.

nální odpad (textil, boty). Dál v lese jsme našli odpad, který zde ležel delší dobu – plastové lahve, molitanové matrace, pračka, vybavení auta apod.
Nasbíraný větší odpad jsme nashromáždili na viditelná místa k odvozu. Celkem se dobrovolníkům
povedlo vysbírat 1090 kg odpadu. Tímto bych chtěla všem účastníkům moc poděkovat za jejich pomoc a ochotu věnovat svůj volný čas úklidu přírody
našeho města a okolí.
Ing. Zuzana Sedláková,
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

ãtvrtek 25. kvûtna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

HLEDÁTE STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
S MOŽNOSTÍ DALŠÍHO ROZVOJE?

Pak neváhejte a kontaktujte nás! Mezinárodní výrobce hygienických potřeb v Turnově nabízí tyto pozice:

■ KONSTRUKTÉR-STUDENT
Požadujeme: absolvovaný min. 1 semestr technického kreslení, znalost AutoCAD či jiného 2D konstrukčního SW,
znalost CREO výhodou, 1–2 pracovní dny v týdnu, možnost souvislé práce o prázdninách

■ OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ STROJŮ – včetně jednoduchých oprav a údržby
Požadujeme: technické myšlení, chuť učit se novým věcem, schopnost spolupráce v týmu

■
■
■
■

ELEKTROTECHNIK – SOU-SŠ elektro, platná vyhláška 50/78 Sb.§6
BALIČ – s možností zapracování na kontrolu kvality či obsluhu strojů
BALIČ-STUDENT na letní výpomoc – pro střídání letních dovolených
MANIPULANT SKLADU – obsluha VZV
Požadavek: práce v nepřetržitém provozu (kombinace osmi a dvanáctihodinových směn)
Prostor k profesnímu růstu a osobní perspektivu najde každý zájemce s chutí pracovat a učit se novým věcem.
I uchazeči s praxí a vzděláním z jiných oborů mají u nás možnost získat další zkušenosti, např. strojní praxi.
Nabízíme: stabilitu a jistotu zaměstnání, celotýdenní dopravu ze Semil a Železného Brodu,
dovolenou navíc, 13. a 14. mzdu, závodní stravování, stravenky a řadu dalších benefitů
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Přijďte se k nám informovat osobně nebo volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767, případně pište
nebo zasílejte životopisy na: katerina.rulcova@ontexglobal.com nebo jana.pecinova@ontexglobal.com.
ONTEX CZ s. r. o., Vesecko 491, TURNOV
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