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

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Vážení čtenáři,
dubnovým hostem pořadu O literatuře bude

spisovatelka Ivana Myšková, která je za svou po-
vídkovou knihu Bílá zvířata jsou velmi často hlu-
chá aktuálně nominovaná na cenu Magnesia
Litera v kategorii próza. Není proto vůbec vylou-
čené, že 11. dubna budeme mít v našem literárním
pořadu čerstvou držitelku nejprestižnější české li-
terární ceny! 

V televizním rozhovoru s Petrem Vizinou (ano,
moderátorem našeho pořadu) před necelým ro-
kem rozvíjela právě v souvislosti s touto knihou
mně velmi sympatickou teorii: kdyby lidé byli
schopni ptát se na jizvy těch druhých, kdyby byli
i schopni mluvit o svých vlastních jizvách, a kdyby
tedy – obecně vzato – bylo možné normálně se
ptát a normálně odpovídat na věci, o kterých mlu-
vit nám z (ne)pochopitelných důvodů připadá
často nepatřičné, byla by komunikace, nebo lépe
řečeno dorozumívání mezi lidmi mnohem snazší.
Snazší, protože by odpadl balast, snazší, protože

by se nikdo nemusel skrývat ve svých pocitech a za
své sociální role. 

V poslední době se velmi často a velmi rádo mluví
o „selském rozumu“ a kdejaký chytrolín s přísluš-
ným odznáčkem na klopě se jím zaštiťuje. V po-
řádku, nicméně kdo ví, jak si takový selský rozum
představuje a co tím vůbec myslí? Ovšem kdyby
každý takový chytrolín vedle selského rozumu do-
kázal používat adekvátním způsobem i upřím-
nost, kdyby se dokázal zeptat na jizvy druhých,
kdyby dokázal naslouchat vyprávění o jejich jiz-
vách a kdyby nakonec dokázal odhalit i ty své
vlastní, kam bychom došli? Schválně si to zkuste
představit… Myslím, že bychom jako společnost by-
li mnohem dál než s tím naším slavným selským
rozumem. Jizvy nás totiž činí jedinečnými snad ve
všech možných ohledech. A nic za ně neschováme.

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je se na jizvy
ptát a také jakou úlevu přináší, když o nich doká-
žeme bez rozpaků mluvit. Všem bych takovou úle-
vu přál. David Pešek

Zeptejte se na jizvy

úvodní slovo

Spisovatelka Ivana My‰ková hostem pofiadu O literatufie
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kulturní pfiehled
nedûle 1. dubna 

14.30 – KINO SFÉRA
Sherlock Koumes
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Máfií Magdaléna
drama 120 Kč

úter˘ 3. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Bohémsk˘ Ïivot 
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 4. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
DobrodruÏství
Hastrmana Tatrmana
představení pro školy + veřejnost

50 Kč

18.00 – KINO SFÉRA
S âapkem krajinou
Amundsena
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 5. dubna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Tfii billboardy kousek
za Ebbingem
Oscarový týden

100 Kč

pátek 6. dubna 
17.00 – KINO SFÉRA 
Coco
Oscarový týden 

100 Kč / 80 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Tváfi vody
Oscarový týden

100 Kč

sobota 7. dubna
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

vstupné zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Praãlovûk 
animovaný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Já, Tonya
Oscarový týden

100 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Dunkerk
Oscarový týden

100 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Lev-H-Art
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

nedûle 8. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
Praãlovûk 
animovaný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Dej mi své jméno
Oscarový týden

100 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Nejtemnûj‰í hodina
Oscarový týden

100 Kč

pondûlí 9. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Holky na tahu 
travesti show

v předprodeji 290 Kč / na místě
320 Kč

úter˘ 10. dubna
19.30 – KINO SFÉRA
Hmyz 
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 11. dubna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Staré fiecké báje
a povûsti
představení pro školy + veřejnost

50 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Ivana My‰ková
O literatuře

vstupné zdarma

ãtvrtek 12. dubna 
10.00 – KINO SFÉRA
·pindl 
komedie/drama

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Aneta Krejãíková 
Pohovka 

200 Kč / seniorská sleva
na OSV 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Rampage: Niãitelé
akční/dobrodružný 130 Kč

pátek 13. dubna 
17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha 
komedie/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Rampage: Niãitelé 3D
akční/dobrodružný 150 Kč

sobota 14. dubna 
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Jak se krotí princezna
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla!

60 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 3
komedie 130 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Tamdoletma & Snap Call
koncert 

vstupné dobrovolné

19.30 – KINO SFÉRA
Ready Player One:
Hra začíná
akční/sci-fi 130 KčVáleãné drama hvûzdou Oscarového t˘dne ve Sféfie
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kulturní pfiehled
nedûle 15. dubna 

14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Ztratili jsme Stalina 
komedie 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 3
komedie 130 Kč

úter˘ 17. dubna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Jméno
Abonentní divadelní představení
+ veřejnost

v předprodeji 280 Kč / na místě
320 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Ozvûny MFF ZOOM 2018
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 18. dubna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Jifií Bárta a Terezie
Fialová
Turnovský hudební večer

vstupné v předprodeji 120 Kč /
na místě 150 Kč

ãtvrtek 19. dubna 
10.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá neverná 
komedie/romantický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Hastrman
romantický/thriller 130 Kč

pátek 20. dubna
17.00 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 3
komedie 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Hastrman
romantický/thriller 130 Kč

sobota 21. dubna
14.30 – KINO SFÉRA
Jo Nesb/o: Doktor
Proktor a vana ãasu
rodinný/komedie

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Wolfgang Amadeus
Mozart – Kouzelná
flétna
opera

270 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS 
Monty
koncert

100 Kč

nedûle 22. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
Jo Nesb/o: Doktor
Proktor a vana ãasu
rodinný/komedie

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Vadí nevadí
horor/thriller 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama 130 Kč

úter˘ 24. dubna 
19.30 – KINO SFÉRA
Hora
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 25. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Thajsko
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 26. dubna
00.01 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War
/ Půlnoční kostýmová premiéra
akční/sci-fi

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

10.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû tvá neverná 
komedie/romantický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War
akční/sci-fi

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

pátek 27. dubna 
17.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty
a jedna svatba
komedie

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War 3D
akční/sci-fi

160 Kč / 140 Kč děti do 15 let

20.00 – KAVÁRNA KUS
Havárna & ZA-BEAT!
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

sobota 28. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
V husí kÛÏi 
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War
akční/sci-fi

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

20.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War 3D
akční/sci-fi

160 Kč / 140 Kč děti do 15 let

nedûle 29. dubna 
14.30 – KINO SFÉRA
V husí kÛÏi 
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let 

17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Infinity War
akční/sci-fi

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

20.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty
a jedna svatba
komedie

130 KčS Markem Císafiem nav‰tívíme Thajsko.
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kino Sféra

FK

ãt 12. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR,
2018, 90 min., MP

·pindl

Zimní romantická komedie
nejen o lyÏování.

út 3. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, Fr./Nûm.,
1992, 100 min., 12+, titulky

Bohémsk˘
Ïivot

Série filmÛ reÏiséra Akiho
Kaurismäkiho pokraãuje.

ãt 5. 4. – 19.30 / 100 Kã 

krimi/drama, USA, 2017,
115 min., 15+, titulky

Tfii billboardy
kousek za
Ebbingem

Kritiky i diváky oceÀovan˘ snímek
o volání po spravedlnosti.

pá 6. 4. – 17.00 / 100 Kã /
80 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2017, 
109 min., MP, dabing

Coco

Mlad˘ Miguel zaÏívá úÏasné 
dobrodruÏství mezi kostlivci.

pá 6. 4. – 19.30 / 100 Kã

drama/fantasy, USA, 2017,
123 min., 15+, titulky

Tváfi vody

Netradiãní pfiíbûh 
o netradiãní lásce

so 7. 4. – 17.00 / 100 Kã

Ïivotopisn˘/komedie, USA,
2017, 120 min., 15+, titulky

Já, Tonya

Margot Robbie v roli 
kontroverzní krasobruslafiky.

so 7. 4. – 19.30 / 100 Kã

akãní/drama, VB/USA,
2017, 100 min., 12+, titulky

Dunkerk

Váleãné drama vizionáfie
Christophera Nolana.

2D ãt 12. 4. – 19.30 / 130 Kã
3D pá 13. 4. – 19.30 / 150 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2018, 12+, titulky

Rampage:
Niãitelé

Dwayne Johnson fie‰í následky
genetického experimentu.

so 7. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 8. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘, VB, 2018,
89 min., MP, dabing

Praãlovûk

NeohroÏen˘ Dug z doby kamenné
musí zachránit svÛj kmen.

út 10. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, âR, 
2018, 98 min., 12+

Hmyz

Poslední film slavného reÏiséra
Jana ·vankmajera.

FK

ne 8. 4. – 17.00 / 100 Kã

drama/romantick˘, USA/It.,
2017, 132 min., 15+, titulky

Dej mi své
jméno

Nev‰ední pfiíbûh první lásky 
mezi dvûma muÏi.

ne 8. 4. – 19.30 / 100 Kã

drama/historick˘, VB, 2017,
125 min., 12+, titulky

Nejtemnûj‰í
hodina

Winston Churchill musí uãinit 
zásadní rozhodnutí.

OSCAR OSCAR OSCAR OSCAR OSCAR

OSCAR OSCAR
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kino Sféra

út 17. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

krátkometráÏní, 2018

Ozvûny MFF
ZOOM 2018

V˘bûr krátk˘ch filmÛ leto‰ního
roãníku festivalu.

so 14. 4. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã
ne 15. 4. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã

rodinn˘/dobrodruÏn˘, USA,
2018, 89 min., MP, dabing

Králíãek Petr

Zvífiátka na farmû soupefií
s nov˘m pfiísn˘m majitelem.

so 14. 4. – 19.30 / 130 Kã

akãní/sci-fi, USA, 2018,
140 min., 12+ titulky

Ready Player
One: Hra zaãíná

Virtuální realita budoucnosti
ve filmu Stevena Spielberga.

ne 22. 4. – 17.00 / 130 Kã

horor/thriller, USA, 2018,
103 min., 12+, titulky

Vadí nevadí

Nevinná pfiátelská hra
se mûní v boj o Ïivot.

so 21. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 22. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

rodinn˘/komedie, Nor./Nûm.,
2015, MP, dabing

Jo Nesbo/ :
Doktor Proktor
a vana ãasu

Doktor Proktor se pomocí svého
vynálezu vrací v ãase. 

pá 13. 4. – 17.00 / 130 Kã
so 21. 4. – 17.00 / 130 Kã
ne 22. 4. – 19.30 / 130 Kã

komedie/drama, âR,
2018, 90 min., MP

Tátova volha

Film Jifiího Vejdûlka o hledání
nemanÏelského syna.

so 21. 4. – 19.30 / 270 Kã

opera, It./Nûm., 173 min.,
MP, titulky

W.A.Mozart
– Kouzelná

flétna
Slavná Mozartova opera

z milánské La Scaly.

ãt 19. 4. – 19.30 / 130 Kã
pá 20. 4. – 19.30 / 130 Kã

romantick˘/thriller, âR,
2018, 100 min., 12+

Hastrman

Pfiíbûh jedné lásky a vá‰nû
ve filmu Ondfieje Havelky.

ãt 19. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 26. 4. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/romantick˘, âR,
2018, 92 min., 12+

Vûãnû tvá
nevûrná

Nová komedie od reÏiséra filmÛ 
Îivot je Ïivot a ·pindl.

FK

so 14. 4. – 17.00 / 130 Kã 
ne 15. 4. – 19.30 / 130 Kã 
pá 20. 4. – 17.00 / 130 Kã

komedie, Nûm., 2017, 120 min., 12+, dabing

FakjÛ pane uãiteli 3

Uãitel Zeki Müller a jeho svérázné metody potfietí.

OPERA

ne 15. 4. – 17.00 / 130 Kã

komedie, VB/Fr., 2017, 
106 min., 12+, titulky

Ztratili jsme
Stalina

Panika po Stalinovû smrti 
s nadsázkou a humorem.
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kino Sféra

so 28. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 29. 4. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, USA,
2018, MP, dabing

V husí kÛÏi

Husí rodina a pfiátelé
jsou ta nejvût‰í zábava!

út 24. 4. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, Aus.,
2017, 74 min., 12+, titulky

Hora

Okouzlující moc a síla hor
formuje mnohé Ïivoty.

2D tit. ãt 26. 4. – 00.01 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let – PÛlnoãní kost˘mová premiéra
2D titulky ãt 26. 4. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
3D dabing pá 27. 4. – 19.30 / 160 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D titulky so 28. 4. – 17.00 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
3D dabing so 28. 4. – 20.00 / 160 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D dabing ne 29. 4. – 17.00 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let

akãní/sci-fi, USA, 2018, 150 min., 12+

Avengers: Infinity War

Desetiletá cesta komiksov˘ch hrdinÛ Marvelu vrcholí!

pá 27. 4. – 17.00 / 130 Kã
ne 29. 4. – 20.00 / 130 Kã

komedie, âR, 2018, 90 min., 12+

Dvû nevûsty
a jedna svatba

Komplikovanost vztahÛ v komedii s Annou Polívkovou.

FK

Nepfiehlédnûte v programu
Oscarov˘ t˘den
V březnu proběhlo jubilejní 90. oceňování nejlep-
ších filmů uplynulého roku prestižními Oscary.
Od čtvrtka 5. do neděle 8. dubna bude možné se-
dm nejzajímavějších vítězných snímků vidět
v rámci Oscarového týdne v kině Sféra za jednot-
né vstupné 100 Kč. Přehlídku zahájí ve čtvrtek
černá komedie Tři billboardy kousek za Ebbin-
gem, která si odnesla dvě sošky z hereckých kate-

gorií. Páteční program otevře vítězný animovaný
film Coco, na který zveme dětské diváky za zvý-
hodněné vstupné 80 Kč. Večer pak přijde na řadu
absolutní vítěz – film Tvář vody. V sobotu si od-
bude turnovskou premiéru životopisný film Já,
Tonya a večer si zopakujeme historické drama
Dunkerk, které bodovalo v technických kategori-
ích. Premiérová projekce v neděli čeká také film
Dej mi své jméno, který byl oceněn za nejlepší
scénář a celou přehlídku uzavře drama Nejtem-
nější hodina s famózním Garym Oldmanem v ro-
li Winstona Churchilla.

Avengers zahájí pÛlnoãní premiérou
Za již desetiletou historii sdíleného filmového ves-
míru představil Marvel osmnáct veleúspěšných
komiksových filmů, které všechny směřují právě
k tomuto momentu. Ve čtvrtek 26. dubna vstupu-
je do kin vyvrcholení celé ságy v podobě Avengers:
Infinity War, které na plátně propojí osudy všech

hlavních postav. Chybět samozřejmě nebudou
Iron Man, Captain America, ale například také
Black Panther a Strážci Galaxie.

V noci ze středy na čtvrtek kino Sféra k této vel-
ké filmové události pořádá půlnoční premiéru.
Superhrdinské kostýmy jsou samozřejmě opět ví-
tány, ty nejhezčí oceníme dárky. Kromě toho bude
také možnost zúčastnit se týmového komiksového
kvízu. Více naleznete na facebooku kina Sféra.
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Jak se krotí princezna?
Právě na tuto otázku dostaneme odpověď v sobotu
14. dubna, kdy se v turnovském divadle představí
další hraná pohádka cyklu Mámo, táto, pojďte se
mnou do divadla! A protože jde o poslední pohád-
ku sezóny, dojde i na losování celoroční soutěže. 

Ono zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí
král vše dovolí a splní každý její rozmar. S princez-
nou si neví rady ani Melánie, která se marně snaží
princeznu učit. Zavolá proto svou sestřenici, která
je tak trochu čarodějnice, a tak ví, čím takovou

rozmazlenou slečinku vytrestat. Jak vše dopadne?
Zjistíte v pohádce, v níž nechybí napětí, tajemství,
kouzla, a samozřejmě ani humor.

sobota 14. dubna od 10 hodin
Jak se krotí princezna
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Talentovaná Aneta Krejãíková hostem Petra Vydry
Šestadvacetiletá pražská rodačka již od dětství rá-
da tančila a zpívala. Ze všeho nejvíc se chtěla stát
právě herečkou.

Jejímu talentu věřila herečka Monika Kvasničko-
vá, která ji uvedla do hereckého světa. Vidět jsme
ji mohli ve filmech Zastřený hlas nebo Láska je
láska, kde ztvárnila slepou dívku. Jejím posledním
filmovým účinkováním byla role ve filmu Filipa
Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Odkud ale
publikum Anetu zná nejlépe, je seriál Ulice, kde

hraje svobodnou maminku. Vídat jste ji mohli
i v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Hudební do-
provod obstará Ondřej Halama.

ãtvrtek 12. dubna v˘jimeãnû od 19.30 hodin
Aneta Krejãíková
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorská sleva na OSV 140 Kã

Jméno Západoãeského divadla 
Znáte komedii Bůh masakru? Hra nabízí konver-
zační situační komedii v podání čtyř aktérů a prá-
vě velmi obdobnou hru přiveze do Turnova chebské
Západočeské divadlo. 

Zatímco ve hře Bůh masakru se schází rodiče dě-
tí, které se popraly ve škole, Jméno přichází s ji-
ným problémem. Vincent – nastávající otec – si
totiž jako jméno pro svého syna vybral jméno
Adolf. Čtveřice příbuzných si proto dala jednodu-
chý úkol: vysvětlit Vincentovi, že jeho rozhodnutí
není dobrý nápad. Ve francouzské salonní komedii,

jejímiž autory jsou Matthieu Delaporte a Alexand-
re de la Patellière, uvidíte Vladimíru Vítovou,
Zdeňka Bartoše, Michala Švarce, Pavla Richtu
a Pavlu Janiššovou.

úter˘ 17. dubna od 19.30 hodin
Jméno
Abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã / na místû 320 Kã



10 | | duben 2018

hudební pozvánky

Lev-H-Art zaútoãí na KUS
Skupina Lev-H-Art postupně vznikala od roku
2000 na troskách folkového dua Tágo. Postupnost
se projevovala angažováním nových zpěvaček, zpě-
váků a hudebníků, kteří průběžně rozšiřovali jak
hlasovou pestrost, tak nástrojové obsazení. 

Hudební kořeny jednotlivých současných členů sa-
hají od bluegrassu přes rock až ke klasické hudbě
a folklóru, přesto se skupina dokázala sjednotit na
stylu, který sama označuje jako salónní folk, a hraje
takřka výlučně autorské písně Jirky Krejcara (zpěv,

kytara). V roce 2001 Lev-H-Art vydal studiové CD
„Lítání“. Kapela každoročně organizuje pro spřáte-
lené kapely hudební přehlídku Košovský gurmán.

sobota 7. dubna od 20 hodin
Lev-H-Art
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné 

Oslavy turnovského gymnázia pokraãují
Turnovské gymnázium slaví 110 let své existence.
Ještě než vše vyvrcholí velkým oficiálním abituri-
entským srazem na Střelnici v sobotu 13. října
2018, proběhne, stejně jako před deseti lety, série
neoficiálních kulturních akcí spojených s touto
školou. Indies diskotéka, autorské divadlo, kon-
certy kapel – vždy s přímou účastí absolventů nebo
současných studentů, to vše nabízí možnost setká-
ní aktuálních gymnazistů a jejich učitelů s absol-
ventskými generacemi v neformální a příjemné at-
mosféře kavárny KUS.

Současný ředitel gymnázia Miroslav Vávra zve
všechny kolegyně a kolegy, žáky, absolventy a přá-
tele školy: „Bude nám ctí, pokud se rozhodnete tyto
akce a říjnový sraz navštívit.“Dubnový koncert
nabídne hned dvě veličiny turnovské hudební scény.

První z nich je experimentální duo Tamdoletma.
Fanda Jaroš s Vojtou Tomáškem na Gymnáziu
Turnov maturovali v roce 2004. Už v časech studií
se jejich hudební cesty spojily v kapele Vyfikun-
dace. Jako alternativně-folkovo-bluesové duo
Tamdoletma vystupují od dob vysokoškolských
studií v Praze. Jejich nejnovější nahrávkou je al-
bum Hey Joey z roku 2016, na koncertě jistě zazní
i starší osvědčené hity.

Druhým účinkujícím bude kapela Snap Call.
I v ní najdeme silnou „absolventskou stopu“, ač-
koliv metalová smečka Rubbish už na hudebních
pódiích nepůsobí. Pod značkou Snap Call pánové

vystupují od roku 2012, hlásí se k blues, hard roc-
ku, motorkářskému rock’n’rollu a country. Aktiv-
ně koncertují a jejich věhlas sahá daleko za hrani-
ce našeho regionu. Na jaře 2017 například Snap
Call doprovázeli kapelu Wohnout na jejich jarní
unplugged tour.

sobota 14. dubna od 19 hodin
Tamdoletma a Snap Call
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné 

Snap Call

Tamdoletma



duben 2018 | | 11

hudební pozvánky

Jifií Bárta a Terezie Fialová
Před třemi lety se vynikající violoncellista Jiří
Bárta rozhodl koncertovat s klavíristkou Terezií
Fialovou pro Kruhy přátel hudby. Své vystoupení
navíc ozvláštnili nápadem přizvat k účinkování ši-
kovné dítě nebo staršího žáka místní ZUŠ. Kdo to
asi bude u nás?

Jiří Bárta patří k našim předním sólistům. Stu-
doval u takových legend, jakými jsou Josef Chuch-
ro a Mirko Škampa v Praze či Eleonore Schoen-
feld v Los Angeles. V roce 1991 obdržel cenu
Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech
a cenu Rostropovich-Hammer v Los Angeles.
Spolupracuje s předními českými a mezinárodní-
mi orchestry, jako jsou Česká filharmonie, Slo-
venská filharmonie, Royal Philhramonic Orchest-
ra London, Royal Scottish National Orchestra,
Berliner Symphoniker a je pravidelně zván na svě-
tové festivaly a pódia. S jazzovým kvartetem

Milana Svobody spolupracoval na klasicko-jazzo-
vém CD „Znamení Střelce“. V roce 2008 spoluza-
ložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné
Hoře. 

Terezie Fialová patří mezi nejtalentovanější čes-
ké pianistky, a navzdory svému mládí je i vyhledá-

vanou komorní partnerkou mnoha předních čes-
kých a zahraničnich sólistů (J. Špaček, R. Patoč-
ka, J. Bárta, S. Šaturová, a další). S orchestrem
debutovala již jako dvanáctiletá a do svých dvace-
ti let se paralelně věnovala také hře na housle, a to
v mezinárodním měřítku. Absolvovala pražskou
HAMU u prof. Ivana Klánského a Hochschule für
Musik und Theater Hamburg. Je laureátkou něko-
lika mezinárodních soutěží a vystupuje též na me-
zinárodních festivalech (Praha, Basilej, Ham-
burg, New York).

stfieda 18. dubna od 19.30 hodin
Jifií Bárta a Terezie Fialová
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

Písniãkáfi Monty, Havárna a ZA-BEAT! 
Přijďte do kavárny KUS v dubnu podpořit domácí
scénu. Ať už si vyberete koncertní program Potichu
písničkáře Montyho nebo společně s námi měsíc
uzavřete rockovým dvojkoncertem kapel Havárna
a ZA-BEAT! 

Písničkář Monty je hudební skladatel, textař a mul-
tiinstrumentalista. Jeho tvorba mísí všemožné hu-
dební styly, které bravurně pojí jeho hra na akustic-
kou kytaru. Přichystaný je pro vás program nazvaný
Potichu, který si nese neuvěřitelně čistou, až téměř
magickou atmosféru.

Havárna vznikla již kolem roku 1993. Zakládají-
cími členy byli Honza, který v kapele hrál a působil
jen krátce, a Slunko, který je členem dodnes. Kafka,
Tomáš Bayer, Martin Prajka, Remi Grant, Martin
Stánec a další se v Havárně mihli (někteří se občas
míhají doteď), a jsou tak již navždy nedílnou součás-
tí. Neustále se měnící kapela hraje nepravidelně již
skoro dvacet let vlastní tvorbu. Současnými členy

jsou J. Špína (kytara), J. Dvořák (basa), F. Valkoun
(kytara), L. Vokřínek (housle), K. Matysová (zpěv)
a J. Nejedlo (bicí). 

Kapela ZA-BEAT! prošla komplikovaným vývo-
jem, ale už delší dobu se věnuje produkování vlastní

tvorby ve stylu úderného folkového rocku. Sou-
časnými členy kapely jsou J. Dvořák (basa), J. Špína
(kytara a zpěv), P. Šindler (bicí), K. Matysová (vo-
kalistka), J. Pácal (saxofon), L. Vokřínek (housle)
a hostuje F. Valkoun (kytara).

pátek 27. dubna od 20 hodin
Havárna a ZA-BEAT!
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné 

sobota 21. dubna od 20 hodin
Monty
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné 100 Kã 

Havárna
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Ivana My‰ková hostem pofiadu O literatufie
Ivana Myšková (nar. 1981 v Roudnici nad La-
bem) vystudovala tvůrčí psaní a mediální komuni-
kaci na Literární akademii v Praze. V letech
2007–2013 působila v Českém rozhlase, kde pro
stanici Vltava připravovala příspěvky pro pořad
Mozaika i delší literární komponované pořady.

V roce 2007 debutovala rozhlasovou hrou Odpo-
ledne s liliputem (režie Natália Deáková), texty
publikovala v Revolver Revue, literární příloze ča-
sopisu Respekt, Revue Pandora, Labyrint Revue,
Hostu, Souvislostech a Tvaru. V roce 2012 vydala
novelu Nícení (Fra), za niž byla nominována na
ceny Česká kniha a Cena Josefa Škvoreckého.
V květnu loňského roku jí v nakladatelství Host
vyšla povídková sbírka Bílá zvířata jsou velmi čas-

to hluchá, která je nominována na cenu Magnesia
Litera v kategorii próza. 

I o tomto souboru povídek Ivany Myškové stále
platí slova, jimiž její prvotinu Nícení charakteri-
zovala Alexandra Berková: Text, který může zkla-
mat polykače příběhů, ale jejž je radost číst: nej-
vyšší jazyková vytříbenost, kultivovanost výrazu,
brilantní surfování na špici verbální vlny.

stfieda 11. dubna od 19 hodin
Ivana My‰ková
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Chladné Norsko a tropické Thajsko
V dubnovém Cestovatelském klubu se zchladíme
i ohřejeme. 

S âapkem krajinou
Amundsena
Průzkumná expedice proběhla v termínu od 11.
do 20. března roku 2016. Jedním z hlavních zámě-
rů výpravy bylo přejití náhorní plošiny Har-
dangervidda ve středním Norsku. 

„Podařilo se nám zdolat celou plošinu Hardan-
gervidda od jihu až na sever. Prošli jsme místy,
kterými putoval před 120 lety Roald Amundsen.
Naši pouť jsme zakončili v odlehlém Finse, jímž

před 80 lety Karel Čapek projížděl, a zde jsme také
zanechali jeho knihu Cesta na sever,“ říká cesto-
vatel Jindřich Krása. 

Thajské království 
Thajsko láká nádhernými přírodními scenériemi,
tajuplnými chrámy, exotickou kuchyní a v nepos-
lední řadě přátelskými lidmi. A ačkoli na jednu
stranu je plná cestovatelů a „dovolenkářů“ všeho
druhu z různých koutů světa, dají se zde nalézt
stále nádherná a opuštěná místa, která uspokojí
i ty, kteří vyhledávají spíše starý tradiční nádech
země, jenž na mnoha místech turistický boom již
zničil. 

stfieda 25. dubna od 18 hodin
Thajsko 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 4. dubna od 18 hodin
S âapkem krajinou Amundsena 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã
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V˘stavy fotoprací pokraãují i v dubnu
Ještě v dubnu máte možnost v prostorách turnov-
ské Střelnice zhlédnout výstavy Jiřího Šťastného
a Miroslava Roubínka, než je na počátku května
nahradí výstavy nové. Nepromeškejte tak krásné
výstavy Na křídlech jeřábů a prodejní výstavu Ádr
věnovanou skalám v Adršpachu.

Na kfiídlech jefiábÛ
V˘stava Jifiího ·Èastného, ãlena fotoklubu Safír Turnov v kavárnû KUS.

Ing. Jiří Šťastný (nar. 27. 7. 1983, Turnov) vy-
studoval SPŠ v Jičíně, následně Technickou Uni-
verzitu v Liberci a nyní pracuje v oblasti IT.
Všechen svůj volný čas věnuje poznávání a ochra-
ně přírody. 

Ve fotografii se snaží zachytit neopakovatelné
okamžiky v přírodě. Tentokrát téma výstavy zamě-
řil na ty nejvznešenější z našich ptáků, jeřáby po-
pelavé. Snímky pocházejí z hnízdních lokalit, ale
především z evropských shromaždišť, kde jsou
často i desítky tisíc jeřábů.

Ádr
Prodejní v˘stava fotografií Miroslava Roubínka ve Foyer KC Stfielnice.

Ádr je o kráse, svobodě, fantazii, lásce, kamará-
dech, smíchu, radosti, snech. Užijte si ho a nejlé-
pe uděláte, když se do skal vypravíte sami.
„Myšlenka vyprávění příběhu o mých milovaných
skalách a o krajině a životě kolem nich vznikla ve
stejné době, kdy jsem začínal fotit, tedy téměř
před patnácti lety. I moje fotografické začátky jsou
spojeny se skalami. Moje tehdejší přítelkyně si

vždycky na léto pro sebe zařídila nějakou zahra-
niční stáž a já tady zůstal v podstatě sám. Tak mne
v květnu 2003 napadlo, že by nebylo špatné si ces-
tu skalami nějak zdokumentovat. Vznikla série fo-
tek, která si i přes obludnou technickou kvalitu
v sobě uchovala krásu a radost příjemného teplé-
ho jarního dne.“ Tak popisuje začátek vzniku jedi-
nečné fotografické sbírky autor Miroslav Rou-
bínek.

Osudy turnovsk˘ch pamûtníkÛ oãima ÏákÛ
Druhá světová válka, perzekuce 50. let i období
normalizace. To jsou historická témata, která pro-
střednictvím vzpomínek a životních příběhů po-
znávají žáci základních škol a studenti gymnázia
v Turnově.

V projektu Příběhy našich sousedů děti formou
rozhlasových reportáží zpracovávají výše zmíněné
události, tak, jak je prožili místní pamětníci.

Tým žáků ze ZŠ Skálova se tak dozvěděl, že pan
Miloslav Holas chodil do jejich školy před 90 lety
a v 50. letech zažil konfiskaci rodinného obchodu.
Nestora turnovského loutkového divadla Čmuka-
ři, pana Jaroslava Ipsera, zpovídali žáci ZŠ 28. říj-
na. Paní Jana Hyblerová, prababička jedné z mla-
dých dokumentaristek ze ZŠ Skálova, zase líčila,
jak se stala svědkyní popravy hitlerjugend na kon-
ci druhé světové války. Karel Šírek popisoval dě-

tem ze ZŠ Žižkova, jak byl v 80. letech pronásle-
dován StB. Rodinnou tragédii 50. let paní Jaro-
slavy Svatošové, kdy po uvěznění otce byla matka

donucena vstoupit do družstva, zaznamenaly stu-
dentky tercie gymnázia. Jejich o rok starší spolu-
žačky vyzvěděly, proč byl evangelický farář Ondřej
Halama vězněn a nesměl působit jako učitel.

Úsilí žáků vyvrcholí slavnostní prezentací v sále
SUPŠ12. dubna v 16 hodin, kde děti představí
před spolužáky, pamětníky, učiteli, zástupci města,
Post Bellum a dalšími hosty výsledky své půlroční
práce. Všechny natočené příběhy budou také zve-
řejněny na webových stránkách www.pribehyna-
sichsousedu.cz. Projekt realizuje město Turnov ve
spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum.

Regionální koordinátorka projektu – Vendula Kubín, 
736 646 016, vendula.kubin@postbellum.cz

PR a média – Kristýna Bardová, 731 831 999, 
kristyna.bardova@postbellum.cz

J. Svato‰ová (dívka uprostfied) a prezidentsk˘ pár Bene‰ov˘ch.
Sobotka kvûten 1945
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

stfieda 4. dubna 2018 – S Čapkem krajinou 
Amundsena (Cestovatelský klub) 90,–

pátek 9. dubna 2018 – Holky na tahu (travesti 
show) 290,–

sobota 14. dubna 2018 – Jak se krotí princezna 
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–

úter˘ 17. dubna 2018 – Jméno (abonentní divadelní 
představení) 280,-

stfieda 18. dubna 2018 – Jiří Bárta a Terezie Fialová
(Turnovský hudební večer) 120,–

ãtvrtek 19. dubna 2018 – Aneta Krejčíková
(Pohovka) 200 Kč / seniorská sleva na OSV 
140 Kč

sobota 21. dubna 2018 – Wolfgang Amadeus Mozart
– Kouzelná flétna (Opera v kině) 270,–

sobota 21. dubna 2018 – Monty 
(koncert) 100,–

stfieda 25. dubna 2018 – Thajsko (Cestovatelský 
klub) 90,–

stfieda 9. kvûtna 2018 – Ze srdce Evropy 
do Santiaga de Compostela
(Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 16. kvûtna 2018 – Československé komorní 
duo (Turnovský hudební večer) 120,–

ãtvrtek 17. kvûtna 2018 – Nezmaři 
(koncert) 200,–

úter˘ 22. kvûtna 2018 – Osiřelý západ (abonentní 
divadelní představení) 340,–

ãtvrtek 24. kvûtna 2018 – Proč muži neposlouchají 
a ženy neumějí číst v mapách
(volné divadelní představení – repríza) 100,–

ãtvrtek 7. ãervna 2018 – Michal David
(koncert) 490,–

úter˘ 12. ãervna 2018 – Labutí jezero (přímý přenos 
baletu) 250,–

nedûle 17. ãervna 2018 – Filumena Marturano
(Festival na Jizeře) 370,–

pátek 22. ãervna 2018 – Čechomor 
(Festival na Jizeře) 390,–

ãtvrtek 2. srpna 2018 – Caveman 
(Festival na Jizeře) 370,–

pátek 24. srpna 2018 – Michal Hrůza
(Festival na Jizeře) 290,–

Předprodej probíhá v recepci KC Střelnice:

pondělí 7.30 –16.00
úterý 7.30 –16.00
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –16.00
pátek 7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro 

veřejnost uzavřena)

Pfiedprodej vstupenek

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz 

Stavíme a fiídíme roboty
VCT připravilo nový projekt na podporu nada-
ných žáků, který je tentokrát zaměřený robotiku.
V rámci něho proběhnou v období od května do
prosince 2018 celkem 3 vzdělávací programy.
Programy jsou určené žákům a studentům se zá-
jmem o techniku a kybernetiku ve věku od 13 do
18 let. V rámci dvou- až čtyřhodinových workshopů
probíhajících především v pátek odpoledne nebo
v sobotu dopoledne se zájemci seznámí se základy
robotiky a naučí se stavět, ovládat a programovat
roboty s využitím stavebnic Lego Mindstorms
a VEX Robotics. Finančně je celý projekt podpo-
řen dotačním programem MŠMT, všechny aktivi-

ty tak budou pro zájemce zdarma. Pokud Vás ten-
to projekt oslovil, kontaktujte organizační mana-
žerku T-Centra Pavlu Starou na tel. 734 570 273
nebo e-mailem stara@vctu.cz. Přihlášky přijímá-
me do konce dubna.

Aktuální termíny

Pro dûti
Příměstské tábory 2018 – jen do konce dubna
s First Moment slevou
English Camp 2018 (6.–10. 8. 2018, tábor se za-
měřením na angličtinu)
Šikovné ruce, hbité nohy (13.–17. 8. 2018,
„Poznej, v čem je tvoje pravá síla“)
Hrdinové z komiksů (20.–24. 8. 2018, tábor s fil-
movou tématikou)

Pro pedagogy matefisk˘ch ‰kol
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomoto-
riky v MŠ
(11. a 12. 4. 2018, lektorka PhDr. Jana Johnová,
Ph.D., akreditovaný seminář)
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz 
www.knihovnicek.cz, 
www.facebook.com/knihovnaturnov
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

Planeta Zemû – Pfiíroda na Zemi 
Duben je měsícem projektu environmentální eko-
logické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi.
Tento projekt vstupuje rokem 2018 do již 11. roč-
níku svého trvání. 

úter˘ 3. dubna od 8.30, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
Místní kolo 15. ročníku přehlídky v umění vyprá-
vět se koná na počest významných literárních
osobností století. Záštitu nad akcí přijalo naklada-
telství Albatros, spisovatelka Daniela Kroluppe-
rová a ilustrátor Jiří Fixl.

úter˘ 3. dubna od 14.00, dûtské oddûlení knihovny 
a dal‰í kaÏdé úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek 

úter˘ 3. dubna od 18.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Spisovatelka Hana Marie
Körnerová – Literární veãer 
Autorský večer s úspěšnou českou spisovatelkou,
která napsala řadu čtenářsky zajímavých knih
s náměty ze současnosti i historie. Mezi nejzná-
mější tituly patří, Děkuji, sestřičko, Pán hor či An-
dělská tvář. 

stfieda 4. dubna od 12.00 hodin, M· 28. fiíjna Turnov 
a kaÏdou dal‰í stfiedu v mûsíci 
Pohádková babiãka do ‰kolky 

ãtvrtek 5.–12. dubna od 8.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílny ãtení
Pro žáky prvního stupně základních škol na téma
knížek literárních osobností století. 

ãtvrtek 5. dubna od 16:00, Galerie Na Schodech 
Malífi a spisovatel Josef âapek 
Zahájení výstavy Josefa Čapka, významné osob-
nosti století. Český malíř, grafik, knižní ilustrátor
a spisovatel, starší bratr spisovatele Karla Čapka. 

pátek 6. dubna od 12.00 hodin, M· Zborovská Turnov 
a kaÏd˘ dal‰í pátek v mûsíci 
Pohádková babiãka do ‰kolky 

pondûlí 9. dubna od 8.00 hodin, poboãka knihovny Z·
v Ale‰ovû ulici Turnov II
Dílny ãtení 

pondûlí 9. dubna od 14.00, jídelna Z· v Ale‰ovû ulici Turnov II
Pfiíroda âeského ráje 
Přednáška o krásách přírody v našem regionu
RNDr. Zdeňka Mrkáčka. 

úter˘ 10. dubna od 16.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer 
– Tfii podje‰tûdské pohádky 
Na motivy podještědských pověstí Hřiště skřítků,
O hádavé ženě a Zlaté listí hraje Darina Marti-
novská. Doplněno dílničkou, kde si děti vyrobí
malé skřítky.

úter˘ 10. dubna od 18.00 hodin, DÛm Na Sbofie 
Austrálie a Tasmánie 
Večer ve znamení cestovatelských zážitků s Ale-
nou a Jiřím Márovými a vzpomínkou na jejich sy-
na Jirku, který naplnil svůj život mladého člověka
upoutaného na vozík zcela až po okraj a stal se
svou statečností a vůlí k životu příkladem pro
ostatní postižené a jejich rodiny. 

stfieda 11. dubna od 9.00 a 10.00 hodin, koncertní sál ZU· 
Afrika 
V rámci projektu Planeta Země – Příroda na Zemi
se konají přednášky, neobyčejné hodiny zeměpisu
s manželi Alenou a Jiřím Márovými pro žáky II.

stupně základních škol. Podíváme se do nezná-
mých končin černého kontinentu na zcela výji-
mečná místa. 

stfieda 11. dubna od 13.00 hodin, oddûlení následné péãe 
nemocnice Turnov 
Biblioterapie pro seniory 
Další setkání s pacienty nad knihou a příběhem
v rámci projektu Aktivně ve stáří. 

stfieda 18. dubna od 18.00, ãítárna knihovny v oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ 

nedûle 22. dubna od 10.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna proutûná, bubáková 
a ãarodûjnická 
Dílna zaměřená na výrobky z proutí, čarodějná
košťata, čarodějnické klobouky, na Bubáky a další
rekvizity na svátek čarodějnic. 

pondûlí 23. dubna od 14.00 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 25. dubna od 14.00 hodin, klubovna DD Pohoda 
ãtvrtek 26. dubna od 14.00 hodin, KAS, penzion ÎiÏkova 
Unikátní archeologické nálezy
v âeském ráji
Přednáška PhDr. Jana Prostředníka, archeologa
muzea Českého ráje, o nejzajímavějších archeolo-
gických nálezech v našem regionu. 

úter˘ 24. dubna od 19.00 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Ptáci skalních
mûst âeského ráje 
Přednáška a uvedení nové knihy z oblasti ornito-
logie RNDr. Zdeňka Mrkáčka a Karla Broulíka. 

Stfieda 25. dubna od 9.30 hodin, oddûlení následné péãe 
nemocnice Turnov 
Biblioterapie pro seniory 

ãtvrtek 26. dubna od 10.00 hodin, KC Stfielnice 
Krvavé jahody – pfiíbûh Ïeny
z gulagu 
V rámci projektu Paměť národa a 100. výročí re-
publiky se uskuteční beseda pro žáky 9. ročníků
základních škol s paní Věrou Sosnarovou, která
prožila 20 let v ruském gulagu na Sibiři. Její svě-
dectví je zachyceno také v knize Krvavé jahody.
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ADRA otevírá v Turnovû Charitativní obchÛdek
V pátek 6. dubna otevře humanitární organizace
ADRA Charitativní obchůdek, který naleznete na
nádražní ulici čp. 1130. 

V České republice provozuje ADRA již šestnáct
takovýchto obchodů. Jejich smyslem je nabídnout
za nízké ceny oblečení, rozmanité doplňky, hračky

a dárkové předměty. Jedná se o věci, které už ně-
kde dosloužily a jinde najdou svého nového spo-
třebitele. 

Touto cestou se mohou získat peníze, na podpo-
ru seniorů v Turnově a okolí. Další přidanou hod-
notou je, že se tak prodlouží životnost předmětů,
které štědří lidé darují. 

„Pokud chcete darovat svůj čas a stát při zrodu
výjimečného obchůdku, nezapomeňte, že v neděli
8. dubna od 10 do 12 hodin se koná školení.“ do-
dává zakladatelka a koordinátorka dobrovolníků
Milena Čančíková (tel.: 737 441 159, e-mail: mile-
na.cancikova@adra.cz). 

Více na www.adraturnov.cz.

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

Vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti. 

Uvidíte jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g a obdivovat zde
můžete i prestižní cenu ČESKÝ SLAVÍK.

Výstava:
LÍBEZNIâKY
výstava líbezných obrázků Kateřiny Dostálové
Kateřina Dostálová se narodila v roce 1979
v Turnově. Vystudovala uměleckoprůmyslovou
školu v Železném Brodě a v Novém Boru. Nyní
pracuje jako designer. Věnuje se navrhování šper-
ků a navrhla také autorskou skleněnou skulpturu
Sluneční soustava, která je k vidění v harrachov-
ském sklářském muzeu. V nedávné době se začala
věnovat vlastní tvorbě obrazů, které prezentuje
nyní poprvé na veřejnosti. 

ZAzemí, z. s. 
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz 
www.facebook.com/zazemi.turnov 

pondûlí 9. dubna od 18 hodin, Îlutá ponorka
Promítání filmu Îivot zaãíná po stovce
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně
přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si s přá-
teli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka
vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaň-
ského. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce
1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být
aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není
otázkou věku. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je
třeba odhodit stud a strach – na to je život příliš
krátký. Vstupné zdarma.

stfieda 19. dubna od 18 hodin, Îlutá ponorka
Andrea Stárková: 
Indonésie 
– mÛj druh˘ domov
Cestovatelská přednáška s večeří

Povídání z cest o Indonésii s představením cha-
ritativního projektu. 

Andrea tráví léto v Sedmihorkách, kde v kempu
pracuje s dětmi a zvířaty. Na zimu pravidelně již
několik let odjíždí do Indonésie na Lombok, kde
učí děti angličtinu. Dozvíte se o nejen o tom, jak to
začalo, ale také o životě místní komunity, která se
stala jejím druhým domovem. 

Vstupné včetně večeře 150 Kč, rezervace na tel.:
603 164 815



duben 2018 | | 17

ohlasy

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

Galerie U Zlatého 
beránka 
(v 1. patfie Infocentra)

5. dubna – 29. ãervna
Cyklistika v jin˘ch barvách
Výstava fotografií Martina Švestky je zaměřená
na cyklistiku, která se autorovi stala velkým koníč-
kem. Autor se snažil zachytit cyklistické kompo-
nenty ve spojení s přírodou, a tak propojit tyto dva
světy do sebe. Vernisáž fotografií proběhne v pá-
tek 27. dubna od 17 hodin. Přijďte se podívat a vy-
slechnout příběh. Vstup na výstavu je zdarma.

sobota 28. dubna
âesk˘ ráj dûtem
15. ročník akce na zahájení turistické sezóny
v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi Českého
ráje“ opět v Turnově! 

Pro děti i dospělé bude připraveno putování na
Turnovsku plné soutěžních úkolů a otázek, při
kterém se na cestě setkají s řadou postav z pověstí
Českého ráje. Připraveno je i divadelní představe-
ní na návsi v Přepeřích. 

Start: Sportovně rekreační areál Maškova za-
hrada Turnov 8.15–11.00 hodin 

Cíl: Sportovně rekreační areál Maškova zahra-
da Turnov

Program:
12.00 Kulturně sportovní program včetně nafu-

kovacích atrakcí (areál bude otevřen od
11.00)

14.00 Příchod krále Granáta s královnou a druži-
nou

14.30 Losování o zajímavé ceny z účastníků po-
chodu

Trasa pochodu povede po turisticky značených
cestách, většina cesty je vhodná pro kočárky, část
je po místních komunikacích, kde bude omezena
rychlost a budou přítomny hlídky policie. Provoz
bude koordinovat Městská policie Turnov, za což
jí předem děkujeme.

Kde zaparkovat: parkoviště u SRA Maškova
zahrada, centrální parkoviště u autobusového
nádraží, parkoviště U Raka

Vezměte si s sebou tužku na zapisování správ-
ných odpovědí!

Záštitu převzal a finančně akci podpořil Libe-
recký kraj.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 

Hrad Valdštejn se návštěvníkům otevřel již na Vel-
ký pátek. Během dubna bude otevřeno vždy o ví-
kendu od deseti do sedmnácti hodin (poslední
prohlídka začíná 30 minut před uzavřením). Podle
počasí mohou být ke konci dubna realizovány v ně-
kterých dnech i mimořádné prohlídky (aktuálně
bude uvedeno na webových stránkách hradu).

I v letošním roce budou na objektu realizovány
další větší stavební práce. Jedná se o obnovu tera-
sy nad biliárním sálem a o obnovu střechy a krovu
vstupních bran. Na realizaci stavebních prací byl
předběžně přiznán příspěvek do výše 700 000 ko-
run od Ministerstva kultury v rámci programu

„Záchrana architektonického dědictví“. Zároveň
bylo zažádáno o dotaci na Liberecký kraj v rámci
programu 7.2 „Záchrana a obnova památek v Li-
bereckém kraji“. Práce budou prováděny za ná-
vštěvnického provozu, proto je při prohlídce třeba
dbát pokynů správy hradu. Za případná omezení
se předem omlouváme.

Na letošní sezónu je připraven i bohatý kulturní
program. Těšíme se na Vás.

úter˘ 1. kvûtna od 14 hodin
Máj na Vald‰tejnû
Již po osmnácté zazní ve svátečním odpoledni na
Valdštejně Máchův Máj v melodramatickém
ztvárnění hudebního skladatele, režiséra, drama-
turga a pedagoga Zdeňka Zahradníka. Zveme vás
k zaposlouchání se do krásných veršů a dramatic-
ké hudby, jež zazní před kapličkou sv. Jana
Křtitele s nově zrestaurovanou nástěnnou malbou
světce, jehož tvář je dle legendy Máchovým por-
trétem. Vstupné 100 Kč
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

stfieda 4. dubna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů a přátel. 

ãtvrtek 6. dubna od 11 hodin
Nov˘ Ïivot – kurz pro tûhotné
Příprava na porod a na příchod miminka, péče
o tělo i mysl. Nutná rezervace. Cena lekce 100 Kč.

úter˘ 10. dubna od 9.30 hodin
Matefiské ‰koly v Turnovû
Přijďte se dozvědět více o předškolním vzdělávání
v Turnově s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou.

ãtvrtek 11. dubna, 9–12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Veronikou Udeaja. Objednání
na tel. 775 964 312 nebo v kanceláři CPR Náruč.

stfieda 18. dubna od 10 hodin
Vadné drÏení tûla u dûtí
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Špetlíkovou.

ãtvrtek 22. dubna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání. 
Tentokrát s dětmi orientační běh po Turnově.

ãtvrtek 22. dubna od 18 hodin
Setkání celiakÛ

pátek 20. dubna od 10 hodin 
Dûtské jídlo je víc neÏ potrava
Co všechno při jídle dětem předáváme? Beseda
s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.
Cena akce 30 Kč.

úter˘ 24. dubna od 9.30 a 10.30 hodin
Návrat na trh práce 
po rodiãovské dovolené
Končí vám rodičovská dovolená? Vracíte se do pů-
vodního zaměstnání nebo hledáte nové? Na co vše
si musíte při návratu na trh práce dát pozor, vám
poví Věra Jetelová, pracovnice Úřadu práce.

ãtvrtek 26. dubna od 11 hodin
Nov˘ Ïivot – kurz pro tûhotné

pátek 27. dubna, od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 
Pravidelný Bleší trh pořádaný skupinou 7LETS. 

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte nás na facebooku nebo na www.naruc.cz.

Waldorfské ‰kole v Semilech je uÏ 25 let
To je dobrý důvod k malému ohlédnutí, ale i k vel-
ké oslavě!

Jak to všechno začalo? Po náročných přípravách
a obětavé práci nadšených pedagogů i rodičů
(o které si můžete podrobněji přečíst na našich
webových stránkách) byla v září 1992 otevřena
první třída s waldorfským vyučováním. Každý
další školní rok pak přibývala nová třída, až se
škola v roce 2000 stala úplnou devítiletou základ-
ní školu s více než dvěma sty žáky a přibližně pat-
nácti třídními i odbornými učiteli. 

Postupně se mezi rodiči a mladšími pedagogy
množily úvahy o zřízení waldorfské střední školy.
Byl vypracován vzdělávací program „Waldorfské

lyceum“ a po nesčetných jednáních s představiteli
obce, kraje, ministerstva, parlamentu, různých
nadací, vysokých škol a dalších došlo v září 2006
ke zprovoznění a slavnostnímu otevření prvního
ročníku Střední školy waldorfské v Semilech. 

I dnes je škola – ač s novým názvem, novými
dětmi či pedagogy – stabilní a výraznou alternati-
vou v rámci regionálního školství.

Podstata zůstává… Doba i nároky na školství se
mění. I my se měníme, reagujeme na nové pod-
mínky a snažíme se být školou pokrokovou. Avšak
– a to je podstatné – z našich základních hodnot
a ideálů neslevujeme. Soustředíme se na vyvážený
a ucelený rozvoj každého člověka, rozvíjíme u dětí
intelektuální, citovou i volní stránku a snažíme se

dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a du-
chovními hodnotami. Jde nám o to, připravovat
člověka na život nejen znalostně, ale i podporová-
ním jeho tvůrčích schopností a sociálních doved-
ností. 

Velký dík patří všem, kteří nás na naší cestě pro-
vázejí, otevřené dveře pak mají i ti, kteří se o nás
teprve chtějí něco dozvědět. Vy všichni jste ale sr-
dečně zváni na oslavu pětadvaceti let fungování
školy, která se uskuteční 25. 5. 2018 od 15 hodin
na Ostrově v Semilech. 

Přijďte si poslechnout, pochutnat, zatančit…
a třeba i něco víc. A pokud byste rádi pomohli s or-
ganizací či na akci vystoupili, kontaktuje nás na
čísle 776 245 749.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, 
info@ponorkaturnov.cz, 
tel. 722 642 287

úter˘ 6. bfiezna od 16 do 21 hodin
Podveãer s deskov˘mi hrami
Volné hraní zajímavých deskových her pro zájem-
ce od 6 do 90 let. K dispozici arzenál 40 akčních
her, postřehovek i pártyovek. Vstupné dobrovolné. 
Kajuta ã. 25 ve druhém patfie Îluté ponorky

ãtvrtek 19. dubna od 18 do 22 hodin
Malba grafickou barvou
Tvořivá dílna pro dospělé. Malujeme nejrůznější-
mi pomůckami (špachtle, válečky, houbičky, had-
říky apod.). Kreativní tvorba pro každého, kdo má
chuť užít si barev a tvoření. 

Kapacita 9 osob, cena 300 Kč. Prosím případné
zájemce, aby zaslali závaznou rezervaci na adresu
ladicka@email.cz.

pátek 20. dubna od 8 hodin
Sazka olympijsk˘ víceboj 
– okresní kolo Z·
Tradiční klání ve víceboji žáků základních škol
v základních pohybových schopnostech 
a dovednostech pod patronací Českého olympij-
ského výboru. 
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov 

úter˘ 24. dubna od 14 hodin
Turnovsk˘ kos 2018
19. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepší-
ho turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v pěti
kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež
do 15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí
by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje
postupující na KOSA. V případě, že ve škole nomi-
nační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do
soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky.
Propozice na webu www.zlutaponorka.turnov.cz.
Základní umûlecká ‰kola Turnov, námûstí âeského ráje

pondûlí 30. dubna od 17:30 hodin
âarodûjnice na lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čaro-
dějnic. Od 17.30 do 19 hodin soutěže a hry pro děti.
Po 19 hodině vyhlášení nejkrásnější malé čaroděj-
nice a po 20 hodině bude zapálen velký oheň. Ob-
čerstvení tradičně v režii SDH.

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 veřejnost otevřen denně včetně pon-
dělí, vždy od 9.00 do 15.30 (začátek poslední pro-
hlídky).

Novogotick˘ klenot RohanÛ 
(základní trasa) – obsahuje autentické zámecké
interiéry
Z dûtsk˘ch pokojíãkÛ 
– výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové

14.–15. dubna, vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
O tichém království
Netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců. Vstupné dospělí 180 Kč,

děti od 3 let 100 Kč, děti do tří let 30 Kč. Před-
prodej vstupenek na www.evstupenka.cz

21. dubna, 10 – 15 hodin, zámeck˘ park
Setkaní 1st VETERAN US CAR
CLUB PRAHA – 20. roãník
Tradiční setkání milovníků amerických vozidel.
Vstupné jednotné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

21. dubna, 17 hodin, zámecká oranÏérie
âaj o páté – Obrazy a hudba
Kardinál Ludvík René de Rohan a hudba doby po-
zdního baroka a klasicismu 

Komponovaný program o kardinálu Ludvíku
René Rohanovi, který byl zpovědníkem Ludvíka
XVI. a hlavním protagonistou slavné náhrdelní-
kové aféry. Jednotné vstupné 150 Kč, předprodej:
www.evstupenka.cz
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

28. února–27. kvûtna 2018, V˘stavní sál muzea / Klenotnice 
Pfiíbûh Tibetu
Výstava Příběh Tibetu zavede návštěvníka do ob-
lasti tibetské kultury, na území Centrálního
Tibetu, ale také na rozsáhlá území jejích vlivu, kte-
rá zasahovala od himálajského regionu po dnešní
Čínu a Mongolsko. Téma lamaistického Tibetu
a Hedvábné stezky v sobě skrývá mnoho zajímavé-
ho a tajuplného.

Dějinám i kultuře Tibetu jsou propůjčeny vý-
stavní sál a Klenotnice. Ve výstavním sálu si ná-
vštěvníci prohlédnou na tři sta exponátů ze sbírek
Náprstkova muzea v Praze. Mezi nejvýznamnější
patří malba Buddhy z 18. století z Tibetu, portrét
vysoce postaveného mnicha pocházející z letního
sídla mandžuských císařů dynastie Čching či nád-
herně zdobená zlacená plastika bohyně Táry.
Dětské návštěvníky určitě zaujme krásně vyzdo-
bený model jaka – nejdůležitějšího zvířete Himá-

laje, tedy alespoň pro domorodce. Vystaveny jsou
i šperky, zbraně, drobné sošky, nomádské nože,
křesadla, zámky a podobně. Asi nejatraktivnější
jsou barevné rituální chrámové masky z lakované
papíroviny (papiermaché), které se používají při
čhamových tancích a jsou historickou součástí ri-
tuálního oděvu tanečníka. Exponáty ze své sou-
kromé sbírky zapůjčila světově uznávaná tibeto-
ložka PhDr. Zuzana Ondomišiová, Ph.D.

8. dubna – 10. ãervna 2018, Kamenáfisk˘ dÛm
Najdûte svého dûdeãka,
babiãku, maminku, sestfienici,
syna, vnuka, prastr˘ce, tch˘ni,
souseda, známého a dal‰í…
Přijďte hledat a poznávat vám známé tváře při pří-
ležitosti oslavy 130. výročí založení Klubu českých
turistů na výstavě, kterou pořádá Odbor turistiky
KČT Sokol Turnov. Již od roku 1946 byly pořádá-
ny tábory, a tak rádi zveme všechny kamarády
a známé všech generací, kteří se potkávali na
schůzkách, výletech i táborech našeho odboru,
prožili spolu mnoho dobrodružství a chtějí si při-
pomenout zážitky z mládí. Jsou zváni i ti, kteří se
chtějí podívat, co dělal jejich děda, babička, teta
nebo strýc. A protože výstava pokrývá i období ne-
dávno minulé, zveme i všechny rodiče a prarodiče,
kteří si rádi připomenou, co všechno prožily jejich
děti na turistických táborech, a samozřejmě i širo-
kou veřejnost, která se může podívat na činnost
turnovské turistiky na fotografiích z cest. 

Domníváme se, že určitě někdo z vaší rodiny
nebo známých se v minulosti zúčastnil turnovské-
ho turistického tábora. Už před neuvěřitelnými
dvaasedmdesáti lety, roku 1946, se konal pod hla-
vičkou Sokola první poválečný tábor v Doksech.
Na zažloutlých fotografiích rozeznáme mezi bo-
rovicemi vojenské stany na podsadách a cvičence
v roztodivných sestavách na pláži Máchova jeze-
ra. Inu Sokolové! A od té doby nebyl jediný rok bez
tábora. Stálé i putovní, letní i zimní, vodácké i cyk-
listické, v Čechách, na Moravě, na Slovensku,
a někdy i v zahraničí. Stovky dětí, teenagerů i do-
spělých běhaly po lesích, pádlovaly po řekách,

zdolávaly vrcholy, vyhrávaly závody, zpívaly u tá-
borových ohňů, vysílaly morseovku nebo hrály če-
lenky.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli
8. dubna od 14 hodin

DlaskÛv statek
v Dolánkách
Otevfieno dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin

HospodáfiÛv rok – expozice
DlaskÛv statek v Dolánkách 
Na jaře letošního roku zpřístupní Muzeum České-
ho ráje v Turnově na Dlaskově statku novou stálou
expozici pod názvem „Hospodářův rok“. Bude vě-
nována tradičnímu způsobu zemědělství, obřa-
dům a obyčejům, které byly spojeny se životem
hospodáře a jeho rodiny v průběhu roku. Expo-
zice bude průběžně aktualizována v návaznosti na
hospodářský a výroční kalendář. Cyklus výstav za-
hájí expozice o průběhu velikonočních svátků
a zahájení zemědělských prací. 

Expozice na Dlaskově statku bude v tomto roce
věnována nejen obyčejům agrárním, které jsou
spojeny s tradičním zemědělstvím, ale i obyčejům
výročním, které v průběhu roku neodmyslitelně
patřily k životu každé rodiny, jako jsou Veli-
konoce, Letnice neboli svatodušní svátky, Posví-
cení či Vánoce. 
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 2018

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, Radek Dra‰nar, OSM.

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

Jednalo se již o devátý ročník městského plesu,
který se netradičně konal v atmosféře první repub-
liky. Příjemnou atmosféru navodil již v úvodu

plesu Ondřej Zlevor svým hudebním uměním na
akordeon. V předsálí kromě hudby čekalo také ve-
dení města v dobovém oblečení, které přicházející

hosty přivítalo podáním ruky. Večerem provedl
moderátor a hudebník Jindřich Bada, který již
v úvodu představil unikátní výzdobu plesu.
V hlavním sále byly na stranách vytvořeny velké
číslice 1918 a 2018 z neuvěřitelného množství
7 552 ruliček modrého papíru. Výzdoba k připo-
menutí 100 let výročí republiky v sále i nadále zů-
stane. Hned vedle podia byla umístěna velkofor-
mátová fotografie s pohledem na Hlubokou ulici
z roku 1922. Menší ukázky historické podoby Tur-
nova hosté nalezli na svých stolech, kde byla
umístěna koláž fotografií. 

K tanci i poslechu hrál jedinečný Orchestr
Ladislava Bareše z Liberce. K zahájení plesu také
patří předtančení, kterého se v letošním roce ujalo
taneční studio Swing Busters, které inspirovalo
návštěvníky tanečními styly po zbytek večera.
Prvorepublikovou atmosféru umocnilo družstvo
umělecké výroby Granát Turnov, které pro hosty
připravilo módní přehlídku doplněnou originální-
mi šperky s českými granáty. V průběhu večera se
hosté mohli zvěčnit v dobovém koutku v předsálí,
kde byly k dispozici služby profesionálního foto-
grafa. 

Na devátém ročníku městského plesu nechyběla
ani tombola. Zakoupením čestné poukázky získal
každý hodnotné ceny a přesně o půlnoci proběhlo
slosování o dvanáct unikátních cen věnovaných
sponzory. Výtěžek z letošního městského plesu ve
výši 64 000 korun bude použit na podporu setká-
vání dětí a seniorů, jejich společných aktivit na
oddělení následné péče turnovské nemocnice
a v Domově důchodců Pohoda. Tento projekt
zkvalitní život klientům a hospitalizovaným se-
niorům, čímž přispěje k jejich komplexní léčbě

Prvorepublikov˘ mûstsk˘ ples 
pfiinesl 64 tisíc pro dobrou vûc
Pátek 16. února 2018 patřil městskému plesu, který se konal v atmosféře 100. výročí republiky. 
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a umožní tak kontakt s každodenním životem mi-
mo oddělení. 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce
za věcné i finanční dary.

Sponzofii a partnefii akce: 
• Baart s. r. o.
• BodySport – Tomáš Brych
• BusLine a. s.
• Bylinky z Ráje – Lída Vondrová
• Café-bar a občerstvení U Bati
• Centrum Babylon Liberec a. s. 
• Crytur s. r. o.
• Dias Turnov, s. r. o.
• Dioptra Turnov, s. r. o.
• Dům přírody Českého ráje
• Granát Turnov d. u. v.
• Grupo Antolin Turnov s. r. o.
• Hostinec Ábelův Mlýn
• HOUSE of WINE, s. r. o.
• ITBUSINESS, s. r. o.
• Ivana Kelterborn – masáže, manikúra, pedikúra
• Jindřich Svoboda - FORMPLAST

• John Cormen s. r. o.
• Juta a. s.
• Kamax, s. r. o. 
• Keramika Květiny Týna
• KONTAKT – Služby motoristům
• Krejčovský ateliér Styl Iva
• Kulturní centrum Turnov s. r. o.
• Lékárna v Hloubce
• Lucie Klusová

• Městská knihovna Antonína Marka Turnov
• Městská sportovní Turnov s. r. o.
• Městská teplárenská Turnov s. r. o.
• Midas Modes s. r. o.
• Muzeum Českého ráje v Turnově
• Němeček Office s. r. o.
• Ontex s. r. o.
• Partners Financial Services a. s.
• Pivovar Rohozec a. s.
• Pivovar Svijany a. s.
• Petra Kůtková – thajské masáže
• SFS Group CZ s. r. o.
• Sportinline – Pavel Hlubuček
• Staněk foto a Staněk sport Turnov
• ŠPERK PROCHÁZKA – Tomáš Procházka
• Šroubárna Turnov a. s.
• TABÁK SEJVAL s. r. o.
• Tělovýchovná jednota Turnov
• Truhlářství RAKY
• Turnovské památky a cestovní ruch
• Unipress s. r. o.
• Zahradnictví Hájek
• Zlatnictví Macounová

Základní ‰koly 
budou zapisovat 
nové Ïáky
Zápisy dětí k povinné školní docházce jsou od
loňského roku prováděny v dubnových termí-
nech. 

S novelou školního zákona z roku 2017 došlo k
posunu zápisů k povinné školní docházce. Zápisy
pro školní rok 2018/2019 budou probíhat od 1. do
30. dubna 2018. Slavnostní zápis je připraven na
čtvrtek 5. dubna 2018 na všech základních ško-
lách v Turnově od 10.00 do 17.00 hodin.

Na úfiadû si mÛÏete
rezervovat ãas
schÛzky
Pro klienty obecního živnostenského úřadu
a správního odboru Městského úřadu Turnov je
nově v provozu rezervační systém.

Městský úřad Turnov po úspěšném využívání re-
zervace pro registr vozidel rozšiřuje služby rezer-
vačního systému. Nově si mohou obyvatelé rezervo-
vat čas návštěvy na odboru správním, kde si vyřídí
občanský průkaz nebo cestovní doklad. Čas své
schůzky pro konzultaci či založení nové živnosti
můžete také na obecním živnostenském úřadě. 

Na webových stránkách města v sekci Městský
úřad je k dispozici odkaz na rezervaci termínů.
Zde si obyvatel může rezervovat čas své návštěvy,
čímž si zajistí přednostní vyřízení své záležitosti.
Na výběr jsou termíny vždy v pondělí odpoledne
a v pátek dopoledne. Termíny na obecním živno-
stenském úřadě jsou v hodinových intervalech
a na odboru správním si můžete čas rezervovat po
dvaceti minutách.
Postup rezervace: 
• Nejprve je třeba vybrat požadovanou službu (ob-

čanské průkazy a pasy/ obecní živnostenský úřa-
d/registr vozidel)

• po kliknutí na konkrétní den je třeba zvolit si čas
příchodu na úřad

• vyplnit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu
• kliknout na tlačítko „Zaslat autorizační kód“,

který je zaslán v ověřovací zprávě
• potvrdit vyplněné údaje přijatým autorizačním

kódem
• závazně rezervovat termín potvrzovacím tlačít-

kem
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Odbor školství, kultury a sportu zve na dny otev-
řených dveří turnovských mateřských škol
a k následnému zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května
2018 od 10.00 do 16.00 hodin v jednotlivých ma-
teřských školách. 

„Před tímto termínem zápisu umožní rodičům
turnovské mateřské školy prohlídku svých pro-
stor. V každé mateřské škole si také mohou rodiče
vyzvednout přihlášku pro umístění dítěte.“ uvedla
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina
Marková. Přihláška o přijetí na danou mateřskou

školu může být doručena osobně nebo poštou, avšak
nejpozději do dne zápisu, tedy do 9. května 2018.

Dny otevřených dveří se konají v následujících
termínech:
• středa 14. března, MŠ 28. října,

15.00–17.00 hodin
• středa 28. března, MŠ a ZŠ Sluníčko,

15.00–17.00 hodin
• pondělí 9. dubna, Waldorfská MŠ,

15.00–17.00 hodin
• středa 11. dubna, MŠ Bezručova (Zámeček),

15.00–17.00 hodin
• středa 11. dubna, MŠ Mašov,

15.00–17.00 hodin

• čtvrtek 12. dubna, MŠ Alešova (Dřevěnka),
15.00–17.00 hodin

• úterý 17. dubna, MŠ Jana Palacha (Výšinka),
15.00–17.00 hodin

• úterý 17. dubna, MŠ Zborovská (Zelenka),
15.00–17.00 hodin 

Matefiské ‰koly otvírají své dvefie k prohlídce

Do Turnova se vrací
farmáfiské trhy

Od soboty 7. dubna 2018 se na náměstí Českého
ráje v Turnově vrátí pravidelné farmářské trhy.

Stejně jako v minulých letech budou probíhat
každou sobotu dopoledne a přinesou širokou nabíd-
ku kvalitních českých potravin, sklizených či vyro-
bených s láskou k dobrému jídlu a respektem k pří-
rodě. 

Produkty prodávané na turnovských trzích po-
chází převážně od pěstitelů a výrobců z okolí, takže
je můžete zakoupit naprosto čerstvé, bez ošetření
pro dlouhou cestu a uskladnění. 

Na jarních trzích bude samozřejmě i velké množ-
ství sadby, květin a velikonočních dekorací. 

Pokud chcete na trhu prodat své výrobky nebo vý-
pěstky, neváhejte kontaktovat organizátory trhu na
telefonním čísle 602 100 470 nebo e-mailu trhyfar-
marske@gmail.com

Aktuální informace o trzích jsou na www.trhyfar-
marske.cz a pro informace o aktuálním sortimentu
se můžete přidat do Facebookové do skupiny Poji-
zerské Farmářské Trhy. 

Na pálení âarodûjnic
mÛÏete Na Luka 
pfiiváÏet vûtve
Poslední dubnový večer bude opět na mnoha
místech probíhat „Pálení čarodějnic“. Je to vel-
mi starý a dodnes živý lidový svátek. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čaro-
dějnic Na Lukách za autobusovým nádražím
v Turnově. Na tuto lokalitu mohou občané Tur-
nova přivážet pouze větve. Je zakázáno sem odklá-
dat lakované dřevo, pařezy a další jiné odpady.

Přivážení materiálu bude probíhat od 1. 4. 2018
do 29. 4. 2018 do 17.00 hodin. Materiál je možné
přivézt pouze v sobotu od 9.00 do 18.00 a v neděli

od 9.00 do 17.00. V tento čas bude na místě vždy
přítomen zástupce Sboru dobrovolných hasičů
Turnov, který bude kontrolovat jaký materiál
a kam odkládáte. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odklá-
dat jakýkoliv materiál. Pokud by sem někdo odlo-
žil materiál mimo stanovenou dobu, může být ta-
kové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů
mimo vyhrazená místa. Za toto porušení zákona
o přestupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Pros-
tor bude trvale monitorován Městskou policií Turnov.

V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov:

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925
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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.

Šestým rokem si mohou obyvatelé Turnova zdar-
ma dojít na radnici pro státní vlajku. 

Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příleži-
tosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku, kterou se snaží v místních obyvatelích
vzbudit pocit hrdosti a vlastenectví. 

„Je nutné si stále připomínat všechny, kteří ode-
šli bojovat za svobodu, kterou dnes máme.
Nesmíme zapomenout na osudy vojáků, sousedů
a rodin, které obětovali naší vlasti život nebo se
jim místo společenského uznání dostalo vězení či
jiné formy útlaku. Někteří přišli o život, jiní byly

doživotně perzekuováni a další museli zvolit exil.
Všem bojovníkům za svobodu se chceme symbo-
licky poklonit a uctít jejich činy vyvěšením státní
vlajky. Pokračování v myšlenkách vlastenectví
a národní hrdosti je o to silnější v letošním roce,
kdy si připomínáme 100 let od vzniku republiky.“
vysvětlil starosta. 

Státní vlajky jsou připraveny k vyzvednutí na
sekretariátu vedení města na turnovské radnici.
Zájemci si pro vlajku mohou přijít hned po
Velikonocích v úterý 3. dubna 2018. Vlajky budou
k dispozici do pondělí 7. května či do vyčerpání
padesáti kusů. 

Vyzvednûte si svou státní vlajku na radnici

Mûstsk˘ úfiad Turnov 
roz‰ifiuje u vybran˘ch 
odborÛ úfiední hodiny
Městský úřadu Turnov informuje obyvatele o roz-
šíření úředních hodin pro veřejnost na odboru
správním a obecním živnostenském úřadě. 

Od 1. března 2018 došlo k rozšíření úředních
hodin pro veřejnost o pátek od 8.00 do 12.00 ho-
din. Změna se týká odboru správního, kde si
občané vyřizují například doklady totožnosti
a cestovní doklady, dále se změna týká matriky
a evidence obyvatel. Dalším odborem Městského
úřadu, kde došlo k rozšíření úředních hodin, je
obecní živnostenský úřad. 

V platnosti však stále zůstává možnost domlu-
vit si schůzku mimo uvedené dny a hodiny telefo-
nicky. Kompletní přehled telefonních kontaktů
naleznete na webových stránkách města Turnova. 

U ostatních odborů platí úřední hodiny vždy
v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 a po polední
přestávce od 13.00 do 17.00 hodin. Úřední hodiny
navíc jsou na odboru dopravním, odboru správ-

ním a obecním živnostenském úřadě v úterý, ve
čtvrtek a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin. Poda-
telna funguje pro veřejnost každý den od 7.00 ho-
din ráno. V pondělí a ve středu můžete své záleži-
tosti řešit do 17.30 hodin, v ostatních případech je
podatelna otevřena do 15.30 hodin. 

Najdûte svého favorita
mezi projekty pro
Turnov 2018 
Město Turnov připravilo podruhé v rámci Zdra-
vého města a MA21 participativní rozpočet ve
výši 300 000 Kč na projekty od obyvatel města.

Na konci roku 2017 byl vyhlášen druhý ročník
zapojování veřejnosti do rozhodování o čerpání
zdrojů města prostřednictvím participativního
rozpočtu. Konzultována s místostarostkou Petrou
Houškovou byla celkem desítka projektů. Některé
nápady byly již zařazeny mezi plánované aktivity
v roce 2018, jako například oprava fasády budovy
turnovského gymnázia. Sběr námětů od občanů
byl ukončen s prvním březnem 2018, kdy na tur-

novskou radnici dorazilo osm projektů. Všechny
přijaté projety byly formálně zkontrolovány a pouze
čtyři projekty byly v souladu s pravidly participa-
tivního rozpočtu. Některé projekty, které neprošly
věcným hodnocením, nerespektovaly finanční
limit, jiný projekt nebyl v souladu s územním plá-
nem nebo nezískal dostatečný počet podporovate-
lů. I těmto předkladatelům však děkujeme a věří-
me, že na participativní projekt nezanevřou a do
dalšího ročníku se s náměty připojí dle stanove-
ných pravidel. 

Projekty, které prošly věcným hodnocením, bu-
dou veřejně představeny na netradiční tiskové
konferenci Města Turnova v úterý 3. dubna 2018
od 9.00 hodin. Projekty se týkají různých lokalit
města, například Nudvojovic, centra města nebo
oblasti Šetřilovska. Projekty budou detailně před-
staveny na webových stránkách města Turnova,
kde bude k dispozici také hlasování veřejnosti.
Občané Turnova mohou hlasovat celý duben až do
pondělí 30. dubna 2018, kdy bude v 17.00 hodin
hlasování ukončeno. Hlasovat může každý pouze
jednou a ověření proběhne pomocí e-mailové ad-
resy, která bude sloužit pouze pro účely hlasování.
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Ve středu 7. března 2018 zavítal starosta za oby-
vateli na Výšinku, kde diskutoval o zdejších prob-
lémech. 

Březnové setkání patřilo po roční odmlce obyvate-
lům lokality Výšinka, kteří se sešli v prostorách
společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou v Granátové ulici. Obyvatelé přivítali sta-
rostu Tomáše Hockeho velkolepě a předali mu
k svátku květinu a krásný dort. Starosta vše s díky
přijal a hned v úvodu účastníky seznámil s aktuál-
ním děním ve městě. 

Necelá třicítka občanů naslouchala bilanci pod-
nětů z minulých setkání. Za poslední dva roky
z Výšinky vzešlo 26 podnětů, z čehož bylo 14 zce-
la vyřešeno. K těmto dokončeným projektům mů-
žeme zařadit například zbudování kryté autobu-
sové zastávky v blízkosti DPS. Částečně se reali-
zovaly dva podněty a ve zpracování zůstávají další
3 podněty. Tři podněty nejsou možné vůbec reali-
zovat například z důvodu udržitelnosti projektu.
Konečně pět posledních podnětů bylo příliš obec-
ných a jsou třeba upřesnit pro zpracování. 

Diskuse byla zahájena přáními úprav sídliště
a jeho okolí. Starosta hovořil o využití zadlážděné-

ho prostoru před samoobsluhou. „Rád bych, aby
se tento prostor oživil a řešil se komplexně. Proto
bych potřeboval nějaký dobrý nápad,“ vybídl
místní obyvatele starosta. Kromě přání po men-
ších úpravách zde zazněla otázka na revitalizaci
sídliště. Protože revitalizace sídliště v Turnově II.
bude brzy ukončena, tak by se zdálo logické po-
kračovat v úpravách právě na Výšince. Starosta
místním obyvatelům se zklamáním v hlase vysvět-
lil, že bohužel na čerpání dotačních titulů pro revi-
talizaci je sídliště na Výšince příliš mladé, jelikož
bylo zkolaudované až po roce 1990. I přesto však

starosta dodal, že se na zdejší lokalitu nezapomí-
ná, akorát se budou práce provádět po menších
úsecích a z rozpočtu města. 

Věčným tématem je v prostoru sídliště parková-
ní, kterého není nikdy dostatečné množství.
„Parkování na sídlišti je velký problém, proto uví-
tám nápady na nové parkoviště nebo rozšíření
stávajících míst,“ vyzval obyvatele starosta. Na
setkání vzápětí jeden podnět zazněl. Efektivním
způsobem, jak přinést až desítku nových parkova-
cích míst, je nové vodorovného značení. 

Zásadním tématem je obslužnost obyvatel
a možnost využití nákupních možností pod
Výšinkou. Obyvatelé by si přáli zřídit či značně
opravit cestu pro pěší vedoucí k Lidlu. Starosta
však vysvětlil, že pozemky nad Lidlem nejsou
v majetku města, a proto všechny aktivity v této
oblasti musí být v souladu s přáním majitelů po-
zemků. Další možností, jak se k obchodu dostat je
využít autobusového spojení, které prozatím stále
chybí. Starosta oznámil záměr společnosti Lidl
provést v letošním roce generální rekonstrukci.
„Se zástupci společnosti jednáme a řešíme i auto-
busovou zastávku, na kterou máme v současnosti
připraven projekt,“ řekl Tomáš Hocke.

Starosta zavítal za obãany na V˘‰inku

Starosta zve obãany
na setkání do Pele‰an 
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání v Pelešanech.

Ve středu 4. dubna 2018 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici SDH Pelešany setkání staros-
ty s občany. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se novinky nejen z radnice.

Od dubna je v provozu
kompostárna
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov a Technické služby Turnov informují
občany o provozní době kompostárny na Ma-
lém Rohozci. 

Kompostárna bude otevřena od 1. dubna 2018.
Přivážet můžete větve, trávu, listí a další biood-
pad, který na zahrádce nashromáždíte.

Provozní doba kompostárny od dubna do října:
• pondělí, středa, pátek 9.00–17.00
• sobota 9.00–12.00

Kompostárna bude uzavřena v roce 2018 o stát-
ních svátcích a v dalších přímo následujících
dnech, jako sběrný dvůr: 2 .4, 1.5., 8.5., 5.7., 6.7.,
7.7., 28.9., 29.9., 17.11.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Duben je měsícem projektu environmentální eko-
logické výchovy věnovaný primárně planetě Zemi.
Projekt vstupuje rokem 2018 do 11. ročníku a při-
náší bohatý program pro školy i širokou veřejnost. 

• KDE KONČÍ SVĚT – Celostátní projekt na téma
Já jsem tvůj člověk – Zvíře. Literární a výtvarná
soutěž a další aktivity na toto téma pro ZŠ, 2. 4. 2018
– zahájení výstavy výtvarných prací dětí z turnov-
ských MŠ a ZŠ v Městské knihovně Antonína Marka
• UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO – Celo-
republiková akce zaměřená na úklid černých skládek.
Čtvrtým rokem se připojíme i my v Turnově 7. 4. od
10.00 do 12.00 sběrem odpadků v Koškově ulici
• DÁŠEŇKA, PEJSEK A KOČIČKA – Dílny čte-
ní na téma knížek bratří Čapků v dětském odděle-
ní knihovny 9. a 12. 4. od 8.00 hodin. 
• PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE – Přednáška
RNDr. Zdeňka Mrkáčka o živé a neživé kráse pří-

rody našeho kraje pro ZŠ Skálova v Alešově ulici,
která proběhne 9. 4. od 14.00 hodin. 
• AUSTRÁLIE – VEČER NA SBOŘE – Cesto-
vatelská beseda s Jiřím Márou o cestě do této zají-
mavé země v úterý 10. 4. od 19.00 hodin. 
• AFRIKA – NEOBYČEJNÉ HODINY ZEMĚ-
PISU – Cestovatelské besedy s Jiřím Márou pro
žáky 6. a 7. ročníků ZŠ v koncertním sále ZUŠ
Turnov ve středu 11. 4. od 9.00 a 11.00 hodin. 
• ÚKLID MĚSTA A OKOLÍ V RÁMCI DNE
ZEMĚ pro základní a střední školy se uskuteční
od 16. 4. do 20. 4. 
• TVŮRČÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PROUTĚNÁ
A ČARODĚJNICKÁ pro rodiny s dětmi v dět-
ském oddělení knihovny 22. 4. od 10.00 hodin
• UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V ČESKÉM RÁJI Přednášky o nejzajímavějších
archeologických nálezech pro obyvatele penzio-
nů, DD Pohoda a další zájemce z řad veřejnosti

PhDr. Jana Prostředníka, archeologa muzea Čes-
kého ráje v Turnově. Uskuteční se v DPS Výšinka
23. 4. od 14.00 hodin, v klubovně DD Pohoda 25.
4. od 14.00 hodin a v Klubu aktivní senior DPS
Žižkova 26. 4. od 14.00 hodin. 
• KDE KONČÍ SVĚT – JÁ JSEM TVŮJ ČLO-
VĚK – ZVÍŘE Regionální přehlídka nejlepších
výtvarných a literárních prací v Domě přírody
v Dolánkách u Turnova 24. 4. od 9.30 hodin. 
• PTÁCI ČESKÉHO RÁJE – Komponovaný pořad
a uvedení nové publikace RNDr. Zdeňka Mrkáčka
a Karla Broulíka 24. 4. od 19.00 hodin v domě Na
Sboře. Hudební doprovod Martin Hybler.
• DETAILY PŘÍRODY – Vycházky pro žáky zá-
kladních škol 25. 4. 2018 a 26. 4. 2018 se zaměře-
ním na běžné druhy zvířat a jejich význam.
• MAZLÍCI A HAVĚŤ – Ekologický výukový pro-
gram pro MŠ z Turnova 29. 3., 9. 4., 11. 4., 12. 4.
a 27. 4. 

Duben v Turnovû je mûsíc vûnovan˘ planetû Zemi

Turnov prodává 
stavební pozemky
v lokalitû 
Hru‰tice-Károvsko
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov informuje o dalším prodeji stavebních po-
zemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. 

V současné době jsou připraveny 4 pozemky
k prodeji pro zástavbu rodinnými domy v ulici
Lubomíra Jasínka. Nabízené pozemky jsou v sou-
ladu s platným územním plánem a jejich prodej
bude realizován v průběhu května 2018. 

Pozemky se budou prodávat formou výběrové-
ho řízení. Základní kupní cena pozemků je stano-
vena ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách měs-
ta Turnova nebo přímo na Městském úřadě Tur-
nov. Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.:
481 366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.

Pfiíbûhy na‰ich 
sousedÛ v Turnovû 
Město Turnov se zapojilo do celorepublikového
projektu pro posílení paměti národa a zároveň
na zlepšení mezigeneračních vztahů mezi ško-
láky a pamětníky. 

Turnov je jedno z 55 měst České republiky, kde
projekt probíhal. Příběhy našich sousedů je vzdě-
lávací projekt neziskové organizace Post Bellum.
Projekt představuje současné mládeži dějiny
prostřednictvím skutečných příběhů pamětníků
z jejich okolí. Zcela tak mění pohled školáků na
dějepis i na staré lidi, které každý den potkávají
v ulicích města. 

Naopak seniorům projekt přináší pocit zájmu
o jejich život i vzpomínky. 

Od září 2017 žáci, osmých a devátých tříd tur-
novských základních škol a tercií a kvart víceleté-
ho gymnázia, komunikovali s pamětníky a zachy-
covali v dokumentárních reportážích jejich život.
Paleta příběhů obsáhne období od předválečných
vzpomínek přes válku, nelítostná 50. léta po hnu-
tí underground. 

Výsledky studentských prací budou představe-
ny veřejnosti a odborné porotě při slavnostní zá-
věrečné prezentaci, která se bude konat ve čtvrtek
12. dubna 2018 od 16 hodin v sále Střední umě-
leckoprůmyslové školy Turnov. 

Všichni jste srdečně zváni.

ãtvrtek 26. dubna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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