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

kvûten 2018zdarma

Abonentní 
sezóny konãí

Hra Osifiel˘ západ
záleÏitost pro milovníky ãerného humoru > 9

Radûji ze‰ílet v divoãinû
spisovatel a publicista Ale‰ Palán v pofiadu O literatufie > 13

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | kvûten 2018

▼
▼

▼

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

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

přijme 

uklízeãku na HPP 

Nabízíme stabilní zaměstnání 
v příjemném nekuřáckém prostředí, 

adekvátní platové ohodnocení 
a zaměstnanecké bonusy. 

Nástup od 1. června. 

Pište na pavlasova@kcturnov.cz. 
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Vážení čtenáři,
kulturní sféra lidského života je inspirující snad

v každém úhlu pohledu. Pominu-li její asi nejdůleži-
tější úkol, tedy pečovat o naši duši, vděčíme jí každý
den také za další možnosti rozšiřovat si své znalosti,
povědomí o sobě samých, o společnosti, jíž jsme
součástí. Dovolte mi uvést tři aktuální příklady:

Ve zkrachovalé továrně ve středních Čechách se
před nedávnem našlo několik desítek kilometrů fil-
mových materiálů z politického procesu s bývalým
generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slán-
ským z roku 1952. Přestože jsou materiály značně
poškozené, nikdo jistě nepochybuje o tom, že se jed-
ná o nález výjimečné hodnoty. Díky němu se dozví-
me zase něco nového o naší historii a třeba se z ní
poučíme i pro vlastní přítomnost a budoucnost. 

Dále: Druhého května se v posledním letošním
povídání O literatuře bude mluvit především o kni-
ze Raději zešílet v divočině, souboru osmi rozhovo-
rů spisovatele, novináře a publicisty Aleše Palána
s lidmi, kteří žijí na Šumavě daleko od civilizace.

Podrobnosti se dočtete uvnitř tohoto časopisu, já
zvu především k „ponoru do tajuplných zákoutí
krajiny a lidské duše“. Dodávám a upřesňuji: nejen
lidské, ale také české duše…

A do třetice: Svět se před několika dny dozvěděl
smutnou zprávu, že v požehnaném věku šestaosm-
desáti let zemřel Miloš Forman. Režisér českého
původu, který si dokázal získat celosvětový respekt.
Režisér, který po sobě zanechal úctyhodné dílo,
v němž si každý najde „to své“. Já bych připomněl
scénu z oscarového snímku Přelet nad kukaččím
hnízdem, v níž hlavní hrdina v podání skvělého
Jacka Nicholsona zkouší zvednout betonový mono-
lit se sprchovými hlavicemi, aby ho prohodil oknem
a dostal se na svobodu. Nepovede se mu to, ale on
z místnosti odejde s hlavou hrdě vztyčenou a se slo-
vy: „Aspoň jsem to zkusil.“ Jak inspirující! A to ne-
jen v dnešní době a nejen při zpětném pohledu na
výjimečné dílo světově uznávaného režiséra, který
do Ameriky přijel jako imigrant. 

Ať žije kultura! David Pešek

AspoÀ jsem to zkusil

úvodní slovo

Z knihy Radûji ze‰ílet v divoãinû, foto Jan ·ibík
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kulturní pfiehled
úter˘ 1. kvûtna

19.30 – KINO SFÉRA
Stíny v ráji
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 2. kvûtna
17.00 – FOYER KC ST¤ELNICE
Jindfiich Vodehnal:
Ohlédnutí
vernisáž výstavy zdarma

18.00 – KAVÁRNA KUS
Miroslav Trávníãek:
Ledové poklady
Kozákova
vernisáž výstavy zdarma

19.00 – KAVÁRNA KUS
Ale‰ Palán 
O literatuře zdarma

ãtvrtek 3. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Hanako
volné divadelní představení/premiéra

80 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tiché místo
drama/horror

130 Kč

pátek 4. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Pepa
komedie/drama

130 Kč

19.30 – KC ST¤ELNICE
Podkrkono‰sk˘ 
symfonick˘ orchestr
koncert latinskoamerické hudby

v předprodeji 280 Kč /
na místě 330 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Tiché místo
drama/horror 130 Kč

sobota 5. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty
a jedna svatba
komedie 130 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Traffic Jam
a The Peanuts
koncert vstupné dobrovolné

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

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

nedûle 6. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Planeta âesko

dokumentární
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Pepa
komedie/drama 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Scream for me Sarajevo
hudební 150 Kč

úter˘ 8. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Nico, 1988
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 9. kvûtna
18.00 – KINO SFÉRA
Ze srdce Evropy
do Santiaga
de Compostela
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 10. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama

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 11. kvûtna 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jak princezna MáÀa
zachraÀovala Martina
z pekla
představení pro školy a veřejnost

50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Taxi 5
akční/komedie 130 Kč

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

160 Kč / 140 Kč děti do 15 let

sobota 12. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
PÛlnoãní láska
drama/romantický 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Taxi 5
akční/komedie 130 Kč

nedûle 13. kvûtna 
14.30 – KINO SFÉRA
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Hastrman
romantický/thriller 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
PÛlnoãní láska
drama/romantický 130 Kč

pondûlí 14. kvûtna 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Petr Kostka 
Pohovka 

200 Kč / seniorské vstupné
na OSV 140 KčPodkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr na vlnû latinskoamerické hudby
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kulturní pfiehled
úter˘ 15. kvûtna 

19.30 – KINO SFÉRA
S láskou Vincent
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 16. kvûtna 
16.00 – LETNÍ KINO 
Majáles 2018
tradiční akce

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âeskoslovenské
komorní duo
Turnovský hudební večer
v předprodeji 120 Kč /na místě 150 Kč 

ãtvrtek 17. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Nezmafii
Koncert v předprodeji 200 Kč /

na místě 220 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool 2
akční/komiksový 130 Kč

pátek 18. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Tiché místo
drama/horror 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool 2
akční/komiksový 130 Kč

sobota 19. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Sherlock Koumes 3D
Animovaný/rodinný

150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty
a jedna svatba
komedie 130 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Jazz Kvintet Turnov
& BlueNight
koncert vstupné dobrovolné

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool 2
akční/komiksový 130 Kč

nedûle 20. kvûtna 
14.30 – KINO SFÉRA
Sherlock Koumes 
Animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Deadpool 2
akční/komiksový 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Jak napálit banku
komedie/krimi 120 Kč

úter˘ 22. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Osifiel˘ západ
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 340 Kč /
na místě 380 Kč

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

ãtvrtek 24. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Planeta âesko
dokumentární

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Proã muÏi neposlouchají
a Ïeny neumí ãíst
v mapách 
volné divadelní představení

vyprodáno 

19.30 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story
akční/dobrodružný

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

pátek 25. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Dámsk˘ klub
komedie

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story 3D
akční/dobrodružný

160 Kč / 140 Kč děti do 15 let 

sobota 26. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Hledá se princezna
animovaný/fantasy

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Deadpool 2
akční/komiksový

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story
akční/dobrodružný

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

nedûle 27. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Hledá se princezna
animovaný/fantasy

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story
akční/dobrodružný

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Dámsk˘ klub
komedie

130 Kč

úter˘ 29. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Na tûlo
Filmový klub 
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

ãtvrtek 31. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Tátova volha
komedie/drama

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story
akční/dobrodružný

140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

pátek 1. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Solo: Star Wars Story 3D
akční/dobrodružný

160 Kč / 140 Kč děti do 15 letDobrodruÏství pilota a pa‰eráka Hana Sola v novém snímku Solo: Star Wars Story
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kino Sféra

ne 6. 5. – 19.30 / 150 Kã

hudební, dokumentární, USA
2017, 140 min., MP, titulky

Scream for
Me Sarajevo

Pfiíbûh o neuvûfiitelném rockovém
koncertu frontmana Iron Maiden

út 1. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/romantick˘, Fin.,
1986, 76 min., 12+, titulky

Stíny v ráji

Série filmÛ Akiho Kaurismäkiho.

ãt 3. 5., ãt 10. 5., ãt 31. 5.
10.00 / 60 Kã

– Kino nejen pro seniory

komedie/drama, âR,
2018, 90 min., MP

Tátova volha

Film Jifiího Vejdûlka o hledání
nemanÏelského syna.

út 8. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

Ïivotopisn˘/drama, It./Bel.,
2017, 93 min., 15+, titulky

Nico, 1988

Sex, drogy a rock’n’roll
v biografii hudební ikony.

FK

pá 4. 5. – 17.00 / 130 Kã
ne 6. 5. – 17.00 / 130 Kã

komedie/drama, âR, 2018, 90 min., 12+

Pepa

Michal Suchánek v nové ãeské komedii.

ãt 3. 5. – 19.30 / 130 Kã
pá 4. 5. – 19.30 / 130 Kã

pá 18. 5. – 17.00 / 130 Kã

drama/horor, USA, 2018, 90 min., 12+, titulky

Tiché místo

MÛÏe‰ Ïít, pokud nevydá‰ ani hlásku.

2D dabing so 5. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D titulky ãt 10. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
3D dabing pá 11. 5. – 19.30 / 160 Kã / 140 Kã dûti do 15 let

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

Avengers: Infinity War

Desetiletá cesta komiksov˘ch hrdinÛ Marvelu vrcholí!

so 5. 5., ne 6. 5. – 14.30 / 130 Kã
/ 110 Kã dûti do 15 let

ãt 17. 5., ãt 24. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

dokumentární, âR, 2017,
81 min., MP

Planeta 
âesko

Dokument o krásách ãeské pfiírody.

so 5. 5. – 17.00 / 130 Kã
so 19. 5. – 17.00 / 130 Kã

komedie, âR,
2018, 90 min., 12+

Dvû nevûsty
a jedna svatba

Komplikovanost vztahÛ
v komedii s Annou Polívkovou.

FK
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kino Sféra

ne 13. 5. – 17.00 / 130 Kã

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

Hastrman

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

út 22. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Izr./Nûm., 2017,
113 min., 12+, titulky

Foxtrot 

Témata viny, ztráty a traumat
v izraelské spoleãnosti.

so 12. 5. – 17.00 / 130 Kã
ne 13. 5. – 19.30 / 130 Kã

drama/romantick˘, USA,
2018, 91 min., 12+, dabing

PÛlnoãní
láska

Neobyãejná láska proti
v‰em Ïivotním nástrahám.

so 12. 5. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 13. 5. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

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

Králíãek
Petr

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

ne 20. 5. – 19.30 / 120 Kã

komedie/krimi, Nûm., 2016,
96 min., 12+, dabing

Jak napálit
banku

Uspût mÛÏe pouze
dostateãnû ‰ílen˘ plán.

pá 11. 5. – 17.00 / 130 Kã
so 12. 5. – 19.30 / 130 Kã

akãní/komedie, Fr., 2018, 103 min., 12+, titulky

Taxi 5

Legendární bíl˘ taxík se vrací na scénu!

ãt 17. 5. – 19.30 / 130 Kã
pá 18. 5. – 19.30 / 130 Kã
so 19. 5. – 19.30 / 130 Kã

ne 20. 5. – 17.00 / 130 Kã
so 26. 5. – 17.00 / 130 Kã

akãní/komiksov˘, USA, 2018, 110 min., 15+, titulky

Deadpool 2

Pfiipravte se na druh˘ pfiíchod Deadpoola!

3D so 19. 5. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 20. 5. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, USA/VB, 2018, 90 min., MP, dabing

Sherlock Koumes

Trpaslíky mÛÏe zachránit pouze trpasliãí detektiv.

út 15. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

animovan˘/Ïivotopisn˘, USA,
2017, 92 min., 12+, titulky

S láskou
Vincent

Snímek o Ïivotû malífie
Vincenta van Gogha.

FK

FK
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kino Sféra

út 29. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR,
2018, 78 min.

Na tûlo

Odhalení Ïivotní filozofie
fotografa Jindfiicha ·treita.

pá 25. 5. – 17.00 / 130 Kã
ne 27. 5. – 19.30 / 130 Kã

komedie, USA,
2018, 12+, titulky

Dámsk˘
klub

âtvefiice kamarádek nachází
inspiraci v Padesáti odstínech ‰edi.

2D titulky ãt 24. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
3D dabing pá 25. 5. – 19.30 / 160 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D titulky so 26. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D dabing ne 27. 5. – 17.00 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D titulky ãt 31. 5. – 19.30 / 140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
3D dabing pá 1. 6. – 19.30 / 160 Kã / 140 Kã dûti do 15 let

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 135 min., MP

Solo: Star Wars Story

Prequel z pfiedaleké galaxie o mladém Hanu Solovi.

so 26. 5. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 27. 5. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/fantasy, Ukr., 2018, 85 min., MP, dabing

Hledá se princezna

Kouzeln˘ pfiíbûh Ruslana a Mily z doby rytífiÛ a princezen.

Nepfiehlédnûte v programu
Tiché místo – horor roku
Hororovým fanouškům nabídne květen pravdě-
podobně filmovou událost roku. Film Tiché místo
si už svou zámořskou premiéru odbyl a ze všech
stran sklízí pozitivní reakce, které vyzdvihují na-
pětí a silnou atmosféru. V kině Sféra poprvé pro-
mítáme film již v den celostátní premiéry, která je
naplánována na čtvrtek 3. května.

Star Wars s mlad˘m Hanem Solem
V roce 1977 měl premiéru film Hvězdné války,
který navždy změnil žánr sci-fi. Film představil ta-
ké oblíbeného pašeráka Hana Sola, který odstar-
toval hvězdnou kariéru Harrisonu Fordovi. Nyní
se Han Solo dočká vlastního filmu, který nám
představí jeho mládí. Film naleznete v programu
od 24. května.

Filmov˘ víkend 10.–12. srpna
Druhý srpnový víkend patří i v tomto roce filmům.
Během páteční a sobotní noci bude promítána
šestice špičkových filmových blockbusterů pro
pravé fanoušky stříbrného plátna. V průběhu červ-
na bude zahájen předprodej vstupenek a na webu
www.filmovyvikend.cz bude zveřejněn program
a další podrobné informace o festivalu.

FK
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Mûstské divadlo

Úspûchy leto‰ních abonentních fiad
V květnu nás čekají poslední představení abonent-
ních řad, které jsme vám v sezóně 2017/2018 na-
bídli. Těší nás divácký zájem, který má neustále
stoupající tendenci, v právě končící sezóně jsme
rozdali celkem 271 abonentních legitimací. Všichni
naši dramaturgové pro vás již nyní chystají řady
nové. 

Divadelní představení v rámci předplatného na-
vštěvovalo 127 abonentů, které doplňovali další
diváci. Největší úspěch mělo představení Jak se
Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská, které vidělo
239 diváků. Průměrná návštěvnost na představení
činí 184 diváků. Pozadu rozhodně nejsou Tur-
novské hudební večery, které mají průměrnou
návštěvnost 183 diváků na představení. Zde je jas-
ným návštěvnickým favoritem koncert Podkrko-
nošského symfonického orchestru, který tradičně
zaplnil velký sál Střelnice téměř do posledního
místa. 

I letos se velmi dařilo Cestovatelskému klubu,
na cesty po celém světě se s námi vydalo téměř

1 500 diváků. Průměrná návštěvnost na jeden ces-
tovatelský večer je 95 diváků. Největší zájem byl
o výpravy na Island, zamrzlé Špicberky, obdobně
studené Rusko či překrásnou Madeiru. 

Dále se daří i nejnovější abonentní řadě, kterou
se letos stala sezóna přenosů oper z nejslavněj-
ších evropských operních domů. Abonentní řada
doplněná přímými přenosy baletů z Londýna má
před závěrečným skvostným Labutím jezerem
šanci, stát se dosud nejnavštěvovanější sezónou
alternativního obsahu v kině Sféra. 

Ke všem těmto číslům ale stále zbývá připočíst
květnovou účast. Sezóna 2017/2018 se nicméně
již nyní řadí mezi rekordmany.

Drsná komedie Osifiel˘ západ
Dva bratři, jeden sporák, sbírka porcelánových fi-
gurek, oblíbené chipsy, uříznuté psí uši a k tomu
všemu ještě opilý farář a jedna hezká hubatá hol-
ka prodávající kořalku… V irském městečku
Leenane se odehraje předposlední divadelní před-
stavení abonentní sezóny 2017/2018.

„Ti chlapi jsou takoví opuštění. Nejsou schopni
lásky, ani o ní přemýšlet, a už vůbec ne ji vyslovit.“

Osiřelý západ vypráví o dvou bratrech, kteří
mají velmi zvláštní a hluboký vztah, ale dokážou si
jen ubližovat. Ani ostatní postavy neumějí svoje
city dávat najevo. Násilí a drsná slova se pojí se
svérázným humorem i dojemnými okamžiky.

Londýnský dramatik irského původu Martin
McDonagh patří k nejuváděnějším současným
autorům. Jeho hry přeložili do devětadvaceti jazy-

ků a inscenují se po celém světě. Hra Osiřelý zá-
pad má vybroušené dialogy, smysl pro grotesku
a černý humor. Diváci se při ní smějí a zároveň je
mrazí v zádech. 

„Text je přitažlivý tím, že divák celou dobu, kdy
sleduje příběh, řeší, jestli se tomu vlastně má
smát, nebo ne. Nebo dokonce jestli se může smát.
A pak zjistí, že se směje, ale zároveň si říká, že by
neměl,“ popisuje hru režisér Jakub Špalek.
Z pražského Divadla Kašpar se na prkna turnov-
ského divadla přijedou představit Teraza Rumlová
jako křehká Girleen, Lukáš Jůza jako farář a v rolích
bratrů excelující Petr Lněnička a Matouš Ruml.

úter˘ 22. kvûtna od 19.30 hodin
Osifiel˘ západ
Abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 340 Kã / na místû 380 Kã

UÏ nikdy sám!
Vážení abonenti, i přes naši snahu se před-
stavení Podivný případ se psem pro vytíže-
ní herců neuskuteční. Náhradní abonentní
představení v podání pražského Divadla
Kalich se odehraje 19. června. Ve skvělé
komedii Už nikdy sám! uvidíte například
Zuzanu Bydžovskou či Pavla Lišku.
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Hanako Petra Hakena
Zveme vás na divadelní hru Turnovského studia
A. Marek, která vznikla na motivy knihy Františ-
ka Zborníka. Původní příběh je něžnou pohádkou
o rybáři Onedovi, jeho dcerce Hanako, o jejich lás-
ce, ale také o kráse a neúprosnosti oceánu.

Na nejvzdálenějším výběžku jednoho z japon-
ských ostrovů stávala malá rybářská vesnička.
Moře bylo pro její obyvatele vším. Obživou, ale
i hrozbou. Přinášelo situace, v kterých se rodí hr-
dinové, ale také zbabělci. Je zbabělec opravdu

zbabělcem, když nedává v sázku život? Na jevišti
se představí Artuš Hašek, Theresia Anna Hakeno-
vá, Karolína Janatková a samozřejmě Petr Haken.
Hudební doprovod Martin Hybler.

ãtvrtek 3. kvûtna od 19.30 hodin
Hanako
premiéra / divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 80 Kã

Proã muÏi neposlouchají? 
Divadelní soubor Sokol Bozkov pro velký úspěch
podruhé sehraje úspěšnou divadelní hru, která
vám pomůže k tomu, abyste vedli šťastnější a har-
moničtější život.

Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní
době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají myšlen-
ce, že biologické danosti ovlivňují naše chování,
tak často činí s nejlepšími úmysly, chtějí tak opo-
novat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy
rovnost a stejnost. Mnohé vztahy končí špatně,

protože muži nechápou, proč se ženy nemohou
chovat více jako muži, a ženy očekávají, že jejich
muži se budou chovat stejně jako ony.

ãtvrtek 24. kvûtna od 19.30 hodin
Proã muÏi neposlouchají
a Ïeny neumí ãíst v mapách
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vyprodáno

Pohovka s Petrem Kostkou
Sedlák Petr, šlechtic Milese, ale i bratři Burešové,
zákeřný Carlos, pan Novák či vrchní strážmistr
Šiktance, to vše byl, je a bude Petr Kostka, který le-
tos oslaví své osmdesáté narozeniny.

Posledním hostem pořadu Pohovka v sezóně
2017/2018 bude pražský rodák, herec pocházející
ze starého divadelního rodu, držitel ceny Thálie
a také dabér Petr Kostka. Roku 1957 úspěšně složil
zkoušky na DAMU a již během studií v roce 1960
účinkoval v Městských divadlech pražských. Ještě
během studií si odbyl první filmové role. U diváků

se definitvně prosadil snímkem Vyšší princip, kde
hrál jednoho z popravených studentů. Dnes má na
kontě účinkování v desítkách filmů i seriálů a také
několik ocenění. Na konci března 2018 získal ce-
nu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

pondûlí 14. kvûtna od 19 hodin
Petr Kostka
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã
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âeskoslovenské komorní duo
Posledním koncertem sezóny Turnovských hudeb-
ních večerů bude vystoupení Pavla Burdycha
a Zuzany Berešové, kteří společně tvoří duo zalo-
žené na brněnské Janáčkově akademii múzických
umění v roce 2004.

Pavel Burdych je rodákem z Náchoda, navštěvoval
Základní uměleckou školu v Červeném Kostelci
a v rozvíjení svého talentu pokračoval na Konzer-
vatoři Pardubice u Anny Reinišové. V roce 2005
absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění
v Brně, kde studoval hru na housle pod vedením
prof. Bohumila Smejkala. Svoji profesní dráhu za-
počal jako člen Komorní filharmonie Pardubice.

Zuzana Berešová se narodila v Pavlovciach nad
Uhom. Studovala hru na klavír na konzervatoři
v Košicích, na Vysoké škole múzických umění

v Bratislavě u Stanislava Zamborského a na Ja-
náčkově akademii múzických umění v Brně u Ji-
řího Skovajsy a Jaroslava Smýkala.

Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních
festivalů v Německu, Rakousku, Česku a na Slo-

vensku. Často koncertují ve světových metropo-
lích. Každoročně připravují aktuální projekty k ju-
bileím významných skladatelů (v roce 2008 ke
„století“ Eugena Suchoně, roku 2011 ke sto třice-
ti letům Mikuláše Schneidra-Trnavského, 170 let
od narození Antonína Dvořáka; v roce 2014 se
připojili k projektu Rok české hudby atd.). Česko-
slovenské komorní duo je publikem i kritiky oce-
ňováno za vysokou profesionalitu, perfektní sou-
hru a muzikalitu.

stfieda 16. kvûtna od 19.30 hodin
âeskoslovenské komorní duo
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

Dva dvojkoncerty oslav Gymnázia
Turnovské gymnázium slaví 110 let své existence.
Ještě než vše vyvrcholí velkým oficiálním abiturient-
ským srazem (říjen 2018), proběhne série neofi-
ciálních kulturních akcí spojených s touto školou. 

Indies diskotéka, autorské divadlo, koncerty kapel
– vždy s přímou účastí absolventů nebo současných
studentů, to vše nabízí možnost setkání aktuál-
ních gymnazistů a jejich učitelů s absolventskými
generacemi v neformální a příjemné atmosféře
kavárny KUS. Současný ředitel gymnázia Miro-
slav Vávra zve všechny kolegyně a kolegy, žáky, ab-
solventy a přátele školy: „Bude nám ctí, pokud se
rozhodnete tyto akce a říjnový sraz navštívit.“

Můžete se těšit na funkrockové seskupení Traffic
Jam, které se začalo formovat kolem saxofonisty
Michala Jursíka v roce 2007. Skupina vystavěla
svůj repertoár na převzatých, ovšem méně zná-
mých skladbách různých zahraničních interpretů
a upravila si je k obrazu svému. S postupem času
však dali všichni v kapele hlavy dohromady a svět-
lo světa začaly spatřovat skladby z vlastní tvorby. 

Blues/funk rocková kapela The Peanuts ze
Semil debutovala v květnu 2017 na „Čajáči“ v Ka-
canovech. Čerstvým maturantem byl v té době
baskytarista Tomáš Valenta. Jeho nová kapela
hraje vlastní skladby na pomezí rocku, blues, fun-
ku, které prokládá osvědčenými převzatými fláky. 

Lehce za polovinou májového měsíce vystoupí
Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila a soubor Blue-
Night. Jazz Kvintet Turnov byl založen v roce 1995.
Postupem času se z pětičlenného obsazení vyklu-
bal největší kvintet ve střední Evropě, žánrově la-

vírující od dixielandu přes tradiční swing, main-
stream jazz až po jazzrock. 

BlueNight je na Jablonecku poměrně známým
souborem, který v minulosti úspěšně prošel řadou
talentových soutěží, za zmínku stojí především ví-
tězství v republikovém finále Dětské Porty 2017.
Původně Jardou Handlířem sestavená dětská
bluegrassová kapela nám od jara 2016 hudebně
zraje a dospívá.

sobota 19. kvûtna od 20 hodin
Jazz Kvintet Turnov & BlueNight
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

sobota 5. kvûtna od 20 hodin
Traffic Jam & The Peanuts
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

BlueNight
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Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr
Po loňských úspěšných koncertech s filmovou hud-
bou přiveze Podkrkonošský symfonický orchestr
v první polovině roku do našeho regionu další ex-
kluzivní program – výběr toho nejlepšího z latin-
skoamerické hudby posledního století. 

Těšit se můžete na výlet do Mexika, Kuby, Argenti-
ny, Kolumbie a dalších, pro Evropany exotických
míst. Program bude obohacen o řadu speciálních
– zejména bicích – nástrojů. Velká část programu
zazní v České republice vůbec poprvé. Chytlavé me-

lodie a netradiční rytmy rozproudí krev v těle kaž-
dého diváka a nikoho nenechají sedět v klidu. Je to
první a na dlouho poslední program orchestru,
kdy muzikanti divákům zahrají, zazpívají i zatančí.

pátek 4. kvûtna od 19.30 hodin
Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr
koncert
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã/ na místû 330 Kã

Poslední v˘prava sezóny
V květnu se uzavře také další a velmi úspěšná se-
zóna Cestovatelského klubu. Poslední cesta bude
rozhodně stát za to. S Patrikem Kotrbou se totiž
vydáme ze srdce Evropy do španělského Santiaga. 

Jak sám autor říká: „I cesta do Santiaga může být
ryzí cestovatelský svátek.“ Patrik Kotrba si vzal na
záda batoh, jenž se pro něj stal téměř po dva roky do-
movem, kytaru do ruky, která mu byla potěšením
i obživou, a vydal se pěšky z domova až na západ
Španělska, kde ho zastavil oceán. Jaké je to spát pod
širým nebem nebo v lesích a čerpat odtud inspiraci

pro písně? Jaké je to probudit se na skále nad mo-
řem, uvidět mihotavý východ slunce a tento krásný
okamžik zachytit na fotografii? To nám řekne cesto-
vatel, pro kterého se tato pouť stala životním stylem.

stfieda 9. kvûtna od 18 hodin
Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Nezmafii jsou na cestû 40 let
Ve čtvrtek 17. května se v Městském divadle ode-
hraje speciální koncert skupiny Nezmaři, kterým
oslaví své 40. výročí. 

Folková legenda byla založena v roce 1978, díky
svým úspěchům se v pozdějších devadesátých le-
tech stala jednou z funkčně nejstarších kapel české
folkové scény. Během vystoupení zazní písničky od
počátků skupiny až po současnost. Diváci tak usly-
ší například písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve
vlasech, Musíš jít dál, Písek, Růže, nebudou chy-

bět ani další písně ze všech třinácti alb, která ka-
pela za dobu svého účinkování vydala. Těšit se mů-
žete i na videoprojekci, díky níž posluchači uvidí
i spoustu fotografií spojených s historií Nezmarů.

ãtvrtek 17. kvûtna od 19 hodin
Nezmafii
koncert
Mûstké divadlo Turnov
v pfiedprodeji 200 Kã / na místû 220 Kã
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Ale‰ Palán nejen o ‰umavsk˘ch samotáfiích
Novinář, publicista a spisovatel Aleš Palán se věnu-
je žurnalistice od roku 1993. Vedl kurzy tvůrčího
psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého
a Vysoké škole kreativní komunikace. 

Za román Ratajský les a knihu rozhovorů Být dlu-
žen za duši byl nominován na Magnesii Literu. Za

průvodce brněnským Bronxem Brnox toto oceně-
ní získal. Za knihu rozhovorů Kdo chodí tmami
dostal výroční cenu Českého literárního fondu, je-
ho rozhovory s Vítem Tajovským, bratry Reynko-
vými a s Ludvíkem Armbrusterem obsadily první
místo v anketě Dobrá kniha Katolického týde-
níku. Od února 2018 je ředitelem nakladatelství
Kalich.

V posledním pořadu O literatuře v letošní sezó-
ně bude Aleš Palán s moderátorem Petrem Vizi-
nou hovořit především o jeho nejnovější knize
Raději zešílet v divočině. Osm rozhovorů s lidmi
žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší po-
hled do tajuplného světa, o jehož existenci nic ne-
víme. Někteří ze zpovídaných si postavili v lese
chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na hor-
ských samotách. Smyslem knihy není katalogi-
zace podivínů ani alternativní průvodce po nej-
větším českém pohoří. Je jím ponor do tajuplných
zákoutí krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé sa-
moty a odloučenosti, do paralelního světa, který

přesto tomu našemu klade velmi znepokojující
otázky.

stfieda 2. kvûtna od 19 hodin
Ale‰ Palán
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Na podzim se bude
opût tanãit
Baví vás tanec a plesová sezóna je pro vás příliš
krátkým obdobím? Chtěli byste taneční střeví-
ce vytáhnout ze skříně i jindy a při tom navíc
zdokonalit taneční krok? 

V tom případě máme skvělé zprávy. Na podzim se
na Střelnici vrátí oblíbené kurzy vedené tanečním
mistrem Petrem Mertlíkem, které v minulém roce
navštěvovala šedesátka tancechtivých. I tentokrát
vám nabídneme kurz pro začátečníky a pro pokroči-
lé. Přihlášky budou k dispozici na recepci KC od čer-
vence. Samotné kurzy budou potom probíhat v říj-
nu a listopadu. V případě jakýchkoli dotazů volejte
481 322 083 nebo pište na kefurtova@kcturnov.cz.

Majáles 2018
Po sedmadvaceti letech se přípravy tradičních
májových studentských oslav ujaly kromě
SUPŠ i ostatní turnovské školy, střední i zá-
kladní, pod záštitou Parlamentu mládeže měs-
ta Turnova. 

Ve středu 16. května tak zveme nejen mládež,
ale celou širokou veřejnost na odpolední akci. Tu
zahájí v 15 hodin studentský alegorický průvod

městem v převlecích připomínajících éru sta let
naší republiky. Průvod vyústí v letním kině, kde
budou od 16 hodin do noci k vidění a poslechu hu-
dební, divadelní a taneční vystoupení žákovská,
studentská i profesionání. Celý Majáles ponese té-
ma svobody a nesvobody za existence republiky.
Proto bude součástí programu také setkání s býva-
lým disidentem Františkem „Čuňasem“ Stárkem.

Ale‰ Palán

Z knihy Radûji ze‰ílet v divoãinû, foto Jan ·ibík
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V˘stavy Fotoklubu Safír Turnov a Fotostudia BJ 
2. kvûtna–30. ãervna 2018, foyer KC

Ohlédnutí
Jindfiich Vodehnal
V roce 1974 začal navštěvovat Fotoklub v Lito-
myšli. Zde se naučil dívat na výtvarnou fotografii
tím správným pohledem a základům řemesla.

„Byla to doba, kdy jsme mohli obdivovat velmi
kvalitní a ještě černobílé fotografie. S příchodem
barevné jsem zůstával věrný té své, černobílé.
Dlouho jsem vzdoroval i digitálnímu záznamu.
Tato technologie se však zdokonalovala a nabízí
možnosti, které mně v analogové, klasické foto-
grafii chyběly. Rád měním při postprodukci reálný
obraz a vytvářím nový. Mým oblíbeným námětem
je krajinný detail a poslední dobou také portrét,“
říká Jindřich Vodehnal.
V˘stava bude slavnostnû zahájena ve foyer KC Stfielnice
ve stfiedu 2. kvûtna v 17 hodin a potrvá do 30. ãervna 2018.

7. kvûtna–30. ãervna 2018, kulturní kavárna KUS

Ledové poklady
Kozákova
Miroslav Trávníãek
Fotografovat začal už v mládí, ale vážněji začal fo-
tografovat až při svých horolezeckých výpravách
do Tater, Karpat a na Kavkaz. Později, když to režim

umožnil, rozšířil svoje cestování do Dolomit, Alp
i Kanady. Fotografoval krásy Islandu, Skandinávie,
Irska a Ruska. V současné době vede kroužek mla-
dých fotografů ve Středisku volného času Žlutá
ponorka v Turnově. Žije s manželkou v osadě Bačov
na Kozákově, kde už několik let fotografuje krás-
nou zimní ledovou výzdobu skal na úbočí kopce.
V˘stava dal‰ího z ãlenÛ fotoklubu Safír Turnov bude zahájena
ve stfiedu 2. kvûtna v 18 hodin a potrvá do 30. ãervna 2018.

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

ãtvrtek 3. kvûtna 2018 – Hanako (volné divadelní 
představení/premiéra) 80,–

pátek 4. kvûtna 2018 – Podkrkonošský symfonický 
orchestr (koncert) 280,–

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

pondûlí 14. kvûtna 2018 – Petr Kostka (Pohovka) 
200,–/ seniorské vstupné na OSV 140,–

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 diva-
delní představení – repríza) VYPRODÁNO

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,–

úter˘ 19. ãervna 2018 – Už nikdy sám! (náhradní 
Abonentní představení) 380,–

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,–

sobota 1. záfií 2018 – Básníci ticha 2018
– Budoár staré dámy, 
Sýček a další (hudební festival) 
270,– / studenti 135,– / děti do 15-ti let zdarma

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
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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. Vstup na výstavu je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v kvûtnu: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00, 
O svátcích 1. a 8. kvûtna je synagoga otevfiena!

Historiáda
Synagoga Turnov s židovským hřbitovem je zařa-
zena jako jeden z cílů do republikové soutěže
Historiáda, která proběhne ve dnech 3. a 4. května. 

1. kvûtna–29. ãervna
Po-lin / Îidé v republice mnoha
národÛ 
Vernisáž výstavy proběhne 10. května od 17 hodin.
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem dějin
polských Židů Polin mapuje osudy židovské

komunity na území Republiky mnoha národů
v 16.–18. století. V rámci vernisáže se uskuteční
přednáška Terezie Dubinové, PhD. „Mesiášství a fa-
lešní mesiáši v židovské kultuře a historii“.

26. kvûtna od 18.00 hodin
Mackie Messer Klezmer Band
Koncert turnovské skupiny, která se označuje jako
„první a jediná kapela z Českého ráje hrající ži-
dovskou muziku po svém“.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v kvûtnu: dennû mimo pondûlí 9.30–17.00 
(poslední prohlídka v 16.30), mimofiádnû otevfieno i v pondûlí
30. 4. a 7. 5. O svátcích 1. a 8. kvûtna je hrad také otevfien.

1. kvûtna od 14.00 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. Vstupné:
100 Kč

5. kvûtna od 16.00 hodin
Capella Rederna
Koncert renesančního hudebního souboru z Li-
berce.

12. kvûtna od 9.30 do 17.00 hodin
Vald‰tejnská pouÈ
Na hradě bude pro návštěvníky připraven kulturní
a zábavný program, v předhradí stánky s řemesl-
nými výrobky a regionálními produkty. 

25. kvûtna od 19.00 do 21.30 hodin
Noc kostelÛ na Vald‰tejnû
Celorepubliková akce, k níž se kaple sv. Jana
Nepomuckého na Valdštejně opět připojuje zají-
mavým hudebním programem a netradiční pro-
hlídkou kaple.

Minidivadelní
Pidipiknik
Základní umělecká škola Turnov pořádá malou
divadelní přehlídku literárně-dramatického
oboru, a to ve středu 23. května od 17 hodin
v Městském divadle v Turnově.

17.00–18.15 hodin
BAJAJA – soubor Mravenci 
podle stejnojmenné pohádky Boženy Němcové,
pro diváky od 3 let

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY 
– soubor Ani Muk
podle pohádky K. J. Erbena – Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, pro diváky od 3 let

BO¤IVOJ A BLECHA FLO 
– AD Háëata 
podle stejnojmenné knihy autorů Andrey Tachezy
a Ivana Binara, pro diváky od šesti let

18.30–19.15 hodin
BABIâKA A BRÁ·KA KRÁLÍK 

– soubor akademie tfietího vûku –
Ukafíãka
podle předlohy Prcek a dlouhán Tom a jiné velice
americeké pohádky – Pavel Šrut, pro diváky od 3 let

19.45–21.00 hodin
JAK SE PùSTUJÍ HVùZDY 
– soubor ·umák
autorské představení souboru, pro diváky od 10 let

DEKANEMOR – Kámo‰ drámo‰
na motivy příběhů z knihy Dekameron Giovanny
Boccaccio, pro diváky od dvanácti let
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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

stfieda 9. kvûtna od 12 hodin, M· 28. fiíjna Turnov 
a kaÏdou dal‰í stfiedu v mûsíci
Babiãka do ‰kolky 
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské škole.

ãtvrtek 10. kvûtna v 10 hodin, Galerie Na Schodech knihovny
Karel âapek – spisovatel, 
novináfi, publicista 
Zahájení výstavy.

pátek 11. kvûtna od 12 hodin, M· Zborovská Turnov 
a kaÏd˘ dal‰í pátek v mûsíci 
Babiãka do ‰kolky 
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské škole.

nedûle 13. kvûtna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna m˘dlová a kytiãková – 
dáreãky a pfiáníãka pro maminky 
Dárečky pro maminky k svátku matek, doplněné
výrobou krásných voňavých mýdel, kytiček a přá-
ní. Lektorky Eva Šrajerová, Simona Bakešová
a Lenka Bendáková se těší hlavně na společné tvo-
ření tatínků s dětmi. 

pondûlí 14. kvûtna v 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Karel âapek – ãesk˘ spisovatel,
novináfi, pfiekladatel
Určeno pro žáky II. stupně základních škol. 

pondûlí 14. kvûtna od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
stfieda 23. kvûtna 2018 od 14 hodin DD Pohoda
Putování za minerály 
Další zajímavé mineralogicko-cestopisné před-
nášky Jana Bubala a Marty Havlíčkové o zážitcích
z cest za sběrem minerálů. 

pondûlí 14. kvûtna od 18 hodin, hlavní budova knihovny
Ten pí‰e to a ten zas tohle 
– literárnû hudební pofiad 
Cimrmanolog a umělec slova psaného, mluveného
i zpívaného Miloň Čepelka a hudebník a spisova-

tel Josef Pepson Snětivý představí své knihy
Nebožtík na rynku a Ženy, které rozdávají adventní
věnce, stejně jako další prozaické i poetické tituly.

úter˘ 15. kvûtna od 9 hodin, Mûstská knihovna Semily 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
– regionální kolo Semily
Regionální kolo 15. ročníku přehlídky. Přihlášeni
jsou vypravěči ve věku od 6 do 18 let.

úter˘ 15. kvûtna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
a dal‰í kaÏdé úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek 

stfieda 16. kvûtna v 18 hodin, ãítárna oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ 
Píšete? Přijďte představit svou tvorbu, diskutovat
o psaní a literatuře a načerpat novou inspiraci.
Klub je určen všem básníkům, prozaikům a pís-
ničkářům od šestnácti let. 

sobota 19. kvûtna od 9 hodin, Kulturní centrum Stfielnice 
Vítáme do Ïivota – S kníÏkou do
Ïivota 
Tradiční vítání nových občánků města Turnova je
ve spolupráci s matrikou městského úřadu oboha-
ceno v rámci projektu S knížkou do života dalšími
dárky.

úter˘ 22. kvûtna od 9.30 hodin, DÛm pfiírody Dolánky
Kde konãí svût – regionální kolo
projektu
Regionální kolo 11. ročníku projektu výchovy ke
čtenářství uzavře dvouletý projekt. 

stfieda 23. dubna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Spisovatelka Daniela
Krolupperová dûtem 

ãtvrtek 24. kvûtna od 14 hodin, Klub aktivní senior 
Zdraví je v na‰í hlavû
Všeobecně se ví, že naše zdraví ovlivňuje životní
styl, dědičnost a životní prostředí. Ale kromě těch-
to faktorů existuje velmi úzký vztah mezi zdravím
a emocionálním stavem neboli psychikou člověka.

Dlouhodobý stres, život pod tlakem a negativní e-
moce se odrážejí na našem zdravotním stavu.
Setkání se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou,
autorkou řady knih o zdraví, zdravé výživě a zdra-
vém životním stylu. 

stfieda 30. kvûtna od 10 hodin, Velk˘ sál Stfielnice 
Celorepublikov˘ semináfi
Virtuální univerzity tfietího vûku 
Virtuální univerzita třetího věku má každoročně
velký setkávací seminář, který se tentokrát ode-
hraje v našem městě pod naší záštitou. 

Výstavy:
Karel âapek – spisovatel, 
novináfi, publicista 
Výstava z dokumentů Památníku bratří Čapků ze
Strže je věnována významné osobnosti století
v rámci Roku bratří Čapků a 100. výročí vzniku
samostatné československé republiky. 

Výstava potrvá od 10. května do 10. září, Gale-
rie Na Schodech knihovny. 

Kde konãí svût – Já jsem tvÛj 
ãlovûk – zvífie 
Výstava výtvarných a literárních prací z knihoven
regionu, které vznikly v rámci 11. ročníku projek-
tu výchovy ke čtenářství Klubu dětských knihoven
SKIP ČR. 

Výstava potrvá od 22. května do 31. srpna, Dům
přírody v Dolánkách.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

stfieda 2. kvûtna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů a přátel.

stfieda 9. kvûtna, od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna. Objednání na tel. 775 964 312
nebo v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 10. kvûtna od 8.30 hodin
Prevence koÏních onemocnûní nohou
Setkání s pedikérkou Eliškou Richterovou. Nutné
objednání.

úter˘ 15. kvûtna od 9.30 do 12 hodin
Mezinárodní den rodiny
Veselé dopoledne pro děti a jejich rodiče

úter˘ 15. kvûtna od 9.30 do 15 hodin 
Mít domov a rodinu 
– samozfiejmost, nebo vzácnost?

Den otevřených dveří Centra podpory náhradní
rodinné péče Náruč. 

úter˘ 15. kvûtna od 10.30 hodin
Nejnovûj‰í v˘Ïivová doporuãení
Jak se stravovat, aby byl člověk zdravý s ohledem
na nejnovější vědecké poznatky. 

úter˘ 15. kvûtna od 17 do 19 hodin
Znakování miminek Baby Signs® 
Jak se dorozumět s dětmi ještě před tím, než zač-
nou mluvit. Cena 499 Kč. Více informací a při-
hlášky na tel.: 724 102 929, registrace: veronika-
reisnerova.webooker.eu. 

ãtvrtek 17. kvûtna od 17.30 hodin
Sdílení a podpora v matefiství
Setkání pro těhotné a kojící maminky. Cena 30 Kč.

pátek 18. kvûtna od 10 hodin 
Vyrábíme hraãky pro dûti
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Cena 30 Kč.

pondûlí 21. kvûtna od 16 hodin
Cestování s dûtmi
Přijďte si poslechnout zážitky z cest a načerpat in-
spiraci na léto. Cena 30 Kč.

pátek 25. kvûtna od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 

nedûle 27. kvûtna
Rafty – setkání rodiãÛ dûtí 
s autismem, ADHD 
a specifickými požadavky na výchovu a vzdělává-
ní. Společná plavba na raftech. Závazné přihlášky
na tel.: 607 645 896. 

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:
duben–kvûten
Katefiina Dostálová: Líbezniãky
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 v nedávné době se začala soustředit na vlast-
ní tvorbu obrazů, které prezentuje nyní poprvé na
veřejnosti.

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

12. kvûtna, 9.30–12.00 hodin
Férová snídanû 
(V parku za letním kinem v Turnovû, v pfiípadû ‰patného poãasí
v Kamenáfiském domû.)
Piknikový happening na podporu lokálních a pěs-
titelů. Co s sebou na snídani? Můžete si upéct
buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky,
medu od místního včelaře a vajíček od souseda
a k tomu si uvařit do termosky čaj nebo kávu. Stačí
i chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší za-
hrádky, nebo sýrem od místního farmáře. Deka,

hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve va-
šem košíku taky neměly chybět. Pro děti bude ma-
lý doprovodný program a pro všechny možnost si
po snídani zahrát třeba kuželky, badminton nebo
se pobavit u kvízu.

14. kvûtna, 18.00 hodin
Zemfiít pro design
Promítání filmu, vstup zdarma
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je
toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemiká-
liím umírají na nové druhy rakoviny a mají posti-
žené děti. Výrobci to vědí. Snímek metodicky roz-
krývá problém globálních rozměrů. 

15. kvûtna, 16.00 hodin
Setkání ãlenÛ KPZ
Setkání členů i nových zájemců o odběr výpěstků
od farmářů na Komunitní zahradě v Nudvojo-
vicích.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

stfieda 9. kvûtna od 18 do 21 hodin 
a stfieda 23. kvûtna od 18 do 21 hodin
Dvoudenní kurz keramiky –
struktury pfiírody
Kurz zaměřený na využití přírodních materiálů
k vytvoření zajímavých struktur vede zkušená
lektorka Dana Kupkárová. Cena za celý kurz 600
Kč/osoba. Závazné rezervace posílejte na e-mail
ladicka@email.cz nejpozději do 2. května. 
Keramická dílna ve Îluté ponorce

ãtvrtek 17. kvûtna od 17 do 21 hodin
Landart – umûní v pfiírodû
Tvůrčí výtvarná dílna pro dospělé. Setkání s umě-
ním v krajině. Necháme se inspirovat místem a vy-
tvoříme společný projekt. Kapacita 15 osob, cena
150 Kč. Prosíme případné zájemce, aby zaslali zá-
vaznou rezervaci na adresu ladicka@email.cz.

úter˘ 22. kvûtna od 8.30 hodin
Pohár âeského rozhlasu v atletice
Krajské finále atletických závodů pro základní školy. 
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov

úter˘ 29. kvûtna od 8 hodin
Atletické skotaãení pro nejmen‰í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci Me-
moriálu Ludvíka Daňka 
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov 

sobota 9. ãervna od 14 hodin
Den dûtí s ponorkou
Slavíme Den dětí (bez odhledu na věk). Skákací

atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, ukázky tech-
niky, občerstvení pro velké i malé.
Park za letním kinem

Příměstské letní tábory v červenci

pondûlí 16.–pátek 20. ãervence
Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti z M· 
Určeno pro děti od 5 do 7 let. 
Kapacita pro 20 účastníků. Cena 1 100 Kč
Program denně 8.15–15.00 hodin. 
Tábor bude probíhat v MŠ SLUNÍČKO, Kosmo-
nautů 1641, Turnov

nedûle 8.–pátek 13. ãervence
KoÀsk˘ tábor – pobytov˘
Rodinný statek Kadeřavec u Turnova, 5 lekcí vý-
cviku na koních, doprovodný program (táborové
hry). Určeno pro děti od 7 do 12 let. Kapacita pro
12 dětí. 

Přihlášky a více info na www.ponorkaturnov.cz.

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

Podporujeme rozvoj dûtí a ÏákÛ
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., zahájí od 1. zá-
ří 2018 nový projekt podpořený z Operačního
programzu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol. 

Projekt se zaměří na podporu talentovaných žáků
ve dvou základních rovinách – humanitní a mate-
matické. Podpoří rozvoj kulturního povědomí
a digitálních kompetencí dětí v mateřských ško-
lách a žáků základních škol v turnovském regio-
nu. Pokusí se propojit formální a neformální vzdě-
lávání, protože při tvorbě vzdělávacích programů
se sejdou v realizačních týmech odborníci ze škol,
Vzdělávacího centra Turnov, Muzea Českého ráje,

knihovny, technického muzea, archivu a konzul-
tanti z vysokých škol. V učebních programech
Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí
se budou žáci seznamovat s historií regionu, bu-
dou si prohlubovat své znalosti v mateřském jazy-

ce a regionální literatuře. Naučí se základům kri-
tického myšlení a vytvoří svá první odborná díla
s využitím digitální techniky. V programech pod-
porujících rozvoj digitálních kompetencí se žáci
seznámí s prací v prostředí SMART Notebook,
budou používat dotykové počítače all-in-one, ro-
botické stavebnice WEDo, Lego MINDSTORMS
a VEX EDR. Naučí se algoritmickým postupům
a základům programování. Cílem projektu je ještě
více otevřít školy neformálnímu vzdělávání a spo-
lupráci s veřejnými institucemi a odborníky z praxe.
Učitelé si vyzkouší roli průvodce týmovou výukou
a obohatí se o nové zkušenosti a metody práce
s moderní technikou. Kdo by se chtěl ještě doda-
tečně připojit k našemu projektu, má možnost se
informovat na info@vctu.cz.

Jaroslava Dudková
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
V kvûtnu otevfieno dennû kromû pondûlí 9–16 hodin.

Výstavy:

18. kvûtna–2. záfií / Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava zaujme návštěvníka jak svým obsahem,
tak neobvyklými prostorami. Vše se totiž bude
nacházet v historických sklepeních turnovského
muzea. Výstava seznámí návštěvníka zajímavou
a poutavou formou, doplněnou o mnoho názor-
ných exponátů, s jevem luminiscence, tedy světél-
kováním obvykle pevných nebo kapalných látek.
Výstava připravena ve spolupráci s CRYTUR,
spol. s r. o., autoři panelů jsou Ivan Pelant a Jan
Valenta z MFF UK.
Zahájení v˘stavy probûhne v pátek 18. kvûtna v 17 hodin.

28. února–27. kvûtna / V˘stavní sál muzea a Klenotnice
Pfiíbûh Tibetu
Nechte se zavést do tibetské kultury, na území
Centrálního Tibetu, ale také na rozsáhlá území je-
jích vlivu, který se zasahovala od himálajského re-
gionu po dnešní Čínu a Mongolsko. Téma lamais-
tického Tibetu a Hedvábné stezky v sobě skrývá
mnoho zajímavého a tajuplného. 

8. dubna–10. ãervna / Kamenáfisk˘ dÛm 
Najdi 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. 

Přednáška:
stfieda 23. kvûtna od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
23. kvûtna 1618 – Zaãátek
Tfiicetileté války
Přednáška pro veřejnost se bude konat u příleži-
tosti čtyřstého výročí Třetí pražské defenestrace,
která odstartovala konflikt, jenž vešel do dějin pod
názvem Třicetiletá válka. Do vleklých válečných
akcí se postupně zapojila většina Evropy, čímž se
Třicetiletá válka stala prvním, skutečně globálním
válečným konfliktem. Připomeneme si nejen, co
této dějinné epoše předcházelo, ale také jaké měla
důsledky pro české země a náš kraj. Vstupné: 25 Kč

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

HospodáfiÛv rok – expozice
DlaskÛv statek v Dolánkách 
Nová stálá expozice je věnovaná tradičnímu způ-
sobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které by-
ly spojeny se životem hospodáře a jeho rodiny
v průběhu roku. 

Akce:
pátek 18. kvûtna od 17 do 23 hodin, DlaskÛv statek v Dolán-
kách a Muzeum, DÛm pfiírody v Dolánkách a Hvûzdárna Turnov,
vstupné zdarma
TURNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC
Tvůrčí dílny pro veřejnost (výroba mandaly, tisk
na plátno a papír, vaření tradičních pokrmů), pro-
mítání filmových snímků z cest po Tibetu (Ka-
menářský dům), Workshop tibetských tanců,
Komentované prohlídka výstavy Příběh Tibetu
i výstavy Luminiscence, Mineralogická dílna
a hrátky se světlem ad. 

26.–27. kvûtna
Letnice na statku u DlaskÛ
Májová slavnost fiemesla, hudby
a divadla 
Setkání téměř stovky řemeslníků doplněné boha-
tým kulturním programem a novou expozicí v are-
álu Dlaskova statku. Řemeslný jarmark na louce
u Rakoušova sroubku obohatí historický kolotoč
a střelnice. 

Základní ‰kola ve Skálovû ulici oslaví 110 let 
Velká týdenní oslava se chystá v týdnu od 21. do
26. května. Budeme totiž společně slavit již 110 let
od vzniku školy! „Pro naše žáky, absolventy, peda-
gogy i veřejnost jsme v tomto týdnu připravili řadu
zajímavých akcí, které připomenou nejenom histo-
rií, ale také ukáží, jak se nám daří v současné do-
bě,“ zve ředitel Michal Loukota.

A na co se můžete těšit? 
V pondělí 21. května od 18 hodin zhlédnete

v Městském divadle v Turnov představení o histo-

rii školy, a to zpracované zábavnou a velmi pře-
kvapivou formou s překvapením v závěru.

Ve středu 23. května od 16 hodin potom pro-
běhnou týmové soutěže pro organizace i firmy.
Týmy budou soutěžit v různých disciplínách, od-
měnou jim bude raut.

Ve čtvrtek jste zváni na přednášku Mgr. Davida
Marka o historii, která se uskuteční ve školním
klubu od 17 hodin.

V sobotu 26. května se od 10 hodin koná ve
Skálově ulici Škola hrou. Příchozí se mohou těšit

na soutěže v duchu první republiky, budou připra-
veny prohlídky a otevře se věž školy. Těšit se také
můžete na občerstvení, možnost zakoupení no-
vých školních triček a mikin. Vyfotit na památku
se můžete v profi fotobudce a samozřejmě za
zhlédnutí bude stát i připravená výstava. 

„Na přípravě programu se podílejí žáci i učite-
lé,“ dodává Michal Loukota, „a těšíme se, že si
společně strávený týden užijeme i my.“

Více informací naleznete na www.zsskalova.cz
a profil školy na sociální síti Facebook.
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V˘bûrové fiízení na makléfie
Vyhla‰ujeme v˘bûrové fiízení na pozici makléfie 

pro oblast Turnovska, Jablonecka, Liberecka, Mladoboleslavska. 

Práce na HPP nebo spolupracovník na ÎL. 
PoÏadujeme stfiedo‰kolské vzdûlání, fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, dobré komunikaãní schopnosti, flexibilitu.

Nabízíme odpovídající finanãní ohodnocení, zapÛjãení firemního automobilu. 

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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, Pavel Charousek, KÚLK, OSM, OÎP, Adra Turnov, NSZM.

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

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení sváteční atmosféry u příleži-
tosti 100 let výročí republiky. Soutěž je otevřená

pro každého příležitostného fotografa, fotoama-
téra i profesionála, a to ve dvou věkových katego-
riích. Svým pojetím připravte fotografii, která

představí osmičkový rok, oslaví svobodu a patrio-
tismus. Fotografovat můžete například inspirativní
osobnosti, místa v Turnově v proměnách, oslavy
100. výročí, oslavy republiky, svobody a vlastenec-
tví. Je možné použít různé techniky včetně koláže
dobových obrázků. Soutěžící se také může zamě-
řit na symboly svobody a vlastenectví. Cílem sou-
těže je probudit v sobě turnovského patriota a vy-
fotit snímek ke 100 letům republiky. Kreativitě ani
neotřelým nápadům se meze nekladou. 

Kategorie 
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí 

Pravidla soutûÏe 
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do

soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze

v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně

autorský a bude označen názvem.
• V případě použití dobových materiálů je nutné

uvést zdroj včetně souhlasu s použitím.
• Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které ne-

souvisí se zadaným tématem, nebudou u nich
uvedeny požadované údaje nebo fotografie s ne-
etickým obsahem a opatřené vulgárním nebo ji-
nak pohoršujícím popiskem.

• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení,
věk (rok narození) a adresu.

• Termín uzavření soutěže je 31. října 2018.
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutě-

žící organizátorovi licenci k užití fotografií za
účelem propagace Města Turnova, a to ke všem

Turnov vyhla‰uje fotografickou
soutûÏ k 100. v˘roãí republiky
Turnov se v letošním roce ocitl ve víru oslav u příležitosti 100 let založení československého státu.
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známý způsobům užití. Licence k užití fotografie
je poskytnuta bez časového, množstevního a te-
ritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezú-
platně. Organizátor není povinen licenci využít.

• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ
– ROK 2018.

• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účast-
ník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se zpracováním osob-
ních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostřed-
cích a na internetových stránkách. 

Své snímky zasílejte nejpozději do 1. listopadu 2018

na e-mailovou adresu a.supikova@mu.turnov.cz. 
Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary. Fotografie budou také zveřejněny na webo-
vých a Facebookových stránkách města a dalších
médiích. 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na oslavy Dne
vítězství, které se letos uskuteční již v pátek 4. květ-
na 2018.

Den oslav vítězství si letos připomene 73. výročí
Pražského povstání a osvobození Československa
a vítězství nad fašismem. Program bude probíhat
na několika místech ve městě. V průběhu dne bude
na náměstí Českého ráje k vidění historická vojen-
ská technika. V 10.00, 11.00 a 14.00 se také uskuteč-
ní rekonstrukce „boje o Spořitelnu“. Ukázku histo-
rické události představí spolek SPVH Sever 2013. 

Přesně v poledne proběhne ve Skálově ulici tra-
diční pietní vzpomínka s kladením věnců a zapále-
ním svíček u pomníku padlých. 

Letošní ročník oslav vítězství je rozšířen o pro-
gram hasičské slavnosti svatého Floriana, která

bude probíhat po celý den na centrálním parkoviš-
ti Na Lukách. Pro děti z mateřských a základních
škol bude připraven v dopoledních hodinách. Po
celý den budou k vidění ukázky historické i mo-
derní hasičské techniky. Slavnostní zahájení ha-

sičské slavnosti proběhne ve 13.00 hodin. V odpo-
ledních hodinách budou k vidění ukázky práce ha-
sičů, mezi kterými bude například likvidace požá-
ru, zásah u dopravní nehody nebo ukázka dětské-
ho hasičského útoku. Na místě bude stánek pro
školy s preventivním programem „Soptík“.
Během oslav bude hrát živá hudba a chybět nebu-
de ani občerstvení, které bude opět v režii hasičů.
Upozorňujeme, že v průběhu dne nebude na cent-
rálním parkovišti možné zaparkovat. 

V rámci květnových oslav je vyhlášena kampaň
Vlajka pro republiku. Starosta města takto nabízí
obyvatelům zdarma české státní vlajky a vybízí je
k jejímu vyvěšení na budovách a domech ve měs-
tě. Vlajky jsou k dispozici na sekretariátu kancelá-
ře starosty města do pondělí 7. května 2018. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Den oslav vítûzství v Turnovû

V kvûtnu oslavíme
mûstsk˘ svátek
Město Turnov oslaví již čtvrtým rokem městský
svátek, kterým si připomíná odchod sovětských
vojsk. Turnov bylo první město v zemi, odkud
v roce 1990 odešla rudá armáda. 

Zastupitelé města proto odhlasovali 28. květen
jako městský svátek, který by měl připomínat tuto
historickou událost, která významně přispěla
k odchodu sovětských vojsk a vojenské techniky
z Československa. Na městských budovách a or-
ganizacích budou během turnovského památné-
ho dne vyvěšeny vlajky města Turnova. Turnovská
radnice se v průběhu celého týdne dále otevře pro
zájemce z řad turnovských škol. Kromě krátké ko-
mentované prohlídky radnice bude žákům a stu-

dentům představen městský svátek a významné
turnovské historické události. 

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 pozemků
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 města
Turnova nebo přímo na Městském úřadě Turnov.
Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.: 481
366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.
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Starostové ORP Turnov se setkali na společném
jednání o variantách řešení územního členění Tur-
novska. 

Ve středu 11. dubna 2018 se na turnovské radnici
konalo společné jednání starostů ORP Turnov
s vedením města Turnova. Jednání se účastnil také
hejtman Libereckého kraje Martin Půta a vedoucí
správního odboru krajského úřadu Jiří Němec.

Schůzka starostů měla za cíl vyjasnit postoje
jednotlivých obcí k možným variantám řešení
územního členění státu v našem regionu. Z důvo-
du dokončení reformy státní správy by mělo dojít
k narovnání anomálních situací, mezi které patří
také Turnovsko. 

Po změnách by měla každá obec s rozšířenou
působností být součástí pouze jednoho okresu.

ORP Turnov se v současné době nachází ve třech
okresech (Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou).
Vedení města Turnova přítomné informovalo
o uskutečněných jednáních v průběhu března
s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metna-
rem při výjezdním zasedání Vlády České republi-
ky v Libereckém kraji a dále jednání s předsedou
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny České republiky a zároveň
předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. 

Starostové obcí se opět společně shodli na trvá-
ní zřízení okresu Turnov na území současného
ORP Turnova. 

V dalších variantních řešeních však nejsou sta-
rostové obcí jednotní a jasnější stanoviska budou
k dispozici po projednání otázky v zastupitel-
stvech obcí.

Na Turnovsku se dále jedná o okresu

Do‰lo ke zmûnû vyhlá‰ky
o regulaci hazardu 
ve mûstû
Zastupitelstvo města na svém jednání ze dne
22. března 2018 rozhodlo o přijetí obecně zá-
vazné vyhlášky na regulaci provozování ha-
zardních her na území města Turnova. 

Město Turnov přijalo novou obecně závaznou
vyhlášku, ve které je upravena regulace provozo-
vání hazardních her v hernách. Vyhláška je platná
od středy 18. dubna 2018. 

Provozování hazardu bude nově zakázané
v městské památkové zóně. Na ostatních částech
území města Turnova bude možnost provozování
jen při splnění podmínek samostatného schvalo-
vacího procesu. Povolené herny budou uvedeny
v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky. 

Další novinkou v obecně závazné vyhlášce je
omezení provozní doby. Otevírací doba bude mož-
ná pouze do půlnoci. 

Herny, které nesplní podmínky nové vyhlášky
a jejich provozovatelé si nezažádají o zařazení
do seznamu povolených adres, skončí po uply-

nutí platnosti jejich současného povolení. „Něk-
teré herny v Turnově mají platné povolení na
zhruba tři roky,“ doplnil starosta města Tomáš
Hocke. 

V Turnovû probûhla 
v˘mûna varovn˘ch sirén 

V souvislosti s technickým vývojem a množ-
stvím různorodých mimořádných událostí do-
šlo na území města Turnova k výměně starých
rotačních sirén. 

Rotační sirény byly postupně nahrazovány no-
vými elektronickými sirénami, které mimo jiné
mohou vydávat různé druhy akustických varov-
ných signálů. Mohou poskytnout mluvenou infor-
maci o druhu mimořádné události, které zajistí
včasnou a správnou reakci obyvatelstva na varov-
ný signál. 

V souvislosti s technickým vývojem bylo nutné
přijmout i legislativní změny v zákonech o požár-
ní ochraně a krizovém řízení. Vyhlašování vše-
obecné výstrahy, požárního poplachu atd. je sta-

noveno zákonem č. 239/2000 Sb. a vyhláškou
č. 380/2002 Sb. § 10. 

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťu-
je v České republice síť poplachových sirén (rotač-
ní a elektronické sirény a místní rozhlasy – VISO),
které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích
center, tj. převážně z operačních středisek hasič-
ských záchranných sborů krajů.

Na území České republiky se pro varování oby-
vatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné
události používá pouze jediný varovný signál
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
(2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3× za
sebou v cca tříminutových intervalech. U elektro-
nických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón
doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje
charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, che-
mická havárie, radiační havárie) a je doplněna
o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu
a České televize. 

Přehled zvukových signálů a další informace
naleznete na stránkách města Turnova v sekci
„Ochrana obyvatel“ nebo na webových stránkách
http://www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx.
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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.

V Turnově se stalo tradicí oceňovat pedagogické
pracovníky, kteří svým přístupem k žákům a způ-
sobem výuky vynikají mezi ostatními. Město si
takových učitelů a dalších pracovníků ve školství
velice váží, a proto pro ně připravilo ocenění na
turnovské radnici. 

Termín setkání s vynikajícími pedagogy je vybírán
dle výročí narození učitele národů Jana Amose
Komenského, který se stal Dnem učitelů. U této
příležitosti se setkali turnovští učitelé v pondělí
26. března s vedením města a vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Městského úřadu Tur-
nov Martinou Markovou. Na setkání také nechy-
běli ředitelé jednotlivých škol, kteří hrdě doprová-
zeli své oceněné pedagogy. 

Úvodní slovo s představením jednotlivých uči-
telů pronesla Martina Marková, která omluvila
z důvodu nemoci místostarostku Petru Houš-
kovou. Místostarostka Jana Svobodová na setkání
hovořila o práci s dětmi, ale i s rodiči žáků, která je

mnohdy náročnější. Starosta města Tomáš Hocke
pohovořil o povolání učitele jako o poslání, za kte-
ré je třeba všem poděkovat. „Učitelé předávají dě-
tem nejen chuť do vzdělávání, ale hlavně po vědě-
ní. Proto bych Vám chtěl všem poděkovat za práci,
kterou odvádíte. Zároveň Vám ale chci popřát
hodně sil a energie, ale hlavně, aby Vás ta práce
i nadále bavila a naplňovala vás.“ 

Následovalo předání ocenění v podobě květiny,
pamětního listu a knižní publikace o významné
osobnosti T. G. Masaryka. Mezi letošní oceněné
patří: 

• Zdeňka Svobodová z MŠ 28. října
• Mgr. Irena Skalská ze ZŠ Skálova
• Mgr. Hana Bubáková ze ZŠ 28. října
• Mgr. Olga Tomsová ze ZŠ Žižkova
• Mgr. Helena Novotná ze ZŠ Zborovská
• Mgr. Lenka Součková ze ZUŠ Turnov

Po předání následovala neformální diskuse
o různých tématech. Z oblasti školství se probíra-
ly novinky, které jsou na jednotlivých školách.
K výuce neodmyslitelně patří také tělesná výchova,
která souvisí se stavem a dostupností sportovišť.
Hovořilo se ale například o dopravě, která je v součas-
né době z důvodu práce na silnici komplikovaná.

Ke Dni učitelů 2018 byli oceněni pedagogové
také z celého Libereckého kraje. V prostorách
multimediálního sálu Krajského úřadu Liberec-
kého kraje byla za dlouhodobou pedagogickou
činnost oceněna i ředitelka MŠ Mašov Mgr. Zdeň-
ka Čiháková a ředitelka MŠ Mírová pod Kozáko-
vem Mgr. Jana Dědečková. 

Všem oceněným velice gratulujeme.

Ke Dni uãitelÛ byli ocenûní v˘jimeãní pedagogové

Ukliìme âesko 2018
Město Turnov se v letošním roce již po třetí při-
pojilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko 2018.
Úklidová akce proběhla v sobotu 7. dubna 2018
v Koškově ulici nedaleko areálu bývalé Preciosy. 

„Celkem na akci přišlo 11 dobrovolníků včetně
dětí. Úklid začal v 10 hodin, kdy jsme se přesunu-
li k železničnímu mostu a cestou jsme sbírali drob-
né odpady. Když jsme se dostali až téměř ke břehu
Jizery, zde byl nepořádek mnohem větší. Postupo-
vali jsme po cestě i podél břehu Jizery. Našli jsme
tu větší černou skládku, kde byl i stavební odpad –
izolační materiály, stará okna apod. Potom jsme
se vrátili ke garážím v Koškově ulici, kde byly
pneumatiky, drobný komunální odpad i nějaké

zbytky starého nábytku. Celkem jsme vysbírali
1 022 kg směsného odpadu a pneumatiky.“ uvedla
organizátorka akce Zuzana Sedláková. Ve stejný
den probíhal také úklid odpadu v prostoru Kotle-
rova nábřeží, kde uklízeli dobrovolníci z Církve
adventistů sedmého dne. Členové České pirátské
strany se zapojili do úklidu v prostoru podél Jizery. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem účastní-
kům za jejich pomoc a ochotu věnovat svůj volný
čas úklidu přírody našeho města a okolí.

Starosta se setká 
s obyvateli na Malém
Rohozci
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z Ma-
lého rohozce na diskusní setkání. 

Ve středu 16. května 2018 proběhne od 17.00
hodin v pobočce Městské knihovny Antonína
Marka na Malém Rohozci setkání starosty s obča-
ny. Přijďte podiskutovat o tématech, které vás v lo-
kalitě trápí nejvíce a poslechnout si novinky nejen
z radnice.
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Město Turnov získalo na celostátní konferenci
Národní sítě Zdravých měst ČR ocenění v podobě
razítka dobré praxe za kampaň Nebuď blbá. 

Kampaň vznikla na půdě Parlamentu mládeže
Města Turnova na základě špatné zkušenosti ze
školního prostředí. Cílem bylo veřejně a bez obalu
upozornit na existující hrozby internetu pro sou-
časnou mládež. To, že se podařilo šířit myšlenku
upozorňující děti a mládež na nástrahy virtuální
prostředí, dokazují stálé ohlasy zejména z řad
mládeže. Například na setkáních PMMT nebo
v Informačním centru pro mládež jsou témata me-
zi mladými stále probírána. Také zájem ze strany
institucí o „knowhow“ kampaně je jistým potvr-
zením závažnosti tématu. Osvětová kampaň do-

kázala přitáhnout zájem díky ojedinělému zpraco-
vání. Na místo tradičních přednášek ve škole bylo
připraveno divadelní představení, které lépe šířilo
osvětu mezi mládeží i veřejností. Myšlenky kam-
paně se podařilo dostat daleko za hranice města
i regionu. Z řad institucí se ukázala ochota spon-

zorsky podpořit smysluplný projekt a spolupráce
s dalšími subjekty se postupně nabalovala, takže
značně rozšířila původní plány kampaně. Podařilo
se také pomocí této kampaně oživit plány koncep-
ce kriminality v projektu primární prevence inter-
netové kriminality. 

Projekt byl oceněn jako ukázková aktivita z pra-
xe na jarní škole Zdravých měst ČR, která probě-
hla v Dačicích. „Máme zájem ještě více zviditelnit
to, co se kde děje dobrého, a především také ocenit
ty, kteří se svými prověřenými postupy pravidelně
seznamují své kolegy z dalších měst a obcí,“ při-
bližuje záměr certifikace dobrých příkladů Petr
Švec, ředitel NSZM. Razítko uděluje NSZM vždy
ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je
zařazen v Databázi DobráPraxe. 

Turnov získal ocenûní dobré praxe ve Zdrav˘ch mûstech

Turnov‰tí úfiedníci pro‰li
vzdûláváním 
k udrÏitelnému rozvoji
Vybraní zástupci jednotlivých odborů Městské-
ho úřadu Turnov prošli školením na téma udr-
žitelný rozvoj. 

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě
zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
V rámci tohoto projektu se Turnov programově
hlásí k principům udržitelného rozvoje. Kromě
zapojování veřejnosti je nutné také udržovat zá-
stupce veřejné správy informované o principech
a vývoji udržitelného rozvoje, abychom společně
lépe utvářeli město jako kvalitní, zdravé a příjemné
místo pro život nejen nás, ale také dalších generací. 

Školení vedla na turnovské radnici zkušená lek-
torka z Institutu komunitního rozvoje z Ostravy
Dana Diváková. Účastno bylo 23 úředníků z celého
Městského úřadu Turnov, tak aby k udržitelnému
rozvoji byly proškoleny všechny odbory. V připra-
vené prezentaci bylo účastníkům podrobně vy-
světlen pojem udržitelný rozvoj, jeho historie, zá-
kladní principy, ale i pojem místní Agenda 21.
Na základě praktických příkladů byly vysvětleny

jednotlivé cíle udržitelného rozvoje. Část školení
byla také věnována konkrétním potřebám jednot-
livých pracovníků. 

Turnov má první 
charitativní obchÛdek 
Nadace ADRA provozuje v České republice již
18 charitativních obchůdků. V Čechách byl první
obchůdek otevřen v Turnově na Nádražní ulici. 

Charitativní obchůdek ADRA v Turnově je pro-
dejna, kam mohou štědří dárci, každý všední den
od 9.00 do 16.00 hodin, přinášet věci ze svých
skříní, půd či garáží. V tentýž čas si zde zákazníci
mohou z tohoto rozmanitého zboží něco vybrat

a zakoupit. Humanitární organizace ADRA má na
Moravě už mnoho takových obchodů. 

Přestřižení pásky prvního charitativního ob-
chůdku ADRA v Čechách, který byl otevřen dne
6. dubna v Turnově, se ujal starosta města Tomáš
Hocke. Přítomen byl i ředitel humanitární organi-
zace ADRA Radomír Špinka. Slavnostního otev-
ření se zúčastnilo přes 80 hostů. Někteří z nich
budou spolupracovat na charitativním projektu,
který obchůdek ADRA bude financovat. Jedná se
o vznik a rozvoj Dobrovolnického centra, které se
bude ve své činnosti soustředit na dobrovolnické
programy pro turnovské seniory. 

Bližší informace o provozu charitativního ob-
chůdku nebo o možnosti zapojení dobrovolníků
se dozvíte od vedoucí projektu Mileny Čančíkové,
milena.cancikova@adra.cz, tel.: 737 441 159. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Fotbalový areál v Koškově ulici bude od konce
prázdnin rozšířen o nové fotbalové hřiště s umělou
trávou. 

V Koškově ulici dojde k vybudování fotbalového
hřiště s umělým trávníkem 3. generace kvality.
Tím dojde k rozvoji technických parametrů spor-
toviště tak, aby splňovalo požadavky předepsané
národními i mezinárodními sportovními federa-
cemi a bylo bezpečné pro sportovce a ostatní ve-
řejnost. Hrací plocha rekonstruovaného hřiště
s novým povrchem bude vybudována o rozměrech
100×62 m s celkovou plochou hřiště 108×68 m.
Ze dvou stran bude kolem hřiště vytvořen pruh
zpevněné plochy, sloužící jako prostor pro diváky
a také jako spojovací plocha mezi přilehlou zpev-
něnou příjezdovou plochou. V rámci projektu bu-
de rovněž vybudováno osvětlení hrací plochy
a sportoviště bude oploceno. Hřiště bude přístup-
né bezbariérově. Umělý trávník a osvětlení hřiště
umožní využívat tuto plochu celoročně, a to až do

pozdních večerních hodin. Celkové náklady na
hřiště jsou ve výši 16,3 milionu korun. Město
Turnov ze svého rozpočtu přispívá částkou 6,8 mi-
lionu a zbytek bude hrazen z dotace Ministerstva
školství, kultury a sportu.

Symbolickým poklepáním na základní kámen
a podpisem smlouvy mezi Fotbalovým klubem
Turnov a stavební firmou Swietelsky byla zaháje-
na stavba nového hřiště. Termín dokončení reali-

zace je 31. srpna 2018. Hlavním přínosem akce je
zkvalitnění sportovní přípravy zejména dětských
a mládežnických mužstev spolků FK Turnov a dal-
ších fotbalových oddílů z okolí. FK Turnov se vě-
nuje mládeži ve všech kategoriích od 5 let až po
dorost. 

„Významně se rozšíří tréninkové možnosti na-
šich týmů od žákovských kategorií po tým mužů.
A odpadnou nám cesty a pronájmy hřišť v okolí,
protože dosud jsme jinou možnost, jak trénovat
venku od podzimu do jara neměli,“ shrnul prezi-
dent FK Turnov Jaroslav Knížek. 

Město Turnov získá vybudováním tohoto fotba-
lového hřiště moderní sportoviště, které zvýší
atraktivitu sportování ve městě a okolí a přispěje
k nárůstu počtu sportujících obyvatel, jelikož hřiště
bude mít každý den určeny i hodiny pro veřejnost,
a to celkem 37 hodin týdně. 

Kromě veřejnosti a fotbalových oddílů budou
hřiště využívat i základní a střední školy pro těles-
nou výchovu, sportovní turnaje i soutěže. 

V Turnovû vzniká nové hfii‰tû s umûlou trávou

Koupali‰tû v Ma‰kovû
zahradû se chystá na
tfietí sezonu
V letní části areálu Maškovy zahrady se nachá-
zí koupaliště s bazénem a vodními atrakcemi.
Kromě koupaliště je areál vybaven beach volej-
balovým hřištěm, pétanque, víceúčelovým hřiš-
těm s umělou trávou nebo dětským hřištěm. 

Sezona koupaliště bude zahájena dle příznivos-
ti počasí v pátek 25. května 2018. V případě ne-
příznivého vývoje počasí bude vnitřní část areálu
s koupalištěm otevřena nejpozději v pátek 1. červ-
na 2018.

Provozní doba ve všední den je od 14.00 do
19.00 hodin a o víkendech od 9.00 do 19.00 ho-
din. V hlavní sezóně koupaliště bude provozní do-
ba upravena a vstup bude možný i ve všední dny
od 9.00 do 19.00 hodin. 

Podrobné informace o provozu včetně ceníku
naleznete na webových stránkách koupaliště.

Turnov oÏije atletickou
sportovní událostí 
V Turnově se odehraje již 19. ročník meziná-
rodního atletického mítinku na počest turnov-
ského světového rekordu v hodu diskem Lud-
víka Daňka. 

AC Turnov i v letošním roce pořádá pod záštitou
Libereckého kraje a Města Turnova Memoriál
Ludvíka Daňka. Mezinárodní mítink se uskuteční
v úterý 29. května 2018. Časový pořad zahájí
v 15.00 hodin disciplína vrh koulí politických
osobností. Slavností zahájení mítinku a připome-
nutí turnovského světového rekordu olympijské-
ho 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 diskaři. Přijďte fan-
dit nejlepším diskobolům a dalším sportovcům.

ãtvrtek 31. kvûtna 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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