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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

V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

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

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS
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Vážení čtenáři,
co vám chci sdělit, pro vás nebude žádný objev,

každý to už někdy nějakým způsobem zažil. Ale mě
to pokaždé znovu tak potěší… Tedy: zhruba před mě-
sícem v Praze vystoupil slavný americký jazzový zpě-
vák Gregory Porter a byl to skvělý koncert. Krásný
sál, skvělá akustika, o produkci samotné nemluvě.
Co mě ovšem zaujalo ještě před začátkem koncertu,
bylo publikum, respektive některé známé tváře, kte-
ré jsem v něm zahlédl. Mezi jinými jsem zde viděl
Tomáše Hanáka, Vojtěcha Dyka a Michala Davida.
Ten roztodivný mix osobností z různých (poměrně
odlišných) oblastí kultury mě pochopitelně velmi
zaujal. Vždyť z uměleckého hlediska třeba konkrétně
tyto tři pány nespojuje snad vůbec nic. A nadto jsem
si vybavil i jejich politickou angažovanost v rámci
různých předvolebních kampaní – každý z nich přeci
nějakým způsobem podporoval „toho svého“ kandi-
dáta v prezidentské volbě, případně i ve volbách sně-
movních. Na malý okamžik jsem si tak znovu vybavil
ty někdy až nechutně vyostřené předvolební kampaně.

No a pak začal koncert, který po dvou hodinách
končil potleskem vestoje. A stáli všichni, bez rozdílu
politického názoru. Odcházeli jsme se ženou z kon-
certu celí nadšení (a s cédéčkem v kapse) a já si zno-
vu uvědomil, co dokáže hudba…

Na podzim budou komunální volby a už teď se po-
malu rozjíždí další předvolební kampaň. Komunální
volby jsou unikátní v tom, že mezi kandidáty volíme
lidi, které často známe osobně, a když se kampaň vy-
ostří, často je tudíž velmi osobní. Bude taková i letos,
s tím asi nic nenaděláme. Nicméně bych měl jedno
malé doporučení: 63. ročník festivalu Dvořákův Tur-
nov a Sychrov! Ten program je plný krásné hudby, já
s dovolením vypíchnu jen jedno jméno – Gabriela
Beňačková, famózní operní a koncertní pěvkyně svě-
tového formátu, vystoupí v rámci festivalu ve čtvrtek
14. června v Městském divadle v Turnově.

Až vás budou štvát politici nebo třeba sousedi, až
budete mít všeho po krk, vyrazte na nějaký koncert.
Vždyť víte – hudba spojuje.

David Pešek

Hudba spojuje, to se ví

úvodní slovo

Gabriela BeÀaãková
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kulturní pfiehled
pátek 1. ãervna

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

160 Kč / 140 Kč děti do 15 let 

sobota 2. ãervna 
14.30 – KINO SFÉRA
Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh
O obrovské hru‰ce
animovaný/rodinný

120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Teambuilding
komedie

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Deadpool 2 
akční/komiksový

130 Kč

nedûle 3. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh
O obrovské hru‰ce
animovaný/rodinný

120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Neznám˘ voják
drama/romantický

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Teambuilding
komedie

120 Kč

úter˘ 5. ãervna
14.00 – KC ST¤ELNICE 
Diskotéka Fokusu
taneční setkání s Fokusem Turnov

19.30 – KINO SFÉRA
Na konci svûta
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

ãtvrtek 7. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Hastrman 
romantický/thriller

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Debbie a její parÈaãky
krimi/komedie

130 Kč

20.00 – LETNÍ KINO
MICHAL DAVID OPEN
AIR TOUR 2018
koncert

490 / 590 Kč

pátek 8. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Debbie a její parÈaãky
krimi/komedie

130 Kč

sobota 9. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat znovu v akci
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Backstage
taneční/hudební

130 Kč

18.00 – ZÁMEK SYCHROV
SdruÏení hlubok˘ch
ÏesÈÛ
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Ghost Stories
drama/horor 130 Kč

nedûle 10. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Pat a Mat znovu v akci
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Ghost Stories
drama/horor 130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Backstage
taneční/hudební 130 Kč

pondûlí 11. ãervna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO ÎELEZN¯ BROD
Skety
Dvořákův Turnov a Sychrov

úter˘ 12. ãervna
19.30 – GOLF SEMILY
Pûveck˘ recitál 
Luìka Veleho
Dvořákův Turnov a Sychrov

20.15 – KINO SFÉRA
Labutí jezero
přímý přenos baletu

250 Kč / 200 Kč operní abonenti

ãtvrtek 14. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Hastrman 
romantický/thriller

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Pûveck˘ recitál
Gabriely BeÀaãkové
a Jakuba Pustiny
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Escobar
životopisný/krimi

120 Kč

pátek 15. ãervna

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Dvofiákovo klavírní
kvarteto
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Escobar
životopisný/krimi 120 Kč

20.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Michal Bystrov a Pranic
koncert

v předprodeji 80 Kč / 
na místě 100 Kč Pfiím˘ pfienos klasického baletního díla Petra Iljiãe âajkovskeho Labutí jezero.
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kulturní pfiehled
sobota 16. ãervna

14.30 – KINO SFÉRA 
Pfií‰erky z vesmíru
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Má‰ ji!
komedie

120 Kč

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Závûreãn˘ koncert
Interpretaãní hudební
dílny mlad˘ch
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA 
Já, Simon
drama 130 Kč

nedûle 17. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA 
Pfií‰erky z vesmíru
animovaný/rodinný

130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA 
Já, Simon
drama 

130 Kč

18.00 – MUZEUM âESK¯ DUB
Koncert písní 
Josefa Kainara
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – LETNÍ KINO
Filumena Marturano
Festival Na Jizeře

v předprodeji 370 Kč / na místě
420 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
S láskou Vincent
animovaný/životopisný

110 Kč

úter˘ 19. ãervna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
UÏ nikdy sám!
náhradní abonentní divadelní
představení + veřejnost

v předprodeji 380 Kč 
/ na místě 420 Kč

22.00 – LETNÍ KINO
The Florida project
Filmový klub 

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 20. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Má‰ ji!
komedie

120 Kč

ãtvrtek 21. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jursk˘ svût: Zánik fií‰e
akční/dobrodružný

130 Kč

pátek 22. ãervna
19.30 – LETNÍ KINO 

âechomor 
Festival Na Jizeře

v předprodeji 390 Kč / na místě
420 Kč 

sobota 23. ãervna
8.30 – FOYER KC
Burza sbûratelÛ

zdarma

22.00 – LETNÍ KINO
Jursk˘ svût: Zánik fií‰e
akční/dobrodružný

130 Kč

nedûle 24. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jsem boÏská
komedie

120 Kč

pondûlí 25. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jsem boÏská
komedie

120 Kč

úter˘ 26. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Thelma
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 27. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jursk˘ svût: Zánik fií‰e
akční/dobrodružný

130 Kč

ãtvrtek 28. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jursk˘ svût: Zánik fií‰e
akční/dobrodružný

130 Kč

pátek 29. ãervna
18.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Funkin’ Turnov 2018
hudební festival

v předprodeji 200 Kč / na místě
250 Kč / děti do 15 let zdarma

22.00 – LETNÍ KINO
Pat a Mat zvou v akci
animovaný/rodinný

120 Kč / 80 Kč děti / 40 Kč děti
s vyznamenáním 

sobota 30. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Králíãek Petr
rodinný/dobrodružný

120 Kč / 80 Kč děti / 40 Kč děti
s vyznamenáním

nedûle 1. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Sicario 2: Soldado
akční/drama

130 Kč

pondûlí 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Sicario 2: Soldado
akční/drama

130 KčJedineãn˘ dechov˘ showband The Brass Avenue vystoupí na Funkin’ Turnov.
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kino Sféra

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 2. 6. – 17.00 / 120 Kã
ne 3. 6. – 19.30 / 120 Kã

komedie, âR, 2018,
83 min., 15+

Teambuilding

UtuÏení kolektivu zamûstnancÛ
nedopadne podle pfiedstav.

so 2. 6. – 14.30 / 120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
ne 3. 6. – 14.30 / 120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, Dán., 2017, 80 min., MP, dabing

Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh
O obrovské hru‰ce

O dobrodruÏné v˘pravû na tajemn˘ ostrov.

ãt 7. 6. – 19.30 / 130 Kã
pá 8. 6. – 19.30 / 130 Kã

krimi/komedie, USA, 2018, 12+, titulky

Debbie a její parÈaãky

Hvûzdnû obsazené volné pokraãování Dannyho parÈákÛ.

so 9. 6. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 10. 6. – 14.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, âR, 2018, 75 min., MP

Pat a Mat znovu v akci

Dal‰í v˘zvy pro známé ‰ikuly v novém filmu.

út 5. 6. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/romantick˘, VB,
2017, 104 min., 15+, titulky

Na konci
svûta

Podmanivá a tísnivá
romance dvou muÏÛ.

ãt 7. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 14. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

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

Hastrman

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

so 2. 6. – 19.30 / 130 Kã

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

Deadpool 2

Pfiipravte se na druh˘
pfiíchod Deadpoola!

ne 3. 6. – 17.00 / 120 Kã

váleãn˘/drama, Fin., 2017,
135 min., 12+, titulky

Neznám˘
voják

Skvûle hodnocen˘ film o obranû
vlasti pfied Rudou armádou.

FK
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kino Sféra

so 16. 6. – 19.30 / 130 Kã
ne 17. 6. – 17.00 / 130 Kã

drama, USA, 2018,
110 min., 12+, titulky

Já, Simon

KaÏd˘ si zaslouÏí velkou lásku.

so 9. 6. – 17.00 / 130 Kã
ne 10. 6. – 19.30 / 130 Kã

taneãní/hudební, âR,
2018, 90 min., 12+

Backstage

Dynamická lovestory
plná tance a hudby.

so 16. 6. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 17. 6. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘/rodinn˘, Nûm.,
2018, 90 min., MP, dabing

Pfií‰erky
z vesmíru

Planetu Zemi ãeká invaze
animované kosmické legrace.

so 9. 6. – 19.30 / 130 Kã
ne 10. 6. – 17.00 / 130 Kã

drama/horor, VB, 2017, 98 min., 12+, titulky

Ghost Stories

Existuje vysvûtlení dûsiv˘ch paranormálních jevÛ?

titulky ãt 21. 6. – 22.00 / 130 Kã
dabing so23. 6. – 22.00 / 130 Kã
titulky st 27. 6. – 22.00 / 130 Kã
dabing ãt 28. 6. – 22.00 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 130 min., 12+

Jursk˘ svût: Zánik fií‰e

Dinosaufii z Isla Nublar se vrací v oãekávaném filmu.

ãt 14. 6. – 19.30 / 120 Kã
pá 15. 6. – 19.30 / 120 Kã

Ïivotopisn˘/krimi, ·p./Bul.,
2017, 123 min., 15+, titulky

Escobar

Jak˘ byl vládce drogového
impéria Pablo Escobar?

út 12. 6. – 20.15 / 250 Kã /
200 Kã operní abonenti

balet, VB, 2018,
180 min., MP

Labutí jezero

Pfiím˘ pfienos baletu
z Royal Opera House.

ne 17. 6. – 19.30 / 110 Kã

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

S láskou
Vincent

Snímek o Ïivotû malífie
Vincenta van Gogha.

út 19. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, USA, 2017,
111 min., 12+, titulky

The Florida
Project

OceÀovan˘ snímek zahájí
promítání v letním kinû.

so 16. 6. – 17.00 / 120 Kã
LK: st 20. 6. – 22.00 / 120 Kã

komedie, USA, 2018,
15+, titulky

Má‰ ji!

Pût pfiátel hraje kaÏd˘ rok
mûsíc v kuse na babu.

FK

LETNÍ KINO LETNÍ KINO

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

BALET



8 | | ãerven 2018

kino Sféra

Nepfiehlédnûte v programu
Labutí jezero ukonãí baletní
sezónu
Čtvrtým a zároveň posledním přímým přenosem
baletu z londýnského Royal Opera House bude
v úterý 12. června Labutí jezero. Fenomenální dílo
s hudbou Petra Iljiče Čajkovského má na půdě
Královského baletu výsostné postavení a bude

uvedeno v nové inscenaci s choreografií Liama
Scarletta. Ta sice zůstává věrná původnímu zpra-
cování Petipy a Ivanova, vnímá ale tento klasický
balet novýma očima. Přímý přenos začíná ve
20.15 hodin.

Kino se pfiesouvá pod ‰iré nebe
Letošní sezóna letního kina bude zahájena v úterý
19. června projekcí oceňovaného snímku The
Florida Project v rámci Filmového klubu. Letní ki-
no bude poté promítat každý den až do konce let-
ních prázdnin. Promítání začíná v udávaný čas,
případně až se dostatečně setmí. Některé filmy
tak mohou začínat s mírným zpožděním.

Dûti odmûníme za vysvûdãení
V poslední den školního roku tradičně promítáme
v letním kině za zvýhodněné vstupné pro děti s vy-
znamenáním. Tentokrát ovšem zveme malé di-
váky do kina nejen v pátek 29. června, ale také

v sobotu 30. června. První večer na vás čeká nové
dobrodružství oblíbených šikulů Pat a Mat znovu
v akci a v sobotu večer promítáme rodinný film
Králíček Petr. Základní vstupné je každý večer
120 Kč, dětské vstupné činí 80 Kč a ti, kteří přine-
sou aktuální vysvědčení (nebo jeho kopii) s vyzna-
menáním, zaplatí pouze 40 Kč!

ne 24. 6. – 22.00 / 120 Kã
po 25. 6. – 22.00 / 120 Kã

komedie, USA, 2018,
120 min., 12+, titulky

Jsem boÏská

Komedie o lehké nadváze
a tûÏce kolísavém sebevûdomí. 

so 30. 6. – 22.00 /
120 Kã / 80 Kã dûti /

40 Kã dûti s vyznamenáním

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

Králíãek Petr

Promítání za vysvûdãení
na konci ‰kolního roku.

ne 1. 7. – 21.30 / 130 Kã
po 2. 7. – 21.30 / 130 Kã

akãní/drama, USA/It., 2018, 123 min., 15+, titulky

Sicario 2: Soldado

V drogové válce neplatí Ïádná pravidla.

út 26. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

thriller/drama, Nor./Fr.,
2017, 116. min., 15+, titulky

Thelma

Uhranãiv˘ thriller o nejtemnûj‰ích
lidsk˘ch touhách.

pá 29. 6. – 22.00 /
120 Kã / 80 Kã dûti /

40 Kã dûti s vyznamenáním

animovan˘/rodinn˘, âR,
2018, 75 min., MP

Pat a Mat
znovu v akci

Promítání za vysvûdãení
na konci ‰kolního roku.

FK

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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Pfiekonejte samotu smíchem s Pavlem Li‰kou
Inscenace Už nikdy sám!, kterou vám na prknech
turnovského divadla zahraje Divadlo Kalich v čele
s Pavlem Liškou, zkoumá, kam až je osamocený
člověk schopen zajít, aby získal někoho, s kým si
bude moci třeba jenom popovídat. 

Ve své hře Už nikdy sám! se německý režisér
a dramatik Marc Becker zabývá právě tímto feno-
ménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velko-
městech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci
dnešních samotářů, kteří se snaží uniknout pocitu
osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet
svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde,
musí toho docílit promyšleným plánem, dokonce
za hranicí zákona. 

„Téma té hry je, myslím, naprosto trvalé, lidské
a obecné snad pro všechny věky věků. Jsou jím sa-

mota, pocit a tíha z té samoty a touha nebýt sám.
Naše hra je osobitá, dojemná a snad i vtipná tím,
jak se postavy s pocitem samoty nesmiřují a zač-
nou se s ním velmi po svém vypořádávat,“ říká
Pavel Liška, kterého na jevišti doplní další výteční
herci Zuzana Bydžovská a Josef Polášek. 

„Samotu zná každý. Někdo ji má rád a někdo ji
dokonce vyhledává, ale většina lidí se jí bojí a pro
mnoho z nás je prokletím. A dramatik Marc
Becker napsal o samotě komedii. Vypráví o oby-
čejných lidech, kteří se perou se svojí samotou,
a divák se směje. Umí si udělat ze samoty srandu.
Protože ví, že to je to nejlepší, co člověk může udě-
lat, když se něčeho bojí. Smát se a nabíjet se opti-
mismem,“ doplňuje režisér Petr Novotný.

Festival na Jizefie 
Filumena Marturano 
se Simonou Sta‰ovou
Manželství po italsku s dojetím a komikou.

Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby
dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny
zabezpečila rodinu? Vždyť děti jsou přece děti!
Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních ro-
lích slavné tragikomedie, která patří k tomu nej-
lepšímu z italské tvorby. V ideálně namíchaném
dění se střídají humorné scény s dramatickými.
Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Man-
želství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský
režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil
Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

âechomor a Martina Pártlová 
Svitavsko-pražskou hudební skupinu hrající čes-
ké, moravské, slezské a slovenské lidové písně do-
provodí i v Turnově krásná mladá zpěvačka.

Čechomor za dobu svého působení procestova-
li celou Evropu, Severní Ameriku, Rusko, Čínu,
Mongolsko a Austrálii, spolupracovali s Divadlem
pod Palmovkou, bratry Formany, divadlem Con-
tinuo a dalšími významnými umělci. V roce 2001
získali hned tři ceny Anděl. 

Tato hudební skupina pro vás připravuje neza-
pomenutelný hudební zážitek v podobě nevšední
interpretace českých, moravských, slezských
a slovenských lidových písní.

pátek 22. ãervna od 19.30 hodin
âechomor
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
V pfiedprodeji 390 Kã / na místû 450 Kã

úter˘ 19. ãervna od 19.30 hodin
UÏ nikdy sám!
Abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
V pfiedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

nedûle 17. ãervna od 19.30 hodin
Filumena Marturano
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
v pfiedprodeji 370 Kã / na místû 420 Kã



10 | | ãerven 2018

hudební pozvánky

Michal David Open air tour 2018
Michal David se vydává na své nové turné pod ši-
rým nebem.

A bude to opět něco speciálního! Open air koncer-
ty budou pro Michala Davida premiérou, takové
turné ještě nikdy neabsolvoval. Na koncertech se
představí nová kapela KVATRO, těšit se můžete
také na speciálního hosta – zpěvačku Markétu
Konvičkovou a také na nový koncertní program.
V rámci turné Michal navštíví především menší
města v České republice. Koncerty se vedle Tur-
nova uskuteční například v Karlových Varech,

Kyjově, Třeboni nebo Valašském Meziříčí. Před-
prodej vstupenek probíhá kromě recepce KC také
v sítích Ticketportal, Ticketstream, Ticketlive,
Ticketpro a na webových stránkách Michala Da-
vida.

ãtvrtek 7. ãervna od 20 hodin
Michal David Open air tour 2018
koncert
Letní kino Turnov
vstupné 490 Kã / 590 Kã

63. roãník hudebního festivalu DTS
Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je
tradiční kulturní událostí s více než šedesátiletou
tradicí, která navazuje na silný vztah Antonína
Dvořáka k oblasti Turnovska a okolí.

Festival letos uvede sedm koncertů v několika
městech Libereckého kraje, který je jeho dlouho-
dobým partnerem. Již v loňském roce se do festi-
valu zapojila partnerská města Železný Brod
a Český Dub, kde se letos představí nejen komor-
ní ansámbly, ale i sólisté Národního divadla ve
svých recitálech. 

Vrcholem letošního ročníku pak bude pěvecký
recitál Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny, kte-
rý ve spolupráci s festivalem pořádá město

Turnov. Koncerty se konají v atraktivních lokali-
tách, ať už se jedná o zámek Sychrov, nebo zámek
v Lomnici nad Popelkou, kde bude připraven i do-
provodný program. 

Nedílnou součástí je rovněž Interpretační hu-
dební dílna, kde se okolo čtyř desítek frekventantů
zdokonaluje pod vedením uznávaných lektorů
z řad předních českých interpretů. Kurzy mají
mezinárodní charakter, protože se jich účastní
i mladí zástupci německých partnerských měst.

Program

sobota 9. ãervna od 18 hodin, 
Zámecká galerie Státního zámku Sychrov
SdruÏení hlubok˘ch ÏesÈÛ aneb
pozounová a tubová skupina 
âeské filharmonie

pondûlí 11. ãervna od 19 hodin, Mûstské divadlo Îelezn˘ Brod
Skety (vokální hudební skupina)

úter˘ 12. ãervna, Kulturní centrum Golf Semily
Pûveck˘ recitál Luìka Veleho

ãtvrtek 14. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Pûveck˘ recitál Gabriely
BeÀaãkové a Jakuba Pustiny

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republi-
ky pod záštitou města Turnov. Účinkují: Gabriela
Beňačková – soprán, Jakub Pustina – tenor
a Marta Vašková – piano

pátek 15. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Dvofiákovo klavírní kvarteto

sobota 16. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Závûreãn˘ koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch 

nedûle 17. ãervna od 18 hodin, Podje‰tûdské muzeum âesk˘ Dub
Koncert písní Josefa Kainara

Více na www.dvorakuvturnovasychrov.eu

SdruÏení hlubok˘ch ÏesÈÛ Dvofiákovo klavírní kvarteto
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Michal Bystrov a Pranic
Klubový pořad Písničky Napříč přivítá v červnu
Michala Bystrova, pražského překladatele, novi-
náře se zaměřením na hudební publicistiku, bás-
níka a také písničkáře hrajícího blues a folkrock.

Jeho poslední album vydané v roce 2017 nese ná-
zev O den starší, o dům dál. Sám o sobě píše, že
z příběhů má nejraději Dona Quijota, z pití skot-
skou a v jedenadvacátém století je omylem. Od ro-
ku 1999 publikoval stovky recenzí, portrétů, roz-
hovorů a reportáží v Lidových a Hospodářských
novinách, v Respektu, Reportéru a dalších maga-

zínech či rozhlase. Překládá také životopisy těch,
které má rád (Dylan, Cohen, Simon či Spring-
steen). Michal Bystrov vystoupí jako host Ondřeje
Halamy a kapely Pranic před turnovskou Střel-
nicí, při nepříznivém počasí v kavárně KUS.

pátek 15. ãervna od 20 hodin
Michal Bystrov a Pranic
Písniãky Napfiíã
pfied Stfielnicí 
v pfiedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã

Turnov bude opût funky!
Festival Funkin’ Turnov přiváží do srdce Českého
ráje už počtrnácté špičky soulu a funku z celé země.

Stejně jako si jen těžko dovedeme představit start
léta bez slunce, je nemyslitelný i začátek prázdnin
v Turnově bez pořádné porce funkové muziky.
I letos se tak v centru města odehraje přehlídka
hudby, která nenechá žádného milovníka rytmu
v klidu. Domovská kapela Funk Corporation pro
Turnováky opět vybrala ta nejzvučnější, ale i úplně
čerstvá jména, která se v Česku věnují stylům, kte-
ré spojuje jedno slovo – funk.

Festival odstartují jazzoví The Cooks a mnozí
za klávesami poznají výtečného kytaristu kapely
Hitfakers (ta na letošním ročníku bohužel bude
chybět) – Ondru Kuchaře. Tentokrát ale hraje roli
mozku kapely, duši The Cooks představuje jeho
životní partnerka, zpěvačka Martina. 

Kořeny headlinera festivalu, kapely Vanua2,
vězí pevně v blues obohaceném o elektronickou
korunu. Směs muzikantů z kapel Walk Choc Ice
nebo Blue Effect vede charismatický zpěvák
Yannick Tevi. Pravidelní návštěvníci Funkin’
Turnov si jej možná pamatují z loňska, kdy svým
v Česku nepříliš slýchaným hlasem obohatil vy-
stoupení česko-albánských Hitfakers. 

Letošní ročník Funkin’ Turnov ale reflektuje
i aktuální trendy v dechovce. Ano, čtete správně.
Čistě dechové ansámbly, to je to, co ve světě právě
teď frčí. Žesťové podání klasických i současných
popových hitů v často jen těžko uvěřitelných aran-
žích přivezou do Turnova The Brass Avenue. 

A stranou nezůstane ani elektronika. Hard to
Frame jde opravdu jen těžko zarámovat, uzavřít
do stylové škatulky. Kapela, která rozsvítila čes-
kou stage na loňských Colours of Ostrava, ale
představuje nádhernou ukázku toho, kam až jde
rozvinout styly pramenící z funku let šedesátých,
70s soulu a diska osmé dekády až po drum’n’bass
přelomu milénia.

Nemohou chybět pořádající Funk Corporation,
jeden z mála velkých klasických funky bandů
v České republice. Ti všichni vás zvou 29. června
pod otevřené nebe před turnovskou Střelnici –
a vzkazují: i déšť může být funky!

Vanua2

pátek 29. ãervna 2018 od 18 hodin 
Funkin’ Turnov 2018
hudební festival
pfied KC Stfielnice
v pfiedprodeji 200 Kã / na místû 250 Kã / dûti do 15 let zdarma

Hard to Frame
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iMUZA: Koncerty k letnímu slunovratu
Koncerty k letnímu slunovratu se uskuteční v sobo-
tu 16. června od 19 hodin a v neděli 17. června od
6 hodin v místě bývalého koupaliště v Dolánkách
u Turnova. Součástí akce je rovněž doprovodný
program pro děti i dospělé. A na co se můžete těšit?

V sobotu od 19 hodin vám nabídneme nevšední
hudebně-dramatické představení Harlekin skla-
datele K. Stockhausena v jedinečném provedení
skvělého klarinetisty Karla Dohnala. 

Tato skladba je extrémně náročná, na celém
světě ji hraje pouze několik hráčů, a je tedy velkou
vzácností ji slyšet, vidět a zažít. Určitě tedy této
možnosti využijte! Karel Dohnal rozehraje skvěle
nejen svůj klarinet, ale i samotnou postavu
Harlekina v neopakovatelných scénkách, které
pobaví vás i vaše děti! Skladba je interaktivní,

Harlekin bude komunikovat s přírodou kolem se-
be a pravděpodobně zapojí do hry i vás!

V neděli od 6 hodin ráno, v krásné atmosféře
bezprostředně po východu slunce, budete moci

vyslechnout koncert orchestru TOS pod vedením
Martina Hyblera a sólistů – flétnistky Melanie
Sabel, kytaristy Štěpána Matějky a houslistky
Jany Kubánkové. 

V rámci doprovodného programu budete mít
možnost vyzkoušet si malbu obrazů na plátna
v otevřené krajině (tzv. plenér) pod vedením pro-
fesionálního akademického malíře. 

Tato netradiční výtvarná dílna se bude konat
v sobotu od 16 hodin. V 17 hodin pak bude násle-
dovat povídání o přírodě s přírodovědcem a znal-
cem českorajské krajiny RNDr. Zdeňkem Mrkáč-
kem. 

Kulturní akce se koná za podpory města
Turnov. Vstupné na celou akci je dobrovolné. Na
případnou nepřízeň počasí jsme připraveni! Více
informací naleznete na stránkách imuza.cz.

V˘stavy fotografií pokraãují i v ãervnu
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 reál-
ný obraz a vytvářím nový. Mým oblíbeným ná-
mětem je krajinný detail a poslední dobou také
portrét,“ říká Jindřich Vodehnal.

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

Ledové poklady
Kozákova
Miroslav Trávníãek
Fotografovat začal už v mládí, ale vážněji až při
svých horolezeckých výpravách do Tater, Karpat
a na Kavkaz. Později, když to režim umožnil, roz-
šířil svoje cestování do Dolomit, Alp i Kanady.

Fotografoval krásy Islandu, Skandinávie, Irska
a Ruska. V současné době vede kroužek mladých
fotografů ve středisku volného času Žlutá ponor-
ka v Turnově. Žije s manželkou v osadě Bačov na
Kozákově, kde už několik let fotografuje krásnou
zimní ledovou výzdobu skal na úbočí kopce.
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Básníci ticha znají svÛj program
První zářijový den letošního roku bude patřit již
sedmému ročníku festivalu Básníci ticha, kde se
opět představí výrazné osobnosti i „nové“ tváře
alternativní scény. Kromě toho, že již nyní víme,
které kapely letos vystoupí, zahajujeme také před-
prodej. Ti největší fanoušci si tak mohou již nyní
zakoupit vstupenky za zvýhodněné vstupné. 

Jako první letos vystoupí zástupci ústecké scény
a především žánru indie elektroniky Nauzea
Orchestra. Následovat bude duo Veronika Bu-
riánková a David Zeman, kteří si říkají Kalle a na
svém kontě mají dvě alba. „Kalle na své druhé des-
ce přivedli k dokonalosti svůj zvuk postavený na
intimní výpovědi a maximálně účelném nástrojo-
vém minimalismu. Poslouchat Saffron Hills je
jako vstoupit do utopického světa, v němž už zví-

tězila láska,“ říká hudební publicista Karel Veselý.
Chybět nebudou Modré hory ze Slovenska či he-
rečka, zpěvačka a skladatelka Eva Turnová, kterou
známe mimo jiné díky jejímu působení v kapelách

Odvážná srdce, DG 307, Půlnoc a také The Plastic
People Of The Universe. Nyní však vystupuje
s vlastním hudebním projektem Eturnity. 

O další hudební zážitek se postará pětičlenná
parta Furt rovně, která se věnuje nadžánrové fúzi
klavírně založeného rocku ovlivněného undergroun-
dem, jazzem, šansonem, ale také etnickou a kla-
sickou hudbou. Celý ročník 2018 uzavře brněnský
Budoár staré dámy se svým alternativním rockem. 

sobota 1. záfií od 16 hodin
Básníci ticha 2018
hudební festival
pfied KC Stfielnice
v pfiedprodeji 270 Kã / na místû 350 Kã 
/ studenti 135 Kã / dûti do 15 let zdarma

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

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

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

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

úter˘ 15. ãervna 2018 – Michal Bystrov a Pranic
(koncert) 80 Kč

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

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

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

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

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

sobota 1. záfií 2018 – Básníci ticha 2018
(hudební festival) 270 Kč / studenti 135 Kč 
/ děti do 15 let zdarma

úter˘ 25. záfií 2018 – Můžem i s mužem
(divadelní představení ) 380 Kč

stfieda 31. fiíjna 2018 – Jakub Smolík s kapelou
(koncert) dle místa 290 Kč /320 Kč

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)

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. Tentokrát
vám nabídneme kurz pro začátečníky–mírně pokro-
čilé. Přihlášky budou k dispozici na recepci KC od
července. Samotné kurzy budou potom probíhat
v říjnu a listopadu. V případě jakýchkoli dotazů volej-
te 481 322 083 nebo pište na kefurtova@kcturnov.cz.

Modré hory

Budoár staré dámy vystoupí na festivalu Básníci ticha 2018
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Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9 do 16.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v har-
monické stylové jednotě romantického historis-
mu – novogotiky.

Technopolis – výstava v bývalé konírně, kde uvidí-
te patentovou kancelář, Starý Svět s vynálezy vědy
a techniky 19. století a Nový Svět reprezentující
20. století. Otevřeno soboty i neděle od 10 do 16 ho-
din, ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.

Kulturní akce:
9. ãervna od 18 hodin v zámecké galerii
Zahajovací koncert 63. roãníku
festivalu DvofiákÛv Turnov
a Sychrov
Účinkuje Sdružení hlubokých žesťů České filhar-

monie. Jednotné vstupné činí 150 Kč. Předprodej
na www.evstupenka.cz

16. ãervna od 19 hodin v zámeckém parku
Jethro Tull – 50th Anniversary Tour
Zámek Sychrov se stane jednou ze zastávek světo-
vého turné. Jethro Tull se tak zařadí mezi další
umělce, kteří na zámku v minulosti vystoupili, ja-
ko např. Kris Kristofferson, Apocalyptica, Sinéad
O’Connor a další. 

Předprodej vstupenek v síti Ticketpro a Ticket-
portal.

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

Turistické noviny Turnovska 2018 
Noviny vám přináší tipy na výlety, kulturní a spor-
tovní tipy, informace o možnostech trávení volného
času pro celou rodinu a další zajímavosti. Stáhnout
si je můžete také na www.infocentrum-turnov.cz.

Skryté pfiíbûhy – PacltÛv drahokam
Na letní turistickou sezónu je pro vás připravena no-
vinka v podobě „skrytého příběhu“, se kterým se
vydáte do ulic Turnova, abyste spolu s hledačem dra-
hých kamenů a dobrodruhem Čeňkem Pacltem na-
lezli poklad jeho bratra. Trasa je dlouhá 2,5 kilomet-
ru, začíná u chrámu Narození Panny Marie a dá se
zvládnout i s kočárkem. Skryté příběhy jsou mobilní
aplikace určená rodinám s dětmi, ve které najdete
výletní trasy spojené s pátrací hrou. Díky venkovní
hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá
místa, ale navíc můžete z rodinného výletu udělat
neobyčejné dobrodružství. Hra je určena dětem od
6 do 13 let, ale pobaví i dospělé. Odkazy na možnos-
ti stažení aplikace jsou na www.skrytepribehy.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 ãervnu: dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin 

1. kvûtna–29. ãervna
Po-lin / Îidé v republice mnoha národÛ 
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem dějin
polských Židů Polin mapuje osudy židovské ko-
munity na území Republiky mnoha národů
v 16.–18. století. Díky příznivým společensko-po-
litickým podmínkám se polsko-litevský stát v tom-
to období stal světovým centrem židovské vzděla-
nosti a kultury.

pondûlí 11. ãervna od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy 
konzervatofie
Srdečně vás zveme k návštěvě koncertu mladých
talentovaných umělců. Vstupné je dobrovolné.

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

sobota 23. ãervna od 15 hodin
Iuventus, gaude!
Koncert dětského pěveckého sboru působícího při
Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou.
V kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně vy-
stoupí více než šedesát dětí pod vedením sbor-
mistra Tomáše Pospíšila. Vstupné na koncert dob-
rovolné.
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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

pátek 1. ãervna – pátek 8. ãervna v knihovnû, ve ‰kolách, 
druÏinách, ale hlavnû doma 
T˘den ãtení dûtem 
Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí, mlá-
deže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení
lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné
a dobré literatury. Chceme široké veřejnosti uká-
zat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nej-
účinnější metodou výchovy čtenáře – člověka sa-
mostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi,
které je sám schopen dále rozšiřovat. 

pátek 1. ãervna od 10 hodin, Zrcadlová kaple Klementina Praha 
Kde konãí svût – slavnostní pasování 
Slavnostní pasování na rytíře Řádu krásného slo-
va proběhne na závěr 11. ročníku projektu Kde
končí svět – Já jsem tvůj člověk, téma zvíře.
Pasováni budou nejlepší účastníci projektu, za
město Turnov a Liberecký kraj Monika Duffková,
žákyně 8. ročníku ZŠ Žižkova. Mimořádné ocenění
získává tato základní škola za knihu Zvíře v nás. 

pátek 1. ãervna od 12 hodin, M· Zborovská Turnov, 
a kaÏd˘ dal‰í pátek v mûsíci
Pohádková babiãka do ‰kolky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské
škole. Mezi děti přijde opět pohádková babička
Marie Podzimková. 

úter˘ 5. ãervna od 8 hodin, Základní umûlecká ‰kola, koncertní sál 
Louãení s pfied‰koláky
Tradiční akce, kterou pořádá ve spolupráci město
Turnov – Odbor školství a kultury pro děti, které
opouští mateřské školky a po prázdninách budou
prvňáčky. Od místostarostky města Mgr. Petry
Houškové obdrží pamětní listy s fotografií a od
knihovny pamětní list za Klub Matýsek. Na závěr
bude připravena pohádka v podání LS Na Židli.

stfieda 6. ãervna od 12 hodin, M· 28. fiíjna Turnov, 
a kaÏdou dal‰í stfiedu v mûsíci 
Pohádková babiãka do ‰kolky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské
škole. Mezi děti přijde opět pohádková babička
Marie Meixnerová. 

stfieda 13. ãervna od 18 hodin, ãítárna oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ 
Červnové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. Píšete? Přijďte představit svou tvorbu,
diskutovat o psaní a literatuře a snad i načerpat
novou inspiraci. Přátelská setkání nad šálkem ča-
je jsou určena všem (nejen) začínajícím básní-
kům, prozaikům a písničkářům od patnácti let. 

ãtvrtek 14. ãervna od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova 
Putování za minerály 
Zajímavá mineralogicko-cestopisná přednáška
mineraloga Muzea Českého ráje v Turnově Jana
Bubala a Marty Havlíčkové. Podělí se o zážitky
z cest za sběrem minerálů. Koná se pro návštěvníky
Klubu aktivní senior v penzionu Žižkova a další
zájemce z řad veřejnosti. 

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 do 10. září 2018 v Galerii 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 do 31. srpna 2018
v Domě přírody v Dolánkách. 

Malujeme pejska a koãiãku 
Výstava výtvarných prací z výtvarné soutěže, která
je součástí projektu Rok bratří Čapků. Výstava potr-
vá do 31. srpna 2018 v Domě přírody v Dolánkách.

PÛjãovní doba knihovny 
o letních prázdninách

Půjčovní doba v hlavní budově: 
Oddělení pro děti a mládež, hlavní budova
(vyjma státní svátky 5.–6. července)
pondělí 9.00–12.00 a 13.00–16.00
úterý 9.00–12.00 a 13.00–16.00

Oddělení pro dospělé, hlavní budova
(vyjma státní svátky 5.–6. července)
pondělí 8.00–18.00
úterý 8.00–18.00
středa 8.00–18.00

Přejeme všem našim čtenářům, návštěvníkům
a příznivcům pohodové a slunečné prázdninové
dny. Nezapomeňte na pěknou knihu pro dny dovole-
ných a prázdnin! 
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pátek 1. ãervna od 9.30 do 12.00 hodin
Den dûtí pro na‰e nejmen‰í
Veselý program pro nejmenší děti na hřišti Centra
pro rodinu Náruč. V 11 hodin Písničková pohád-
ka tety Míši.

stfieda 6. ãervna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

sobota 9. ãervna od 14 do 18 hodin
Den dûtí se Îlutou ponorkou
Již tradiční přehlídka turnovských organizací
s bohatým programem pro celou rodinu. 

úter˘ 12. ãervna od 16 hodin
Pfiíprava na pracovní pohovor
Jak se připravit na pracovní pohovor, aby skončil
úspěchem? Beseda s poradkyní Michaelou Uchy-
tilovou, DiS. Cena 30 Kč. Nutné je přihlášení na
e-mail: naruc.turnov@seznam.cz.

stfieda 13. ãervna od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s poradkyní Veronikou Udeaja.
Objednání na tel. 775 964 312 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

pátek 15. ãervna od 10 hodin 
Prostor pro malé dûti
Jak zařídit bezpečný, barevně a materiálově vhod-
ný prostor pro dítě doma či na zahradě? Beseda

s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.
Cena akce 30 Kč.

ãtvrtek 21. ãervna od 13 do 15 hodin
Mít domov a rodinu –
Samozfiejmost, nebo vzácnost?
Nezávazné informační setkání pro zájemce o pěs-
tounskou péči.

ãtvrtek 21. ãervna od 16 hodin, velk˘ sál tûlocviãny
Závûreãné vystoupení TaneãkÛ
Rodiče, prarodiče, kamarádi vítáni. Děti už se tě-
ší, až vám ukážou, jak krásně umí tančit. 

ãtvrtek 21. ãervna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i pro jejich rodinné
příslušníky a všechny, koho život bez lepku zajímá.

pátek 29. ãervna od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 
Osobně směňte své produkty, nabídněte nebo po-
ptejte služby, sdílejte své zkušenosti a talenty. 

Změna programu vyhrazena.

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

úter˘ 5. ãervna od 18 hodin
V˘stavní sál Galerie Granát, námûstí âeského ráje 4, Turnov
VernisáÏ v˘stavy Úsmûvy Mony
Lisy
Kolektivní výstava účastníků výtvarných kurzů
olejomalby. Předlohou pro vystavené malby bylo
několik kopií v různém barevném rozlišení slavné-
ho portrétu. Proto je každý obraz skutečným origi-
nálem. Výstava potrvá do 31. července 2018.

sobota 9. ãervna od 14 hodin
Park za letním kinem
Den dûtí s Ponorkou jiÏ poãtvrté!
Slavíme Den dětí. Opět chystáme bohatý program
za účasti již 15 místních spolků a organizací pra-
cujících s mládeží. 

Na různých stanovištích tak možná poznají děti
své vedoucí, trenéry nebo učitele. 

Co vás v sobotu po 14. hodině v parku čeká?
Například vloni populární krátké filmy promítané
na kopuli sférického kina, tradiční losování dárků
pro děti, šest nafukovacích atrakcí. Lákadlem bu-
de letos bezpochyby soutěž na 21 m dlouhé nafu-
kovací dráze s názvem Boot camp pro odvážné dě-
ti, teenagery i dospělé. 

Záštitu nad dětským dnem převzal Mgr. Petr
Tulpa, člen rady Libereckého kraje. Děkujeme ne-
jen hlavním sponzorům akce: Libereckému kraji,
městu Turnov a společnosti Grupo Antolin, ale
i celé řadě dalších, bez jejichž pomoci bychom fi-
nančně nepokryli pronájem atrakcí a nemohli při-
pravit dárečky pro všechny, kdo obejdou alespoň
polovinu připravených stanovišť. Akci podporuje
desítka firem a živnostníků a díky tomu může být
veškerý program zdarma!

Poboãka Îluté ponorky 
Turnov II

Od školního roku 2018–19 zahájí Ponorka čin-
nost v nových vlastních prostorech budovy OHŠ
Turnov, ul. Alešova (naproti hale TSC v Turno-
vě II). Vznikne zde ateliér malby a kresby, výtvarná
dílna a cvičební sál. Máme v plánu rozvíjet hudeb-
ně-pohybové aktivity, stejně jako rukodělné a tvo-
řivé.

Hledáme nové vedoucí krouÏkÛ! 
Máte-li chuť a energii pracovat odpoledne s dětmi,
kontaktujte kapitána Žluté ponorky na telefonu
603 293 957. Podrobnosti ohledně finančního
ohodnocení, zaškolení a dalších podmínek sdělí-
me osobně. Těšíme se na nové kolegy na palubě
Žluté ponorky.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
V ãervnu – dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin 

Výstavy:

5.–15. ãervna (sympozium)
6. ãervna – 8. ãervence (Symposion 2018)
Mezinárodní ‰perkafiské sympozium
– V˘stava Symposion 2018
Jubilejní 25. ročník Mezinárodního sympozia
šperku se bude těšit výtečné účasti. Hvězdou bude
šperkař Daniel Kruger. 

I další mezinárodně uznávané osobnosti jsou
ale zárukou vysoké kvality, jsou to třeba Australan
Simon Cottrell, Japonec Fumiki Taguchi nebo
Finka Tarja Tuupanen, určitě se mezi nimi neztra-
tí ani naši – Karel Votipka nebo Marta Švajdová.
Další účastníci přijedou ze Slovenska, Německa
či Španělska. 

Program se bude skládat z osvědčených bodů,
jako jsou exkurze do Českého ráje, dílen i umělec-
kých škol. Výrazně odlišná však bude výstava
Symposion 2018, která sympozium doprovází.
Kromě obvyklé prezentace dosavadní tvorby le-
tošních účastníků jsme se rozhodli připomenout
společně s naším jubileem další dvě obdobná ev-
ropská sympozia, a sice v Erfurtu a Kremnici. Po
ukončení sympozia budou do výstavy Symposion
2018 zařazena i nová díla vzešlá z letošního roční-
ku, která obohatí turnovskou sbírku. 

21. ãervna–28. fiíjna, Kamenáfisk˘ dÛm
Zahájení v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 21. ãervna v 17 hodin.
Od obilky ke chlebu 
Ml˘ny a mlynáfiství v Pojizefií
Výstava Od obilky ke chlebu je věnována jednomu
z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti – mlý-
nům, mlynářství, životu ve mlýně i lidové sloves-
nosti, která je s tímto řemeslem spojena. Mlynář-
ství má v našem regionu velmi dlouhou tradici.
První zmínky o větrných mlýnech pochází již ze
13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se
ale datuje do 15. století, kdy se stavěly hlavně mlýny
dřevěné, poháněné vodou i větrem. Od 18. století
pak začaly vznikat objekty mlýnů nejen ze dřeva,
ale i z kamene. Zajímavé byly nejen vlastní objek-
ty, ale i život v nich. Mlynáři byli obvykle všestran-
nými řemeslníky, často si mlýny stavěli sami. Vý-
stava Od obilky ke chlebu navazuje na předchozí
projekty muzea mapující a prezentující tradiční li-
dová řemesla a lidovou kulturu. 

18. kvûtna–2. záfií, sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava s názvem Luminiscence – cesta světla zauj-
me návštěvníka jak svým obsahem, tak neobvyklými
prostory, ve kterých se nachází. Výstava je nainstalo-
vána v historických sklepeních turnovského muzea.
Sama o sobě je výstava velkým lákadlem. Seznamuje
návštěvníka přístupnou formou s jevem luminiscence,
tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných
látek. Za použití bohatého obrazového materiálu
a především názorných předmětů vám budou před-
staveny široké možnosti využití luminiscence a po-
stupně zjistíte, že luminiscence je všude kolem nás.

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. Již od roku 1946 byly pořádá-
ny tábory, a tak zveme všechny kamarády a známé
všech generací, kteří se potkávali na schůzkách,
výletech i táborech našeho odboru, prožili spolu
mnoho dobrodružství a chtějí si připomenout zá-
žitky z mládí. Jsou zváni i ti, kteří se chtějí podívat,
co dělal jejich děda, babička, teta nebo strýc, a samo-
zřejmě i široká veřejnost, která se může podívat na
činnost turnovské turistiky na fotografiích z cest. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách
V ãervnu otevfieno dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin.

HospodáfiÛv rok – expozice
DlaskÛv statek v Dolánkách 
Nová stálá expozice pod názvem Hospodářův rok
je věnovaná tradičnímu způsobu zemědělství, ob-
řadům 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.
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Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz 

Rozvíjíme talentované dûti
Vzdělávací centrum Turnov informuje o důleži-
tých novinkách v oblasti T-Centra pro školní rok
2018–2019. Již od 25. června můžete přihlašovat
vaše talentované děti do následujících programů:

Robotika 1 – pro žáky současných 2., 3. a 4. roč-
níků ZŠ
Robotika 2 – pro mírně pokročilé, pro žáky 5., 6.
a 7. ročníků ZŠ

Poznej sám sebe 1 – pro žáky současných 1. a 2.
ročníků ZŠ

Poznej sám sebe 2 – pro žáky 3., 4. a 5. ročníků
ZŠ
Poznej sám sebe 3 – pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ
Logico – pro předškoláky

Všechny programy budou realizovány v rámci OP
VVV a předpokládáme, že budou pro žáky zdar-
ma. Probíhat budou od září 2018 do ledna 2019
dvakrát měsíčně (většinou ve čtvrtek nebo v pátek
odpoledne) v našem centru. Další podrobnosti
ohledně náplně a návaznosti jednotlivých progra-
mů, výběru žáků a časového rozvrhu budou zve-
řejněny na našich stránkách www.vctu.cz.

Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 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 ukázky broušení českého granátu
a zlatnických technik vysazování a zasazování.
Přijďte se podívat i na jeden z největších granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. 

Obdivovat můžete i prestižní cenu pro zpěváky
„ČESKÝ SLAVÍK“.

Výstava:
ãerven–ãervenec
VernisáÏ v˘stavy probûhne v úter˘ 5. ãervna od 18 hodin
Úsmûvy Mony Lisy
Kolektivní výstavaVystavují účastníci výtvarného
kurzu olejomalby. Tito nadšení výtvarníci absol-
vovalitři roky výtvarných kurzů kresby a malby
pořádaných Žlutou ponorkou. Obrazy jsou vyús-
těním tříměsíční práce, při které se seznamovali
s olejovými barvami. Jedná se o přibližné kopie
Mony Lisy. Obrazy jsou sloučeninou několika od-
lišně tónovaných obrazů skutečné Mony Lisy.
Proto je každý z nich originálem, kde světlo, stín
a barva vytváří novou podobu nejslavnější a nejzá-
hadnější bytosti dějin umění.

Lí‰ensk˘ pochod 
âesk˘m rájem
KČT při TJ SOKOL Líšný pořádá v sobotu 2. červ-
na již 48. ročník Líšenských pochodů Českým rá-
jem – memoriál Vladimíra Hajného.

Program začne v pátek 1. června na hřišti u tá-
boráku, kde bude připraveno občerstvení. K tanci
i poslechu zahraje skupina NONSTOP z Liberce.
V sobotu bude od šesté hodiny připraven start na
nejdelší 50km trasu a v průběhu rána i dopoledne
je možné vyrazit na ostatní trasy 41, 26, 18, 12 a 7 km.

Cestou narazíte na populární „Hlavní kontrolu“
s udírnou nebo na dětské hry. Odpoledne i večer
jsou provázen v sokolovně živou hudbou. Další in-
formace na: www.lisenske-pochody.cz.

V˘stava králíkÛ 
a drÛbeÏe
ZO ČSCH Turnov pořádá v sobotu 30. června od
8 do 15 hodin v chovatelské hale, která je u za-
stávky ČD Turnov město, místní výstavu králíků
a drůbeže spojenou s prodejem kuřic. Možnost za-
koupení i dalších vystavovaných zvířat. Ob-
čerstvení je zajištěno. K návštěvě výstavy vás
srdečně zvou pořadatelé a jednatel ZO Antonín
Daníček.
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Vlastík 2018 aneb Domov je místo v srdci
Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května se konal jede-
náctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík
2018. 

Letos se sešlo symbolicky jedenáct týmů od
Liberce po Mladou Boleslav. A co že to ten Vlastík
je? Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden
druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny
děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy
a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo
v srdci, všechny úkoly tedy směřují k poznání mís-
ta, ve kterém žijeme. 

První den po slavnostním zahájení na děti čeka-
lo první soutěžní klání s názvem Neznámé osoby.
Podle indicií musely týmy zjistit, o jakou osobu se
jedná. Cílem odpolední strategické hry bylo posta-
vení mrakodrapu. V nedalekém lese tak vyrostlo
jedenáct staveb, které určitě přečkají nejednu

bouři. Na večer se naši Vlastíci rozdělili do dvou
skupin a vystřídali se u ukázky capoeiry i kurzu
první pomoci, neboť Vlastík je nejen zdatný ve
vlastivědě, ale je i fyzicky obratný a znalý zásad
první pomoci. 

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky
a opět se vrhly do soutěžení. Letošní ročník se nesl
ve znamení Magické osmičky, takže všechny týmy
dostaly za úkol vytvořit plakát k tématu. Napřík-
lad domácí tvořili plakát k roku 1918 a pro ostatní
týmy si připravili i otázky k dané problematice. 

Vítězem se letos stali Vlastíci z Liberce – Huso-
vy ulice, stříbrní skončili Vlastíci z Turnova – Žiž-
kovy ulice a bronzový byl tým z Liberce – Kap-
lického ulice. Každý účastník obdržel pamětní
medaili a glejt. Na akci se sponzorsky podíleli
a velký dík patří zejména obci Tatobity v čele s pa-
ní starostkou Lenkou Malou, Jolaně Mazánkové
a Tomáši Kubíčkovi. Poděkování si zaslouží i per-
sonál restaurace U Studničků, agentura Hobit
a Lenka Roštejnská.

Mgr. Pavel Vaněk, 
ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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, archiv MûÚ, archiv G. BeÀaãkové a J. Pustiny, Petr Holub.

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

Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Česko-
slovenské obce legionářské, připomíná 100. výro-
čí boje československých legií za samostatný stát.

Souprava historických vagonů, která vznikla za
podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších
institucí, projede do roku 2020 celou Českou re-

publiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak
skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč
Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech
1918–1920. Připomíná, že vznik Československé
republiky stál na životech a odvaze legionářů, kte-
ří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slo-
váku bojovali prakticky po celém světě a na všech
bojištích první světové války. 

Legiovlak představuje naši vojenskou historii
široké veřejnosti. V roce, kdy si připomínáme
100. výročí vzniku naší republiky a konec jedné
z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva
Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto význam-
né události připomenout. 

Nádraží v Turnově je patnáctou zastávkou legio-
nářského vlaku při jeho letošním putování po okres-
ních a dalších městech České republiky. Slavnost-
ní přivítání Legiovlaku v Turnově se uskuteční
v úterý 12. června 2018 od 10 hodin, kdy bude při-
praven kromě slavnostního přestřižení pásky a pro-
jevů čestných hostů také doprovodný program.

Expozice Legiovlaku bude přístupná zcela
zdarma ve všední dny od 8.00 do 18.00 a v sobotu
od 9.00 do 19.00 hodin. Komentované prohlídky
s průvodcem začínají hned ráno a opakují se v pra-
videlných hodinových intervalech. Každý návštěv-
ník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl le-
gionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní
prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databá-
zi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat
o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné
předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku
v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 ka-
ret legionářů. 

Legiovlak v Turnovû
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích opět vyrazil na pouť po Čechách, jeho další
zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky bude Turnov.
Československá obec legionářská a Město Turnov si Vás dovolují pozvat na ukázku repliky
legionářského vlaku v Turnově, kterou můžete zdarma navštívit od 12. do 17. června.
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Novinkou letošní sezóny je expozice věnovaná

loutkovým divadlům československých legionářů,
kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur
z Chrudimi. „V promítacím voze, kde jinak běží
ještě dokument o legiích, který jsme natočili vlast-
ními silami, tak je nově 10 originálních marionet,
se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři
bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého loutkař-
ství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag a dodá-
vá: „Legionáři nebyli jen stateční bojovníci, ale
uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve svém vol-
ném čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů
i spolubojovníků.“

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekon-
struovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým

reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily pod-
robnosti z legionářského života a jejich boje.
Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna

na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sa-
mi a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků před-
stavuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, která ostře
kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu pro dů-
stojníky a generály. Návštěvníci mohou prohléd-
nout další vagony ze života legionářů například
vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komu-
nikace na celé tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní va-
gon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami.
Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný
obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem
a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či
plošinové vozy s materiálem. 

Další informace najdete na webových strán-
kách www.legiovlak.cz.

Turnov rozezní 
pûveck˘ recitál 
Gabriely BeÀaãkové
a Jakuba Pustiny

Město Turnov zve na vyvrcholení 63. hudební-
ho festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 

Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každo-
roční připomínkou pobytu velkého skladatele
v Českém ráji. Letos se chystá již 63. ročník, který
přinese ojedinělé hudební zážitky. Vyvrcholením
festivalu bude slavnostní koncert české operní
pěvkyně Gabriely Beňačkové. Její soprán doplní
v duetu tenorista Jakub Pustina, které na piano
doprovodí Marta Vašková. 

Pěvecký recitál se uskuteční na počest 100. vý-
ročí vzniku republiky ve čtvrtek 14. června 2018

v Městském divadle Turnov od 19.30 hodin.
Program této ojedinělé hudební události je pro
účastníky zdarma. Vstupenky je možné vyzvedá-
vat na recepci Kulturního centra Střelnice v Mar-
kově ulici od 28. května 2018. 

Pfiijímáme návrhy 
na udûlení vyznamenání 
za rok 2018
Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umě-
lecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktiv-
ní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho
města? Do 30. června ji můžete navrhnout na
cenu obce, čestného občana nebo pro medaili
starosty. 

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

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje
je zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena Radě města Turnova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od ro-
ku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

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

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

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili.
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Turnov si připomněl konec druhé světové války na
několika místech. Kromě tradičního pietního aktu
ve Skálově ulici probíhala slavnost na náměstí
Českého ráje a na centrálním parkovišti Na Lu-
kách. 

Letošní květnové oslavy v Turnově připomínaly již
73. výročí dne osvobození Československa a vítěz-
ství nad fašismem s koncem druhé světové války.
Protože se akce konala již v pátek 4. května 2018,
tak si obyvatelé města také připomněli události
z 5. května 1945, kdy proběhlo pražské povstání,
a v Turnově se udála potyčka, která vyústila v boj
o budovu Spořitelny na náměstí Českého ráje. 

Město Turnov se v rámci oslav 100 let republiky
rozhodlo kromě tradiční vzpomínky na konec dru-
hé světové války upozornit i na místní událost. Na
náměstí Českého ráje byla od ranních hodin k vi-
dění vojenská historická technika, která se během
dne proměnila v aktéra rekonstrukce skutečné
události. V Turnově totiž v sobotu 5. května 1945
při sobotním trhu došlo k potyčce, kterou odstar-

toval zřízenec spořitelny pan Šulc zamazáváním
německého nápisu z budovy ústavu. Když se k ně-
mu připojili místní obchodníci a řemeslníci, tak
došlo k ozbrojené události, která skončila smrtí
dvou obyvatel Turnova a dalšími těžkými zranění-
mi. Rekonstrukce této skutečné události předsta-
vil v průběhu dne třikrát spolek SPVH Sever 2013
a použil dle historických pramenů i pyrotechniku
imitující výbuch ručního granátu, který vybuchl
před vchodem do spořitelny. 

V přesné poledne se uskutečnil tradiční pietní
akt u pomníku padlých ve Skálově ulici. Zde se
kromě vedení města sešli také zástupci Krajského
vojenského velitelství, starosta obce Malá Skála,
zástupce turnovské pobočky Konfederace politic-
kých vězňů nebo zástupci TJ Sokol Turnov. U po-
mníku si přítomní hosté a další návštěvníci vy-
slechli proslov starosty města Tomáše Hockeho.
Letošní proslov byl věnován všem osobám, jejichž
jména jsou na pomnících a jejichž osudy příliš ne-
známe. Představil také historické události, které
se v Turnově na konci druhé světové války odehrá-
ly včetně podrobného popisu události z 5. května
1945 na náměstí Českého ráje. Po proslovu se pře-
šlo ke kladení věnců k pomníku, u kterého drželi
čestnou stráž vojáci aktivních záloh Armády ČR.
Pietní akt byl ukončen slavnostní vojenskou ve-
čerkou v podání Jiřího Richtera. Pro přítomné zá-
jemce byly i v letošním roce připraveny svíčky
k uctění památky všem padlým. 

Letošní květnové oslavy zaměřily svou pozor-
nost také na doprovodný program, který probíhal
na centrálním parkovišti Na Lukách. Hasiči si při-

pravili pro širokou veřejnost, ale i pro ty nejmenší
návštěvníky hasičskou slavnost svatého Floriana.
Pro děti z mateřských a základních škol probíhala
v dopoledních hodinách ukázka hasičské techni-
ky, která byla doplněna o požární prevenci Soptík.
Oficiální zahájení slavnosti proběhlo v 13 hodin pro-
jevem velitele jednotky turnovských hasičů Marti-
nem Bartoníčkem a starostou města Tomášem
Hocke. Během odpoledne hasiči představili kromě
své historické i moderní techniky, co obnáší jejich
práce v podobě komentovaných ukázek zásahů.
Nechyběla ukázka práce při vyproštění osoby z ha-
varovaného vozidla a další úkony při zásahu u do-
pravní nehody. Hasiči dále představili likvidaci
požáru jedlých tuků nebo nejmodernější techniku
KOBRA, která využívá řezu vodním paprskem.
V ukázkách se představili také mladí hasiči s po-
žárním útokem a pro děti hasiči vykouzlili oblíbe-
nou lehkou pěnu. Během slunečného odpoledne
pro přítomné návštěvníky hrály kapely Dědkové
a Laxigal a dobrou atmosféru umocnilo i příjemné
občerstvení, jak jinak než v režii samotných hasičů.

Oslava konce 2. svûtové války v Turnovû

Turnov aktualizoval 
vyhlá‰ku na noãní klid
Zastupitelstvo města Turnova přidalo výjimky
do obecně závazné vyhlášky města o rušení noč-
ního klidu, jejíž platnost nabyla 17. května 2018.

Zákon stanoví regulaci hluku pro noční hodiny
jako pokojný stav. V přesně vymezené době od
22.00 do 6.00 hodin je regulace přímo na úrovni
zákona. Od roku 2016 je jediným možným způso-

bem, jak zkrátit dobu nočního klidu, obecně zá-
vazná vyhláška města, kde se v textu přesně vy-
jmenují dny či období, které stanovenou dobu
nočního klidu zkrátí. 

Město Turnov sbíralo do 20. března od obyvatel
Turnova podněty na společenské akce, které by
svým pořádáním narušily dobu nočního klidu. Na
základě těchto žádostí byla vyhláška připravena,
odeslána k posouzení Ministerstvu vnitra ČR
a oddělení dozoru Liberec. Nebyl shledán žádný

rozpor návrhu vyhlášky se zákon, a proto byla vy-
hláška předložena zastupitelstvu. Zastupitelstvo
města na svém jednání ze dne 26. dubna schválilo
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která
ve svém textu stanoví 18 výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou krat-
ší než stanoví zákon. Přesné termíny včetně doby
trvání akcí naleznete ve vyhlášce č. 3/2018, která
je dostupná v seznamu platných vyhlášek a naří-
zení Města Turnova.
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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.

Město Turnov připravilo podruhé v rámci Zdra-
vého města a MA21 participativní rozpočet ve výši
300 000 Kč na projekty od obyvatel města. Sami
obyvatelé rozhodli, že v letošním ročníku budou
realizovány hned dva projekty. 

Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2017 a do března bylo s místostarostkou
konzultována desítka projektů. Při ukončení sbě-
ru námětů dorazilo na turnovskou radnici osm
projektů, které byly formálně zkontrolovány.
Bohužel čtyři projekty neprošly kontrolou z důvo-

du nerespektování finančního limitu nebo jiným
porušením vyhlášených pravidel. 

Projekty, které prošly věcným hodnocením, byly
veřejně představeny na netradiční tiskové konfe-
renci Města Turnova a následně se rozeběhlo veřej-
né hlasování na webových stránkách města. Pro
zajištění spravedlivého hlasování bylo při hlaso-
vání využito ověření e-mailovou adresou, aby kaž-
dý obyvatel mohl hlasovat pouze jedním hlasem. 

O osudu realizace projektů bylo možné hlasovat
po dobu jednoho měsíce, během kterého bylo při-
jato přesně 300 hlasů. Všechny projekty mezi se-
bou bojovaly do posledního dne ukončení hlaso-
vání, avšak někteří hlasující zapomněli na ověření
svých hlasů a 63 hlasů muselo být z celkových vý-
sledků vyřazeno. 

Vítězný projekt obdržel 40 % hlasů a díky nim
bude realizována úprava veřejného prostoru
v Nudvojovicích v hodnotě 150 000 Kč. Díky niž-
ším nákladům vítězného projektu se bude moci
uskutečnit i v pořadí druhý projekt. Na druhém
místě s 26,16 % hlasů skončila venkovní posilov-
na pro veřejnost umístěná u atletického stadionu

v hodnotě 105 000 Kč. Z této částky však přislíbil
předkladatel spoluúčast 30 000 Kč.

Na pomyslné třetí příčce se umístil projekt
s 19,4 % ověřenými hlasy, který si vzal za cíl zkul-
tivovat prostředí u pramene Boží voda. Projekt na
renovaci altánku Kopalova vyhlídka v novém parku
získala od obyvatel 13,5 % hlasů. Zajímavostí to-
hoto ročníku byly také dva přijaté a ověřené hlasy,
které nepodpořily žádný z projektů. 

Všem velice děkujeme za účast na rozhodování
a budeme se těšit na další skvělé nápady, kterými
společně pozvedneme naše okolí.

Obyvatelé Turnova zvolili vítûze mezi projekty

Nadace EURONISA 
spustila sbírku
„Pozvednûte slabé!“
V květnu zahájila Nadace EURONISA další
ročník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, který
je určený na pomoc lidem v Euroregionu Nisa. 

Tato sbírka byla poprvé zahájena v roce 2003
a od té doby vynesla více než 6,6 milionů korun.
Vždy se na ulicích měst Libereckého kraje a Šluk-
novského výběžku vybírá na předem určené pro-
jekty konkrétních neziskových organizací. Co se
v konkrétním městě vybere, tak tam je poté rozdě-
leno. Lidé v podstatě vybírají na své neziskovky,

které působí v jejich regionu. Proto také považujeme
za úspěch, že se za tu dobu vybrala takováto výše. 

V pondělí 21. května se v Liberci uskutečnilo
slavnostní zahájení, na které dorazil herec Jiří
Lábus a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
V Turnově se do sbírky zapojí Střední zdravotnic-
ká škola a Gymnázium Turnov. 19. června vyrazí
do ulic střední škola a 28. června zase gymnazisté
a budou prodávat magnetky za 30 Kč. Ty nadaci
vyrobila chráněná dílna pod Střediskem volného
času Narnie. Proto koupí tohoto sbírkového před-
mětu pomůžete nejen vybraným organizacím
v Turnově, ale též i hendikepovaným lidem pracu-
jícím v Narnii.

V Turnově v letošním ročníku budou podpo-
řeny tyto organizace:
• MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – na nákup nábytku
upraveného potřebám dětí trpícím mentálním po-
stižením či kombinovanými vadami
• Slunce všem, z. s. – na nákup vybavení keramické
dílny sloužící těžce mentálně postiženým s autismem

Sbírka se letos uskuteční také v Liberci, Jab-
lonci n. N., České Lípě a Rumburku. Kromě letní
části bude také zimní část a po sečtení obou se pe-
níze slavnostně předají podpořeným subjektům
vždy na radnici konkrétního města za účasti pri-
mátora či starosty města. Hlavním partnerem ce-
lého projektu jsou Jizerské pekárny spol. s r. o.
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U příležitosti Dne památek zorganizoval odbor
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov další ročník úspěšné akce na poznání míst-
ní historie pro žáky základních škol. 

V pátek 11. května 2018 se, navzdory původní
předpovědi, počasí umoudřilo a žáci čtvrtých tříd
se vydali vstříc dobrodružství za turnovskými pa-
mátkami. Tradičně v sobě putování zahrnuje ně-
kolik zastávek po Turnově, se kterými se žáci se-
známí formou prohlídky a poutavého výkladu. Na
každém stanovišti navíc děti vyplní vědomostní
kvíz, který je na závěr akce vyhodnocen pracovní-
ky odboru a družstvo s nejlepšími posluchači je

odměněno drobnou cenou. První zastávkou se
stala židovská synagoga v Krajířově ulici, kde se
děti dozvěděly informace nejen o této unikátní pa-

mátce, ale také o samotném židovství. Druhou za-
stávkou se stal křesťanský kostel svatého Miku-
láše, kde byl výklad směřován na výzdobu interié-
ru včetně postav svatých. Po procházce městem
došli malí poutníci do Rývových sadů, kde byla
připravena ukázka dravého ptactva od profesio-
nálního sokolníka Milana Straky ze Sychrova. Ten
si pro děti připravil kromě zajímavého výkladu ta-
ké ukázku letu dravých ptáků. Káně Harrissovo se
tak proletělo přímo nad hlavami dětí. Konečnou
zastávkou se stal Dlaskův statek v Dolánkách
u Turnova, kde kromě posledních historických
údajů čekala na zúčastněné zasloužená odměna
v podobě opečeného buřtu.

Îáci putovali po turnovsk˘ch památkách

Turnov‰tí Ïáci se 
seznámili s nov˘mi sporty
V Turnově proběhl třetí ročník akce na podpo-
ru aktivního životního stylu a pohybu u dětí ze
základních škol. 

Úterý 24. dubna 2018 bylo věnované žákům
čtvrtých tříd, které se během dopoledne seznámili
s různými sporty a aktivním trávením volného ča-
su. Odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov již třetím rokem zorganizoval za
podpory partnerů unikátní sportovní den. 

Čtvrté ročníky turnovských základních škol
včetně ZŠ Mašov a ZŠ Zborovské se místo klasic-
ké výuky účastnili sportovního poznávání ve
Skálově ulici. Žáci měli po celé dopoledne k dispo-
zici sportovní stanoviště, na kterých se postupně

všichni vystřídali. Celý program probíhal od 8.00
hodin a byl ukončen půl hodiny po poledni, kdy se
třídy i se svými doprovody vrátily zpět do škol. 

V prostoru haly TJ Turnov byla připravená há-
zená, florbalová hřiště a překážková dráha in-line
bruslení. V patře sportbaru si žáci na žíněnkách
vyzkoušeli judo. Prostor zasedací místnosti TJ
Turnov byl využit k prověření atletických schop-
ností u překážkové dráhy nebo skoku dalekém.
Prostory přilehlé sokolovny sloužily pro gymna-
stické disciplíny a stolní tenis. 

Děkujeme partnerům, kteří se na akci podíleli.
Jmenovitě patří dík TJ Turnov, TSC Turnov, AC
Syner Turnov, TJ Sokol s Sportinline.

Krajsk˘ slet sokolÛ 
v Turnovû
Rok 2018 je pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Turnov rokem sletovým. 

V rámci sokolského sletu v Libereckém kraji pro
veřejnost připravili nejen turnovští sokoli soubor
akcí, které nesou název Sokol republice. Jedná se
o akce v průběhu celého roku 2018. 

Ve dnech 9.–10. 6. 2018 proběhne v Turnově
dvoudenní setkání sokolů z celého kraje, které vy-
vrcholí v neděli 10. června 2018 slavnostním ná-
stupem cvičenců na náměstí Českého ráje, průvo-

dem a následným představením sletových skladeb
na městském stadionu Ludvíka Daňka za účasti
900 cvičenců. V sobotu 9. června 2018 proběhne
nácvik skladeb, sportovní soutěže, společenské
akce pro děti i dospělé. 

Turistické noviny 
Turnovska 2018 
Příspěvková organizace Turnovské památky a ces-
tovní ruch na letošní turistickou sezónu vydala
již pátý ročník Turistických novin Turnovska. 

Noviny jsou zaměřeny na oblast Turnovska
a přináší vám tipy na výlety, kulturní a sportovní
tipy, informace o možnostech trávení volného ča-
su pro celou rodinu a další zajímavosti. Pro rodiny
s dětmi je připravena kompletní nabídka, co vše je
možné podniknout na Turnovsku právě s těmi nej-
menšími. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY



26 | | ãerven 2018

Turnovské radniãní listy

V Turnově byl 25. dubna 2018 zasazen 22. strom
dobré vůle v České republice, který připomíná život
a odkaz Olgy Havlové. 

Manželka prvního českého prezidenta, která se
intenzivně věnovala charitativním aktivitám, by
se v letošním roce dožila 85 let. K výročí jejího na-
rození se Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové rozhodl uspořádat v tomto roce řadu aktivit,
které Olgu Havlovou připomenou. Nejvýznam-
nější akcí je zajisté vysazení 85 stromů dobré vůle
na území České republiky. 

Město Turnov se s radostí připojilo k projektu
Rok Olgy Havlové a ve středu 25. dubna 2018 od-
poledne zasadilo v pořadí již 22. strom na území
České republiky. V roce 1993 zasadila Olga Hav-
lová v Olomouci první „lípu dobré vůle“ v prosto-
rách Dětského centra. V rámci pokračování odka-

zu Olgy Havlové byla v prostoru parku na sídlišti
U Nádraží vysazena také lípa.

Slavnostní vysazení zahájilo vystoupení žáků ze
Základní školy Skálova v Alešově ulici. Po zaznění
úvodní písně přivítala místostarostka Jana Svobo-
dová přítomné hosty a předala slovo starostovi
města Turnova. Tomáš Hocke ve svém projevu ho-
vořil o radosti, která ho naplňuje při sázení no-

vých stromů a symbolickém spojení stromů s vý-
znamnými osobnostmi Turnova, ale i z celé České
republiky. Starosta také všem představil pamětní
desku, která bude u stromu umístěna. „Až budete
jednou dospělí a budete kolem tohoto stromu chodit
se svými dětmi, tak si vzpomenete na tento den
a řeknete si, u toho jsem tehdy byl,“ vzkázal přítom-
ným dětem starosta. Na starostu navázala ředitel-
ka Nadace Olgy Havlové Monika Granja, která
pohovořila o osobnosti a skutcích Olgy Havlové. 

Následně se vedení města společně s přítomný-
mi zastupiteli a ředitelkou nadace chopili připra-
vených lopat. K nim se ochotně připojily přítomné
děti, které si také chtěly hodit lopatou, takže strom
byl za chvíli zcela obklopen nejen dětmi, ale i po-
třebnou hlínou. K sázení zazněly další skladby,
které si připravily děti ze Základní školy Alešova
za doprovodu paní učitelky Bičíkové. 

Mûsto Turnov uctilo památku Olgy Havlové

Tatra v âeském ráji 2018
V sobotu 16. června 2018 zve Tatra Veteran Car
Club Semily v AČR na start 26. ročníku jízdy
historických motocyklů a automobilů s názvem
„Tatra v Českém ráji“. 

Program jízdy začíná výstavou veteránů v 8 ho-
din ráno na Husově náměstí v Lomnici nad Popel-
kou. Odtud budou posádky od 10 hodin vyjíždět
na 95 kilometrů dlouhou trať přes Jičín, Mladějov,
Sobotku, hrad Kost, zámek Svijany, zámek Sych-
rov, Hodkovice nad Mohelkou a Turnov až do cíle
v rekreačním středisku ve Vesci pod Kozákovem. 

Soutěž bude jedinečnou příležitostí k setkání se
zdánlivě starými, přesto stále krásnými a plně
funkčními veterány českých i zahraničních zna-
ček. Pořadatelé chtějí během soutěže při plnění
různých úkolů připomenout účastníkům některé
známé i méně známé osobnosti, památky a udá-
losti z dějin našeho kraje, provést je krásnými par-
tiemi Českého ráje a divákům po celé trati ukázat
zajímavá historická vozidla. V regionu Turnovska
bude připomenut zakladatel motocyklové výroby
v Turnově a ve Svijanech Josef Žďárský. 

Podrobnosti budou uvedeny na plakátech nebo
na webových stránkách pořadatele jízdy Tatra
Veteran Car Club Semily. O životě Josefa Žďárské-
ho se také dozvíte na webových stránkách města
Turnova. 

Starosta zve obãany 
na setkání do Ma‰ova
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání do Mašova.

Ve středu 20. června 2018 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Mašov setkání starosty s ob-
čany. Po roce se starosta vrací do lokality Mašova,

aby s obyvateli podiskutoval o problémech, které
je nejvíce trápí. Hlavními tématem setkání bude
stavba chodníku v Mašově. Na setkání se obyvate-
lé také dozvědí aktuální dění z Turnova nebo při-
pravované investiční či společenské akce. 

ãtvrtek 28. ãervna 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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