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Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

▼▼▼

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Letošní léto se zapíše do paměti Českého ráje zahájením provozu
Keltského opida na Semíně.
• Tento velkolepý projekt je 2,5 km vzdálený od hradu Trosky. Nabídne ke zhlédnutí unikátní expozici drahokamů, polodrahokamů a nerostů z Českého ráje, z celé
České republiky, ale i ze světa. Další nemalou částí expozice je výstava zaměřená
na Český ráj a jeho krásy. • Zhlédnete zde unikátní fotografie fotografa Zdeňka
Patzelta. Část expozic se věnuje i sklu a porcelánu z dob minulých. • Otevření
opida nadchne i milovníky střelby. V prostoru se nachází dvě unikátní střelnice

Bližší informace o otevření sledujte na www.trosky.eu.
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o délce 25 m a 100 m, každá se čtyřmi střeleckými pozicemi. Střelnice nabídne využití pro profesionální střelce i zájemce z řad veřejnosti s použitím střelných zbraní.
Na své si přijdou i děti např. střelbou z kuší či luku. • Milovníky kulturních představení potěší zpráva, že v budoucnu opidum nabídne využití vnitřních i venkovních prostor pro hostování divadelních spolků z České republiky i zahraničí. •

A do budoucna se můžete těšit i na další části opida, ale o tom někdy příště.

úvodní slovo
z obsahu
Bohaté Turnovské léto

kompletní program akcí pﬁed Stﬁelnicí > 9
Zveme vás na záﬁijové
Básníky ticha

vystoupí Nauzea Orchestra, Kalle, Budoár staré dámy
a dal‰í > 10
Nabídka nové divadelní
abonentní ﬁady

sezónu zahájí Mary‰a a ukonãí Agata Christie > 11
Asanace v podání Klicperova divadla z Hradce Králové

Co nabídnout v nové sezónû
Turnovské hudební veãery?

Je toho spousta
Vážení čtenáři,
i letos vám v letním vydání našeho časopisu představujeme program nastávající abonentní sezóny.
Nejúplnější informace o představeních, jakož i o cenách a způsobech prodeje abonentek se dočtete
uvnitř Abonentního katalogu, který je zdarma k dostání na recepci KC Střelnice nebo v elektronické
verzi na webu KCT. Program všech abonentních řad
letos vzácně prostupuje a překračuje jednotlivá kulturní „odvětví“. Vzhledem ke stálému zájmu o tanec,
který nás velmi těší, se totiž letos můžete těšit na balet v cyklu Turnovských hudebních večerů a na moderní taneční divadlo v rámci Divadelní abonentní
řady. A činoherního divadla se dočkáte letos také
v kině! To je pro letošek asi nejvýraznější novinka.
Divadelní představení jste v Turnově už viděli na nejrůznějších místech, ale na plátně kina Sféra to bude
vůbec poprvé.
Podařilo se nám sestavit opět pestrý program,
v němž si každý najde to své. V Divadelní abonentní
řadě nás čekají klasická činoherní dramata i muzikál
(!) a jako třešničku na dortu pouhý jeden den po osla-

ãeská klasika, klavír, smyãce a zpûv > 12
vě státního svátku 28. října uvedeme v podání souboru Klicperova divadla z Hradce Králové hru Václava
Havla Asanace. Milovníci klasické hudby se dočkají
opět mladých i léty prověřených umělců s programem tradičním i výrazně specifickým. Za všechny
zmíním koncert mužského pěveckého sboru Láska
opravdivá z Brna, který se mimo jiné specializuje na
pravoslavnou duchovní tvorbu. Druhým rokem uvádíme také opery v kině, ačkoliv speciálně s uspořádáním této řady to letos nebylo vůbec jednoduché. Nicméně nakonec všechno dobře dopadlo a vy se můžete
těšit. My se těšíme s vámi!
Ještě než se ale abonentní řady rozjedou naplno,
čeká nás léto a s ním celá řada dalších kulturních akcí. Za Kulturní centrum Turnov vás srdečně zvu na
Funkin’ Turnov, na Básníky ticha a na Filmový víkend. Každý prázdninový pátek pak na divadlo či
koncert před Střelnici a každou sobotu tamtéž na poslechový večer a samozřejmě každý večer do letního
kina. Je toho spousta, co pro vás chystáme, a máme
z toho radost.
Pěkné léto!
David Pešek
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do v‰ech koutÛ svûta
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kulturní pﬁehled
nedûle 1. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Sicario 2: Soldado
akční/drama
pondûlí 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Sicario 2: Soldado
akční/drama
úter˘ 3. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Tátova volha
komedie/drama

130 Kč

130 Kč

110 Kč

stﬁeda 4. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Jim Knoflík, Luká‰
a lokomotiva Ema
dobrodružný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
ãtvrtek 5. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty a jedna
svatba
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man a Wasp
akční/dobrodružný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
pátek 6. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Damúza Praha
– Houpací pohádky
Turnovské léto, divadlo
zdarma
21.30 – KINO SFÉRA
První oãista
akční/horror
120 Kč
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sobota 7. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Madonna – Ray of Light
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

ãtvrtek 12. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Muse: Drones
World Tour
koncert

21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man a Wasp
akční/dobrodružný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

pátek 13. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Bachtale Apsa
Turnovské léto, koncert

nedûle 8. ãervence
21.30 – KINO SFÉRA
První oãista
akční/horror

120 Kč

pondûlí 9. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Avengers: Infinity War
akční/dobrodružný
120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

200 Kč

zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Hotel Transylvánie 3:
Pﬁí‰erózní dovolená
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
sobota 14. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Sting – Brand New Day
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

úter˘ 10. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Zkou‰ka dospûlosti
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

21.30 – LETNÍ KINO
Hotel Transylvánie 3:
Pﬁí‰erózní dovolená
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

stﬁeda 11. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man a Wasp
akční/dobrodružný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

nedûle 15. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mrakodrap
akční/drama

120 Kč

pondûlí 16. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Jim Knoflík, Luká‰
a lokomotiva Ema
dobrodružný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
úter˘ 17. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mrakodrap
akční/drama

120 Kč

stﬁeda 18. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mamma Mia!
muzikál

80 Kč

ãtvrtek 19. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
Dvû nevûsty
a jedna svatba
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
21.30 – LETNÍ KINO
Mamma Mia!
Here We Go Again
muzikál
pátek 20. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Jarret
Turnovské léto, koncert

zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Mamma Mia!
Here We Go Again
muzikál

Záznam jedineãného koncertu kapely Muse na plátnû letního kina.

130 Kč

130 Kč

sobota 21. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Chuck Berry –
The Definitive Collection
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

kulturní pﬁehled
21.30 – LETNÍ KINO
Hotel Transylvánie 3:
Pﬁí‰erózní dovolená
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

sobota 28. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
The Doors – The Doors
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

nedûle 22. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Ant-Man a Wasp
akční/dobrodružný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

21.30 – LETNÍ KINO
Chata na prodej
komedie

pondûlí 23. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mamma Mia!
Here We Go Again
muzikál

130 Kč

úter˘ 24. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Coco
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč
děti, studenti a členové FK

stﬁeda 25. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Dûsivé dûdictví
horor/drama
ãtvrtek 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Chata na prodej
komedie

120 Kč

130 Kč

pátek 3. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Squadra Sua
– Bomberos
Turnovské léto, divadlo

zdarma

sobota 4. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
The Cure – Kiss Me,
Kiss Me, Kiss Me
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

nedûle 29. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Dûsivé dûdictví
horor/drama

120 Kč

pondûlí 30. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Tátova volha
komedie/drama

110 Kč

Zdarma

úter˘ 31. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
André Rieu:
Amore – hold lásce
koncert
220 Kč

19.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2018
jednodenní vstupné
v předprodeji 180 Kč / na místě
230 Kč
dvoudenní vstupné
v předprodeji 290 Kč / na místě
340 Kč

ãtvrtek 2. srpna
19.30 – LETNÍ KINO
Caveman
Festival na Jizeře
v předprodeji 370 Kč /
na místě 420 Kč

pátek 10. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
FD Band
Turnovské léto, koncert

sobota 11. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Bob Marley – Exodus
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma

130 Kč

pátek 27. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Ruda Hancvencl
– BÛhví, jak to bylo
Turnovské léto, divadlo
zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Mamma Mia!
Here We Go Again
muzikál

130 Kč

19.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2018
jednodenní vstupné
v předprodeji 180 Kč / na místě
230 Kč
dvoudenní vstupné
v předprodeji 290 Kč / na místě
340 Kč
pátek 17. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Hitmakers
Turnovské léto, koncert

zdarma

sobota 18. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Johnny Cash – American IV:
The Man Comes Around
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma
pátek 24. srpna
19.30 – LETNÍ KINO
Michal HrÛza
a Kapela HrÛzy
Turnovské léto, Festival na Jizeře
v předprodeji 290 Kč / na místě
330 Kč
sobota 25. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Radiohead – Kid A
Turnovské léto, Poslechový večer
zdarma
sobota 1. záﬁí
16.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Básníci ticha 2018
festival alternativní hudební scény
v předprodeji 270 Kč /
na místě 350 Kč /studenti 135 Kč
/ děti do 15 let zdarma

Liberecká kapela Jarret vystoupí pﬁed Stﬁelnicí v rámci Turnovského léta.

Podrobný program filmových
projekcí naleznete v průběhu července
na samostatných plakátech a na
webu www.kcturnov.cz.
ãervenec–srpen 2018
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kino Sféra
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Sicario 2:
Soldado

Tátova volha

Jim Knoflík, Luká‰ Dvû nevûsty
a lokomotiva Ema a jedna svatba

V drogové válce neplatí
Ïádná pravidla.

Film Jiﬁího Vejdûlka o hledání
nemanÏelského syna.

Netradiãní dobrodruÏství malého
Jima pro celou rodinu.

Komplikovanost vztahÛ v komedii
s Annou Polívkovou.

Druh˘ pﬁíbûh s Ant-Manem pﬁedstaví superhrdinku Wasp.

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

komedie/drama, âR,
2018, 90 min., MP

dobrodruÏn˘/rodinn˘, Nûm.,
2018, 110 min., MP, dabing

komedie, âR, 2018,
90 min., 12+

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 109 min., 12+

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

út 3. 7. – 21.30 / 110 Kã
po 30. 7. – 21.30 / 110 Kã

st 4. 7. – 21.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
po 16. 7. – 21.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ãt 5. 7. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 19. 7. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

titulky ãt 5. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
dabing so 7. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
dabing st 11. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
titulky ne 22. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

KINO SFÉRA

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Ant-Man a Wasp

KONCERT LETNÍ KINO

FK
První oãista

Avengers:
Infinity War

Zkou‰ka
dospûlosti

Muse: Drones
World Tour

Hotel Transylvánie 3:
Pﬁí‰erózní dovolená

Jak se zrodila ‰ílená noc,
bûhem které neplatí zákon?

Desetiletá cesta superhrdinÛ
Marvelu vrcholí!

Lékaﬁ Romeo padá do víru událostí,
ze kterého neexistuje cesta ven.

Záznam unikátního koncertu
slavné skupiny.

Drákula a jeho rodinka stra‰idel vyráÏí na dovolenou!

akãní/horor, USA, 2018,
103 min., 15+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2018, 149 min., 12+

krimi/drama, Rum./Fr./Bel.,
2016, 128 min., 12+, titulky

koncert, VB, 2016, 12+

animovan˘/rodinn˘, USA, 2018, 87 min., MP, dabing

pá 6. 7. – 21.30 / 120 Kã
ne 8. 7. – 21.30 / 120 Kã

dabing po 9. 7. – 21.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

út 10. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 12. 7. – 21.30 / 200 Kã

pá 13. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
so 14. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
so 21. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
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kino Sféra
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Mrakodrap

Mamma Mia!

Mamma Mia!
Here We Go Again

Dwayne Johnson v katastrofickém filmu o nejvy‰‰í budovû svûta.

První díl oblíbeného muzikálu pﬁed oãekávan˘m pokraãováním.

Nejvût‰í letní filmová pohoda se vrací!

akãní/drama, USA, 2018, 103 min., 12+, titulky

muzikál, USA/VB, 2008, 109 min., MP, titulky

muzikál, USA, 2018, 114 min., MP, titulky

st 18. 7. – 21.30 / 80 Kã

ãt 19. 7. – 21.30 / 130 Kã
pá 20. 7. – 21.30 / 130 Kã
po 23. 7. – 21.30 / 130 Kã
pá 27. 7. – 21.30 / 130 Kã

ne 15. 7. – 21.30 / 120 Kã
út 17. 7. – 21.30 / 120 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

KONCERT

FK
Coco

Dûsivé dûdictví

Chata na prodej

André Rieu:
Amore – hold lásce

Oscary ocenûné úÏasné
dobrodruÏství mladého Miguela.

Rodina rozplétá záhadná a dûsivá tajemství sv˘ch pﬁedkÛ.

Poslední „poﬁádná rodinná slezina“ na prodávané chatû.

Leto‰ní koncert fenomenálního
houslisty z Maastrichtu.

animovan˘/rodinn˘, USA,
2017, 105 min., MP, dabing

horor/drama, USA, 2018, 126 min., 15+, titulky

komedie, âR, 2018, 77 min., MP

koncert, Niz., 2018,
145 min., MP

út 24. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti, studenti a ãlenové FK

st 25. 7. – 21.30 / 120 Kã
ne 29. 7. – 21.30 / 120 Kã

ãt 26. 7. – 21.30 / 130 Kã
so 28. 7. – 21.30 / 130 Kã

út 31. 7. – 21.30 / 220 Kã

LETNÍ KINO – promítáme od 21.30 hodin nebo o nûco pozdûji (dle setmûní)

ãervenec–srpen 2018
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Letní kino

Pﬁedstavujeme Filmov˘ víkend 2018
Letní kino Turnov se letos stane dějištěm již sedmého
Filmového víkendu. Akce se tentokrát uskuteční
10.–12. srpna a stejně jako v předchozích letech
nabídne šest nejzajímavějších filmových blockbusterů tohoto roku. Předprodej vstupenek je již zahájen a se spoustou dalších informací ho naleznete na www.filmovyvikend.cz.
pátek 10. srpna

ZABIJÁCKÁ NOC
– Sicario 2: Soldado
– Deadpool 2
– Ready Player One: Hra zaãíná
sobota 11. srpna

DOBRODRUÎNÁ NOC
– Jursk˘ svût: Zánik ﬁí‰e
– Tomb Raider
– Avengers: Infinity War

O chystaných filmech jsme si povídali s manažerem kina Sféra a letního kina Pavlem Krupařem.
Co pro vás vlastně událost Filmový víkend znamená?
Je to skvělá tradice. Největší akce turnovského kina, která vždy na dvě noci spojí všechny filmové
nadšence u šesti nejzajímavějších filmů roku. A to
jak místní, tak i ty z daleka. I my v kině se na akci
vždy dlouho dopředu těšíme.
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Co bude letos největším tahákem?
V programu máme nejočekávanější filmy léta, letošní pecky i zajímavé starší kousky, které třeba
spousta diváků ještě neviděla. Myslím, že si každý
najde to, co ho baví. Zmínit se mohu o pokračování Jurského světa nebo Deadpoola 2.
Čím se řídíte při vybírání filmů?
Filmy musí být v prvé řadě kvalitní a zábavné. Částečně jsem na to odpověděl už v předchozí otázce,
vybíráme filmy tak, aby si akci užili filmoví fanoušci, kteří chodí do kina kina pravidelně, ale i ti,
kteří kino navštěvují spíše výjimečně. Velký důraz
klademe na pořadí filmů a jejich rozdělení do jednotlivých nocí.
Který z uváděných snímku si získal své místo v programu ihned po jeho zhlédnutí?
Určitě Deadpool 2, velmi brzy bylo jasno i o Avengers: Infinity War. Oba filmy provází od počátku
nadšené reakce. Věřím, že i pokud je diváci už viděli, rádi si je v letním kině užijí ještě jednou.
Určitě nejsem jediný, kdo oba snímky viděl hned
několikrát.
Chystá se pro letošní rok nějaká novinka oproti
předchozím ročníkům?
Oproti loňsku jsme například obohatili sobotní
doprovodný program o filmový kvíz. Podobný
jsme pořádali již dvakrát na půlnočních premié-

rách a diváci si ho užili. Tentokrát bude delší a navíc bude možnost vyhrát opravdu krásné dárky.
Jak lze na Filmový víkend nalákat diváky, doposud touto akcí nepolíbené?
Divák má možnost zhlédnout takto velké filmy za
opravdu výhodné vstupné, navíc v parádní atmosféře. K tomu bohaté občerstvení, soutěže, doprovodný program… Komu se alespoň trochu zamlouvá myšlenka koukat se dvě noci pod otevřeným
nebem na filmy, nebude zklamaný.

Letní kino nabídne
koncerty rockové
i klasické hudby
Záznamy koncertů světových interpretů v „kamenném“ kině Sféra si již získaly svá místa
v programu.
Nyní ale na ně zveme poprvé i do letního kina.
Ve čtvrtek 12. července nejprve promítneme záznam koncertu alternativních rockerů Muse z jejich nejslavnějšího turné „Drones“, které na sebe
upozornilo mimo jiné oválným pódiem uprostřed
koncertních hal. Výjimečný zážitek dále nabídne
nizozemský fenomenální houslista André Rieu,
jehož letošní koncert z rodného Maastrichtu můžete vidět v úterý 31. července.

Turnovské léto 2018

Program Turnovského léta v reÏii KCT
Čeká nás další léto s kulturními pořady, které vám
jistě zpříjemní páteční a sobotní večery před turnovskou Střelnicí. Začínat budou vždy v 19 hodin
a vstupné je zdarma. Každý pátek nás čekají koncerty nebo divadelní představení a o sobotách se
budeme opět věnovat poslechu nejlepších alb hudební historie. V kombinaci s možností lahodného
občerstvení v kavárně KUS a příjemného prostředí se tak dozajista můžeme těšit na velmi pohodové večery.
pátek 6. ãervence
Damúza Praha – Houpací pohádky
Divadelní představení na téma co všechno může
vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na
svět z výšky. A co všechno může zažít během jedné
nečekané noční jízdy po obloze.
sobota 7. ãervence
MADONNA – Ray of Light
V roce 1999 album obdrželo tři ceny Grammy
včetně těch za nejlepší popové vokální album a za
nejlepší taneční nahrávku.
pátek 13. ãervence
Bachtale Apsa
Koncert romské hudební klasiky v nejlepším slova
smyslu – skvělé vokály a brilantní muzikantské
výkony ve strhujících rytmech kapely v čele s Máriem Bihárim.
sobota 14. ãervence
STING – Brand New Day
Šesté sólové album zpívajícího baskytaristy, vysoce
hodnocené kritikou i posluchači, vyšlo roku 1999.

Bachtale Apsa

pátek 20. ãervence
Jarret
Indierocková nebo folkrocková skupina z Liberce,
která svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku k šílenství.

sobota 11. srpna
BOB MARLEY – Exodus
V roce 1999 časopis Time uvedl: Exodus od Boba
Marleyho, vydaný 3. června 1977, je nejlepší album 20. století.

sobota 21. ãervence
CHUCK BERRY – The Definitive
Collection
Americký kytarista, zpěvák a skladatel, jeden
z předních průkopníků rock’n’rollu a album plné
hitů, které vás roztančí.

pátek 17. srpna
Hitmakers
Kapela během srpnového koncertu opráší své
známé písničky, které vyšly na albech Láska jako
trám a Světlo zůstane v nás. V přípravě jsou již ale
i zbrusu nové věci.

pátek 27. ãervence
Ruda Hancvencl – BÛhví, jak to bylo
Nejdřív nebylo nic… Tak začíná příběh ze Starého
zákona, který vám přinese v této inscenaci poučení i spoustu legrace. Dozvíte se, jak to bylo
s Adamem i povodní a taky, jestli se lidi polepšili.

sobota 18. srpna
JOHNNY CASH – American IV:
The Man Comes Around
Považovat toto album countryové legendy za
country je čirý nesmysl. Tohle je něčím mnohem
více.

sobota 28. ãervence
THE DOORS – The Doors
Album bylo nahráno koncem léta 1966 a obsahuje i píseň „Light My Fire“, která byla vůbec nejúspěšnější skladbou kapely.

pátek 24. srpna
Michal HrÛza a LETY MIMO
Michal Hrůza se svou kapelou zahraje nejen písně
ze svého pátého alba „Sám se sebou“. Lety mimo
vždycky bavilo míchat různé hudební styly, a tím
si vytvořit vlastní a nezaměnitelný zvuk. Koncert
se koná v letním kině Turnov, Skálova 1590,
v rámci Festivalu na Jizeře, začátek v 19.30 hodin.

pátek 3. srpna
Squadra Sua – Bomberos
Hasičská groteska a ohnivý pouliční slapstick
o třech klaunech, kterým velí hlavně voda a hrdinské heslo „Bližnímu ku pomoci“. Rodinné představení pro všechny, kdo kdy chtěli být hasičem.
sobota 4. srpna
THE CURE – Kiss Me, Kiss Me,
Kiss Me
Nahrávka z roku 1987 pro kapelu znamenala průlom do žebříčků a hitparád, ale také do srdcí milionů fanoušků po celém světě.
pátek 10. srpna
FD Band
Již 10 let hraje oblíbená turnovská skupina to nejlepší od Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra
Mišíka, Beatles, Erika Claptona, The Doors
a mnohých dalších.

sobota 25. srpna
RADIOHEAD – Kid A
Koncepční album, na němž každá skladba svou
náladou a myšlenkou navazuje na další a společně
tvoří tak silný celek, až se tají dech.

Squadra Sua – Bomberos
ãervenec–srpen 2018
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Festival na Jizeﬁe pokraãuje
Letošní Festival na Jizeře nabídne celkem čtveřici
kulturních akcí. Divadelní představení Filumena
Marturano se Simonou Stašovou a koncert kapely
Čechomor za doprovodu Martiny Pártlové jsme si
užili již v červnu, v srpnu se můžete těšit na věhlasnou komedii Caveman a celý festival uzavře koncert Michala Hrůzy s kapelou.

Hra Caveman vznikla na motivy knihy Obhajoby jeskynního muže, kterou napsal Rob Becker.
Jedná se o vtipné pojednání o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a utajených kvalitách obou pohlaví.
Humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami, které velmi často vyvolávají různá nedorozumění.

Caveman
Pro velký úspěch je součástí programu opět tato
oblíbená hra. Máte tak opět možnost shlédnout
neustále beznadějně vyprodanou one man show.

Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
Těšit se můžete na průřez tvorbou turnovského
rodáka, skvělého textaře, kytaristy a zpěváka, který je na české hudební scéně již více než dvacet let.
Michal Hrůza je jedním ze zakládajících členů
skupiny Ready Kirken, s níž natočil pět hudebních
alb, a napsal více než padesát písní a textů. Po odchodu z kapely se vydal na sólovou dráhu a založil
Kapelu Hrůzy, s níž vydal čtyři studiové desky.
V květnu roku 2017 pak vzniklo album páté nesoucí název Sám se sebou, které vám chtějí před-

ãtvrtek 2. srpna od 19.30 hodin
Caveman
Festival na Jizeﬁe
letní kino Turnov
v pﬁedprodeji 370 Kã / na místû 420 Kã

stavit. Michal také v srpnu oslaví své narozeniny
a turnovský koncert je k oslavě skvělá příležitost.

pátek 24. srpna od 19.30 hodin
Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
Festival na Jizeﬁe
letní kino Turnov
v pﬁedprodeji 290 Kã / na místû 330 Kã

Básníci ticha posedmé!
Letošní ročník festivalu opět představí výrazné
osobnosti i „nové“ tváře alternativní scény, které
vám na následujících řádcích představujeme v pořadí, ve kterém vystoupí.
Nauzea Orchestra
V posledních letech se na ústecké scéně čím dál
hlasitěji o slovo hlásí indie elektronická Nauzea
Orchestra. Ta loni vydala svou čtvrtou desku Štěstí, na které plynule navazuje na postpunkovo-industriální skladby z předešlé nahrávky Dobro.

Nauzea Orchestra
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Kalle
Tři roky po vydání debutu Live from the Room,
ceněného posluchači i kritiky Kalle vydali své druhé album s názvem Saffron Hills. Desku si dvojice
Veronika Buriánková a David Zeman nahrála doma na pásový rekordér a způsobila s ní řádný rozruch, který vedl až k zisku prestižního ocenění
Vinyla za rok 2017.
Modré hory
Za poetickým názvem Modré hory se skrývají dvě
výrazné osobnosti slovenského hiphopu Lyrik
a Bene. Místo excentrického rapového projevu
však zaujmou svou civilností a autentičností.
Eturnity
Hudební projekt herečky, zpěvačky, skladatelky,
textařky, baskytaristky, překladatelky a publicistky Evy Turnové, která mimo jiné působila ve skupinách Odvážná srdce, DG 307 či The Plastic
People of the Universe.

Furt rovnû
Pětičlenná kapela Furt rovně z Loun okolo zpěváka a pianisty Marka Mikuláška se věnuje nadžánrové fúzi klavírně založeného rocku ovlivněného
undergroundem, jazzem, chansonem, ale také etnickou a klasickou hudbou.
Budoár staré dámy
Působilo to jako zjevení, když se na hudební scéně
objevil Budoár staré dámy. Kapela od počátku
oplývala nebývalou energií podpořenou osobitou
poetikou a nesporným charismatem frontmanky
Marty Svobodové.

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

abonentní ﬁady 2018/2019

Divadelní abonmá zahájí Mary‰a
Vážení diváci, nová abonentní sezóna Kulturního
centra Turnov slibuje i tentokrát velmi zajímavý
koktejl umění. Na následujících stranách naleznete
stručný přehled nabídky abonentních řad na nadcházející sezónu, podrobné informace (mimo jiné o tom,
jak získat své abonmá) potom najdete v Abonentním
katalogu, který je volně k dostání na recepci KC.
Abonentní vstupenka na devět představení Divadelní abonentní řady stojí 2 160 Kč a mít ji bude opět
výhodné, neboť ceny vstupenek na jednotlivá představení se budou pohybovat mezi 280 a 480 Kč
v předprodeji. Zakoupením abonentní vstupenky
si tak kupujete nejen stálé místo v divadle, ale též
výrazně nižší vstupné na každé jedno představení.
pondûlí 24. záﬁí 2018
Mary‰a
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná
asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného?
Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vlastně vystaveni my?

Mary‰a

pondûlí 29. ﬁíjna 2018
Asanace
Klicperovo divadlo Hradec Králové
K výročí nedožitých osmdesátých narozenin Václava Havla uvedlo Klicperovo divadlo hru Asanace.
Režie se ujal Havlův dlouholetý přítel a zároveň jeho dvorní režisér Andrej Krob. Skupina architektů je povolána do nejmenovaného malebného

městečka se středověkým hradem, aby zde provedla jeho asanaci a uvolnila tak prostor pro nové
sídliště. Celkem rutinní úkol však architektům naruší jedna zdánlivě bezvýznamná petice.
úter˘ 27. listopadu 2018
Thelma a Selma
Divadlo Rubín Praha
Thelma a Selma jsou kamarádky. Vydávají se na
cestu. A? Představovaly si to jinak. Za divných okolností se stane spousta věcí, které rozhodně nechcete vysvětlovat policii. Takže se raději rozdělá
oheň. V jeho světle dostává osobní příběh rozměr
mýtu a oživlý Totem pokládá podstatné otázky.
Inscenace o přátelství, emancipaci a současném
„chaosu normální lásky“ ne náhodou evokuje titul
americké road movie Ridleyho Scotta Thelma
a Louisa.
pátek 4. prosince 2018
Vrabãák a andûl
Městské divadlo Brno
Edith Piaf a Marlene Dietrich. Dvě velká jména
světového šoubyznysu. Jsou natolik rozdílné, ale
přitom dokážou najít společný rytmus, společná
témata, a dokonce i společnou lásku.
Hudební drama, pohrávající si s osudy, milostným
příběhem a historií přátelství těchto nezapomenutelných žen podle námětu Davida Winterberga,
mělo premiéru roku 2014 ve vídeňském Burgtheatru, kde se setkalo s odzbrojujícím úspěchem.
pondûlí 14. ledna 2019
Gossip
Lenka Vagnerová & Company, La Fabrika
Gossip je proměnlivou, živelnou a strhující taneční smrští, která působí závrať jako jízda na horské
dráze. Mísí v sobě taneční, pohybové, loutkové
i činoherní divadlo do komplexního, skoro totálního
tvaru, který s minimem scénických prostředků vytváří obrazy tak imaginativní, že můžeme mít pocit,
jako bychom seděli v kině s 3D brýlemi na očích.
sobota 2. února 2019
Ztracená ãest Kateﬁiny Blumové
Švandovo divadlo Praha

Příběh hlavní hrdinky popisuje nelítostný mediální hon a lynč, jemuž je tato skromná a milá dívka
zcela nečekaně vystavena. Na jednom večírku se
Kateřina náhodně seznámí s mladíkem, který utekl z armády a je podezřelý z terorismu. Mladou ženu začne vyšetřovat policie a případu se zmocní
bulvární tisk.
pátek 1. bﬁezna 2019
Teì mû zabij
Městské divadlo Mladá Boleslav
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy
změní životy. To důležité je ale nikdy neztratit naději.
pondûlí 8. dubna 2019
Druhá kapitola
Divadlo S.K.L.O. Praha
Něžná komedie o vdovci a rozvedené ženě, které
se jejich nejbližší snaží dát dohromady. Hra Neila
Simona, jednoho z nejoblíbenějších amerických
dramatiků, je inspirována jeho vlastním životem.
úter˘ 7. kvûtna 2019
A pak uÏ tam nezbyl ani jeden
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Detektivka podle slavného románu Agathy Christie. Na začátku byla docela nevinná písnička o deseti malých černoušcích. A také tajemné pozvání,
na jehož základě se navzájem neznámí lidé sejdou
na jednom zvláštním ostrově. Dojde tu k několikanásobné vraždě, ale především vyplouvají na povrch dávné hříchy, kterých se jednotlivé postavy
dopustily.

A pak uÏ tam nezbyl ani jeden
ãervenec–srpen 2018
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Turnovské hudební veãery nabídnou také balet
Abonentní cyklus Turnovské hudební večery je již
více než padesát let spjatý s uváděním koncertů
klasické hudby v našem městě. Nová abonentní řada obsahuje osm hudebních večerů a nadále pro
abonenty platí možnost navštívit jeden z našich
adventních koncertů. Cena této abonentní vstupenky je 900 Kč, pro seniory 600 Kč a děti do 15 let
mají vstup zdarma. Podrobnější informace hledejte na stranách Abonentního katalogu.
stﬁeda 26. záﬁí 2018
Bohemia balet – Kytice
Bohemia balet Taneční konzervatoře hlavního
města Prahy není v cyklu Turnovských večerů nováčkem. Měli jsme už možnost vidět představení
Carmina burana a Baletní maličkosti, vždy se zajímavým výkladem uměleckého ředitele Mgr. Jaroslava Slavického. Pro zahájení 53. sezóny Turnovských hudebních večerů jsme zvolili ryze české
představení, a to Erbenovu Kytici na hudbu Jana
Jiráska ke stejnojmennému filmu (v režii F. A.
Brabce) v choreografii Aleny Drápalíkové.

Bohemia balet

stﬁeda 31. ﬁíjna 2018
Láska opravdivá
– muÏsk˘ pûveck˘ sbor Brno
Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili
v roce 2009 Jaroslav Černocký a Jan Špaček s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace skladeb pro mužský sbor. Reper12 |
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toár se specializuje na pravoslavnou duchovní
tvorbu, mj. na nápěvy z Podkarpatské Rusi, a na
českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, především Leoše Janáčka.
ãtvrtek 29. listopadu 2018
Walter Hofbauer
Také letos jsme do dramaturgie zařadili koncert
začínajícího umělce, doporučeného Listinou mladých umělců Českého hudebního fondu. Je jím
čtyřiadvacetiletý trumpetista Walter Hofbauer.
Pochází z hudební rodiny, hře na trubku se začal
věnovat v osmi letech u Evžena Mašáta a již po
dvou letech studia získal několik prvních cen v celostátních soutěžích.
stﬁeda 30. ledna 2019
Ivan a Luká‰ Klánsk˘
– Z ãeské klasiky
Za klavírem pro čtyři ruce se sejdou dva vynikající
pianisté, otec a syn Klánští. Ivan Klánský je jedním z nejvýznamnějších českých pianistů současnosti, jeho syn, klavírní virtuóz Lukáš Klánský,
patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým
klavíristům mladé generace.
úter˘ 26. února 2019
Rudolphin Ensemble Prague
Smyčcový kvintet Rudolphin Ensemble Prague se
skládá ze špičkových hudebníků, členů České filharmonie, kterými jsou Marcel Kozánek a Libor
Vilímec (housle), Pavel Hořejší (viola), Tomáš
Hostička (violoncello) a Jiří Vopálka (kontrabas).
Kromě svých povinností v orchestru provozují také hudbu komorní, která je jejich velkým koníčkem a výzvou. Koncert v Turnově bude obsahovat
díla světových velikánů W. A. Mozarta, G. F.
Händla, A.Vivaldiho či G. Bizeta a též díla českých
hudebních géniů A. Dvořáka a B. Smetany.
stﬁeda 6. bﬁezna 2019
Lubomír Brabec – kytarov˘ recitál
Kytarového virtuóza Lubomíra Brabce řadí odborné kritiky k nejbrilantnějším kytaristům světa.

Lubomír Brabec

V dětství začínal nejprve jako houslista, hru na kytaru vystudoval na konzervatoři v Plzni a v Praze
u Milana Zelenky. V roce 1980 pokračoval v mistrovském studiu v Británii na Royal Academy of
Music a v The Nation Centre of Early Music díky
stipendiu od britské vlády. Jeho interpretační umění zabírá velmi širokou a pestrou škálu loutnové a kytarové literatury.
stﬁeda 10. dubna 2019
Ars Cameralis – Gotika v âechách
Po několika letech se do koncertní nabídky vrací
středověká hudba. Soubor Ars Cameralis se věnuje poučené interpretaci hudby vrcholného středověku již od svého založení v roce 1963 a ve svém
repertoáru má veliké množství středověké hudby
z doby 13. až 15. století, ale také hudbu současnosti.
stﬁeda 29. kvûtna 2019
Královna zpûvu Ema Destinnová
Jedním z vrcholů sezóny bude závěrečný hudebně
literární večer s vynikající mezzosopranistkou
Andreou Tögel Kalivodovou, klavíristkou Ladislavou Vondráčkovou a herečkou Barborou Šporclovou-Kodetovou, která přednese text. Jedinečný
projekt agentury Arco Diva je věnován vzpomínkám na umělkyni, která jako první česká operní
pěvkyně dosáhla světového věhlasu.
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S Cestovatelsk˘m klubem do v‰ech svûtov˘ch stran
Do své třetí sezóny vstupuje abonentní řada
Cestovatelského klubu. I letos nabídneme zájemcům abonentní vstupenku, jejíž držitelé budou mít
jistá svá místa k sezení v sále kina Sféra. Samozřejmě platí, že její druhá hlavní výhoda spočívá
v ekonomickém efektu – cena abonentní vstupenky
je 1 120 Kč, přičemž vstupné na jednotlivé pořady
bude opět 90 Kč v předprodeji i na místě.
stﬁeda 19. záﬁí 2018
Petr Kvarda a Pavel Chlum: âína
– s batohem nejen po Seãuánsku
Navštívíme celkem dvanáct provincií nejlidnatější
země světa. Uvidíme Peking i Čínskou zeď v oblasti Mutianyu, navštívíme Zakázané město
i Náměstí nebeského klidu.
stﬁeda 10. ﬁíjna 2018
Helena Boháãová: Kanada
Národní parky a metropole východní Kanady.
Země javorového listu není jen kolébkou hokeje
a basketbalu, ale především pokladnicí nesmírných přírodních krás.
stﬁeda 24. ﬁíjna 2018
Libor DrahoÀovsk˘: Makedonie
Balkánská země o rozloze jen o něco málo větší
než Morava je jedinečnou zemí, co se přírodních
krás, velkého počtu pamětihodností i srdečnosti
a pohostinnosti místních obyvatel týče.

a slunečným počasím, ale především prolínáním
kultur. Díky bouřlivé historii zde můžeme vidět
minojské, mykénské, byzantské i turecké památky.
stﬁeda 12. prosince 2018
Marek ·imíãek: Rusko a jeho ﬁeky
Cestovatel, se kterým jsme třikrát projížděli
Bajkal, říká: „Po tříletém absťáku jsem vyrazil zase na chvilku do Ruska. A opět na vodu. Tentokráte na tři řeky: Sob na Polárním Uralu, kousek
Leny a hlavně Sajanskou Oku.“
stﬁeda 9. ledna 2019
Radka Tkáãiková: Indonésie
a komod‰tí draci
Východní Indonésie, od Bali na východ, nabízí
nejvyšší sopku Lomboku Rinjani (3 726 m), ostrov snů Flores s tradičními vesničkami a rituály,
korálové útesy, podmořské zahrady i sopky.
stﬁeda 23. ledna 2019
Pavla Biãíková: Z Proklet˘ch hor
do Albánie
Putování po zemi, kde ne znamená ano a kde krevní msta není dávnou minulostí. S batohem na zádech se vydáme přes Prokletije, nejkrásnější hory
Evropy.

stﬁeda 27. února 2019
Sa‰a Ryvolová: Borneo
V malajské části třetího největšího ostrova světa
podnikneme treky pěšky i lodí do tropické džungle států Sarawak a Sabah, vydáme se na výpravu
za největší kvetoucí rostlinou světa – raflézií.
Nevynecháme ani obrovské jeskyně NP Niah
a Mulu a ponoříme se i do hlubin moře na proslulém atolu národního parku Tunku Abdul Rahman.
stﬁeda 13. bﬁezna 2019
Pavla Biãíková: Maroko
Maroko je exotická země plná barev, vůní a stylů.
stﬁeda 27. bﬁezna 2019
Libor Turek: Havajské ostrovy
Expediční cesta po „ráji na Zemi“, ostrovy Oahu,
Big Island (Hawaii), Kauai, Maui.
stﬁeda 3. dubna 2019
Tomá‰ Hájek: Norsko
Podle mnohých je Norsko nejkrásnější země na
světě. Nabízí při dlouhé cestě od jihu k severu neskutečné množství krásných přírodních scenérií,
romantických vesniček a všudypřítomných chat
s travnatými střechami.
stﬁeda 17. dubna 2019
Jindﬁich Krása: ·picberky – Zimní
plavci na ·picberkách
Líbilo se vám v minulé sezóně putovaní krajinou
Amundsena? Pak si nenechte ujít Špicberky. Tři otužilci z České republiky a Velké Británie, kteří se
věnují zimnímu plavání, mají ještě jednu vášeň –
polární cestování.

úter˘ 6. listopadu 2018
Kateﬁina a Milo‰ Motani: Florida
a „havaj“ na Havaji
Miami, Cap Canaveral, Everglades NP, vegetace,
vodní ptáci, brodění v močálech, plavba mezi aligátory, mývalové, malé srnečky, plavba za divokými delfíny, pozorování a krmení žraloků, Crystal
River – plavání mezi divokými kapustňáky, ale také mrazivá zima na Floridě.
stﬁeda 28. listopadu 2018
Lubo‰ Vránek: Rhodos
Krásný řecký ostrov v Egejském moři blízko Turecka je zajímavý nejen svými nádhernými plážemi

vateli – to vše nabízí patnáct zapomenutých ostrovů Vanuatu uprostřed Pacifiku.

stﬁeda 6. února 2019
Tomá‰ Kube‰: Vanuatu – Dûti ráje
Výprava na nejpřátelštější místo na světě, tropický
ráj s průzračným mořem a stále usměvavými oby-

stﬁeda 15. kvûtna 2019
Patrik Kotrba: V‰echny cesty
vedou do ¤íma
Nevšední cestovatelské zážitky poutníka Patrika
spojené s recitací básní i zpěvem nám přiblíží nový pohled na cestování.
ãervenec–srpen 2018
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Opera, balet i divadlo v kinû Sféra
Letos jsme pro vás připravili úplně novou abonentní řadu Umění v kině, která nabídne výběr nejzajímavějších záznamů z věhlasné Metropolitní opery
v New Yorku, kterou doplní kompletní sezóna přímých přenosů Královského baletu a navíc také dvě
divadelní hry z National Theatre v Londýně.

sobota 23. bﬁezna 2019
Takové jsou v‰echny
(Wolfgang Amadeus Mozart)
James Levine řídí Mozartovu operu o svádění, věrnosti a lásce, která se v originále jmenuje „Così fan
tutte“. Obsazení je plné mladých pěveckých hvězd.

Opera v kinû Sféra

sobota 20. dubna 2019
Rusalka (Antonín Dvoﬁák)
Česká opera Rusalka má své jisté místo v bohatém
repertoáru newyorské Metropolitní opery. Pod
taktovkou maestra Yannicka Nézet-Séguina se
v jedné ze svých stěžejních rolí představila jako
Rusalka Renée Fleming.

sobota 3. listopadu 2018
Nabucco (Giuseppe Verdi)
Verdiho rané drama z dávného Babylonu na biblický námět řídí James Levine. Do popředí ale vystupují i další motivy – milostný trojúhelník
Ismaela a dvou sester, touha po moci nebo zajímavý vývoj mocnářské postavy Nabucca. Tuto titulní
roli ztvárnil slavný tenorista Plácido Domingo.
stﬁeda 2. ledna 2019
Nápoj lásky (Gaetano Donizetti)
Hvězdná Anna Netrebko a Matthew Polenzani září
v inscenaci jedné z nejpopulárnějších komických
oper na světě v režii Bartleta Shera. Opera kombinuje komediální rysy také s vážnějšími a romantickými tóny náladové krásky Adiny a zamilovaného
mládence Nemorina.
nedûle 10. února 2019
Veselá vdova (Franz Lehár)
Lehárova slavná opereta patří mezi divácké hity
už od své premiéry v roce 1905. Za dirigentským
pultem stanul Sir Andrew Davis a na jevišti dále
Nathan Gunn, Alek Shrader a broadwayská sopranistka Kelli O’Hara ve svém metropolitním debutu.

Louskáãek
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Balet v kinû Sféra
pondûlí 15. ﬁíjna 2018
Mayerling
Balet Mayerling s jeho emocionální hloubkou, působivými obrazy a jednou z nejnáročnějších rolí,
které kdy byly vytvořeny pro sólového tanečníka,
tvoří stabilní součást repertoáru Královského baletu.
úter˘ 13. listopadu 2018
Bajadéra
Bajadéra je fantastický balet Maria Petipy zasazený do mýtické Indie. Vypráví pohádku o chrámové
tanečnici a princovi, který miluje jednu dívku, ale
ožení se s jinou.
pondûlí 3. prosince 2018
Louskáãek
Louskáček platí už dlouho za jeden z nejkrásnějších způsobů, jak objevit kouzlo baletu. Představuje příjemnou předvánoční zábavu pro celou rodinu.
úter˘ 19. února 2019
Don Quijote
Carlos Acosta si pro svou první produkci v Královském baletu zvolil radostnou hudbu Ludwiga
Minkuse. Jeho živá inscenace představuje celý
soubor v rolích bujarých venkovanů, vášnivých cikánů i fantastických květin.

ãtvrtek 16. kvûtna 2019
Trojprogram:
Wheeldon / Sidi Larbi / Pite
Současná tvář Královského baletu se představí
v dílech tří předních choreografů. Program zahájí
choreografie Christophera Wheeldona V průběhu
zlaté hodiny. Velký taneční ansámbl přinesou
Vzorce letu Crystal Piteové a mezi obě choreografie je zařazeno nové dílo, které pro Královský balet
vytvořil Sidi Larbi Cherkaoui.
úter˘ 11. ãervna 2019
Romeo a Julie
Věčný příběh Shakespearových milenců je znám
na celém světě. Od premiéry Romea a Julie v roce
1965 v Royal Opera House patří choreografie
Kennetha MacMillana ke klasickým dílům moderního baletu.

Divadlo v kinû Sféra
sobota 15. prosince 2018
Hamlet
Populární britský herec Benedict Cumberbatch se
ukáže v titulní roli Shakespearovy tragédie.
Dychtivě očekávanou hru, která byla vyprodaná
během několika hodin už rok před svou premiérou, režíruje Lyndsey Turner.
nedûle 20. ledna 2019
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Mistrovský kus klasika amerického moderního
dramatu 20. století T. Williamse se stane druhou
přenášenou hrou sezóny. Ve „vzrušujícím revivalu“ (New York Times) si zahrály filmové hvězdy
Sienna Miller, Jack O’Connell nebo Colm Meany.

Hamlet

KCT informuje / ohlasy

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
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 24. ﬁíjna 2018 – Olympic:
Permanentní tour 2018 (koncert)
dle místa sezení 590 Kč / 550 Kč / 490 Kč
stﬁeda 31. ﬁíjna 2018 – Jakub Smolík s kapelou
(koncert) dle místa 290 Kč /320 Kč
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice
pondělí 8.00–14.00
úterý
8.00–14.00
středa 8.00–18.00
čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro
veřejnost uzavřena)

MÛÏem i s muÏem

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce

Zasílání novinek
pﬁímo na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první a vědět
také, na co vyrazit který den, a nechce se vám listovat programem? Zaregistrujte svůj e-mail
k odběru novinek!
Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami na akce daného týdne, společně s ním (nebo
mimo něj) i další důležité informace. Budete tak
neustále v obraze.
Vzhledem ke skutečnosti, že vešlo v platnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR, je třeba nově svou adresu zaregistrovat na
stránkách www.kcturnov.cz. Na hlavní stránce
našeho webu stačí kliknout na „novinky e-mailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a svou e-mailovou adresu zde vyplnit.

Loutkáﬁsk˘ soubor Na Îidli
První Turnovské Ïelezniãní
loutkové divadlo
sobota 7. ãervence
Past na Kašpárka
(hraje lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové)
sobota 21. ãervence
Pohádky o pejskovi a kočičce (LS Na Židli Turnov)
sobota 4. srpna
Perníková chaloupka (LS Na Židli Turnov)
sobota 18. srpna
Červená Karkulka (LS Na Židli Turnov)
Jednotné vstupné 30 Kč. Změna programu vyhrazena.
Tuto prázdninovou akci pořádá loutkářský soubor
Na Židli z.s. z Turnova ve spolupráci s Klubem
přátel železnic Českého ráje. K parnímu vláčku je
připojen speciální divadelní vagón, ve kterém se
hrají loutkové pohádky vždy ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily, a to podle

jízdního řádu:
Turnov, odjezd 9.03 – Rovensko p. Tr., příjezd
9:36 (POHÁDKA)
Rovensko p. Tr., odjezd 10.23 – Turnov, příjezd
10.57 (POHÁDKA)
Turnov, odjezd 13.32 – Semily, příjezd 14.33
(POHÁDKA)
Semily, odjezd 16.10 – Turnov, příjezd 17.06
(POHÁDKA)
Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Spolku přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz. Informace o představeních na
webových stránkách Infocentra Turnov. Nebo na
telefonu 732 617 134 (Petr Záruba).

Loutkáﬁi dûtem
na Dlaskovû statku
KaÏdou prázdninovou nedûli vÏdy v 11. ve 13. a v 15. hodin.

1. ãervence
Jak se Honza učil bát (BOĎI Jaroměř)
8. ãervence
Pohádky o pejskovi a kočičce (LS Na Židli Turnov)
15. ãervence
O slepičce kropenaté (LS Na Židli Turnov)
22. ãervence
Tři prasátka a vlk (LS Na Židli Turnov)
29. ãervence
O zakleté labuti (LS Spojáček Liberec)
5. srpna
Co viděly vlaštovky (LS Šíro Lázně Bělohrad)
12. srpna
Červená Karkulka (Divadlo Bořivoj Praha)
19. srpna
O slepičce a kohoutkovi (divadlo Na kliku Liberec)
26. srpna
Perníková chaloupka (LS Na Židli Turnov)
Jednotné vstupné 30 Kč. Změna programu vyhrazena.
ãervenec–srpen 2018
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû
ãervenec–srpen dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin
Poslední stﬁedu v ãervenci (25. 7.) a srpnu (29. 8.) je vstup
do Muzea âeského ráje v Turnovû a Dlaskova statku v Dolánkách
zdarma.

18. kvûtna – 2. záﬁí, Sklepení muzea
Luminiscence – cesta svûtla
Výstava je nainstalována v historických sklepeních turnovského muzea a seznamuje návštěvníka
přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných exponátů, s jevem luminiscence, tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek.

Akce:
Den s mineralogem
Venkovním areál muzea pﬁed Kamenáﬁsk˘m domem
VÏdy kaÏdé úter˘ v ãervenci a srpnu
3. 7. / 10. 7. / 17. 7. / 24. 7. / 31. 7. / 7. 8. / 14. 8. /
21. 8. / 28. 8.
(vÏdy 9.00–17.00)
Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro děti.
Probíhat bude také odlévání a barvení zkamenělin ze sádry, rýžování českých granátů a olivínů,
hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové
drti ad. Novinka: Geostezka.
Rozšířený program:
10. 7. / 28. 8.
– Přednáška geologa a mineraloga Jana Bubala
3. 7. / 7. 8.
– Řezání a broušení drahých kamenů
Prázdninové ﬁemeslné soboty
kolem kola ml˘nského
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáﬁsk˘ dÛm
kaÏdou sobotu od 7. 7. do 25. 8. (vÏdy 10.00–17.00 hod.)
Program prázdninových dílen navazuje na výstavu věnovanou historii mlynářského řemesla.
Dílny jsou určeny dětem i dospělým.

40. roãník Pﬁehlídky
dechov˘ch hudeb
V sobotu 7. července od 14 hodin proběhne
v Areálu u Rybníka v Žehrově Přehlídka dechových hudeb.
16 |
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Výstavy:
17. ãervence–9. záﬁí, V˘stavní sál
Liberecko ve stínu sopek
Ač to nemusí být na první pohled patrné, v minulosti patřilo Liberecko opakovaně k velmi aktivním
vulkanickým oblastem. Po krajině od Lužických
hor až k Českému ráji najdeme rozeseto nespočet
drobných vulkánů. Na výstavě nelze prezentovat
každý, proto bylo území Libereckého kraje rozděleno na čtyři dílčí vulkanické segmenty: Lužické
hory, oblast mezi Českým středohořím a Jizerou,
Český ráj a Podkrkonoší, ve kterých bylo vytipováno šest unikátních lokalit.
Zahájení v˘stavy v úter˘ 17. ãervence v 17.00 hod.
21. ãervna – 28. ﬁíjna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Od obilky ke chlebu – Ml˘ny
a mlynáﬁství v Pojizeﬁí
Výstava je věnována jednomu z nejvýznamnějších
oborů lidské činnosti – mlýnům, mlynářství a životu ve mlýně.

6. ãervna – 8. ãervence, V˘stavní sál
Posedlost ‰perkem / Jewelry
Obsession
Výstava k 25. Ročníku Mezinárodního sympozia
současného šperku v Turnově
Výstava autorských šperků prezentuje dosavadní tvorbu letošních účastníků.

DlaskÛv statek
v Dolánkách

V ãervenci a srpnu otevﬁeno dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hod.
HospodáﬁÛv rok
Nová stálá expozice pod názvem „Hospodářův
rok“ je věnovaná tradičnímu způsobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které byly spojeny se
životem hospodáře a jeho rodiny v průběhu roku.
21. – 22. ãervence
Dny lidové architektury
Pro návštěvníky je připraven víkendový program
s komentovanými prohlídkami nové stálé expozice Hospodářův rok. V doprovodném programu
nebudou chybět ukázky práce vybraných řemeslníků. Vstup zdarma.
Účinkují
DH Jaroslava Kužela z Markvartic,
DH Chotyňská 12 (Naveta BigBand),
DH Semilská 12, DH
Český ráj.
Celý program zpestří soubor Bábrdlinky.

ohlasy
Vzdûlávací centrum
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Kurzy pro veﬁejnost
Od 1. října zahajujeme výuku v řadě kurzů pro širokou veřejnost. Přihlášky přijímáme do 14. září,
a to on-line na www.vctu.cz, e-mailem na info@
vctu.cz nebo na čísle 604 988 480. Z oblíbených
kurzů vybíráme:
• Genealogie pro začátečníky i pokročilé
• Fotografování pro začátečníky
• Zpracování a úprava fotografií
T-CENTRUM
Od 25. června do 15. července přijímáme přihlášky do vzdělávacích programů pro nadané děti
předškolního a školního věku.
Nabízíme následující programy:
• Logico pro nejmenší (pro předškoláky)
• Robotika pro začátečníky
• Robotika pro mírně pokročilé
• Programování je hra
• Poznej sám sebe (3 věkové kategorie od 2. do
7. třídy ZŠ)
Sociální oblast
Zahajujeme příjem přihlášek do Kvalifikačního
kurzu pro pracovníky v sociálních službách, který
se uskuteční od 25. září.

Îlutá ponorka Turnov

www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287
Přihlašování se otevře 5. září v 7 hodin!
Nabídka kroužků a kurzů byla již zveřejněna na
našem webu a do září bude ještě postupně doplňována. Na www.ponorkaturnov.cz v sekci
KROUŽKY najdete veškeré potřebné informace.

ul. Alešova (naproti hale TSC v Turnově II). Vznikne zde ateliér malby a kresby, výtvarná dílna a cvičební sál.
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 sdělíme osobně.

Státní zámek Sychrov

18. srpna
Skotské hry – XVIII. roãník
Tradiční skotské hry, které stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska a které patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry
Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov,
šperků, plastik z drahých kovů a kamenů, které
České republice věnoval turnovský rodák František Khynl.
Technopolis – výstava v bývalé konírně, kde uvidíte patentovou kancelář, Starý Svět s vynálezy
vědy a techniky 19. století a Nový Svět reprezentující 20. století.
Zámecké medvědění – výstava v zámeckém sklepení, která volně doplňuje hru pro děti i dospělé
v zámeckém parku – „Cesta za pokladem medvědího klanu“.

25. srpna od 19.00 hodin – zámecká galerie
Hradozámecká noc:
·anson na zámku
Účinkuje: Eva Cendors.
Na programu jsou díla: E. Piaf, G. Bécaud, F. Cabrel, E. Cendors. Vstupné: 260 Kč

akce:
2.–4. ãervence vÏdy od 20.30 hodin v nádvoﬁí zámku
Jak dÛleÏité je míti Filipa
Divadelní představení souboru divadla z Mladé
Boleslavi.

Příměstské tábory pro předškoláčky
I. bûh: 9.–13. 7., II. bûh: 7.–3. 8.
Cirkus
Veselý cirkusový program pro děti předškolního
věku se spoustou pohybových hrátek, vyrábění
a legrace.

tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
9.00 do 16.30 (zaãátek poslední prohlídky).

Novinka sportovní sekce!
Velmi zajímavou a atraktivní novinkou mezi
kroužky bude parkour, který povede člen skupiny
„Obstacle Movement“.

21. ãervence od 18 hodin v zámecké oranÏérii
Hudba v my‰lenkách Masarykov˘ch
V programu zazní skladby českých a slovenských
autorů od 19. století až po současnost. Vstupné
150 Kč, předprodej: www.evstupenka.cz

Poboãka Îluté ponorky Turnov II
Od školního roku 2018-19 zahájí Ponorka činnost
v nových vlastních prostorách budovy OHŠ Turnov,

31. ãervence–4. srpna vÏdy od 14.00 hodin na ãestném dvoﬁe zámku
Šermířská vystoupení skupiny historického šermu Stilet.

Centrum pro rodinu
Náruã

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
16.–20. ãervence, 10–17 hodin
Letní výtvarné dílny
Papírové tvoření s Náručí v Domě přírody v Dolánkách.

12.–17. srpna
Cirkus v Ráji
Tradiční letní pobyt rodičů s dětmi s veselým programem uprostřed lesů Českého ráje.
Pravidelný program Centra pro rodinu Náruč přes
prázdniny neprobíhá. S lektory jednotlivých kurzů
a kroužků se na vás těšíme opět v září.
ãervenec–srpen 2018
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041-042
Nové turistické vizitky
Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch vydala u příležitosti stého výročí republiky dvě nové turistické vizitky. Jednu vizitku
pro město Turnov a druhou pro hrad Valdštejn.
Obě vizitky zachycují místa prostřednictvím dobových fotografií tak, jak vypadala před sto lety.

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe Infocentra)

3. ãervence–3. záﬁí
Blanka Habrová – Gobelíny
Výstava turnovské rodačky prezentuje její figurální tvorbu vetkanou do gobelínů. Vstup na výstavu
je zdarma.
Opakující se akce:
kaÏdé prázdninové pondûlí a stﬁeda od 14 hodin
Prohlídky turnovsk˘ch kostelÛ
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi
a novogotického chrámu Narození Panny Marie
s průvodcem. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč.

1. ãervence–31. srpna
Hrad Vald‰tejn za první republiky
Tematická výstava k letošnímu stému výročí vzniku republiky.
4.–8. ãervence
Hradecké komorní tucteto
– letní zpívání na Vald‰tejnû
Tradiční valdštejnský host, který obohatí a zpříjemní návštěvníkům prohlídky svým bohatým repertoárem. V sobotu 7. července proběhne od 18
hodin večerní koncert. Vstupné 90 Kč.
5.–6. ãervence 9–18 hodin, 7. ãervence 13–18 hodin
Rytíﬁi na hradû
Ukázky středověkých soubojů v podání skupiny
Rytíři turnovského meče. Vstupné: dospělí
110 Kč, děti 80 Kč.
11. ãervence od 19 hodin
Nothingham – Jan Kﬁtitel,
rockové oratorium
Po loňském úspěšném uvedení rockového oratoria turnovské kapely Nothingham bude následovat repríza. Vstupné 110 Kč.
20. ãervence od 19 hodin
Geisslers Hofcomoedianten – Vald‰tejn
Představením v rámci Divadelních podvečerů na
Valdštejně. Vstupné 190 Kč.

KaÏd˘ prázdninov˘ pátek od 14 hodin
Za kamenem a ‰perkem
Tematická komentovaná prohlídka města. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč.

28.–29. ãervence od 9–18 hodin
Stﬁedovûk˘ víkend na Vald‰tejnû
Středověk na hradě Valdštejn všemi smysly.
Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 80 Kč.

11. ãervence, 25. ãervence a 22. srpna od 20 hodin
Magick˘ Turnov
Večerní prohlídka města Turnova, Zákaznického
centra Granát, d. u. v. Turnov a Synagogy Turnov
za svitu svící. Vstupné 65 Kč, děti 40 Kč.

7. srpna od 9–18 hodin
Dûtské hry a klání
Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu pro
malé i velké děti. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti
80 Kč, rodinné 300 Kč.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254. Otevﬁeno v ãervenci a srpnu:
dennû 9.00–18.00 hodin (poslední prohlídka v 17.30 hodin)
18 |
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13.–16. srpna
Hradní poustevník – koncerty
Luká‰e Pelce
Krátké koncerty v hradní kapli začínající vždy
v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin.

18. srpna od 19 hodin
Divad˘lko na dlani – A tak tû
prosím, kníÏe
Hra Karla Steigerwalda v inscenaci mladoboleslavského Divadýlka na dlani. Vstupné 110 Kč.
25. srpna od 20 hodin
Hradozámecká noc na hradû Vald‰tejn
Noc plná překvapení se scénickými prohlídkami,
historickými tanci a ohňovou show. Vstupné:
dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.
Opakující se akce:
KaÏdé prázdninové pondûlí a ãtvrtek (kromû 5. ãervence)
od 11 a 14 hodin
Prohlídky hradu Vald‰tejn
s loupeÏiv˘m rytíﬁem
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od 6 let 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč.
KaÏdou prázdninovou stﬁedu od 11, 13 a 15 hodin
Prohlídka hradu Vald‰tejn
s princeznou
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od 6 let 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč.
4., 6. a 18. ãervence, 1. a 15. srpna od 20 hodin
Noãní prohlídka hradu Vald‰tejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním
osvětlení. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
24. ãervence a 21. srpna 12.30–18 hodin
Odpoledne s vévodou Albrechtem
z Vald‰tejna
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na
rodový hrad.

ohlasy
Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû 9.00–17.00
1. ãervence–30. záﬁí
Sedmiramenn˘ svícen
Mezinárodní výtvarný projekt představuje umělecká díla sedmi autorů. Vernisáž výstavy se uskuteční 1. července od 16 hodin.

22. ãervence od 18 hodin
Kaschauer Klezmer Band
Koncert klezmerové kapely z Košic.
Vstupné 100 Kč.
25. srpna od 18 hodin
Rejbele
Koncert pražské kapely hrající písně z mnoha
koutů světa. Vstupné 100 Kč.

Opakující se akce:
kaÏdé prázdninové úter˘ od 10 a 14 hodin
Prohlídka Synagogy Turnov,
b˘valé Ïidovské ãtvrti
a Ïidovského hﬁbitova
s v˘kladem
Vstupné 50 Kč.

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
stﬁedy 11. ãervence, 25. ãervence, 8. a 22. srpna
vÏdy od 15 do 19 hodin
(S)tvoﬁitelna & Literární piknik
Odpolední program pro celou rodinu. Autorská
čtení doplněná hudbou, posezení v piknikovém
stylu a burza knih.
pondûlí 6. srpna–pátek 10. srpna
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti s knihovnou
Velmi netradiční příměstský tábor pro malé ratolesti.
Prázdninové soutěže:
Prázdninov˘ ãtenáﬁ
Vyhlašujeme soutěž o titul nejlepšího čtenáře letošních prázdnin. Titul obdrží to z dětí, které za
prázdniny přečte nejvíce knih.

Své práce můžete posílat na adresu evakordova
@seznam.cz.
Výstavy:
Karel âapek – spisovatel,
novináﬁ, publicista
Výstava potrvá do 30. září
Galerie Na Schodech knihovny
Kde konãí svût – Já jsem tvÛj
ãlovûk – zvíﬁe
Výstava potrvá do 31. srpna
DÛm pﬁírody v Dolánkách

Nepi‰te do ‰uplíku, napi‰te nám
Literární soutěž pro všechny děti i mládež nejen
s prázdninovým tématem, volný literární útvar.

Galerie Granát

Obdivovat můžete i prestižní cenu pro zpěváky
„Český slavík“.

Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se mnohé zajímavosti o těžbě
a zpracování českého granátu. Přijďte se podívat
i na jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm a vážící 0,7g.

Otevírací doby poboček naleznete
na www.knihovna.turnov.cz v sekci půjčovní doba.

Malujeme pejska a koãiãku
Výstava potrvá do 30. září
DÛm pﬁírody v Dolánkách a Galerie Na Schodech knihovny
PÛjãovní doba knihovny
o letních prázdninách
Půjčovní doba na hlavní budově:
Oddělení pro děti a mládež
pondělí 9.00–12.00 a 13.00–16.00
úterý
9.00–12.00 a 13.00–16.00

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

Oddělení pro dospělé
pondělí 8.00–18.00
úterý
8.00–18.00
středa
8.00–18.00
Informační centrum pro mládež (ICM)
pondělí, 9.00–17.00
úterý
9.00–17.00
středa
9.00–18.00

Výstavy:
ãerven–ãervenec
Úsmûvy Mony Lisy
Kolektivní výstava
Vystavují účastníci výtvarného kurzu olejomalby.
Obrazy jsou vyústěním tříměsíční práce, při které
se seznamovali s olejovými barvami. Jedná se
o přibližnou kopii Mony Lisy.

srpen–záﬁí
Eli‰ka Peroutková:
V˘stava obrazÛ
Absolvovala Lidovou akademii umění u akademického malíře Jindřicha Koukolského a PhDr.
Jaroslava Hlaváčka, Scénografickou školu SČDO
u Martina Zbořila, Zdeňka Pavla a dalších.
Po období olejomaleb se věnuje především
akvarelové pastelce s kombinací dalších technik.
Nejčastějším tématem tvorby Elišky Peroutkové je
lidský příběh.
ãervenec–srpen 2018
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2018

âervnové oslavy státnosti
v Turnovû

10. června Krajský sokolský slet. Sokolský průvod
odstartoval z náměstí Českého ráje, ve kterém se
představili cvičenci od nejmenších dětí s rodiči až
po nejstarší Věrnou gardu Sokol – Česká obec sokolská. Všichni přítomní cvičenci předvedli na
zcela zaplněném stadionu 11 sletových skladeb.
Na ploše stadionu se představilo 950 sokolů z více
jak třiceti sokolských jednot sdružených v Libereckém kraji. Slet v Turnově byl určitou generálkou na vystoupení v Praze při všesokolském sletu,
který se koná v červenci na stadionu Slavie
v Edenu.
Během druhého červnového týdne dorazil na
turnovské železniční nádraží speciální vlak, který
představil hrdinství našich legionářů v Rusku.
Odkaz legionářů a jejich zásluhy na vzniku samostatné Československé republiky zmínil i starosta
Tomáš Hocke při slavnostním přivítání Legiovlaku v Turnově v úterý 12. června. Legiovlak byl
v Turnově až do neděle 17. června, kdy představil
všech svých 13 zrekonstruovaných vagonů. Legiovlak se stal jakýmsi pojízdným muzeem na kolejích
Československé obce legionářské, kde návštěvníci

Město Turnov si společně s dalšími partnery připravilo nejen pro místní obyvatele zajímavý
červnový program, který oslavil 100 let republiky různými způsoby.
V sobotu 9. června odpoledne v městském parku
u letního kina proběhl již čtvrtý ročník Dne dětí.
Na akci přes proměnlivé počasí dorazily stovky
dětí se svými rodiči a prarodiči, na které čekal velký
výběr skákacích atrakcí a mnoho stanovišť s úkoly.

Na akci se společně se Žlutou ponorkou tradičně
podílí i místní spolky a organizace včetně turnovských firem.
Na atletickém stadionu ve Skálově ulici proběhl
v sousedství krásné historické sokolovny v neděli

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uveﬁejnûné texty pﬁíspûvky mûsta Turnova a mûstského úﬁadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna Dohnalová, 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.
ãervenec–srpen 2018
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mohli například hledat mezi legionáři své vlastní
předky. Kromě komentovaných prohlídek si zájemci
v Turnově mohli prohlédnout expozici věnovanou
loutkovým divadlům československých legionářů,
kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur
z Chrudimi. Po uzavření expozic Legiovlaku se
následně celý vlak vydal na šestnáctou zastávku
při jeho letošním putování po okresních a dalších
městech České republiky.
Jakýmsi pomyslným vyvrcholením událostí první poloviny června byl pěvecký recitál v Městském

Od ãervence nastanou
zmûny ve vydávání
dokladÛ
Městský úřad Turnov informuje o změnách ve
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyjdou v platnost od 1. července
2018.
ZMĚNA v agendě CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách,
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do
5 pracovních dnů. Občan může žádost o vydání
cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo na Ministerstvu vnitra. Občan
také může při podání žádosti o vydání cestovního
pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail, na který mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního dokladu do 24 hodin je
možné pouze u Ministerstva vnitra v Praze.
Správní poplatek za cestovní doklad do 24 hodin
podaný a převzatý u Ministerstva vnitra činí 6 tisíc
korun a u osob mladších 15 let 2 tisíce korun.
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
občan převzít na Ministerstvu vnitra nebo na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatek za vydání cestovního dokladu
ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů činí 3 ti22 |
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divadle, který se konal v rámci 63. hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. V rámci oslav
100 let republiky a každoročních oslav pobytu velkého skladatele Antonína Dvořáka v Českém ráji
se uskutečnil ojedinělý hudební zážitek. Za doprovodu piana zazpívala operní pěvkyně Gabriela
Beňačková úchvatný soprán a doplnil jí vynikající
tenorista Jakub Pustina.
Program tohoto večera stejně jako všechny
další zmíněné události byly pro účastníky zcela
zdarma.

síce korun a v případě osoby mladší 15 let 1 tisíc
korun.
ZMĚNA v agendě OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. července 2018 vejde v platnost nařízení, dle
kterého budou všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem. Občan si sám může rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje.
Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu, který se
skládá ze 4 až 10 číslic. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitel a k přístupu k identifikačním údajům
držitele.
Dosavadní občanské průkazy bez čipů zůstávají v platnosti, tedy nebude prováděna hromadná
výměna dokladů. Lhůta pro vydávání občanských
průkazů zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávání občanských průkazů v kratších lhůtách za
správní poplatek. V případě, že bude občan žádat
o občanský průkaz do 24 hodin, tak zaplatí správní poplatek 1 000 korun a doklad si bude moci vyzvednout pouze u Ministerstva vnitra v Praze.
V případě zkrácené lhůty na 5 pracovních dnů se
platí správní poplatek 500 korun a doklad si občan vyzvedne na ORP, kde svou žádost podal nebo přímo u Ministerstva vnitra. Občan může při
podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail, na který mu
bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze

z důvodu voleb. Tzv. rychloobčanka tak nebude
vydávaná v případě ztráty, odcizení, poškození či
zničení občanského průkazu, jako tomu bylo doposud.

Poznejte Turnov
s Pacltov˘m
drahokamem
Na letní turistickou sezónu je pro vás i návštěvníky Turnova připravena novinka v podobě
aplikace Skrytého příběhu.
Se Skrytým příběhem se vydáte do ulic Turnova, abyste spolu s hledačem drahých kamenů
a dobrodruhem Čeňkem Pacltem nalezli poklad
jeho bratra.
Trasa je dlouhá 2,5 kilometru, začíná u chrámu
Narození Panny Marie a dá se zvládnout i s kočárkem. Skryté příběhy jsou mobilní aplikace určené
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 cestovat v čase a udělat z rodinného
výletu či procházky neobyčejné dobrodružství.
Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale
pobaví i dospělé. Ke hře byl vydán i leták v nákladu 5 000 ks s herní vložkou se zajímavými úkoly
pro děti.
Odkazy na možnosti stažení aplikace najdete na
www.skrytepribehy.cz.
Turnovské památky a cestovní ruch

Turnovské radniãní listy

Prohlédnûte si v˘stavu Má vlast cestami promûn
Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ přináší svědectví o proměnách opomíjených
míst a objektů v našich sídlech a krajině. Výstava
dorazí také do interiéru turnovské radnice a na
náměstí Českého ráje.
V loňském roce se v Turnově poprvé objevila putovní výstava s prezentacemi rekonstrukcí zajímavých míst České republiky. Turnov se po kladných
odezvách rozhodl opět zapojit a do Turnova i v letošním roce pozval interiérovou i exteriérovou putovní výstavu.
Putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění spo-

Cesty do místa trvalého
bydli‰tû pro nov˘
ﬁidiãsk˘ prÛkaz jsou
minulostí
Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro
řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou
už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.
Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete v Turnově, ale trvalé bydliště máte
např. v Praze, nezbylo vám než si vzít den volna
a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou průkazovou fotografii a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout
mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy na
nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR. Turnovský odbor dopravy je pro Vás
otevřen denně od 8.00 do 12.00 hodin a v úřední
dny, pondělí a středu, od 13.00 do 17.00 hodin.

lu s Národní kulturní památkou Vyšehrad Praha.
Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spoTémûﬁ v‰e vyﬁídíte na jednom
místû
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu. Také si na zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční karty řidiče,
stav bodového konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete na www.mdcr.cz/orp.
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na
úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho
trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na
žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude
vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost
pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na
každý doklad bude prostřednictvím podpisového
tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete
papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidič-

lupracuje i řada dalších organizací a institucí.
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování po českých městech a regionech. Po slavnostní vernisáži
výstavy, která se opět konala na Vyšehradě
v Praze, se průřez interiérové kolekce dostane do
Turnova v průběhu července. Zajímavé proměny
si budou moci obyvatelé Turnova a okolí prohlédnout na turnovské radnici. Venkovní výstava bude
umístěna v průběhu měsíce srpna na náměstí Českého ráje, kde návštěvníci uvidí proměny z Libereckého a Ústeckého kraje.
Svým hlasem na webových stránkách pořadatele výstavy můžete také hlasovat o nejkrásnější proměnu roku 2018.
ského průkazu (ten má formát malé knížky, který
prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
Zmûna trvalého bydli‰tû nemá
na ﬁidiãsk˘ prÛkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal
nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již
minulostí. Od července se budou vydávat řidičské
průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných,
ale stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti,
stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma.
Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních
50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku
je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat
průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za
zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů
z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.
Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky
ãervenec–srpen 2018
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Projekt mezikulturní spolupráce Turnov–Jawor
Po návštěvě polského projektového týmu z Jawora
na Městském úřadu Turnov 22. května 2018 byly
nastartovány přípravné práce k výstavě, publikaci
a pamětní desce.
Zástupci obou měst si vyjasnili své záměry a představu o rozsahu a zaměření výstavy k proměnám
měst Turnova a Jawora a vzájemně se podrobněji
informovali o průběhu dalších aktivit v letošním
roce, zejména oslav chleba a perníku v Jaworu ke
konci v srpna, třídenního setkání partnerských
měst v Turnově na konci září a poslední významné
akce – oslav polské státnosti 11. listopadu.
Ve spolupráci s pracovníky Muzea Českého ráje
již byly navrženy staré fotky významných míst
Turnova pro výstavu a publikaci, které jsou nyní
zaslány k připomínkám do Regionálního muzea
v Jaworu. Po schválení budou zajištěny novodobé
fotky. Polský partner pojal výstavu z hlediska pro-

M· Ma‰ov a M· 28. ﬁíjna
se louãí se sv˘mi
dlouholet˘mi ﬁeditelkami
Město Turnov se oficiálně rozloučilo s ředitelkami Mateřské školy 28. října a Mateřské školy
Mašov, které po dlouholeté praxi odchází na
zasloužený pracovní odpočinek. Při poradě ředitelek turnovských mateřských škol byly dále
představeny nové ředitelky těchto dvou školek.
V rámci porady ředitelek turnovských mateřských škol, která proběhla ve čtvrtek 24. května
2018, se vedení města Turnova oficiálně rozloučilo s ředitelkami MŠ Mašov a 28. října. Obě paní
ředitelky k poslednímu červenci ukončují svou
dlouholetou pedagogickou i řídící činnost z důvodu odchodu do důchodu. Zdeňka Čiháková pra-

pojenosti obou národů v minulosti a vyhledal taková místa v Jaworu. Pro občany to může být velké překvapení, jak je naše minulost i současnost
vzájemně provázána.
Dále byl konzultován návrh pamětní desky
k partnerství obou národů a ke 100. výročí jejich
nezávislosti. Odhalení pamětní desky je plánováno v Turnově na třídenním setkání partnerských
cuje ve školství 42 let, z toho na svém současném
pracovišti již od roku 1988. Funkci ředitelky této
mateřské školy vykonává 26 let, spojila s ní téměř
celý svůj profesní život. Zdeňka Svobodová pracuje ve školství úctyhodných 43 let a pozici ředitelky
Mateřské školy 28. října vykonávala od roku 2000.
Obě dámy patří mezi pedagogy, pro které se stala jejich práce posláním a které své nadšení dokáží přenést v pozitivním slova smyslu na své okolí.
Nejen za to vše jim patří velké poděkování, které
bylo doplněno také předáním pozornosti v podobě
daru a květiny. Vedení města vyslovilo přání, aby
si obě dámy užívaly příjemné chvíle strávené mimo pracovní poměr a aby na svou praxi vzpomínaly v dobrém.
Během porady byly dále představeny nové ředitelky těchto dvou školek. V MŠ Mašov nastupuje
do funkce ředitelky od 1. srpna 2018 paní Věra Ne-

měst a v Jaworu na oslavách polské státnosti.
Nyní se upřesňuje účast našich partnerských měst
a je naděje, že uvítáme hosty kromě z Jawora také
z Alvesty, Niesky, Idar-Obersteinu a OttendorfOkrilly. Projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce
Turnov–Jawor“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16012/0001506 je finančně podpořen Evropskou
unií prostřednictvím Euroregionu Nisa z Fondu
mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Finanční příspěvek
Evropské unie předběžně činí 13 863,05 Euro
z celkových předpokládaných nákladů 16 309,48
Euro. Rovněž aktivity polského partnera získaly
finanční podporu. Projekt je zacílen na posílení
a prohloubení partnerské spolupráce na bázi výměny zkušeností, dobré praxe a poznání historie,
událostí a kultury obou měst a končí v listopadu
2018.
Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov
jedlová a v tom samém termínu nastoupí Lenka
Dékány do funkce nové ředitelky MŠ 28. října.
Velice děkujeme Zdeňce Čihákové i Zdeňce Svobodové za jejich dlouhodobé a kvalitní působení
v turnovských mateřských školách a novým ředitelkám přejeme do budoucna mnoho spokojených
žáků, rodičů i spolupracovníků.

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
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Provoz hﬁi‰È a sportovi‰È o prázdninách 2018
O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu
mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, sportovišť a školních hřišť.
Některá jsou volně přístupná, jiná mají vymezeny
určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je napsána na provozním řádu každého hřiště a úplný
seznam včetně dalších informací je uveden na webových stránkách města – www.turnov.cz, sekce
Sport a volný čas/Provoz hřišť a sportovišť.
Hřiště pod Základní školou Skálova
(Alešova ul.), Prouskova ul.
volně přístupné hřiště
Oranžové hřiště u haly TSC Turnov, Alešova ul.
volně přístupné hřiště
Atletický stadion, Skálova ul.
volně přístupné sportoviště
Běžecký ovál a sektor má moderní a rychlý povrch
s názvem CONIPUR. Ke stadionu patří i vedle ležící vrhačská louka neboli dopadiště kladiva.
Hřiště s umělou trávou, Maškova zahrada
pondělí až neděle 9.00–20.00 hod.
V průběhu provozu koupaliště o prázdninách je
vstup pouze z areálu koupaliště. Bez rezervace je
pro návštěvníky koupaliště zdarma. V případě rezervace za 150 Kč/hod. je hřiště přednostně poskytnuto nájemci. Na hřišti je možné zahrát: malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball.
Informace o pronájmu na pokladně koupaliště.

3boj v‰estrannosti
s Adamem
Tradičně běžela v období května a června série
závodů pro žáky 1. stupně ZŠ - celokrajská atletická soutěž 3boj všestrannosti s Adamem.
V letošním roce se jednalo již o 13. ročník.
Soutěžními disciplínami jsou běh na 50 metrů,
skok do dálky, hod míčkem. V letošním ročníku
žáci 5. tříd vyzkouší nově i štafetu 4 × 60 m.
Organizaci závodů zajišťuje AŠSK pod vedením
Mgr. Karla Štrincla, předsedy Okresní rady AŠSK
ČR pro okres Semily. Součástí seriálu je i závod

K vybavení patří i branky na florbal, házenou a in
line hokej, dále pak sloupky a síť na volejbal a tenis. Děti a mládež – volný vstup dle provozních informací na hřišti. Dospělí se zájmem o pronájem
hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku.

Hřiště za sokolovnou, Turnov-Mašov
pondělí až neděle 9.00–21.00 hod.
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace
poskytne správce hřiště p. Tausig či Restaurace
Sokolovna Mašov)
Hřiště TJ Turnov, Daliměřice – Bezručova ul.
červenec, srpen: pondělí až pátek 14.00–20.00 hod.,
sobota, neděle 9.00–20.00 hod.
objednávky – tel. 739 589 524, Josef Adam 604
109 976; (dlouhodobé rezervace: 481 321 435),
mail: tjturnov@tjturnov.cz
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací plochy 40 × 20 m a kvalitní umělý povrch
Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou,
futsal, florbal, tenis, in line hokej a odbíjenou.
malých závodníků z mateřských škol okrsku
Turnov, který tradičně pořádá MŠ Zborovská.
Letos se zúčastnilo 12 MŠ za účasti 72 dětí.
Ve středu 6. 6. 2018 proběhl na turnovském stadionu okrskový závod pro školy Turnova a výběr
z okolních škol, následovalo okresní finále soutěže dne 13. 6. 2018 a krajské finále 19. 6. 2018.
Oba závody se konaly v Turnově. Zde byla také vyhlášena korespondenční soutěž průměrů třídních
kolektivů – „Pohár hejtmana LK 2018“. Na organizaci závodů se spolupodílejí i žáci 9. tříd a pedagogičtí pracovníci turnovských ZŠ, rozhodčí AC
Turnov, pracovníci SVČ Žlutá ponorka a jako

Základní škola 28. října 18, Turnov
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod.
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hod.
správce hřiště – tel. 731 712 068 (po–pá 8–12 hod.
lze volat na tel. 481 311 640)
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit.
Základní škola Žižkova 518, Turnov
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod.
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod.
správce hřiště – tel. 739 988 748
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace
poskytne správce). Na základě telefonické dohody
je možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit.
Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov
přístup po předchozí telefonické dohodě,
správce hřiště – tel. 778 538 618.
L. Karásková, OŠKS
zdravotnice působí studentky SZŠ Turnov. Od nového školního roku se 3boj stane celostátní soutěží s podporou MŠMT.
M. Marková, OŠKS

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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Nejmen‰í Ïáci se rozlouãili se sv˘mi ‰kolkami
Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov připravil v rámci aktivit Zdravého města
a MA21 tradiční loučení s předškoláky.
V úterý 5. června se v sále Základní umělecké školy v Turnově sešli žáci z turnovských mateřských
škol, aby společně zavzpomínali a rozloučili se
svou mateřinkou, než v září nastoupí jako prvňáčci
na základních škol.
Slavnostního loučení se účastnili žáci z MŠ Jana
Palacha zvaná Výšinka, MŠ 28. října, MŠ Mašov,
MŠ Zborovská zvaná Zelenka MŠ Bezručova známá jako Zámeček a MŠ Alešova se známějším po-

O prázdninách vypukne
ãil˘ stavební ruch
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov představuje část stavebních prací, které se
uskuteční během letních měsíců na městských
budovách.
S prvním prázdninovým dnem nastane změna
v osazenstvu školních budov. Na místo žáků a pedagogů budou ve školních zařízeních působit pracovníci stavebních firem. Na Základní škole
Skálova bude pokračovat započatá výměna dřevěných špaletových oken. Výměna začala již v minulém roce, kdy byly vyměněny okna v rekonstruovaných prostorách sociálního zázemí školy. V letošním roce se bude pokračovat s výměnou oken
v celém třetím nadzemním patře a bude stát 1,8
milionu korun. V chlapecké škole dojde také k výměně plynových kotlů. Základní školu Turnov
v Žižkově ulici čeká také plánovaná výměna oken
ve třech horních podlažích. Výměna v letošním
roce bude stát 2,8 mil. korun. Na ZŠ Žižkova proběhnou také menší úpravy v podobě výměny povrchů PVC podlah ve dvou třídách.
V turnovských mateřských školách dojde k menším úpravám, kterými jsou například výměna
osvětlení ve dvou třídách a dvou hernách v MŠ
J. Palacha nebo výměna rozvodů teplé a studené
vody v suterénu MŠ a ZŠ Sluníčko. Středisko vol26 |
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jmenováním Dřevěnka. Předškolákům byly z rukou místostarostky Petry Houškové a knihovnice
a radní Evy Kordové předány v upomínku na léta
strávená v turnovských školkách pamětní listy
s jejich fotografií.
„Není to jen hezké setkání, které symbolizuje
ukončení předškolní docházky a přípravu do školy, ale je to spojené s další výchovou. Už nyní se těšíme na předškoláky, až po prázdninách dorazí do
velkých škol, kde je bude čekat nové dobrodružství s knížkami a písmenky,“ uvedla Eva Kordová.
V rámci loučení s předškoláky nesměla chybět ani
pohádka, kterou předvedl loutkářský soubor Na

Židli. Pro pobavení i poučení žáčků zazněla pohádka O pejskovi a kočičce.

ného času Žlutá ponorka v Husově ulici se dočká
slibované mineralogické učebny a učebny na keramiku. Stavební práce budou stát 1,9 mil. korun, avšak na pořízení těchto učeben pro využití volného času mládeže se Městu Turnov podařilo získat
příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – integrované projekty CLLD.
Další stavební aktivity na městském majetku se
již netýkají školských budov, avšak budou také
probíhat během letních prázdnin. Letošní rok je
ve znamení výměn oken, a tak i v objektu části historické radnice proběhne výměna oken. Celkové
náklady jsou vyčísleny na 807 tisíc korun. Tato
částka bude částečně hrazena s využitím příspěvku Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Na historické radnici z ulice Antonína Dvořáka byla ještě před
prázdninami dokončena oprava fasády s reliéfy
pomocí speciální plošiny.
Opravy se dočká také střecha městského plaveckého bazénu na Výšince, kde bude před samotnou výměnou fólie na střeše proveden průzkum
stavu střešní konstrukce. V průběhu měsíce června probíhalo také výběrové řízení na dodavatele
plynové kotelny včetně plynové přípojky pro objekt Domova důchodců Pohoda a objekt protější
ubytovny v ulici 28. října. Oba objekty byly doposud vytápěny z kotelny v areálu sousední nemocnice. Rozvody jsou však ve špatném technickém

stavu, a proto bylo přikročeno ke zřízení samostatných kotelen. Práce by měly být zahájeny těsně
před letními prázdninami a předpokládané náklady se pohybují okolo 3,2 mil. korun.

SoutûÏ ve sbûru
vyhrála Z· Ma‰ov
V letošním školním roce 2017/2018 se do soutěže ve sběru papíru a baterií opět zapojili žáci
všech turnovských základních škol. V průběhu
roku se jim podařilo přinést do svých škol celkem 63 026 kilogramů starého papíru a 387 kilogramů použitých baterií.
Nejlepšími sběrači papíru se znovu stali žáci základní školy v Mašově, kterým se podařilo sebrat
134,6 kg papíru na jednoho žáka. Druhá byla základní škola z ulice 28. října, třetí skončila základní škola ze Skálovy ulice.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

ãtvrtek 16. srpna 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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