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RadÛza se vrací
na Stﬁelnici
oblíbená písniãkáﬁka po pûti letech opût v Turnovû > 10

Petr Stanãík
hostem Petra Viziny
uzavíráme leto‰ní sezónu literárních veãerÛ > 13
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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

▼▼▼

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
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úvodní slovo
z obsahu
A pak uÏ tam nezbyl ani jeden

detektivka podle románu Agathy Christie uzavﬁe leto‰ní
abonentní ﬁadu > 9
Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
otevﬁe Festival na Jizeﬁe 2019

turnovsk˘ rodák se vrací na podium letního kina > 9
Ba Naopank ãi Hitmakers

kvûtnová Malá (domácí) scéna zve
na ãtveﬁici koncertÛ > 10
Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ odhalí i osud majitelÛ továrny BartoÀ YORD z Turnova

O pomíjivosti
Vážení čtenáři,
mnohokrát se v tomto vydání Hlasů a ohlasů
Turnovska dočtete, že je něco naposledy, že něco
končí. Poslední Kavárenský kvíz, poslední pořad
O literatuře, poslední Cestovatelský klub. Samozřejmě, poslední jsou pokračování těchto pořadů
jen pro tuto sezónu, v říjnu rozjedeme novou, na
které již intenzivně pracujeme. Ale stejně to zní trochu fatálně, nezdá se vám?
Vždycky když uzavíráme sezónu, máme už sice
plnou hlavu té nové, co přijde na podzim, ale zároveň cítíme, že je konečně šance nadechnout se
a rozhlédnout. Ještě u nás probíhají taneční a celá
řada dalších kulturních pořadů od divadla přes hudbu až po kino a zároveň také příprava na léto (projevující se například intenzivním úklidem letního kina a opravami laviček tamtéž), ale zároveň přichází
čas výjimečných, protože jednorázových projektů,
a je vcelku jedno, že je Kulturní centrum Turnov nepořádá a jen pomáhá při jejich propagaci. Uvnitř
časopisu se tak tento měsíc dočtete například o druhém pokračování akce Příběhy našich sousedů, kte-

V‰echny cesty vedou do ¤íma

symbolickou cestou do ¤íma zakonãíme cestovatelskou
sezónu > 11
rou ve spolupráci s Městem Turnov organizuje společnost Post Bellum. Žáci základních a středních
škol v ní dokumentují vzpomínky a osudy svých
starších spoluobčanů, čímž je nejen zaznamenávají
pro budoucnost, ale (především?) jimi sami sebe
obohacují. V době „postfaktické“, jak se té dnešní
někdy přezdívá, se jedná o výjimečný počin a jsem si
jist, že mladí dokumentaristé budou na tato setkání
dlouho vzpomínat.
Vzpomínat (a obdivovat!) můžeme i při návštěvě
výstavy s prostým názvem Michaela Maupicová.
Galerie Hlavního města Prahy a kurátor Petr Vaňous připravili v pražském Colloredo-Mansfeldském paláci výstavu výběru z tvorby malířky, kterou
řada z vás znala osobně a měla ji ráda. Míša byla
s turnovským kulturním světem velmi spjata, několik
let se starala i o grafickou podobu tohoto časopisu.
Petr Vaňous napsal, že si za dobu svého působení
vypracovala osobitý výtvarný projev „dějové abstrakce“. Moc se mi to slovní spojení líbí, budu o něm
přemýšlet podobně jako o pomíjivosti… A na výstavu vás tímto srdečně zvu.
David Pešek

Fotografická v˘stava
Kozákovské stránû

Kozákov jak jej zachytili fotografové Pavla Biãíková
a Miroslav Trávníãek > 12
In memoriam Michaela Maupicová
(1982–2018)

pozvánka na v˘stavu turnovské rodaãky > 13
Projekt Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ
pokraãuje

druhá svûtová válka, 50. léta, normalizace let sedmdesát˘ch
a dal‰í události oãima místních pamûtníkÛ > 16
Pﬁedstavujeme 64. roãník
Dvoﬁákova Turnova a Sychrova

zahájení festivalu probûhne jiÏ 1. ãervna > 17
Turnovské radniãní listy

zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21
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kulturní pﬁehled
stﬁeda 1. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame
akční/dobrodružný
150 Kč / 135 Kč

ãtvrtek 2. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
18.00 – KC ST¤ELNICE
Koncert orchestrÛ
ZU· Turnov
vstupné dobrovolné
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame
akční/dobrodružný
150 Kč / 135 Kč

pátek 3. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
After: Polibek
drama/romantický
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame
akční/dobrodružný
150 Kč / 135 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Láska na druh˘ pohled
komedie
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame 3D
akční/dobrodružný 170 Kč / 155 Kč
20.00 – KAVÁRNA KUS
Ba Naopank
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

nedûle 5. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
UglyDolls
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
LOVEní
komedie/romantický
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
After: Polibek
drama/romantický 130 Kč / 115 Kč

úter˘ 7. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
A pak uÏ tam nezbyl
ani jeden
Abonentní divadelní představení
v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Soumrak
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stﬁeda 8. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Pokémon:
Detektiv Pikachu
akční/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč – Předpremiéra

ãtvrtek 9. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Pokémon:
Detektiv Pikachu
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

pátek 10. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Trhlina
thriller/mysteriózní 130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame 3D
akční/dobrodružný 170 Kč / 155 Kč

sobota 11. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
UglyDolls
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Adina Atlas
a Peprmintová Slunce
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné
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18.30 – LETNÍ KINO
Michal HrÛza
a Kapela HrÛzy
Festival na Jizeře / koncert
v předprodeji 350 Kč /
na místě 400 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame
akční/dobrodružný 150 Kč / 135 Kč

nedûle 12. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Mia a bíl˘ lev
rodinný/dobrodružný
130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Monetovy lekníny
– magie vody a svûtla
dokumentární
130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Trhlina
thriller/mysteriózní
130 Kč / 115 Kč

pondûlí 13. kvûtna
19.00 – KC Stﬁelnice
RadÛza s kapelou
koncert
v předprodeji 350 Kč /
na místě 420 Kč

úter˘ 14. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Kafarnaum
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stﬁeda 15. kvûtna

sobota 4. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Hledá se Yetti
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Pokémon:
Detektiv Pikachu 3D
akční/dobrodružný
160 Kč / 145 Kč

RadÛza s kapelou vystoupí na Stﬁelnici v pondûlí 13. kvûtna.

18.00 – KINO SFÉRA
V‰echny cesty vedou
do ¤íma
Cestovatelský klub
90 Kč

kulturní pﬁehled
ãtvrtek 16. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
20.15 – KINO SFÉRA
Trojprogram: Wheeldon
/ Sidi Larbi / Pite
Umění v kině / přímý přenos baletu
250 Kč

pátek 17. kvûtna

17.00 – KINO SFÉRA
John Wick 3
akční/krimi
140 Kč / 125 Kč

140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama

pátek 24. kvûtna
130 Kč / 115 Kč

úter˘ 21. kvûtna

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vít Olmer
& Simona Chytrová
Pohovka
200 Kč / 140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
John Wick 3
akční/krimi
140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
·Èastn˘ Lazzaro
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč

sobota 18. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
V oblacích
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
The Beach Bum
komedie
130 Kč / 115 Kč

stﬁeda 22. kvûtna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Petr Stanãík
O literatuře

17.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie
120 Kč / 100 Kč

16.00 – LETNÍ KINO
Majáles 2019
– Zacinkáme znovu

17.00 – KINO SFÉRA
Pokémon:
Detektiv Pikachu
akční/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

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

nedûle 26. kvûtna

19.30 – KINO SFÉRA
Syn temnoty
horor/mysteriózní

zdarma

ãtvrtek 23. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Daddy Cool
komedie
130 Kč / 115 Kč
20.00 – KAVÁRNA KUS
Bigbítek
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

sobota 25. kvûtna
14.30 – KINO SFÉRA
Aladin 3D
dobrodružný/rodinný
160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Daddy Cool
komedie

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Syn temnoty
horor/mysteriózní
140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Teroristka
komedie/drama

130 Kč / 115 Kč

úter˘ 28. kvûtna
19.30 – KINO SFÉRA
Free Solo
Filmový klub

110 Kč / 90 Kč

stﬁeda 29. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Královna zpûvu Ema
Destinová
Turnovský hudební večer
v předprodeji 200 Kč /
na místě 230 Kč

ãtvrtek 30. kvûtna
10.00 – KINO SFÉRA
Co jsme komu
zase udûlali?
komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory

pátek 31. kvûtna
17.00 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební
140 Kč / 125 Kč

nedûle 19. kvûtna

130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Klimt & Schiele
– Erós a Psyché
dokumentární
130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Godzilla II Král monster
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Avengers: Endgame
akční/dobrodružný
150 Kč / 135 Kč
14.30 – KINO SFÉRA
V oblacích
animovaný/rodinný

14.30 – KINO SFÉRA
Aladin
dobrodružný/rodinný
140 Kč / 125 Kč

Rocketman: Po hudební smr‰ti Bohemian Rhapsody vstupuje do kin Ïivotní pﬁíbûh Eltona Johna.

19.30 – KINO SFÉRA
Godzilla II Král monster 3D
akční/dobrodružný
160 Kč / 145 Kč
kvûten 2019
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kino Sféra

Avengers: Endgame

Îeny v bûhu

After:
Polibek

Hledá
se Yetti

UglyDolls

Velkolepé finále superhrdinÛ Marvelu.

Komedie o Ïenách, které se nebojí
vybûhnout ‰tûstí naproti.

Filmová adaptace romantického
bestselleru.

Energick˘ dobrodruh
se vydává nalézt Yettiho.

V mûsteãku Uglyville
je v‰e zvlá‰tní vítáno!

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2019, 182 min., 12+

komedie, âR,
2019, 93 min., MP

2D dabing
st 1. 5. 17.00,
pá 3.5., so 18.5. 19.30
150 Kã / 135 Kã

2D titulky
ãt 2. 5., so 11. 5.
19.30
150 Kã /135 Kã

3D dabing
so 4. 5., pá 10. 5.
19.30
170 Kã / 155 Kã

drama/romantick˘, USA,
animovan˘/rodinn˘, USA,
2019, 106 min., 12+, titulky 2019, 95 min., MP, dabing

ãt 2. 5., ãt 9. 5. – 10.00 / 60 Kã
pá 3. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
– Kino nejen pro seniory
ne 5. 5. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 24. 5. – 17.00 / 120 Kã / 100 Kã

so 4. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2019, MP, dabing
ne 5. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 11. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

FK
Láska na
druh˘ pohled

LOVEní

Soumrak

Pokémon:
Detektiv Pikachu

Trhlina

Zamilovat se jednou nestaãí.

Odmítnutá nevûsta vyráÏí
najít ztracené ‰tûstí.

Konfrontace mladé dívky
s tajemstvím vlastní rodiny.

První hran˘ film s nejslavnûj‰ím Pokémonem!

Populární slovensk˘ thriller
podle skuteãn˘ch událostí.

komedie, Fr., 2019,
117 min., 12+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2019, 100 min., 12+

drama, Maì/Fr., 2018,
144 min., 15+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA/Jap., 2019, MP

thriller/mysteriózní, Svk.,
2019, 111 min., 12+, titulky

út 7. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D dabing st 8. 5. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã – Pﬁedpremiéra
2D titulky ãt 9. 5. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing so 11. 5. – 17.00 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing pá 17. 5. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

pá 10. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 12. 5. – 19.30/ 130 Kã / 115 Kã

so 4. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
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ne 5. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

MP mládeÏi pﬁístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepﬁístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepﬁístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu

kino Sféra

FK
Trojprogram:
Léto
Wheeldon / Sidi John Wick 3
s gentlemanem Larbi / Pite

Mia
a bíl˘ lev

Monetovy lekníny –
magie vody a svûtla

Kafarnaum

Král zvíﬁat jako nejlep‰í kamarád.

Fascinující putování po mistrovsk˘ch
dílech Clauda Moneta.

Pﬁíbûh chlapce, kter˘ Ïaluje rodiãe
za to, Ïe mu dali Ïivot.

Jaromír Hanzlík jako ‰armantní
gentleman v nové komedii.

Pﬁím˘ pﬁenos trojice baletÛ
souãasn˘ch choreografÛ.

Keanu Reeves se vrací
v závûreãné ãásti trilogie.

rodinn˘/dobrodruÏn˘, Fr./Nûm.,
2018, 98 min., MP, dabing

dokumentární, It., 2018,
90 min., MP, titulky

drama, Libanon/Fr./USA,
2018, 120 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, âR,
2019, 98 min., MP

balet, VB, 2019,
195 min., MP

akãní/krimi, USA, 2019,
130 min., 15+, titulky

út 14. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 16. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 23. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 16. 5. – 20.15 / 250 Kã

pá 17. 5. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 19. 5. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

ne 12. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã ne 12. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

FK
V oblacích

The Beach
Bum

Teroristka

·Èastn˘
Lazzaro

Syn temnoty

Aladin

Mávni kﬁídly a rozleÈ
se za dobrodruÏstvím!

Matthew McConaughey jako
bezstarostn˘ milionáﬁ v rau‰i.

Iva JanÏurová bere spravedlnost
do sv˘ch rukou.

Objevování otevﬁeného svûta
po úniku z izolované komunity.

Co, kdyby zázraãné dítû
z oblohy nebyl Superman?

Slavn˘ pﬁíbûh studia Disney
v novém zpracování.

animovan˘/rodinn˘, Nûm.,
2019, 88 min., MP, dabing

komedie, USA, 2019,
95 min., 15+, titulky

komedie/drama, âR,
2019, 95 min., 12+

drama, It./·v˘c./Fr./Nûm.,
2018, 125 min., 12+, titulky

horor/mysteriózní, USA,
2019, 15+, titulky

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2019, MP, dabing

ne 19. 5. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 26. 5. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

út 21. 5. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

so 18. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 18. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 19. 5. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pﬁedloÏení studentského prÛkazu (napﬁíklad ISIC).

ãt 23. 5. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã 3D so 25. 5. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
so 25. 5. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã 2D ne 26. 5. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

kvûten 2019
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FK
Daddy Cool

Klimt & Schiele
– Erós a Psyché

Free Solo

Co jsme komu
Godzilla II
zase udûlali? Král monster

Jak prokázat zodpovûdnost?
ZaloÏit vlastní ‰kolku!

Îivotní pﬁíbûhy, sny a posedlosti
Gustava Klimta a Egona Schieleho.

Pﬁíbûh horolezce, kter˘ jako jedin˘
zdolal masiv El Capitan bez ji‰tûní.

Na francouzské rodiãe ãekají
dal‰í nemilá pﬁekvapení.

komedie, Fr., 2017,
97 min., 12+, dabing

dokumentární, It., 2018,
90 min., MP, titulky

dokumentární, USA, 2018,
100 min., 12+, titulky

komedie, Fr., 2019,
98 min., 12+, dabing

akãní/dobrodruÏn˘, USA, Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA,
2019, 132 min., 12+, titulky 2019, 120 min., 12+, titulky

pá 24. 5. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 25. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

ne 26. 5. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

út 28. 5. – 19.30 / 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 30. 5. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

pá 31. 5. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
2D ãt 30. 5. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 1. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D pá 31. 5. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
ne 2. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

Kultovní monstrum
se vrací s druh˘m dílem.

Rocketman
Îivotní pﬁíbûh hudební
legendy Eltona Johna.

Nepﬁehlédnûte v programu
Série dokumentÛ v˘tvarného umûní
Na jaře uvedeme v kině Sféra trojici vysoce hodnocených dokumentů o slavných světových malířích. Dokumenty budou promítány vždy v neděli
od 17 hodin.
Prvním z nich bude 12. května snímek Monetovy lekníny – magie vody a světla, který nám
představí nejslavnějšího malíře impresionismu
Clauda Moneta. Druhým květnovým dokumentem bude Klimt & Schiele – Erós a Psyché, který
byl vytvořen ku příležitosti stého výročí úmrtí proslulých malířů Gustava Klimta a Egona Schieleho. Oba jsou synonymem „zlaté éry“ Vídně
a oba způsobili ve výtvarném světě revoluci.
Pokémon: Detektiv Pikachu
Nejslavnější Pokémon přichází na filmové plátno!
Pikachu se pokusí pomoci mladému Timovi nalézt jeho ztraceného otce. Film v programu naleznete také v originálním znění s českými titulky,
8|
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Aladin
Studio Disney představuje pod taktovkou režiséra
Guye Ritchieho novou hranou verzi oblíbeného
animovaného příběhu o džinovi a kouzelné lampě
z roku 1992.
Rocketman
Dexter Fletcher, který spolurežíroval fenomén
Bohemian Rhapsody, přichází s životopisným
snímkem o další hudební legendě! Film Rocketman nám odhalí, jak se z původně nenápadného
Reginalda Dwighta stal Elton John.

které nechá vyniknout ikonický hlas Ryana Reynoldse právě v roli Pikachu.

Filmov˘ víkend zná své datum
Také letos se v letním kině uskuteční tradiční
dvounoční maratón se šesti skvělými filmy tohoto
roku. Akce se uskuteční druhý srpnový víkend,
tedy 9.–11. srpna. Předprodej vstupenek, filmový
program a další informace naleznete na webu
www.filmovyvikend.cz koncem června.

Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Divadelní detektivka se v‰ím v‰udy
Divadlo A. Dvořáka Příbram přiveze do Turnova
detektivku podle slavného románu Agathy Christie. Kromě skvělé scénografie se představení může
pochlubit i skvělou hudbou (Zdeněk Dočekal),
v pomyslných rukách příbramského divadla se na
jevišti ze známé detektivky stává psychologický
thriller.
Na začátku byla docela nevinná písnička o deseti
malých černoušcích. A také tajemné pozvání, na
jehož základě se desítka neznámých lidí sejde na

jednom zvláštním ostrově, kde poklidný oběd naruší jakýsi hlas, několikanásobná vražda a obvinění z různých zločinů dob minulých. Hon na zvěř
začíná…

úter˘ 7. kvûtna od 19.30 hodin
A pak uÏ tam nezbyl ani jeden
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Pohovka s Vítem Olmerem a Simonou Chytrovou
Letošní sezónu setkání na Pohovce uzavře herec,
režisér a scénárista Vít Olmer, kterého doprovodí
jeho manželka Simona Chytrová.
Poprvé se spolu setkali v Moskvě, kde Simona
hrála s divadlem Semafor. Psal se rok 1987, a přesto, že je od sebe dělí dvě desetiletí, stali se životními partnery. Pražský rodák Vít Olmer vystudoval DAMU i FAMU, v osmnácti letech stál poprvé
před filmovou kamerou ve filmu Osení. Vidět jsme
ho mohli ve filmech Dívka na zabití, Jako jed či
Bony a klid, na kterém se podílel i režisérsky. Herečka, výtvarnice a producentka Simona Chytrová

pochází z Rychnova nad Kněžnou, od dětství se
věnovala sportovní gymnastice a baletu. V roce
1975 získala titul Mistryně republiky ve sportovní
gymnastice. Později se vrhla na divadelní kariéru,
a především navrhování kostýmů. Večerem provází Josef Klíma.

úter˘ 21. kvûtna od 19 hodin
Vít Olmer & Simona Chytrová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Michal HrÛza zahájí leto‰ní Festival na Jizeﬁe
V sobotu 11. května v letním kině vystoupí turnovský
rodák Michal Hrůza s kapelou. Těšit se můžete na
průřez tvorbou textaře, kytaristy a zpěváka, který
je na české hudební scéně již více než dvacet let.
Festival na Jizeře 2019 zve také na divadelní představení O lásce s Karlem Rodenem a Janou
Krausovou (27. června), stand up Cavewoman,
která vznikla v reakci na veleúspěšnou onemanshow Caveman (25. července) a koncert legendy

české hudební scény Jaroslava Uhlíře (30. srpna).
Vstupenky na všechna představení zakoupíte již nyní
na recepci KC Střelnice nebo na www.kcturnov.cz.

sobota 11. kvûtna od 18.30 hodin
Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
Festival na Jizeﬁe / koncert
letní kino Turnov
v pﬁedprodeji 350 Kã / na místû 400 Kã
kvûten 2019
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RadÛza rozezní Stﬁelnici
Je tomu pět let, co zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a skladatelka Radůza
představovala turnovskému publiku album
Gaia.

práví dojemné příběhy. Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajícím především z české
tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například
v Polsku a ve Francii.

Tentokrát nám se svou kapelou představí průřez
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nejnovějšího alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek.
Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vy-

pondûlí 13. kvûtna od 19 hodin
RadÛza s kapelou
koncert
KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 350 Kã / na místû 420 Kã

Májová Malá (domácí) scéna v kavárnû KUS
V květnu vás zveme na čtveřici koncertů, přijďte
dle libosti nasát rock, punk či bigbeat. Vstupné na
všechny koncerty je dobrovolné!
pátek 3. kvûtna od 20 hodin
Adina Atlas
a Peprmintová Slunce
Adina Atlas a Peprmintová Slunce jsou nábojnice
vystřelená za obzor. Šance, co voní jako peprmint.
Slunce, která nezapadají. Peggy Rabian, když se
znovu vrací domů. Adina Atlas a Peprmintová
Slunce jsou Kenny Hammer, Roman Rath a Pete
Jarský.
sobota 4. kvûtna od 20 hodin
Ba Naopank
Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vznikl

Adina Atlas a Peprmintová Slunce
10 |

| kvûten

2019

pátek 17. kvûtna od 20 hodin
Hitmakers
Naposledy jste je mohli vidět vloni před Střelnicí
v rámci Turnovského léta. V březnu letošního roku trojka rockerů natočila videoklip k písni Blbej
den, který se natáčel právě v prostorách Střelnice.
A na co se můžete těšit? Na vlastní rockovou tvorbu z již vydaných alb Láska jak trám a Světlo zůstane v nás. Ale i na písně z nového alba.
Hitmakers

v reakci na předsmrtnou ztuhlost místní hudební
scény. Každý z jeho úderných songů je jako defibrilační výboj vedený do selhávajícího srdce Českého ráje. Přijďte se osobně přesvědčit o elektrizujícím nasazení, které donutí i ty nejvychladlejší
ležáky vstát a křepčit.

Ba Naopank

pátek 24. kvûtna od 20 hodin
Bigbítek
Do kavárny KUS se vrátí také přední revivalová
kapela hrající poctivý český bigbeat. Mezi hranými písněmi naleznete zejména skladby kapel
Krausberry, Hudba Praha/Jasná Páka, Vítkovo
kvarteto, Tichá dohoda, Krucipüsk či Tři sestry.

Bigbítek

hudební pozvánky / KCT informuje

Vzpomínkov˘ veãer vûnovan˘ Emû Destinnové
Turnovské hudební večery zakončí sezónu 2018 /
2019 jedinečným projektem agentury Arco Diva,
který je věnován vzpomínkám na umělkyni, která
jako první česká operní pěvkyně dosáhla světového
věhlasu.
Hudebně literární večer s mezzosopranistkou
Andreou Tögel Kalivodovou, klavíristkou Ladislavou
Vondráčkovou a herečkou Barborou ŠporclovouKodetovou bude určitě patřit k jednomu z vrcholů
letošní sezóny. Literární část pořadu je koncipována podle knižně vydaných vzpomínek Marie
Martínkové, dlouholeté společnice Emy Destinnové. V podání jedné z našich nejlepších pěvkyň sou-

časnosti uslyšíme hudbu G. Bizeta, A. Dvořáka či
P. I. Čajkovského.
„Je mi velice blízká její srdečnost a upřímnost.
Při bližším prostudování jejího životopisu je mi
sympatické, že vždy dělala věci s vášnivostí, opravdovostí a naplno,“ říká o Emě Destinnové
Andrea Tögel Kalivodová.

stﬁeda 29. kvûtna od 19.30 hodin
Královna zpûvu Ema Destinnová
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 200 Kã / na místû 230 Kã

Uzavíráme sezónu Kavárenského kvízu
Ve čtvrtek 3. listopadu roku 2016 se konal v kavárně KUS první Kavárenský kvíz. Ve čtvrtek 2.
května tak uzavřeme již třetí sezónu soutěžních
podvečerů, které se k naší velké radosti těší neuvěřitelnému zájmu.
Právě pro velký zájem jsme v posledních měsících
byli nuceni zavést pravidlo maximálního počtu 15
týmů, které se mohou soutěžního večeru zúčastnit. Kromě známých tváří jsme často vídali i nováčky a užívali si atmosféry jedinečných večerů.

V květnu nás před letní pauzou čeká poslední
Kavárenský kvíz. Těšíme se na vás a nezapomeňte
své týmy nahlásit předem na emailové adrese weissova@kcturnov.cz. Kompletní pravidla naleznete na www.kcturnov.cz.

ãtvrtek 2. kvûtna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
zdarma

V‰echny cesty vedou do ¤íma
Nevšední cestovatelské zážitky poutníka Patrika
spojené s recitací básní i zpěvem nám přiblíží nový
pohled na cestování. Přijďte s námi i vy uzavřít letošní cestovatelskou sezónu!
Pro Patrika je nejdůležitější cesta a lidé či zážitky, které na ní potká. Patrika Kotrbu si možná pamatujete
z loňské přednášky o cestě do Santiaga de Compostela. Tentokrát bude řeč o cestě do Říma, pěším cestování Evropou, které dalo dohromady 7 000 kilometrů

a 3 roky na cestách. Patrik spával na schodech pod
portály raně gotických bazilik, trávil dny v románských
katedrálách… a prostor i čas ztrácely svůj význam.

stﬁeda 15. kvûtna od 18 hodin
V‰echny cesty vedou do ¤íma
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã
kvûten 2019
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Kozákovské stránû M. Trávníãka a P. Biãíkové
Výstava „Kozákovské stráně“ je tvořena souborem fotografií Pavly Bičíkové a Miroslava Trávníčka, dvou fotografů a cestovatelů, kteří žijí právě
na Kozákově.

kde už několik let fotografuje krásu skal na úbočí
kopce.

V průběhu let na svých fotografiích zaznamenali
kozákovskou krajinu v proměnách času. Na snímcích zachytili neskutečné výhledy z vrcholu hory
do Českého ráje, do Krkonoš, do Jizerských hor.
Výstava vznikla jako hold kopci, který jim je inspirací pro cesty do cizích krajin a zároveň domovem, kam se vždy rádi vracejí.
Fotograf Miroslav Trávníček vyrůstal na Moravě,
fotografovat začal sice už v mládí, ale vážněji až
při svých horolezeckých výpravách do Tater,
Karpat a na Kavkaz. Fotografoval krásy Islandu,

Skandinávie, Irska a Ruska. V současné době vede
kroužek mladých fotografů ve Středisku volného
času Žlutá ponorka v Turnově. Ve volném čase
hraje divadlo s ochotníky spolku Máj v Tatobitech.
Žije s manželkou v osadě Bačov na Kozákově,

Pavla Bičíková je vášnivou fotografkou a cestovatelkou. O své zážitky z cest po celém světě i o své
fotografie se dělí na cestovatelských přednáškách,
které spatřily již tisíce diváků po celé České republice. Její velkou láskou je Český ráj. Dnes se věnuje převážně fotografii a přednáškové činnosti. Ve
všech ročních obdobích, za svítání nebo se soumrakem, za sluníčka, za deště i v bouřce se vydává
s fotoaparátem na svá zamilovaná místa a snaží se
zachytit na fotografiích genia loci známých i méně
známých míst Českého ráje.
V˘stava byla zahájena 30. dubna a v prostorách KC Stﬁelnice
bude ke zhlédnutí do 4. ãervna.

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
úter˘ 7. kvûtna 2019 – A pak už tam nezbyl ani jeden
(abonentní divadelní představení) 320 Kč
sobota 11. kvûtna 2019 – Michal Hrůza a kapela
Hrůzy (koncert) 350Kč
pondûlí 13. kvûtna 2019 – Radůza s kapelou
(koncert) 350 Kč
stﬁeda 15. kvûtna 2019 – Všechny cesty vedou
do Říma (Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 16. kvûtna 2019 – Trojprogram: Wheeldon/
Sidi Larbi/Pite (přímý přenos baletu) 250 Kč
úter˘ 21. kvûtna 2019 – Vít Olmer a Simona
Chytrová (Pohovka) 200 Kč / 140 Kč
stﬁeda 29. kvûtna 2019 – Královna zpěvu Ema
Destinnová (Turnovský hudební večer) 200 Kč
úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč
úter˘ 18. ãervna 2019 – Vandráci Vagamundos
(cestopis) 280 Kč
12 |
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pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

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

ãtvrtek 27. ãervna 2019 – O lásce
(divadelní představení) 390 Kč
ãtvrtek 25. ãervence 2019 – Cavewoman
(divadelní představení) 390 Kč
pátek 30. srpna 2019 – Jaroslav Uhlíř
(koncert) 400 Kč
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice, tel.: 481 322 083, 733 668 128

Zasílání novinek pﬁímo
na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první? Tak zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!
Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami
a dalšími informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail
můžete na www.kcturnov.cz, kde stačí kliknout na
„novinky emailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“
a e-mailovou adresu zde vyplnit.
Sledujte nás také na instagramu kcturnov
a kino_sfera.

KCT informuje

Mí‰a ráda tenis – Nedohran˘ gem
pro housle a fagot
Galerie Hlavního města Prahy a kurátor Petr
Vaňous připravili v pražském Colloredo-Mansfeldském paláci výstavu výběru z tvorby Michaely
Maupicové (1982–2018), kterou budete moci
navštívit od 8. května do 25. srpna 2019.

kluzivní grafické podobě představuje reprezentativní průřez její tvorbou. Mimořádnou a krásnou
knihu si budete moci zakoupit v Antikvariátě
Bartůněk a pro zájemce bude k dispozici na začátku května.
Vernisáž výstavy Michaela Maupicová se koná
v úterý 7. května v 18 hodin v pražském ColloredoMansfeldském paláci.
Na vernisáži provedou houslistka Jana Kubánková a fagotista Tomáš František volné hudební
improvizace podle vybraných výtvarných děl
Michaely Maupicové.
Další skladbu, kterou tam uslyšíte, nachystal
skladatel Martin Hybler. Její název je v titulu této
pozvánky a zachytil, že je to nedohraný životní
příběh vášnivé milovnice tenisu…

Michaela si vypracovala osobitý výtvarný projev
odrážející její bezprostřední živelnost, proudění
nádherných, překvapivých a mnohdy provokativních nápadů, kterých byla krásným zdrojem,
a kterými nás neustále přitahuje ke své tvorbě.
Mimo jiné několik let vytvářela originální výtvarnou a grafickou podobu HOTu.
Michaeli přátelé a její životní partner Vladimír
Véla pro vás navíc připravili výpravnou knižní monografii Michaela Vélová Maupicová, která v ex-

Petr Stanãík uzavﬁe ãtvrtou sezónu
literárních veãerÛ
Český spisovatel, básník, prozaik, esejista, dramatik a textař Petr Stančík se narodil roku 1968
v Rychnově nad Kněžnou do učitelské rodiny.
Vysokoškolská studia na pedagogické fakultě ani
na DAMU nedokončil.
Pracoval jako učitel a posléze televizní režisér na
volné noze. Od roku 1995 se živí jako tvůrce a poradce v oboru komerční i nekomerční komunikace. Žije v Praze.
Knižně Stančík debutoval svazkem Obojí pramen (1992), pseudomýtickým vyprávěním na pomezí poezie a prózy.
Tuto „barokní fantasy“ zalidnil rytíři, mnichy či
„správkyní labyrintu“ a provanul ozvěnami hermetismu a symbolismu. Místy archaizující jazyk
libující si v četných neologismech se stal i do budoucna jeho výsostným znakem. A stejně tak i silný fantazijní akcent.

ricky laděný, trefný a současně potřeštěný román
Mlýn na mumie (2014), jehož hlavním hrdinou je
komisař Durman, něco mezi Nickem Carterem
z filmu Adéla ještě nevečeřela a Casanovou, který
vyšetřuje řádění prvního sériového vraha v dějinách zemí Koruny české v roce, kdy se roztiká
opravený staroměstský orloj, Smetana uvádí Branibory v Čechách a Tyrš vychvaluje prostná, získal
Petr Stančík v roce 2015 cenu Magnesia Litera
v kategorii próza.
Nominaci na stejnou cenu získal v letošním roce i jeho zatím poslední román Nulorožec.

Následoval Admirál čaje (1996), o němž Jiří
Suchý prohlásil, že jeho autor má tu nejzávratnější fantazii, se kterou se kdy setkal. Za svůj histo-

stﬁeda 22. kvûtna od 19 hodin
Petr Stanãík
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
kvûten 2019
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v kvûtnu:
dennû kromû pondûlí od 9–17 hodin
4. dubna–30. ãervna, V˘stavní sál
Zkamenûlé stopy aneb
po stopách dávn˘ch ÏivoãichÛ
Po stopách dávných živočichů z minulých geologických dob se mohou vydat návštěvníci neobvyklé výstavy. V horninách z dávných geologických
dob zůstaly někdy uchovány kromě klasických
zkamenělin i stopy po různých činnostech organismů a jejich životních projevech, které označujeme jako ichnofosilie („ichnos“ znamená stopa).
11. dubna–19. kvûtna, Klenotnice
Jozef Soukup (1919–2004),
glyptik, ‰perkaﬁ, skláﬁ a medailér
Výstava ke stému výročí narození významného
českého výtvarníka, rodáka z Přepeř u Turnova.
Výstava z díla klasika moderní české glyptiky

a šperku tak bude nepochybně jedním z vrcholů
letošní výstavní sezóny.
9. dubna–9. ãervna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Jiﬁí Plátek – Umûlecké kniÏní
vazby
U příležitosti 90. narozenin uměleckého knihaře
Jiřího Plátka připravilo Muzeum Českého ráje výstavu, která je soubornou retrospektivou jeho
výtvarné práce.
Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava je zasazena do historického sklepení turnovského muzea a seznamuje návštěvníka přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných
exponátů, s jevem luminiscence, tedy světélkováním.
Akce:
Geologické exkurze
Podrobnosti k exkurzím najdete na webových

stránkách muzea: www.muzeum-turnov.cz
Rezervace nutná na adrese: bubal@muzeum-turnov.cz
3. 5. – Není žula jako žula
19. 5. – Výprava za nejlépe zachovanou sopkou
v Čechách
Mezinárodní den muzeí
Muzeum Českého ráje v Turnově / Dlaskův statek
v Dolánkách u Turnova / 18. 5. 2019
Vstup zdarma

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Otevﬁeno dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hodin
„Zrození, Ïivot, smrt“
Návštěvníci budou prostřednictvím expozice seznámeni s životním cyklem tradičního lidového
prostředí a jeho zlomovými okamžiky.

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz,
info@ponorkaturnov.cz,
tel. 722 642 287
úter˘ 14. kvûtna od 17 hodin
Jarní pﬁehlídka v Ponorce
Společná besídka kroužků Irských tanců, Streetdance, divadelního a kytarového kroužku.
Budova Îluté ponorky, Husova 77
ãtvrtek 16. kvûtna od 18 do 22 hodin
Malba grafickou barvou
Výtvarná dílna pro dospělé. Malujeme různými
pomůckami (špachtle, válečky, houbičky, hadříky
apod.).
Kapacita 8 osob, cena 300 Kč. Prosím případné
zájemce, aby zaslali závaznou rezervaci na adresu
ladicka@email.cz.
V˘tvarná dílna Îluté ponorky
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úter˘ 21. kvûtna od 8.30 hodin
Pohár âeského rozhlasu v atletice
Krajské finále atletických závodů pro základní školy.
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
úter˘ 28. kvûtna od 8 hodin
Atletické skotaãení pro nejmen‰í
Sportovní a pohybové hrátky pro děti v rámci
Memoriálu Ludvíka Daňka
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
sobota 8. ãervna od 14 hodin
Den dûtí s Ponorkou
Slavíme Den dětí (bez odhledu na věk). Skákací
atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé. Akci realizujeme ve spolupráci s mnoha spřátelenými organizacemi z Turnova i okolí.
Park za letním kinem

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz,
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe infocentra)

2. dubna–29. kvûtna
Turnov pro Turnov
– Petra Jiro‰ová
Rozmanitost, historie, detaily a kouzlo Turnova za
hledáčkem fotoaparátu. Vstupné zdarma.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v květnu: denně kromě pondělí od
9–17 hodin, o svátcích 1. a 8. května je synagoga
otevřena!
6.–30. kvûtna
Masaryk a Svatá zemû
Výstava Masaryk a Svatá země, zapůjčená z Velvyslanectví Státu Izrael, představuje mnohdy dosud nepublikované fotografie a archivní materiál
z návštěvy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
do Svaté země v roce 1927. Zároveň osvětluje jeho
výjimečný vztah k židovství. Vernisáž výstavy pro-

běhne 6. května od 16 hodin za účasti pana
Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České
republice. V rámci vernisáže vystoupí kytarista
a učitel ZUŠ Turnov Petr Kostka.

na Valdštejně Máchův Máj v melodramatickém
ztvárnění hudebního skladatele, režiséra, dramaturga a pedagoga Zdeňka Zahradníka. Vstupné:
100 Kč.

12. kvûtna od 17 hodin
Îidovské housle klasického
repertoáru
Koncert houslistky Jany Kubánkové, jehož program bude založen na prezentaci děl židovských
autorů pro klasické sólové housle. Houslistku na
klavír doprovodí Martin Hybler. Vstupné 100 Kč.

18. kvûtna 9.30–17.00 hodin
Vald‰tejnská pouÈ
Na hradě bude pro návštěvníky připraven kulturní a zábavný program, v předhradí pak stánky
s řemeslnými výrobky a regionálními produkty.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v kvûtnu: dennû mimo pondûlí
od 9.30–16.30 hodin (poslední vstup do hradu v 16.30),
mimoﬁádnû otevﬁeno i 29.–30. 4. a 6. 5., o svátcích 1. a 8. kvûtna
je hrad také otevﬁen.
1. kvûtna od 14 hodin
Máj na Vald‰tejnû
Již po devatenácté zazní ve svátečním odpoledni

24. kvûtna 19.00–21.30 hodin
Noc kostelÛ na Vald‰tejnû
Celorepubliková akce, k níž se kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně opět připojuje zajímavým hudebním programem a netradiční prohlídkou kaple. Letos bude vzácným hostem operní
pěvkyně a sopranistka Iveta Hejduková.
26. kvûtna od 14.00 hodin
Varhanní koncert ZdeÀky
Neãesané a jejích ÏákÛ
Po třech letech se na Valdštejn opět vrací paní
Zdeňka Nečesaná, vedoucí varhanního oddělení
ZUŠ z Mladé Boleslavi.
kvûten 2019
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Dal‰í objevené pﬁíbûhy turnovsk˘ch pamûtníkÛ
Druhá světová válka, 50. léta, normalizace let sedmdesátých i pokračující represe do konce osmdesátých let. Tato historická témata poznávají díky životním příběhům žáci základních škol a studenti
gymnázia v Turnově.
V druhém ročníku projektu Příběhy našich sousedů děti dokumentaristicky zpracovávají výše zmíněné události, tak jak je prožili místní pamětníci.
Týmy žáků ze ZŠ Skálova se tak dozvěděly, že
nadaný botanik Kamil Tyrychtr nesměl jít na
střední školu ještě těsně před rokem 1989. Paní
Květoslavu Wodzikovou vystěhovali během jediného dne, jejich továrna Bartoň YORD čítala
osmdesát zaměstnanců. Pan Miroslav Flanderka
živě vyprávěl o mobilizaci i konci války. Paní Věra
Skrbková popsala žákům ze ZŠ Žižkova, jak její
otec za války na poště pálil dopisy adresované gestapu. Druhý žižkovský tým objevil příběh paní

Hany Šimonové. Rodina po heydrichiádě ukrývala členy protifašistického odboje a otci se podařilo
zachránit Rovensko pod Troskami před vyhlazením. Pan František Sedláček vyprávěl chlapcům
z gymnázia, že jako skaut nemohl vstoupit do

Státní zámek Sychrov

Kulturní akce:

tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

4. – 5. kvûtna od 10 do 18 hodin
IX. Svatební dny
na zámku Sychrov
Pro všechny, kteří plánují svatební obřad na zámku Sychrov, proběhne tzv. svatební den, kdy si budete moci prohlédnout zámecké prostory slavnostně nazdobené a připravené pro obřad.

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 harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů, které České republice
věnoval turnovský rodák, pan František Khynl.
Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.
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4. kvûtna od 18 hodin, oranÏérie
Koncert – Oblíbená hudba
RohanÛ a Clam-GallasÛ
Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, Roman Malý
– klavírní doprovod, Miloš Kadlec – průvodní
slovo.
Na programu jsou díla L. van Beethovena, W.
A. Mozarta nebo A. Dvořáka.
Jednotné vstupné 150 Kč. Koncert se koná
v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů –
Gallasové a Clam-Gallasové.
Vzhledem ke kapacitě oranžérie doporučujeme
zakoupit vstupenku přes www.evstupenka.cz

KSČ, což ho stálo zaměstnání pilota. Dívky z gymnázia se dozvěděly od pana Dalibora Sehnoutky,
že stačilo vystoupit proti invazi vojsk v roce 1968,
a už byl vyhozen ze zaměstnání.
Na slavnostní veřejné prezentaci v sále SUPŠ,
ve Skálově 373, 21. května 2019 v 16 hodin děti
představí před spolužáky, pamětníky, učiteli, zástupci města, Post Bellum a dalšími hosty výsledky své půlroční práce. Natočené příběhy budou
zveřejněny na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz
Projekt realizuje město Turnov ve spolupráci
s neziskovou organizací Post Bellum, Jak se kriticky ptát, jak zpracovat příběh a poutavě ho vyprávět, učí lidé z Post Bellum ve školách od roku
2012.
Regionální koordinátorka projektu:
Vendula Kubín, 736 646 016, vendula.kubin@
postbellum.cz
25.–26. kvûtna od 9 do 16 hodin
Pohádkov˘ park
Akce k Mezinárodnímu dni dětí plná her a soutěží
s pohádkovými bytostmi.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

ZU· Turnov

nám. âeského Ráje 5, Turnov, tel. 481 322 767
www.zusturnov.cz
ãtvrtek 2. kvûtna od 18 hodin, velk˘ sál KC Stﬁelnice
Koncert orchestrÛ ZU· Turnov
Na koncertě vystoupí tři smyčcové orchestry, dechový orchestr, Big band a kytarový orchestr.
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.
ãtvrtek 16. kvûtna od 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov
Koncert ÏákÛ ZU·
Další pokračování cyklu koncertů žáků školy.
Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich žáků hudebního a případně i literárně dramatického
oboru. Vstupné dobrovolné.
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64. roãník hudebního festivalu DvoﬁákÛv
Turnov a Sychrov
Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční
připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém
ráji. Letos se chystá již 64. ročník, který opět v původním duchu pořádá Spolek přátel hudebního
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Slavnostní
zahájení proběhne již v sobotu 1. června.

Slavnostní koncert k 20. výročí Interpretační hudební dílny mladých

I letos uvede festival koncerty hned v několika
městech Libereckého kraje. Nedílnou součástí je
rovněž Interpretační hudební dílna, která letos
oslaví 20. výročí, a proto jí budou věnovány hned
dva slavnostní koncerty.

sobota 15. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Závûreãn˘ koncert frekventantÛ
Interpretaãní hudební dílny mlad˘ch

sobota 1. ãervna od 18 hodin
Zámecká galerie Státního zámku Sychrov
Recitál Jaroslava Svûceného
a Karolíny Îmolíkové

ãtvrtek 13. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Recitál Romana Janála
Slavnostní koncert k 20. výročí Interpretační hudební dílny mladých

nedûle 16. ãervna od 18 hodin, Kostel sv. Jakuba v Îel. Brodû
Varhanní recitál Evy Bublové

Jaroslav Svûcen˘

sobota 22. ãervna od 18 hodin, Podje‰tûdské muzeum âesk˘ Dub
Zámecké saxofonové kvarteto
Josefa Îemliãky

úter˘ 11. ãervna od 19.30 hodin, Kulturní centrum Golf Semily
Zámecké saxofonové kvarteto
Josefa Îemliãky

stﬁeda 12. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Recitál Leo‰e âepického, Michala
KaÀky a Tomá‰e Ví‰ka

Další a podrobnější informace naleznete již brzy na
www.dvorakuvturnovasychrov.eu a také v červnovém čísle HOT.

Galerie Granát

Květuše Burešová
Je členkou mladoboleslavské skupiny malířů VLNA a Sdružení výtvarníků ČR. Navštěvovala kurzy malby u malířky Jolany Čechové a figurální

malby u ak. malíře Ildara Youssupova. Prvotinami
v její tvorbě byly v devadesátých letech miniatury
krajin olejem a akvarely s motivy přírody a květin.
Oblíbila si olejomalbu, kterou lze krásu a barevnost krajiny, květin, stromů a všeho kolem vyjádřit co nejvěrněji. Tvorba je realistická, ale snaží se
do obrazu vnést svůj pohled a své vnímání malovaného tématu.

námûstí âeského ráje 4
tel.: 481 325 989, 737 206 691
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti ve výkladu odborného průvodce o těžbě
a zpracování českého granátu. Přijďte se podívat
i na jeden z největších českých granátů o průměru
7,5 mm vážící 0,7g. Obdivovat můžete i prestižní
cenu pro zpěváky „Český slavík“.
Výstavy:
duben–kvûten
Snová realita
Společná výstava Květuše Burešové a Zuzany
Muzikant-Jeřábkové

Zuzana Muzikant-Jeřábková
Od školních let byla její zálibou kresba a malba.
Docházela do ZUŠ k ak. malíři Stanislavu Kovářovi, kde získala základy výtvarné činnosti. Je
členkou mladoboleslavského sdružení umělců
VLNA a Sdružení výtvarníků ČR. V současné době navštěvuje hodiny figurální malby u Ak. malíře
Ildara Youssupova. Obrazy pojímá svou formou,
a i když se většinou jedná o realistické náměty, její
zpracování dává obrazu abstraktní nádech.
kvûten 2019

|

| 17

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov
úter˘ 7. kvûtna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Rumunsko – divoké, spontánní
a pestré
Cestovatel a etnograf Ondřej Landa bude přednášet o rumunské přírodě, venkově a kultuře, u příležitosti letošního předsednictví Rumunska v EU.
nedûle 12. kvûtna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna dáreãková, kytiãková
a tiskaﬁská
Dárečky pro maminky k svátku matek, doplněné
výrobou kytiček, přání a šperků.
úter˘ 14. kvûtna od 9 hodin, Mûstská knihovna Semily
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
– regionální kolo Semily
Regionální kolo 16., ročníku přehlídky v umění
vyprávět se koná na počest Eduarda Petišky,
Františka Nepila, Ivony Březinové a dalších kmenových spisovatelů nakladatelství Albatros k 70. výročí vzniku tohoto nakladatelství. Z místního kola
postupují nejlepší vypravěči ve věku od 6 do 18 let.

pondûlí 20. kvûtna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 22. kvûtna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Na vrchol Pyrenejí
Slovem i obrazem provede posluchače pyrenejskou flórou a faunou cestovatel a autor autentických fotografií Mgr. Jan Bubal, geolog a mineralog turnovského muzea. Zachytil poutavě věčný
boj člověka s přírodou a dosažení posledních neosídlených míst na naší planetě ve vysokých horách. Určeno pro obyvatele penzionu a další zájemce z řad veřejnosti.
úter˘ 21. kvûtna od 16 hodin, areál Letního kina
Majáles 2019 – Zacinkáme znovu
Podruhé se organizace již tradičního Majálesu
ujal Parlament mládeže, v roce, kdy náš stát slaví
výročí významného předělu. Průvod v retro kostýmech zaměřených zejména na 80. léta vyjde v 15
hodin ze starého autobusového nádraží a vyústí
v letním kině, kde v 16 hodin začne kulturní program. Vystupující hudebníci a divadelníci budou
jak z místních základních a středních škol, tak
z řad profesionálů, všichni z blízkého okolí.
Majálesem si připomeneme kromě oslav jara
a mládí také sametovou revoluci, a to s králem

Majálesu, turnovským rodákem Petrem Kučerou,
sametovým revolucionářem.
Součástí zábavy v letním kině bude také charitativní módní přehlídka, kterou připraví organizace ADRA. Akce je určena celým rodinám a všem
generacím, ale zejména mládeži: mládeži přístupno!
ãtvrtek 23. kvûtna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova
Zdraví, psychika a voda
Jak spolu souvisí tato témata, co můžeme udělat
pro své zdraví, psychosomatika, význam vody pro
zdraví a další témata přiblíží ve své přednášce
Lucie Krákorová, Natur apatyka.
ãtvrtek 23. kvûtna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Spisovatel Vítûzslav Jare‰
na nádraÏí
Pražský spisovatel Vítězslav Jareš se zaměřuje zejména na thrillery a kriminální romány. Několik
jeho věcí bylo dokonce zfilmováno, případně jsou
v realizaci. Do Turnova přijede představit svoji úplnou novinku s názvem Zavěšená pizza.
úter˘ 28. kvûtna od 19 hodin, dÛm Na Sboﬁe
Veãer na Sboﬁe – Veãer slova
a hudby
Benefiční pořad k 85. narozeninám literárního
vědce a tvůrce řady pořadů o regionálních osobnostech Turnovska a Českého ráje PhDr. Vlastislava Hnízda, DrSc. Pozvání přijala řada hostů
a spolupracovníků jako například manželé Eva
a Bohuslav Lédlovi, houslistka Jana Kubánková,
houslistka Jaroslava Petrásková, hudební skladatel a klavírista Martin Hybler, kytarista Petr
Kostka, flétnistka Monika Szantó a další hosté.
Průvodní slovo Eva Kordová.
ãtvrtek 30. kvûtna od 18 hodin, sálek ICM
Na kole pﬁes Afriku
Cestovatelský čtvrtek tentokrát o dobrodružné
cestě na kole přes Afriku z marockého Tangeru až
do Kapského Města v JAR. Vyprávět bude cestovatel Tadeáš Šíma.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov
www.naruc.cz, naruc@naruc.cz

Meditace v pohybu, který umožňuje dostat se do
lepšího kontaktu se sebou a svými energiemi.
Cena 70 Kč.

ãtvrtek 2. kvûtna (ãas dle objednání)
ãtvrtek 9. kvûtna (ãas dle objednání)
Zdravé nohy
Prevence kožních onemocnění nohou s pedikérkou Eliškou Richtrovou. Rezervace na tel.: 608
968 795 nebo v CPR Náruč

stﬁeda 8. kvûtna od 17 hodin
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel.

pátek 3. kvûtna od 15 hodin
Dynamická meditace

úter˘ 14. kvûtna, od 9.30 a 10.30 hodin
KdyÏ konãí rodiãovská dovolená…
Jak zvládnout návrat do zaměstnání?

úter˘ 14. kvûtna, od 16 hodin
OkamÏik zrození
Povídání o porodu s laktační poradkyní a porodní
dulou Martinou Mameou Peukerovou.
Cena 100 Kč.
stﬁeda 15. 5 kvûtna od 15 do 18 hodin, BB Baby restaurant
Den rodiny
Odpoledne plné zábavy pro celou rodinu.
ãtvrtek 16. kvûtna, od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání
Více informací na tel.: 775 964 311
pátek 17. kvûtna, od 10 hodin
Temperamenty dûtí
Mnohé můžeme docílit výchovou, ale temperament si již přinášíme na svět. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.
stﬁeda 22. kvûtna, 9-12 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Veronikou Udeaja. Objednání na tel. 728 328 452
nebo v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 22. kvûtna, od 10 hodin
KdyÏ nám dûti stÛÀou…
Od nachlazení, horečky, různých vyrážek a střevních potíží až po noční strašáky jako je bronchitida a laryngitida.
Beseda o nemocech malých dětí a jejich léčbě
s pediatričkou a maminkou MUDr. Pavlou Švagerovou.
stﬁeda 29. kvûtna, od 10 hodin
Maminky maminkám – voskovka,
pastelka, ‰tûtec
Beseda o jemné motorice a jejím vývoji.
Změna programu vyhrazena.
kvûten 2019
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ohlasy / inzerce

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Aktuální termíny
27. 5. a 3. 6. – Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ (akreditovaný seminář)
Letní pﬁímûstské tábory VCT
Expedice z planety Z (29. 7.–2. 8., areál Klubu
lyžařů ve Struhách)
Tábor plný dobrodružství a objevů určený pro
kluky i holky ve věku 7–14 let. Cena 2 700 Kč
Hledáš pravé prázdninové dobrodružství?
Chceš poznat, co tě skutečně baví?
Hledáme právě tebe! Připoj se k naší meziplanetární expedici, která v celotáborové hře procestuje
celou sluneční soustavu. Z modrozelené Země se
vydáme k šedému Merkuru, který skrývá technická

20 |

| kvûten

2019

tajemství, včetně robotů nebo zapeklitých logických úloh pro chytré hlavy objevitelů. Bílá Venuše
odhalí naše výtvarné a rukodělné nadání.
Zjistíme, v čem se rudý Mars liší od Země. Jupiter
a Saturn se utkají ve sportovním klání, kde každý
člen výpravy ukáže své pohybové schopnosti.
Neptun s Uranem nás provedou vodním i vzdušným světem s napínavými pokusy a fyzikálním bádáním. Celý týden bude ve znamení spolupráce,
nových kamarádů, objevů a prázdninové zábavy.
Těšíme se na tebe!
Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl pátý
V letech 2008 až 2009 pokračoval boom kurzů pro
veřejnost, v podzimních semestrech jsme vzdělávali kolem 250 klientů. Největší zájem se soustřeďoval na různé IT kurzy. Začali jsme vyučovat čínštinu a francouzštinu. Otevřeli jsme první kurzy

pro žáky – Angličtinu za školou a Cizí jazyky za
školou. Napsali jsme první projekt pro nadané žáky – Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky, založili Klub anglického jazyka a v projektu Systém zvyšování kvality anglického jazyka
jsme zaměstnali dvě rodilé mluvčí pro ZŠ a SŠ.
Nabízeli jsme 8 rekvalifikačních programů a za
dva roky proškolili 143 sociálních pracovníků.
Vzhledem k obtížnější ekonomické situaci jsme
školili ve firmách v projektu Vzdělávejte se! výpočetní techniku, angličtinu a němčinu – celkem bylo
odučeno 1039 hodin. Pro úřady práce jsme zorganizovali 10 motivačních kurzů pro nezaměstnané.
Intenzivně jsme spolupracovali ve dvou projektech se sociálním odborem a sociálními službami
v Turnově. V roce 2008 k nám nastoupila jako organizační manažerka Mgr. Alena Jandíková.
Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2019

Základní tarify vstupného
na koupali‰tû v areálu
Ma‰kova zahrada na rok 2019
Tarify na rok 2019
cena
Dospûlí
120 Kã
Zlevnûná 1 pro dûti, mládeÏ, studenty a dÛchodce 80 Kã
Zlevnûná 2 nebo skupina
50 Kã
Dûtská do 120 cm
20 Kã
Rodinná sleva pro dítû za doprovodu dospûlého
40 Kã
Odpolední po 15.00 hod. dospûlí
90 Kã
Odpolední po 15.00 hod. zlevnûná 1
50 Kã
Odpolední po 15.00 hod. zlevnûná 2 nebo skupina 40 Kã
Veãerní
60 Kã

Areál Ma‰kova zahrada zavádí
ãipové karty se spoustou v˘hod
Turnovští radní schválili nový ceník vstupného do sportovně rekreačního areálu Maškovy zahrady.
Navýšení ceny vstupného budou pravidelným turnovským návštěvníkům kompenzovat čipové karty.
Nejen, že zaplatí méně oproti jednorázovému vstupnému, ale také nebudou muset čekat fronty u pokladny.

Čeká je volný průchod turniketem. S otevřením venkovního koupaliště se předběžně počítá na konci
května. Bude však záležet na počasí.

Systém ãipov˘ch karet Mûstské
sportovní Turnov, s. r. o. – obecná
pravidla
• Čipová karta se prodává za 50 Kč a stává se majetkem návštěvníka
• Na pokladně návštěvník zaplatí v hotovosti nebo
platební kartou a na čipovou kartu mu pokladní
nahraje odpovídající kredit
• Prodáváme dva druhy čipových karet – základní
tarif a zlevněný tarif
Jak ãipová karta funguje
• Na čipovou kartu na pokladně převedeme vaši
hotovost, karta se stane vaší elektronickou peněženkou pro vstupy na koupaliště i na zimní stadion v areálu Maškovy zahrady
• První nabití platí dospělí (základní tarif) 500 Kč,
děti, mládež, studenti a důchodci zlevněný tarif
250 Kč

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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov.
kvûten 2019
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• Každé další nabití platí základní tarif min.
200 Kč, zlevněný tarif min. 100 Kč
• Vstupy bez front u pokladny, pouhé pípnutí při
průchodu turniketem zajistí zaplacení vstupného podle času stráveného v areálu
• Při odchodu je nutné opět projít turniketem a zaznamenat tak čas odchodu z areálu
Ceník vstupného v pﬁípadû
pouÏití ãipové karty
Při vstupu do areálu Vám systém odečte vždy první čtyři hodiny – viz ceník níže. Následně bude
odečteno za každých započtených patnáct minut
dle sezóny a kategorie.
Koupali‰tû Ma‰kova zahrada

Hlavní sezóna
Dospûlí Zlevnûn˘
(základní)
tarif
Vstupné za první 4 hodiny (0–240 minut) 70 Kã
50 Kã
Cena za kaÏd˘ch dal‰ích 15 minut navíc
1 Kã 0,70 Kã
Maximální odeãtená ãástka za cel˘ den
98 Kã 69,60 Kã
Cena v pﬁípadû koupû vstupenky
120 Kã
80 Kã

• Pokud již máte nabitý kredit na čipové kartě, nemusíte stát frontu u pokladny
• Je potřeba projít turniketem a „přihlásit“ vstup
do areálu – karta se přikládá přímo na turniket,
tam kde se zobrazují šipky o průchodu turniketem
• Odchod na čipovou kartu je možný až po 60 minutách (bezpečnostní pojistka). V případě dřívějšího odchodu Vás turniket nepustí – objeví se
hláška „Karta je blokována“
• Při odchodu je potřeba se přes turniket „odhlásit“
• V případě, když se neodhlásíte, tak Vás po 20. hodině ze systému odhlásí pokladní – bude Vám
odečtena částka za celý čas od příchodu do odhlášení
V˘hody
• Snížené vstupné
• Za kratší dobu je nižší cena
• Průchod turniketem bez fronty u pokladny
• Využití jak na koupališti v létě, tak i na zimním
stadionu po zbytek roku (bruslení pro veřejnost)

Pﬁíklad, proã vyuÏít ãipovou kartu:
Chcete se jít koupat v 14.00. U pokladny musíte
zaplatit celodenní vstupné či počkat do 15.00
a pak si koupit odpolední. V případě, že máte čipovou kartu, tak přijdete v 14.00 a první 4 hodiny
Vás vyjdou dle Vašeho tarifu.
S přáním krásných zážitků a slunného léta
Vladimír Křapka, jednatel společnosti
Městská sportovní Turnov, s. r. o.

Zmûny ve vydávání cestovních pasÛ od 1. 7. 2018
Zmûny ve vydávání
cestovních pasÛ
od 1. 7. 2018

• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností („ORP“),
• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
(„ORP“),
• u Ministerstva vnitra.

Vydávání cestovních pasÛ
ve zkrácen˘ch lhÛtách
Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na
uvedený kontakt mu bude zaslána informace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Podání Ïádosti
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:
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Pﬁevzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních
dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
– adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání “).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost
o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na
Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního
poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí
cestovního pasu.
Pﬁehled správních poplatkÛ
za vydání cestovního pasu
ve zkrácen˘ch lhÛtách
Občané starší 15 let
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech 6 000 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů
3 000 Kč
Občané mladší 15 let
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech 2 000 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů
1 000 Kč

Zdravé mûsto Turnov

Rekonstrukce silnic v plném proudu
Prvního dubna byla zahájena největší investiční
akce na Turnovsku – rekonstrukce Nádražní ulice
a silnice II/610 až na hranici kraje.
Za první týden došlo v Nádražní ulici k odstraňování dlaždic z chodníků, vytrhávání obrubníků a frézování vozovky v 1. úseku od Hotelu Beneš po Koloniál u Roubíčků. V levé části (směrem nahoru) byl
vyčleněn koridor pro chodce. Pod viaduktem pro-

bíhalo odstraňování kostek a frézování vozovky. Ve
druhém dubnovém týdnu se na stavbě uskutečnil
první kontrolní den. Jednotlivé fáze oprav byly postupně upřesňovány. Rekonstrukce Nádražní ulice
bude pokračovat pravděpodobně ve třech etapách,
které se budou skládat z dalších dílčích částí.
Náročná rekonstrukce přináší od počátku komplikace na neoficiální objízdné trase v turnovské
Koškově ulici směrem na Nudvojovice. Zdejší občané žádali místo osadit semafory, které ale kvůli
úzké komunikaci nelze použít. „Důvodem je nedostatečná šířka komunikace. Auta čekající na zelené světlo budou stát na vozovce a protijedoucí
vozidla nebudou mít prostor na průjezd podél stojících vozidel. Pokud auta proti sobě jedou nyní,
vzájemně si najdou nejvhodnější místo na vyhnutí, která zde lokálně jsou,“ popsal situaci Pavel
Vaňátko z odboru dopravy turnovské radnice.
Situaci při průjezdu od centra do Nudvojovic by
mělo zlepšit zrcadlo, které pomůže sledovat provoz od Kamaxu. Nepříznivá situace bude trvat až
do konce listopadu letošního roku. „V další stavební sezoně 2020 by měl být již průjezd pod viaduktem volný. Stavba se posune, a tím by se měla
situace na této úzké komunikaci vrátit do normálu,“ uzavřel starosta. Radnice žádá řidiče, aby využívali především oficiální objízdné trasy a ulicím
Koškově a Nad Perchtou se spíše vyhýbali. Chodci

v Palackého ulici jsou žádáni, aby využívali především chodník na straně k čerpací stanici Robin Oil.
Turnovská radnice na svých internetových
stránkách zřídila speciální sekci v „Aktualitách“,
kde soustřeďuje informace o této rekonstrukci.
(https://www.turnov.cz/cs/zpravy/rekonstrukce
-nadrazni-ul-a-silnice-ii-610/)
Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí

Na gymnáziu zaãala oprava fasády
V prvním dubnovém týdnu byla zahájena oprava
čelní fasády turnovského gymnázia. Tato etapa
bude trvat zhruba do konce prázdnin.
Opravu provádí firma STAV-AGENCY, s. r. o. ze
Stráže nad Nisou a rekonstrukce si vyžádá zhruba
3,5 mil. Kč. Liberecký kraj poskytl ze svého rozpočtu účelovou dotaci ve výši 700 tis. Kč. „Akce se
měla původně realizovat v minulém roce ke 110.
výročí založení školy, ale vybraný zhotovitel z kapacitních důvodů před realizací odstoupil a nového se již nepodařilo vybrat,“ popsal situaci Ing.

Ladislav Osička z odboru správy majetku turnovské radnice.
Jak pokračoval, k akci se přikročilo z důvodu
špatného stavu omítky, která na několika místech
začala opadávat a ohrožovala studenty. „Byl proveden stavebně technický průzkum, který vyhodnotil stav fasády jako špatný. Proto se stávající fasáda otluče a provede se nová břízolitová. Zatím je
rozhodnuto pouze o opravě čelní fasády,“ doplnil
Ladislav Osička s tím, že se také připravuje oprava
střechy, která je rovněž ve špatném stavu.
Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí
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Ukliìme âesko 2019
Město Turnov se v letošním roce již po čtvrté připojilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko 2019.
Úklidová akce se konala v sobotu 6. dubna a odstartovala už před 10. hodinou dopoledne u železničního mostu za sídlem Technických služeb
Turnov (Sobotecká ulice). Celkem přišlo 20 dobrovolníků – 11 dospělých a 9 dětí.
Uklízeli jsme pod železničním mostem a pak
jsme pokračovali v prostoru za TST, až k plotu čistírny odpadních vod. Našli jsme zde drobné odpady, ale i mnoho metrů izolací z kabelů, molitany,
pneumatiky apod… Ve stejný den v odpoledních

Turnov zve na oslavy
Dne vítûzství
Oslavy Dne vítězství se letos uskuteční 9. května
ve Skálově ulici.
Program odstartuje v 9.00 hodin ukázkami
techniky, výstroje a výzbroje Československé samostatné obrněné brigády – Rota Nazdar! Do 12.
hodiny budou probíhat komentované ukázky, nebude chybět polní pošta včetně dobových tiskovin
a razítek nebo lehká polní ambulance. Prezentace
bude zaměřená na velitele brigády gen. Aloise
Lišku, rodáka ze Záborčí u Malé Skály.
Na své si přijdou také milovníci techniky, rota
přiveze nákladní automobil Bedford QLR radiovůz, nákladní automobil Bedford MWR a štábní
automobil Jeep GPW.
Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol bude fungovat od 9.00 do 12.00 hodin
výtvarná dílna. Přesně v poledne proběhne ve
Skálově ulici tradiční pietní vzpomínka s kladením věnců a zapálením svíček u pomníku padlých.
Program bude probíhat také v Městském divadle. Pro děti ze základních škol (4.–7. třída) zahraje Literárně dramatický soubor ZUŠ Lomnice
nad Popelkou Deník Anne Frankové.
V souvislosti s květnovými oslavami vyhlašuje
starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke kampaň
VLAJKA PRO REPUBLIKU. Kampaň, která se
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hodinách probíhal také úklid odpadu organizovaný Českou pirátskou stranou. Účastníci tohoto
úklidu prošli Kotlerovo nábřeží, Koškovu ulici a přes
snaží vzbudit v obyvatelích města pocit hrdosti
a vlastenectví, se bude konat již sedmým rokem.
V rámci kampaně si mohou zájemci zdarma vyzvednout na sekretariátu turnovské radnice státní
vlajku (k dispozici je 50 ks) a symbol naší země
vyvěsit na budovy a domy ve městě.

Mûsto Turnov vyhla‰uje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/1
o výměře části cca 4 234m2 v kat. území Turnov,
obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, a to za kupní cenu v minimální výši alespoň 1 350 Kč/m2 prodávané části pozemku.
Pozemek bude prodáván formou výběrového řízení, dle jeho podmínek, 17. června 2019 v 15.30
hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově MěÚ
Turnov, ul. Ant. Dvořáka 335. Svůj zájem o účast
na výběrovém řízení sdělte na email odboru správy majetku – Bc. Olga Bažantová: o.bazantova@mu.tumov.cz nebo odbor rozvoje města –
RNDr. Miroslav Varga: m.varga@mu.tumov.cz.
Rozhodovat bude nejvyšší nabídnutá cena. Každý účastník výběrového řízení složí před konáním
výběrového řízení vstupní jistotu ve výši 50 tis. Kč
nejpozději den před konáním výběrového řízení.
Tato vstupní jistota bude následně vítězi započte-

železniční most k TST. Druhá skupina procházela
prostor pod stadionem, sídliště Žižkova ul. a zalesněný prostor pod Rývovými sady. Sesbíráno
bylo v této části Turnova 47 pytlů odpadu, 3 pneumatiky, sekačka, počítač a autobaterie. Hmotnost
odpadů vysbíraných při akci města řádně zaevidovaly Technické služby Turnov, dobrovolníci pomohli přírodě od 970 kg odpadu.
Tímto bych chtěla všem, kteří se zúčastnili úklidů v Turnově, moc poděkovat za jejich pomoc
a ochotu věnovat svůj volný čas úklidu přírody našeho města a okolí.
Ing. Zuzana Sedláková,
odbor životního prostředí MěÚ Turnov
na do celkové kupní ceny. Prodej nově vzniklého
pozemku bude realizován na základě uzavření
smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy
za výlučným účelem výstavby bytových domů
v rámci otevřené zástavby bytovými domy dle regulativů územního plánu (na www.tumov.cz/cs/
mesto/uzemni-plany-rozvoi-a-mpz/uzemniplan-tumov/).
Architektonická studie bytových domů (technická zpráva, situace, půdorysy, řezy domy vč. terénu, vizualizace, zákres do dvou fotografií) bude
dle podmínek tohoto vyhlášení vítězem předložena do 6 měsíců od schválení vítěze Zastupitelstvem města Turnova.
Detaily výběrového řízení najdete na úřední
desce a webových stránkách města.
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âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo 2019
Již pošestnácté se v tomto roce koná v našem městě
přehlídka mladých vypravěčů ve věku od 6 do 18 let.

jektů výchovy ke čtenářství a také u příležitosti 70.
výročí založení nakladatelství Albatros. Vedle ilustrátora Jiřího Fixla přijala záštitu nad přehlídkou
roku 2019 také spisovatelka Ivona Březinová
a programový ředitel nakladatelství Albatros
Ondřej Müller. Vypravěči z Turnova, Rovenska
a Hrubé Skály se těší na úterý 14. května do
Městské knihovny v Semilech.
V prostorách kina Jitřenka proběhne regionální
kolo této přehlídky. Děkujeme všem účastníkům
a blahopřejeme oceněným.

Místního kola se zúčastnilo přes osmdesát interpretů a porota neměla vůbec lehkou úlohu vybrat ty
nejlepší, kteří postupují do regionálního kola a poté na podzim je čeká ještě oblastní kolo v Jičíně,
městě pohádky. Velkou radost jsme jako pořadatelé
přehlídky měli nejen z hojného počtu účastníků, ale
také z vlastních textů, které porota ocenila zvláštní
cenou. Jsme rádi, že je o přehlídku stále zájem a vypravěči čerpají také z vlastní četby knih.
Letošní ročník je pořádán na počest spisovatelů
Eduarda Petišky a Ivony Březinové v rámci pro-

Eva Kordová, dramaturg KVČ a dětské oddělení,
Městská knihovna A. Marka Turnov

Zmûna provozní doby
sbûrného dvora
v roce 2019
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 3.
dubna 2019 byla provedena změna provozní
doby sběrného dvora Vesecko.
Provozní doba sběrného dvora od 6. dubna
do 31. října:
pondělí – pátek
9.00–17.00
sobota
8.00–12.00
Provozní doba sběrného dvora od 1. listopadu
do konce roku (zimní provoz):
pondělí – pátek
9.00–16.00
sobota
9.00–12.00
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Hned dvû ceny
pro Turnov
Ze IV. ročníku soutěžní přehlídky turistickopropagačních materiálů TURISTPROPAG 2019
si příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch (TPaCR) odnesla hned dvě ocenění.
Ve velké konkurenci propagačních materiálů se
Turnov opravdu neztratil. Do soutěže bylo přihlá-

gačních materiálů TURISTPROPAG byly vyhlášeny 11. 4. 2019 v Lysé nad Labem v rámci veletrhu Regiony České republiky.
Získaná ocenění jsou dobrou vizitkou pro
Turnov a tedy i uznáním kvalitní práce zaměstnanců příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Jsou dokladem toho, že svoji
práci pracovníci informačního centra opravdu
umí.
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace

šeno 278 materiálů. TPaCR získalo ocenění ve
dvou kategoriích. V kategorii „Trhací mapy“ obdrželo druhé místo, třetím místem pak byly v kategorii „Turistické noviny“ oceněny každoročně vydávané Turistické noviny Turnovska.
Turnovsko, jako jedna z oblastí turistického regionu Český ráj, má milovníkům památek, přírody, aktivní turistiky i rodinám s dětmi rozhodně co
nabídnout. Je skvělé, že turistické noviny a mapa
uspěly v konkurenci ostatních polygrafických výrobků a drží si svoji vysokou kvalitu. Výsledky
IV. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propa-

V˘stava „Jsem pûstoun“
bude hostit
Novou radnici
Od 13. 5. bude na turnovské Nové radnici k vidění výstava „Jsem pěstoun“, která se skládá
z 11 obrazů.
Obrazy představují skutečné pěstouny v jejich
občanských profesích – hasič, svářeč, bankovní
úřednice aj. Fotografie jsou doplněny jejich životním příběhem a především motivy, které je k pěstounství vedly. Výstava byla vytvořena v rámci
projektu „Hledáme rodiče“ a je zapůjčená od
Nadace J&T. Návštěvníci Nové radnice ji budou
moci zhlédnout do poloviny června 2019.
kvûten 2019

|

| 25

Turnovské radniãní listy

Ocenûní za v˘bornou pedagogickou ãinnost
Ve středu 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění
pedagogických pracovníků.

Za Turnov byly oceněny – za výbornou pedagogickou činnost Mgr. Dagmar Rakoušová, která je ředitelkou turnovské Mateřské školy a Základní
školy Sluníčko v ul. Kosmonautů, a také Mgr.
Helena Podzimková, která vyučuje na I. stupni
turnovské Základní školy Žizkova.
Ocenění předávali Mgr. Petr Tulpa, náměstek
hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, MUDr. Přemysl
Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví.
Slavnosti byl přítomen hejtman Libereckého
kraje Mgr. Martin Půta.
Vedení města děkuje oběma za jejich vynikající
práci, osobní poděkování předala oceněným spo-

lu s květinou paní místostarostka Mgr. Petra
Houšková.
Mgr. Martina Marková,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Îáci 4. tﬁíd si uÏívali
sportovní den

Na každém ze sedmi stanovišť strávili malí
sportovci 30 minut a pak následovalo střídání.
Přesuny byly zajištěny vnitřními prostory, aby se
děti nemusely přezouvat. Díky skvěle naplánované organizaci stihli žáci i svačinu a našli čas na
krátký odpočinek.
Sportovní den pořádal již počtvrté odbor školství kultury a sportu za podpory TJ Turnov, TSC
Turnov, AC Syner Turnov, TJ Sokol Turnov a Sportinline, s. r. o.
Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí

tiky. Celé dopoledne návštěvníkům zpříjemní kavárnička, občerstvení i stánek s dobrůtkami, které
připraví starší žáci.
Ať je venku teplo, zima, na Žižkovce je vždy prima! Těší se na vás žáci a pracovníci ZŠ Žižkova.

Ve čtvrtek 25. 4. proběhl od 8.00 do 12.30 hodin
„Sportovní den“, který se pravidelně koná pro
všechny 4. třídy turnovských základních škol
(ZŠ Mašov, ZŠ 28. října, ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova a ZŠ Zborovská).
Během sportovního dne žáci navštívili jednotlivá
stanoviště a zkoušeli různé druhy sportů – florbal,
házenou, in-line, gymnastiku, stolní tenis, judo
nebo atletiku. Místy sportovního dění byly – hala
TJ Turnov (Skálova ul.), tělocvična Sokola a prostory AC Turnov (objekt TJ Turnov).

Tradiãní ‰kolní jarmark
na ÎiÏkovce
Děti a učitelé ze Žižkovky srdečně zvou nejen
všechny rodiče, prarodiče, kamarády, ale i ostatní Turnováky na již tradiční ŠKOLNÍ JARMARK v sobotu 18. května od 9 hodin na školní
zahradě (i v prostorách školy).
Hlavním bodem programu je školní akademie,
kde vystoupí žáci a hosté. V doprovodných programech jsou připraveny soutěže pro děti, tombola, skákací hrad, stánky s výrobky dětí. Bude možné zhlédnout ukázky kovářské práce, výcviku
psů… Velmi zajímavá bude i prezentace legorobo-
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ãtvrtek 30. kvûtna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz
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