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kontakt:

Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223
e-mail: romana.holubova@kcturnov.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

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
pﬁíjme brigádníky na DPâ na pozice:

• Správce KC Stﬁelnice
• Správce Mûstského divadla – osvětlovač, jevištní technik
PoÏadujeme:

Nabízíme:

Uvítáme:

Časovou flexibilitu (odpolední a večerní služby)
Samostatnost, pečlivost
Ochotu učit se novým věcem

Práci v příjemném prostředí
Zaměstnanecké benefity
100 Kč/h

Zkušenosti s osvětlovací
a zvukovou technikou
Zájem o kulturu

Vhodné i pro dÛchodce a studenty.

Kontaktní osoba: Lada Kefurtová, tel.: 481 322 083, mobil: 736 754 994, e-mail: kefurtova@kcturnov.cz
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kulturu?

V˘voj událostí v ãase, pﬁehled zru‰en˘ch pﬁedstavení
a v˘hled do budoucna > 4–5
Nejist˘ program kina Sféra

situace na poli kinematografie > 8–9
Spoleãnost bloumající
veﬁejnosti

dvojitá divadelní dávka turnovsk˘ch ochotníkÛ > 10
Fantastická Ïena

Normální svût
Vážení čtenáři,
jak jen začít? A jak vlastně napsat úvodník kulturně-společenského měsíčníku, který vám přináší
každý měsíc aktuální a podrobné programy divadla,
hudby, kina a dále představuje akce řady dalších
organizací našeho města, v době, kdy nevíme, co
přinese zítřek, a to doslova? Jistě se nebudete divit,
napíšu-li, že ještě nikdy se mi nepsal editorial tak
těžko jako teď.
Když jsme byli v polovině března postaveni před
řadu vládních nařízení, která nejprve omezila
množství osob na akcích a záhy vyústila až v úplné
uzavření všech našich budov, rozhodli jsme se, že
tou pomyslnou hranicí, po niž zrušíme či přeložíme
všechny naše akce, bude polovina dubna. S touto
vizí jsme tedy přistoupili k aktuálním akcím a s touto
vizí pracujeme při plánování akcí příštích. Přestože
každým dnem naše vize dostává další a další trhliny
a nikdo nám není schopný ani naznačit, jaký bude
další vývoj situace, stále se jí držíme, protože bez
pevného horizontu není možné určit vzdálenosti,
jak pravil kterýsi z předsokratovských filosofů.
A tak i dnes, v první jarní den, kdy píšu tento úvod-

komedie Agentury Familie v náhradním termínu > 11
ník, stále věříme naší vizi, že v polovině dubna bude
svět zase alespoň trochu „normálnější“ a my se po
něm budeme pohybovat stejně jako předtím. Prosím, přistupujte tak i ke všem pozvánkám a informacím uveřejněným v tomto vydání našeho časopisu. Předkládáme vám v něm vizi normálního života
v Turnově, v němž nemá koronavirus převahu.
Může se stát, že žádnou z těchto akcí nakonec neuskutečníme. Může se dokonce stát, že neuskutečníme žádnou kulturní či společenskou akci příštích
několik měsíců. V tuto chvíli je možné představit si
v podstatě jakýkoliv negativní scénář. Ale stejně tak
je možné (ba dokonce nutné!) představovat si, že
dřív nebo později se život vrátí do starých kolejí
a my se zase budeme potkávat nejen v supermarketech a čekárnách u lékaře, ale taky třeba v divadle
nebo v kině. Ostatně tohle je ten nejhlavnější důvod,
proč vůbec dubnové HOT tiskneme. Protože chceme,
abyste věděli, že všechno dobře dopadne a my se zase nadechneme bez roušek a bez obav z infekce.
Přeji vám hodně zdraví, pevné nervy a nezdolnou
víru v normální svět.
David Pešek

Podmaniv˘ koncert
Kafka Bandu

host veãera – kapela Houpací konû > 12
Cestování jako Ïivotní styl

Stand-up komik Karel ·tûpánek
pﬁevypráví svÛj pﬁíbûh > 13
Pﬁedprodej vstupenek

aktuální pﬁehled plánovan˘ch akcí, na které si mÛÏete
kupovat vstupenky > 15
Velikonoce na Dlaskovû statku

Muzeum âeského ráje v Turnovû
zve na tradiãní akci > 16
Turnovské radniãní listy

zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21
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dÛleÏité sdûlení

Koronavirus zasadil turnovské kultuﬁe tvrdou ránu
V prosinci 2019 se světem začaly šířit zprávy o novém druhu koronaviru, který se objevil v čínském
městě Wu-chan. To ještě nikdo netušil, že v březnu
2020 zasáhne toto infekční onemocnění také Českou republiku a že nastalé vládní opatření přeruší
provoz zdaleka nejen kulturním domům a divadlům v celé zemi.
První zásadní omezení pro českou společnost
a též Kulturní centrum Turnov přišlo 10. března,
kdy se s účinností od 18. hodiny zakázaly divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob. Toto opatření bylo vydáno na
dobu neurčitou a nám dávalo jistou naději, že se
některé z velkých, plánovaných a tradičních akcí
budou moci uskutečnit. S optimismem jsme vydali také prohlášení, že kino Sféra bude i nadále promítat, byť s omezenou kapacitou. Přesto jsme

museli z programu začít velmi brzy škrtat první
akce a našim dramaturgům začala práce v podobě
domlouvání náhradních termínů.
O dva dny později se situace ohledně šíření koronaviru v zemi zhoršila ještě více, a zpřísnila se
tak i bezpečnostní opatření vydaná vládou České
republiky. Prostory KC Střelnice jsme tudíž uzavřeli úplně, své dveře zavřela i recepce KC Střelnice. Kino Sféra dočasně ukončilo svůj provoz
a výroční třicátá soutěžní přehlídka loutkových divadel Turnovský drahokam se sice uskutečnila,
ale bez diváků. A to byla naše úplně poslední akce.
Byly zrušeny veškeré pohybové aktivity v zrcadlovém sále, kurzy italštiny, výuka autoškoly, zápasy šachového klubu a nezačaly ani Jarní taneční
kurzy Taneční a pohybové školy ILMA. V plánovaném období nouzového stavu ČR od 12. března do
12. dubna jsme zrušili téměř třicet dalších akcí,
nepočítaje provoz kina Sféra.

ZRUŠENÉ POŘADY
(Přehled zrušených pořadů s informacemi o jejich
případné náhradě)
pondûlí 16. bﬁezna
P¤ÍBùH OPRAVDOVÉHO HERCE
Abonentní divadelní představení
přeloženo na 18. května 2020
úter˘ 17. bﬁezna
V. KNOP, I. ·MOLDAS & M. KUKLOVÁ
Pohovka
náhradní termín v jednání
stﬁeda 18. bﬁezna
KYTAROVÉ DUO CD
Turnovský hudební večer
náhradní termín v jednání
pátek 20. bﬁezna
HURÁ, JARO JE TADY!
představení pro školy
zrušeno bez náhrady
pátek 20. – sobota 21. bﬁezna
NEFORM JAZZ FEST
jazzový festival
zrušeno bez náhrady
sobota 21. bﬁezna
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
zrušeno bez náhrady
pondûlí 23. bﬁezna
FANTASTICKÁ ÎENA
volné divadelní představení
přeloženo na 20. dubna 2020
stﬁeda 25. bﬁezna
MARIO KUBA·: SEVERSKÉ PLAVBY
Cestovatelský klub
zrušeno bez náhrady
pátek 27. bﬁezna
POKREVNÍ BRAT¤I
volné divadelní představení
náhradní termín v jednání
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dÛleÏité sdûlení
pátek 27.–nedûle 29. bﬁezna
âOKOFEST
čokoládový festival
přesunuto na říjen 2020

sobota 11. dubna
CYRANO Z BERGERACU
Umění v kině
náhradní termín v jednání

zakoupené online budou automaticky stornovány
a částka navrácena zpět na účet. Pro další informace sledujte naše webové stránky a Facebook
kina Sféra.

pondûlí 30. a úter˘ 31. bﬁezna
VE STODOLE U SLEPIC
volná divadelní představení
náhradní termín v jednání

Vracení vstupenek
Vstupenky na akce, pro které byl stanoven náhradní termín, zůstávají v platnosti (s výjimkou
ČokoFestu, na který se vstupenky vrací v prodejních
místech sítě Ticketstream). Pokud vám náhradní
termín nebude vyhovovat, vstupenky můžete vracet
na recepci KC Střelnice, a to po zrušení vládního
nařízení o omezení volného pohybu. Do té doby
zůstává recepce KC Střelnice uzavřena. Vstupné za
zrušená představení bude vráceno pouze proti vstupenkám, popřípadě proti abonentním legitimacím.
Dotazy ohledně vstupenek směřujte na tel.
+420 733 668 128 nebo pište na e-mailovou adresu sara.mochalova@kcturnov.cz.

Program na duben a v˘hledy
turnovské kultury
Na následujících stranách naleznete program
Kulturního centra Turnov tak, jak byl přichystán
na druhou polovinu dubna před začátkem šíření
koronavirové nákazy. V současné době nemůžeme
odhadnout vývoj situace, samozřejmě ale nic nebereme na lehkou váhu, a uskutečnění plánovaných akcí na následujících stranách tudíž není vůbec jisté. Jejich konání nebudeme realizovat za
každou cenu, naše pořady se naplno vrátí na svá
místa v programu, až bude situace pro naše diváky bezpečná.
Situace se mění každou hodinu, žádáme proto
diváky, aby pro nejaktuálnější informace sledovali
náš web www.kcturnov.cz a sociální sítě KCT.
Připomínáme také možnost odběru pravidelného
Newsletteru KCT, který informuje o kulturním dění každý nedělní podvečer (k jeho odběru se můžete přihlásit na našem webu nebo pište na e-mail
romana.holubova@kcturnov.cz).
O dalším vývoji, případně o dalších zrušených
akcích vás budeme informovat.

stﬁeda 1. dubna
TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
A KOâKY
travesti show
přeloženo na 2. listopadu 2020
stﬁeda 1. dubna
LABUTÍ JEZERO
Umění v kině
náhradní termín v jednání
ãtvrtek 2. dubna
KAVÁRENSK¯ KVÍZ
zrušeno bez náhrady
sobota 4. dubna
MA·KARNÍ BÁL
zrušeno bez náhrady
úter˘ 7. dubna
SEBEMOTIVACÍ KE ZDRAVÍ A ·TÍHLOSTI
O zdraví a životním stylu
přeloženo na 15. září 2020

Kino Sféra do odvolání nepromítá
V platnosti zatím zůstávají vstupenky na Labutí
jezero (1. dubna) a Cyrano z Bergeracu (11. dubna). U obou titulů dojde ke změně termínu nebo
úplnému zrušení. U titulů Projekt Dante (28.
května) a Aida (13. června) aktuálně počítáme
s původním termínem. Předprodej vstupenek pokračuje. Vstupenky na všechny zrušené projekce

úter˘ 7. dubna
MRZÁK INISHMAANSK¯
Abonentní divadelní představení
přeloženo na 25. května 2020
stﬁeda 8. dubna
DIVERZANT: POVEGLIA – OSTROV
SMRTI
Cestovatelský klub
zrušeno bez náhrady
ãtvrtek 9. dubna
HELENA VONDRÁâKOVÁ:
VZHÒRU K V¯·KÁM
koncert
přeloženo na 6. června 2020

Mrzák Inishmaansk˘
duben 2020

|

|5

kulturní pﬁehled
Od stﬁedy 1. dubna
do nedûle 12. dubna
ZAV¤ENO

Vyprávění o jedné velmi netradiční
lodní výpravě z Komárna do Suliny
na pobřeží Černého moře včetně
vyveslování 80 km proti proudu
do vesnice Mahmudie.
90 Kč

Speciální koncert skupiny Nezmaři
bude spojený se křtem velkého
zpěvníku kapely.
v předprodeji 220 Kč /
na místě 250 Kč

pátek 24. dubna
Následující program je vypsán tak,
jak byl přichystán před začátkem
šíření koronavirové nákazy.
V současné době nemůžeme
odhadnout vývoj situace, samozřejmě
ale nic nebereme na lehkou váhu,
a uskutečnění plánovaných akcí
tudíž není vůbec jisté. Jejich konání
nebudeme realizovat za každou
cenu, naše pořady se naplno vrátí
na svá místa v programu, až bude
situace pro naše diváky bezpečná.
Okolnosti se neustále mění, žádáme
proto diváky, aby pro nejaktuálnější
informace sledovali náš web
www.kcturnov.cz a sociální sítě KCT,
kde pravidelně o změnách programu
informujeme.

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Evelyna Steimarová
& Vendula
Burger-Budilová
Pohovka
Herečka Evelyna Steimarová
si v turnovském divadle bude
povídat se svou dcerou o životě,
herectví a veselých historkách
z natáčení.
200 Kč /
140 Kč seniorské vstupné na OSV

ãtvrtek 23. dubna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nezmaﬁi
koncert

20.00 – KC ST¤ELNICE
Kafka Band
koncert
Audiovizuální show Kafka Bandu
v čele se spisovatelem Jaroslavem
Rudišem a Jaromírem Švejdíkem.
Jako host vystoupí skupina Houpací
koně.
v předprodeji 310 Kč /
na místě 390 Kč

sobota 25. dubna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Alenka a její ﬁí‰e divÛ
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Vydejte se s Alenkou zachránit svět
fantazie v pohádce na motivy knihy

stﬁeda 29. dubna

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Fantastická Ïena
volné divadelní představení
Současná komedie úspěšného
kanadského autora, jejíž zápletka
se točí kolem seznamu vlastností,
které by měla mít ideální partnerka.
v předprodeji 360 Kč /
na místě 400 Kč

ãtvrtek 30. dubna

stﬁeda 22. dubna
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pondûlí 27. dubna
18.00 – KINO SFÉRA
Cestování jako Ïivotní
styl
cestovatelská stand-up show
Nová cestovatelská show Karla
Štěpánka mapující celý jeho příběh.
Přesně před 5 lety ukončil
liberecký rodák Karel práci
v „kanclu“ a vyrazil na cestu kolem
světa. Od té doby se stále neusadil,
projel více než 50 zemí a na svých
cestách měl nejrůznější mnohdy
i bizarní práce. Cestování se pro něj
postupem času stalo životním
stylem.
v předprodeji 120 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
PS Antonín Dvoﬁák,
Ludûk Vele, Václav Knop
– Otvírání studánek
Turnovský hudební večer
V rámci domácí hudební scény vám
představujeme projekt Pěveckého
sboru Antonín Dvořák.
v předprodeji 180 Kč /na místě 210 Kč

pondûlí 20. dubna

18.00 – KINO SFÉRA
Kateﬁina ·mídová:
Na Dunaji po stopách
VikingÛ a ¤ímanÛ
Cestovatelský klub

Lewise Carolla a prožijte tak
roztodivné příběhy, ve kterých se
setkáte s těmi nejneuvěřitelnějšími
postavičkami.
60 Kč

S Kateﬁinou ·mídovou po stopách VikingÛ a ¤ímanÛ

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hudební pohádky
– Velikonoce
představení pro školy
Hudebně-výchovné interaktivní
pohádky, ve kterých se děti naučí,
jak vnímat krásu hudby.
50 Kč

kulturní pﬁehled
stﬁeda 6. kvûtna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Alena Morn‰tajnová
O literatuře
Původní profesí překladatelka
a lektorka anglického jazyka
literárně debutovala poměrně
pozdě, ve svých 50 letech. A hned
její prvotina, román Slepá mapa,
zaujala natolik, že se dostala do užší
nominace na Cenu Česká kniha
2014.
zdarma
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Trio DuBois
Turnovský hudební večer
Turnovský hudební večer tentokrát
přivítá tři muže, absolventy
Akademie múzických umění v Praze
a vynikající sólisty, kteří se spojili do
dechového souboru Trio DuBois.
v předprodeji 180 Kč /
na místě 210 Kč

stﬁeda 13. kvûtna
18.00 – KINO SFÉRA
Monika Bene‰ová:
Pacifická hﬁebenovka
Cestovatelský klub
Kamarádi jí přezdívají ženský
Forrest Gump. Sedmadvacetiletá
Monika Benešová pochází
z Nového Města na Moravě a v roce
2017 absolvovala pětiměsíční
pochod, během něhož sama zdolala
jednu z nejtěžších pěších tras na
světě, Pacifickou hřebenovku, která
vede od jihu na sever USA. 90 Kč

pátek 15. kvûtna
19.30 – KC ST¤ELNICE
Podkrkono‰sk˘
symfonick˘ orchestr
koncert
Nový program Podkrkonošského
symfonického orchestru nese název
„čtenářský deník“, neboť bude
postaven na hudbě vycházející ze
slavných děl školní tzv. „povinné
četby“.
v předprodeji 250 Kč /
na místě 290 Kč

pondûlí 18. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pﬁíbûh opravdového
herce
Abonentní divadelní představení,
náhradní termín
Hru, inspirovanou skutečným
příběhem českého herce,
zahraje Absintový klub Les,
Ostrava.
v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

20.15 – KINO SFÉRA
Projekt Dante
– svûtová premiéra
Balet v kině
Danteho Božská komedie
je epickou výpravou do posmrtného
života – kombinuje hrozivé Peklo,
Očistec a oslňující sféry Ráje
s nekonečnými proudy světla.
Celosvětová premiéra tohoto
mimořádného díla se uskuteční
v květnu 2020 na jevišti Royal
Opera House.
250 Kč

pondûlí 25. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mrzák inishmaansk˘
Abonentní divadelní představení,
náhradní termín
Komedie o tom, co se stane, když do
nejzapadlejšího zapadákova v Irsku
přijedou filmaři až z Ameriky.
V hlavních rolích se představí
Matouš Ruml a Martin Hofmann.
v předprodeji 420 Kč /
na místě 460 Kč

ãtvrtek 7. kvûtna
18.00 – KVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
Nenechte si ujít poslední soutěžní
podvečer v této sezóně.
100 Kč / tým

sobota 6. ãervna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Helena Vondráãková:
VzhÛru k v˘‰kám
koncert, náhradní termín
Legenda české populární hudby
Helena Vondráčková vyrazí letos
na další česko-slovenské turné,
jednou ze zastávek bude i turnovská
Střelnice.
vstupné dle místa sezení od 590 Kč

sobota 13. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Aida – G. Verdi
Opera v kině
Některými hudebními znalci
je Aida považována za vyvrcholení
celoživotního díla Giuseppe
Verdiho. Děj opery se odehrává
v Egyptě a je milostným příběhem
egyptského vojevůdce Radama
a otrokyně Aidy, která je dcerou
etiopského krále. Opera vyniká
velkolepými davovými scénami
a úchvatným sborovým zpěvem.
250 Kč

pondûlí 11. kvûtna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Revizor
Abonentní divadelní představení
Gogolovu komedii, která měla
premiéru v roce 1836, přiváží
do turnovského divadla Městské
divadlo Mladá Boleslav.
v předprodeji 380 Kč /
na místě 420 Kč

ãtvrtek 28. kvûtna

Vrcholné dílo Giuseppe Verdiho Aida v kinû Sféra

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
duben 2020
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kino Sféra
VáÏení diváci,
k pozastavení provozu kina Sféra do‰lo z bezpeãnostních dÛvodÛ ve ãtvrtek 12. bﬁezna. Pouze dva
dny poté se definitivnû uzavﬁela vládním naﬁízením i poslední fungující kina na území âR, coÏ
mûlo za následek hromadn˘ odklad filmÛ primárnû s bﬁeznov˘m a dubnov˘m datem premiéry.
Na tuto dvojstranu jsme pro vás proto pﬁipravili seznam právû tûchto odloÏen˘ch filmÛ, se kter˘mi
ale i nadále poãítáme a zaﬁadíme je do na‰eho programu, aÏ to bude moÏné. Projekce Filmového
klubu a Kina nejen pro seniory budou zveﬁejnûny operativnû s obnovením provozu kina. V platnosti zatím zÛstávají vstupenky na Labutí jezero (1. dubna) a Cyrana z Bergeracu (11. dubna).
U obou titulÛ dojde ke zmûnû termínu nebo úplnému zru‰ení. U titulÛ Projekt Dante (28. kvûtna)
a Aida (13. ãervna) zatím poãítáme s pÛvodním termínem.
Pﬁeji vám mnoho sil a doufám, Ïe se brzy budeme moci v kinû Sféra znovu potkávat a sdílet spoleãné filmové záÏitky.
Pavel Krupaﬁ, dramaturg kina Sféra

Labutí jezero

Cyrano
z Bergeracu

3Bobule

Tiché místo:
âást II

·arlatán

Emma.

Zpracování svûtovû nejznámûj‰ího
baletu od Liama Scarletta.

James McAvoy v mistrovském
dramatu Edmunda Rostanda.

Pokraãování úspû‰né komedie
z vinaﬁského prostﬁedí.

Oãekávané pokraãování
úspû‰ného hororu.

Ivan Trojan ve strhujícím pﬁíbûhu
jako léãitel Jan Mikolá‰ek.

Adaptace slavné románové
klasiky Jane Austenové.

balet | VB | 2020
200 min. | MP

divadlo | VB | 2020
170 min. | 12+ | titulky

komedie | âR | 2020
103 min. | MP

horor/thriller | USA | 2020
98 min. | 12+ | titulky

Ïivotopisn˘/drama | âR
2020 | 100 min. | 12+

romantick˘/komedie | VB
2020 | 132 min. | MP | titulky

Termín v jednání,
vstupenky v platnosti

Termín v jednání,
vstupenky v platnosti

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito
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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

Mulan

Noví mutanti

Afrikou
na pion˘ru

Black Widow

Expediãní
kamera 2020

Hrané zpracování dobrodruÏného
pﬁíbûhu studia Disney.

Svût X-MenÛ v netradiãnû
hororovém podání.

Nesmrteln˘ Marek Slobodník pﬁiná‰í
vlastní cestovatelské dobrodruÏství.

Scarlett Johansson v nejnovûj‰ím filmu Marvel Studios.

Pﬁehlídka krátk˘ch filmÛ
o cestování a extrémních sportech.

dobrodruÏn˘ | USA | 2020 | 106 min.
MP | 2D/3D | titulky/dabing

horor/akãní | USA | 2020
12+ | titulky/dabing

dokumentární / road movie | Svk.
2019 | 104 min. | MP | 12+

akãní/dobrodruÏn˘ | USA | 2020
12+ | 2D/3D | titulky/dabing

krátké filmy | 2020
MP | ãesky/titulky

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

OdloÏeno na neurãito

·tûstí je
krásná vûc
Petra Hﬁebíãková a Karel Zima
vyhrávají v loterii balík penûz.
komedie | âR
2020 | 99 min.
OdloÏeno na neurãito

Ledová sezóna:
Trollové:
Králíãek Petr
Princezna
Ztracen˘ poklad Svûtové turné bere do zajeãích zakletá v ãase
Lední medvûd Norm se vrací
v dal‰ím dobrodruÏství.

V‰echny trable svûta se dají
vyﬁe‰it tancem a zpûvem.

Oblíben˘ králiãí lump se vrací.

animovan˘/rodinn˘ | USA animovan˘/rodinn˘ | USA | 2020 animovan˘/rodinn˘ | USA
2019 | 90 min. | MP | dabing 91 min. | MP | 2D/3D | dabing 2020 | 85 min. | MP | dabing
OdloÏeno na neurãito

V programu od 14. 5.

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

V programu od 28. 8.

Není ãas
zemﬁít

Mladá princezna se musí
postavit zlé kletbû.

Daniel Craig se naposledy
vrací jako agent James Bond.

pohádka/fantasy | âR
2020 | 100 min. | MP

akãní/dobrodruÏn˘ | USA |
2020 | 163 min. | 15+ | titulky

V programu od 17. 9.

V programu od 19. 11.

duben 2020
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Mûstské divadlo

Spoleãnost bloumající veﬁejnosti ovládne Turnov
Sdružení SBV vzniklo v roce 1996, kdy pořádalo
různé kulturní akce – koncerty, divadla, festivaly,
výstavy apod. Ansámbl se různě měnil, až se v roce
2007 ustálil na dvou klíčových postavách – Janu
Markovi a Petru Hofhansovi. Oba pánové absolvovali řadu hereckých seminářů pod vedením ruského režiséra a uměleckého šéfa divadla U mostu
v Permi Sergeje Fedotova. Zde si osvojili hereckou
metodu Michaila Čechova, který se celý život zabýval vnitřním herectvím, psychologií a fyziognomií
postavy, ale hlavně tvorbou atmosféry.
Od roku 2007 se SBV prezentuje výhradně jako
divadelní soubor. V Turnově pánové uvedli již několik her. V roce 2007 Biloxi Blues (Neil Simon),
v roce 2008 Vařené hlavy (Marek Horoščák), v roce 2010 O myších a lidech (John Steinbeck). Po
dalších dvou letech soubor nastudoval autorskou
hru Romana Sikory a Lukáše Hajna Černá noc.
Nejnovějšími kousky jsou potom maďarský
Klozet a Pokrevní bratři. Klozet měl premiéru

náhradní termín v jednání
Klozet
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 160 Kã

v turnovském divadle 25. května 2014, uspěl u diváků i kritiků, na divadelním festivalu Modrý kocour 2015 byl vybrán k účasti na celostátní přehlídce s postupem na Jiráskův Hronov. O několik
let později soubor představil svou dosud poslední
inscenaci hry norského původu – Pokrevní bratři.
Témata her, které si SBV vybírá pro své interpretace, vždy odkrývají nejen mnohovrstevnatost
duše obyčejného člověka, ale také jeho komičnost,
o kterou jde především.
Petr Hofhans, Jan Marek
a jeden opu‰tûn˘ klozet
Jednoaktová úsměvná hra maďarské spisovatelky
Katalin Thuróczy. Děj Klozetu se odehrává na

Klozet

opuštěných toaletách. Již od počátku je jasné, že
půjde o konflikt dvou mužů žijících na okraji společnosti. Jeden z nich vnikne uprostřed noci na
toalety za účelem přespání, nevěda, že se jedná
o bydliště druhého, který se právě vrací. Začíná
boj o matraci a rozvíjí se hodinový duel, kde si každý brání „to své“. Oba protagonisté postupně rozvíjí svůj vztah překvapivými zvraty a přes počáteční nevraživost k sobě nachází cestu.
Pokrevní bratﬁi hledají smysl Ïivota
Hra ve svém úvodu představí dva přátele ve středních letech, kteří žijí své životy v prostorách ústavu pro duševně choré. Oba však sní o samostatném svobodném životě v normálním světě. Jejich
sen se jim záhy plní a oba přátelé dostávají od
města chráněné bydlení. Vstup do běžného života
však není tak snadný, jak by se zdálo. Situace, které
jsou pro většinu lidí naprosto banální, představují
pro naše protagonisty divokou řeku plnou nebezpečných překážek. To však není hlavní problém...

náhradní termín v jednání
Pokrevní bratﬁi
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 160 Kã

Evelyna Steimarová & Vendula Burger-Budilová
Evelynu Steimarovou si můžete pamatovat z filmů
Zánik samoty Berhof, Hra o jablko, Tajemství
hradu v Karpatech, Dobří holubi se vracejí, Dívka
s mušlí a další.
Dlouho hrála v Činoherním klubu po boku Josefa
Abrháma, Jiřího Kodeta, Petra Čepka a dalších.
Jejími velkými láskami byl Boleslav Polívka a slavný textař Zdeněk Rytíř.
Se svojí dcerou Vendulou Burger-Budilovou,
dcerou Zdeňka Rytíře, si s námi dámy přijedou
popovídat o životě, herectví a veselých historkách
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z natáčení. Večer doplní písně Evy Olmerové
a Edith Piaf v podání Venduly Burger, klavírní doprovod obstará Viktor Mendl.

stﬁeda 22. dubna od 19 hodin
Evelyna Steimarová &
Vendula Burger-Budilová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / 140 Kã seniorské vstupné na OSV

Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Fantastická Ïena v novém termínu
Dokonalý partner? Ideální vztah? Dejte si dobrý
pozor na to, co si přejete. Fantastická žena je současná komedie úspěšného kanadského autora,
jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností,
které by měla mít ideální partnerka.
Životy dvou kamarádů ve středním věku pořádně
zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to
spolu může souviset? Nechte se překvapit!
Velmi kladně hodnocenou a vkusnou komedii,
která vás přinutí k zamyšlení, zahraje v turnovském

divadle Agentura Familie. V hlavních rolích uvidíte dobře známé tváře – Patricii Pagáčovou nebo
Dianu Šoltýsovou, Václava Krátkého nebo Ondřeje Volejníka a Adriana Jastrabana nebo Jarmila
Škvrnu.

pondûlí 20. dubna od 19.30 hodin
Fantastická Ïena
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 360 Kã / na místû 400 Kã

Za Alenkou do ﬁí‰e fantazie
Pohádku o tom, co všechno je možné prožít v říši
dětské fantazie, přiváží Divadlo ANFAS Praha.
Jako bílý králíček se dětem představí známý herec,
režisér a držitel ceny Thálie Petr Mikeska.
Malá Alenka musí kvůli rýmě zůstat v posteli. Ale
moc jí to nevadí, ráda si čte svou nejoblíbenější
knížku Alenka v říši divů a ještě raději si maluje,
a světe, div se! – její obrázky začnou ožívat. Vydejte
se s Alenkou zachránit svět fantazie a prožijte roztodivné příběhy, ve kterých se setkáte s těmi nejne-

uvěřitelnějšími postavičkami. Pohádka je vhodná
pro děti od 4 let. Toto představení uzavírá další sezónu dopoledních sobotních představení, dojde tedy i na losování výherců naší celoroční soutěže.

sobota 25. dubna od 10 hodin
Alenka a její ﬁí‰e divÛ
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Nezmaﬁi pokﬁtí svÛj velk˘ zpûvník
Speciální koncert slavné folkové skupiny bude spojený se křtem velkého zpěvníku. Ten obsahuje
všechny písničky, které během svého 40letého působení kapela vydala.
Skupina je charakteristická vícehlasým vokálem
s doprovodem akustických nástrojů.
Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale
i světová folková klasika. Každoročně odehraje
stovku koncertů. Za léta aktivního koncertování
Nezmaři posbírali všechna ocenění, která se
v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port

jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Během koncertu zazní písně od počátku skupiny až po současnost. Diváci uslyší například písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, Písek,
Růže a další.

ãtvrtek 23. dubna od 19 hodin
Nezmaﬁi
koncert
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 220 Kã / na místû 250 Kã
duben 2020
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hudební pozvánky

Otvírání studánek s PS Antonín Dvoﬁák
V rámci Turnovských hudebních večerů vám představujeme projekt Pěveckého sboru Antonín Dvořák, částečně uvedený na Foersterově festivalu
v červnu 2019.

turnovský rodák, herec, režisér a dabér Václav
Knop.

stﬁeda 29. dubna od 19.30 hodin
PS Antonín Dvoﬁák,
Ludûk Vele, Václav Knop –
Otvírání studánek
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 210 Kã

Ryze jarní koncert bude doplněn cyklem Zdeňka
Lukáše Jaro se otvírá pro mužský sbor, oboje v nastudování dirigenta Bohuslava Lédla. V sólových
partech vystoupí sólista Národního divadla
v Praze, častý host operních scén i koncertních pódií doma i v zahraničí Luděk Vele. Recitovat bude

Kafka Band s Jaroslavem Rudi‰em
Ke vzniku literárně-hudebního projektu vedl komiks Zámek na motivy Kafkova románu, který
realizoval Jaromír Švejdík společně s Davidem
Mairowitzem. Komiks díky britskému vydavatelství vyšel hned v několika evropských zemích.
„Lidi z Literaturhausu ve Stuttgartu napadlo, že
by připravili putovní výstavu s názvem Kafka v komiksu. Věděli, že kromě kreslení dělám i hudbu,
a požádali mě, jestli bych pro vernisáž nějakou nesložil. Měl jsem nápady, ale nešly mi moc dohromady
s češtinou. A tak jsem se spojil s Jaroslavem Rudišem, který mi dal nějaké slovní nápady v němčině,
a v tu chvíli to začalo fungovat. Potom jsem oslovil
producenta Dušana Neuwertha, se kterým už jsem
dělal na několika věcech, a tak vznikl Kafka Band.
Vtipné je, že ve Stuttgartu na vernisáži čekali, že
přijedeme tři. Jenže nás přijelo sedm, protože jsme
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už byli kapela. Od té doby vystupujeme,“ řekl
v rozhovoru pro server Novinky.cz Jaromír 99.
Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 si tehdy totiž pozvali hudebníky z několika českých kapel (Tata Bojs,
Umakart, Priessnitz) a s nimi se na vzniku tohoto
jedinečného projektu podíleli. A jelikož jim to ladilo, složili více písní a nakonec nahráli celé album
Das Schloss.
V půlce března 2019 vydala kapela druhou desku Amerika, opět inspirovanou knihou Franze
Kafky. Hudba původně vznikla ke stejnojmennému divadelnímu představení. Silné téma Ameriky
– moderní, chladné společnosti – bylo prezentováno s velkolepou audiovizuální podívanou na úspěšné šňůře po Německu. Nyní se skupina v čele
se spisovatelem Jaroslavem Rudišem a Jaromírem
Švejdíkem vrací na domácí pódia. K desce už
Kafka Band vydal také dva videoklipy: virtuální
People get lost, který je v plné verzi ke stažení pro
virtuální brýle, a lyric video Amerika.
Recenze Ivana Hartmana: „Ve vrchovaté formě
onu melancholii předvádí píseň Theater Oklahoma, kde Švejdík v rauši ze silné melodie téměř umírá při slovech ‚Kolem mě jen andělé / S křídly na
zádech / Hrají a zpívají‘. Zní tu možná Švejdíkův
životní hit, přesah jeho dosavadní třicetileté hudební dráhy s kapelami Priessnitz či Umakart...“
Jaroslav Špulák o Americe píše: „Druhé album
kapely tedy vytáhlo do boje o fanoušky klubové hu-

dební scény. Stojí za ním zkušení autoři, hudebníci i producenti, kteří na něm na pomyslný stůl sázejí své profesní trumfy...“
Host: Houpací konû
Jako host večera vystoupí ve speciálním akustickém setu skupina Houpací koně. Alternativní rockovou kapelu z Ústí nad Labem založili v roce 1991
Jiří Imlauf a David Šíma, v Turnově byla naposledy
ke slyšení v roce 2016, kdy vystupovala v rámci festivalu Básníci ticha. Letošní jaro se pro kapelu nese
ve znamení vydání nového akustického alba.

Houpací konû, foto Radek Lekner

pátek 24. dubna od 20 hodin
Kafka Band
koncert
KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 310 Kã / na místû 390 Kã

hudební pozvánky / KCT informuje

Trio DuBois otevﬁe kvûtnové koncerty
Turnovský hudební večer tentokrát přivítá tři muže, absolventy Akademie múzických umění v Praze
a vynikající sólisty, kteří se spojili do dechového
souboru Trio DuBois.
Tento ojedinělý ansámbl složený, jak už sám název
napovídá (du Bois – fr. ze dřeva, z lesa, také Pierre
Max Dubois – francouzský skladatel), ze tří dřevěných dechových nástrojů vznikl spojením absolventů katedry dechových nástrojů HAMU v Praze.
Jeho členové jsou v současné době již pedagogy,
členy České filharmonie či studenty doktorského
cyklu HAMU a patří k předním umělcům své generace, jakož i k nositelům tradice české dechové

diích. Na svých koncertech poskytují spojením
svých tří výrazných individualit vitální a ve svém
oboru jedinečný hudební zážitek. S klarinetem se
představí Irvin Venyš, s hobojem Jan Thuri a s fagotem Martin Petrák. V programu zazní skladby
L. van Beethovena, J. Myslivečka a W. A. Mozarta.

školy. Své kvality dokazují jak na poli sólové, tak
i komorní hry na domácích a zahraničních pó-

stﬁeda 6. kvûtna od 19.30 hodin
Trio DuBois
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 210 Kã

Cestovatelsk˘ klub a stand-up show Karla ·tûpánka
V dubnu se lodí vydáme po stopách Vikingů a Římanů a také se dovíme, jaké to je mít cestování
jako životní styl.
Na Dunaji s Kateﬁinou ·mídovou
Vyprávění o jedné velmi netradiční lodní výpravě
po Dunaji z Komárna do Suliny na pobřeží Černého moře včetně vyveslování 80 km proti proudu
do vesnice Mahmudie.
„Loď, na které jsme pluli, se jmenovala Huck.
Jedná se o otevřenou šestiveslici jen s malým podpalubím, bez motoru. Vzhledem k délce trasy a její časové náročnosti byla celá plavba rozplánována na tři roky. Přímo na vodě jsme strávili 50 dní
a upluli 1 898 km. Spali a vařili jsme si na lodi.
Propluli jsme 6 státy, 2 hlavními městy, soutěskou
Železná vrata i deltou Dunaje,“ říká Kateřina
Šmídová.

stﬁeda 22. dubna od 18 hodin
Kateﬁina ·mídová: Na Dunaji
po stopách VikingÛ a ¤ímanÛ
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra – 90 Kã

Cestovatel Karel ·tûpánek opût
pobaví
Nová cestovatelská show, s kterou se Karel vrací
do kina Sféra, mapuje celý jeho příběh a bude jako
vždy velmi humorná.
Přesně před 5 lety ukončil liberecký rodák Karel
práci v „kanclu“ a vyrazil na cestu kolem světa. Od
té doby se stále neusadil, projel více než 50 zemí
a na svých cestách měl nejrůznější a mnohdy i velmi bizarní práce. Živil se strašením lidí, zahrál si
v bollywoodském filmu a okusil i život digitálního
nomáda. Poznal tajemství amazonských šamanů,
dokázal vystoupit z těla, našel čiré štěstí v indických meditacích, oženil se s Argentinkou v Jižní
Americe a cestování se pro něj stalo životním stylem.
Na své nejnovější show vám předá mnoho zajímavých tipů nejen o cestování a práci na cestách.

pondûlí 27. dubna od 18 hodin
Cestování jako Ïivotní styl
cestovatelská stand-up show
kino Sféra
120 Kã
duben 2020
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Alena Morn‰tajnová uzavﬁe pátou sezónu
poﬁadu O literatuﬁe
Dubnové vydání našeho literárního pořadu, jehož
hostem měl být Vlastimil Vondruška, bylo zrušeno.
S panem Vondruškou hledáme nový termín, na setkání s ním se můžete těšit nejspíš na podzim tohoto
roku. V tuto chvíli vás o to srdečněji zveme na květnové setkání s jednou z nejpopulárnějších autorek
současnosti, paní Alenou Mornštajnovou.
„Vždycky jsem věděla, že chci psát, ale k tomu je
potřeba čas. Jednoho dne jsem si uvědomila, že čas
budu mít jedině tehdy, když si ho udělám. Že můj
život bude takový, jaký si ho udělám. Zariskovala
jsem, dala jsem výpověď v práci a po deseti letech
jsem konečně dopsala první knihu.“ Tak o svých literárních začátcích vypráví sama autorka.
Původní profesí překladatelka a lektorka anglického jazyka literárně debutovala poměrně pozdě,
ve svých 50 letech. A hned její prvotina, román
Slepá mapa (2013), zaujala natolik, že se dostala
do užší nominace na Cenu Česká kniha 2014. V roce 2015 vydala román Hotýlek, v němž znovu

foto Vojtûch Vlk

potvrdila, že je rozenou vypravěčkou, která dokáže
čtenáře strhnout. Největší pozornost však na sebe
strhl její třetí román Hana z roku 2017. Životní příběh dívky Miry a její podivínské tety Hany je rozprostřen od třicátých do šedesátých let 20. století
a je, stejně jako předchozí autorčiny knihy, poznamenáván tzv. velkými dějinami. Alena Mornštaj-

Poslední Kavárensk˘ kvíz sezóny
Ve čtvrtek 7. května se uskuteční poslední Kavárenský kvíz před letní pauzou. Nepřehlédněte proto
jisté novinky v podmínkách přihlašování a účasti.
Svůj tým (tvořený 2–4 lidmi) nahlaste ideálně
s předstihem na e-mailovou adresu: weissova@
kcturnov.cz.
Vždy vyčkejte na zpětné potvrzení o registraci!
I nadále platí kapacitní limit 15 týmů. Kompletní
pravidla i princip odměňování naleznete na webu
www.kcturnov.cz.
Nová, vylepšená sezóna Kavárenského kvízu
začne na podzim 2020.
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nová za tento svůj román získala řadu ocenění, např. Cenu Česká kniha 2018.
Její poslední román Tiché roky vyšel v dubnu
loňského roku a autorka o něm říká: „Moje nová
kniha je především o síle slov. Slova jsou mocná
zbraň, ale my si to neuvědomujeme. Používáme je
denně, a nepřemýšlíme nad tím, jak obyčejné slovo, vyřčené unáhleně a mnohdy ani ne ve zlém
úmyslu, může druhému ublížit a poznamenat jej
napořád. Ale stejně špatné je, když spolu lidé nejsou schopní mluvit o věcech, které je trápí, nedokážou si říct, co by chtěli změnit. Tiché roky vyprávějí o rodině, v níž vedle sebe lidé jen žijí, ale vlastně se vůbec neznají.“

stﬁeda 6. kvûtna od 19 hodin
Alena Morn‰tajnová
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:
pondûlí 20. dubna 2020 – Fantastická žena
(volné divadelní představení) 360 Kč
stﬁeda 22. dubna 2020 – Kateřina Šmídová:
Po stopách Vikingů a Římanů (CK) 90 Kč
stﬁeda 22. dubna 2020 – Evelyna Steimarová
& Vendula Burger-Budilová (Pohovka)
200 Kč / 140 Kč seniorské vstupné na OSV
ãtvrtek 23. dubna 2020 – Nezmaři
(koncert) 220 Kč
pátek 24. dubna 2020 – Kafka Band
(koncert) 310 Kč
sobota 25. dubna 2020 – Alenka a její říše divů
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!)
60 Kč
pondûlí 27. dubna 2020 – Cestování jako životní styl
(cestovatelská show) 120 Kč
stﬁeda 29. dubna 2020 – PS Antonín Dvořák,
Luděk Vele, Václav Knop
– Otevírání studánek (THV) 180 Kč
stﬁeda 6. kvûtna 2020 – Trio Dubois
(THV) 180 Kč
pondûlí 11. kvûtna 2020 – Revizor
(divadlo) 380 Kč
stﬁeda 13. kvûtna 2020 – Monika Benešová:
Pacifická hřebenovka (CK) 90 Kč
pátek 15. kvûtna 2020 – Podkrkonošský symfonický
orchestr (koncert) 250 Kč
pondûlí 18. kvûtna 2020 – Příběh opravdového herce
(Abonentní divadelní představení) 320 Kč
ãtvrtek 28. kvûtna 2020 – Dante Projekt – světová
premiéra! (Balet v kině) 250 Kč
sobota 6. ãervna 2020 – Helena Vondráčková:
Vzhůru k výškám (koncert) od 590 Kč
sobota 13. ãervna 2020 – Aida – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč
pondûlí 2. listopadu 2020 – Travesti Revue Techtle
Mechtle a Kočky (travesti show) 290 Kč
CK – Cestovatelský klub
THV – Turnovský hudební večer

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý
7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro

Sledujte ná‰ Instagram
Chcete více novinek, pozvánek a nejaktuálnější informace?
Sledujte náš Instagram @kcturnov! Téměř každodenní zpravodajství ze světa KCT ve vašem mobilu! Získávání informací nebylo nikdy snazší.

veřejnost uzavřena)

tel.: 481 322 083, 733 668 128
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?
Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!
Každou neděli obdržíte newsletter s pozvánkami na nadcházející týden a dalšími důležitými informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete na
webu www.kcturnov.cz nebo osobně na recepci
KC Střelnice.
duben 2020
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Milo‰ Kleiner
– Moje krajiny
Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na autorskou
výstavu fotografií Miloše Kleinera, která je průřezem jeho tvorbou z let 2015–2020.
„Můj život byl po většinu času spojen s pohybem v přírodě. V začátcích jsem fotografoval
všechno kolem sebe. Postupem času mne ale stále
více přitahovala právě krajina a příroda. Ta v mé
tvorbě dominuje. Fascinuje mne jako celek, ale
i při hledání zajímavého detailu,“ říká o své tvorbě
Miloš Kleiner.
Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 6. května v 17 hodin a potrvá
do 2. června 2020.

let. Velikost ani technika výtvarné práce nejsou určeny. Uveďte, prosím, jméno a příjmení malíře,
věk, bydliště nebo název MŠ nebo ZŠ (popřípadě
kontakt na rodiče). Uzávěrka soutěže je stanovena na 30. 10. 2020. Více informací naleznete na
internetových stránkách turnovské knihovny.

Mûstská knihovna
Antonína Marka
Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovna.turnov.cz
https://www.facebook.com/knihovnaturnov
https://twitter.com/KnihovnaTurnov
https://www.instagram.com/knihovna_turnov/
Vážení čtenáři,
velice se Vám omlouváme, ale vzhledem k šíření koronaviru v České republice jsme se rozhodli celý
dubnový program pro veřejnost zrušit.
Děkujeme za pochopení.
Vaše turnovská knihovna
Literární soutěž:
Stﬁípky z Ráje (3. ročník)
Do 30. dubna 2020 je stále možné poslat svůj příspěvek do regionální literární soutěže! Soutěžní
kategorie jsou pouze dvě, a to dle žánru – poezie
a próza. V každé kategorii budou vyhlášena tři
místa, v případě velmi kvalitních textů mohou být
předána čestná uznání. Téma musí být Český ráj
(může to však být zcela volná asociace) či knihovnictví (neboť turnovská knihovna slaví 200 let od
svého vzniku) a věková hranice je 15–99 let. Více
informací naleznete na www.stripkyzraje.cz.
Výtvarná soutěž pro děti (od 3 do 15 let):
Knihovna oãima dûtí
Výtvarná soutěž – obrázek knihovně k 200. výročí
založení – je určena mateřským školám, rodinám,
základním školám, účastníkům ve věku od 3 do 15
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Literární soutěž pro děti (od 8 do 15 let):
Neváhej a pi‰!
Literární soutěž byla vyhlášena pro všechny malé
i větší literární autory, kteří mají chuť napsat jakýkoliv literární útvar. Soutěž je určena pro účastníky ve věku od 8 do 15 let. Odevzdejte nejpozději do
30. října roku 2020. Vyhodnocení literárních prací se ujmou spisovatelé, kteří přijali roli dobrých
kmotrů naší knihovny. Více informací naleznete
na internetových stránkách turnovské knihovny.

Vzdûlávací centrum
Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Jarní semestr pod taktovkou
nejen jazykov˘ch kurzÛ!
• Excel pro začátečníky (zahajujeme 25. 3. 2020)
• Základy fotografování (zahajujeme 31. 3. 2020)
• Genealogie pro začátečníky (připravujeme)
• Základy výuky kritického myšlení (akreditovaný
seminář pro pedagogy MŠ, 21. 4. 2020)
Aktuální rozvrh všech kurzů najdete na webu
www.vctu.cz. Více informací na tel. 734 327 405
nebo mailem na prevuznakova@vctu.cz.

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû
v dubnu – dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin.
Expozice horolezectví
– Z âeského ráje na vrcholy
svûta
Jedinečná stálá expozice svého druhu v České
republice. Expozice pro všechny milovníky
skal a hor.
Akce:
stﬁeda 22. dubna od 19.30 hodin, Expozice horolezectví
Panenská krása v pohoﬁí
Karákóram
Zasvěcený výklad Čestmíra Lukeše doprovází
hudba a diapozitivy z cesty za snem, o prvovýstupu na sedmitisícovku (ve dvou v Pákistánu). Vstupné 40 Kč
Výstavy:
2. dubna–31. kvûtna, V˘stavní sál
Stvoﬁeno z hlíny – Ze sbírek
muzea keramiky v Boleslawci
Boleslawiec (Boleslav, Bunzlau) je historické
středisko výroby keramiky v dolním Slezsku.
Boleslavští hrnčíři později tovární produkci
odtud vyváželi do celé Evropy. Typická keramika se světlým, reliéfně vystupujícím dekorem
je hojně zastoupená i v národopisných sbírkách
českých muzeí. Výstava je historicky koncipovaným průřezem keramické produkce
Boleslawca a okolí od neolitu po 20. století.
VernisáÏ v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 2. dubna od 17 hodin.
9. dubna–5. ãervence, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Josef Pekaﬁ a Josef Vítûzslav ·imák v zajetí múz –
Nehistorická v˘stava k v˘roãí
narození znám˘ch historikÛ
V roce 2020 uplyne 150 let od narození dvou
významných českých historiků, turnovských
rodáků – Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka. Jejich osobnosti si připomeneme z po-

někud netradičního úhlu. Je poměrně známo,
že Josef Vítězslav Šimák psal básně, ale už
méně se ví, že Josef Pekař byl nadšeným fotografem. A právě tyto dva jejich koníčky výstava návštěvníkům přiblíží.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 9.
dubna od 17 hodin.

DlaskÛv statek
v Dolánkách
u Turnova
DlaskÛv statek v Dolánkách je v dubnu otevﬁen dennû
kromû pondûlí od 9 do 16 hodin.
11. dubna od 9 do 17 hodin
Velikonoce na Dlaskovû statku
Na Bílou sobotu, kterou končí postní předvelikonoční období, připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku tradiční
akci přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního novoročí. Spolu s folklórními soubory návštěvníci vynesou „Mařenu“ ze
statku a přivítají tak jaro. Komentované prohlídky expozice, velikonoční dílna pro děti, řemeslný jarmark, doprovodný program a občerstvení.
1. dubna–30. prosince, DlaskÛv statek
Kolovrátek, stav i jehla
Nová expozice na Dlaskově statku
Nová expozice je věnovaná tradiční podomácké výrobě lidového oděvu v Pojizeří. Návštěvníci expozice budou mít příležitost seznámit
se s různorodostí a krásou textilií a součástek
tradičního lidového oděvu užívaných našimi
předky při různých příležitostech v období
přibližně od konce 18. do počátku 20. století.
Výstava představí jak hotový oděv, tak i všechny pracovní procesy, kterým se věnovali hospodář i hospodyně a podomáčtí výrobci v každém stavení. Část expozice bude věnována také údržbě tkanin a oděvů – praní, mandlování
a žehlení.
duben 2020
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

sobota 25. dubna
âesk˘ ráj dûtem
17. ročník akce na zahájení turistické sezóny
v Českém ráji v rámci hry Za pověstmi Českého
ráje. Pro děti i dospělé bude připraveno putování
po Turnovsku plné soutěžních úkolů a otázek, při
kterém se na cestě setkají s řadou postav z pověstí
Českého ráje. Připraveno je i divadelní představení na hradě Valdštejn.
Start: 150 m od železniční stanice Turnov-město (směr Valdštejn) 8.30–11.00
Cíl: Sportovně-rekreační areál Maškova zahrada, Turnov
Trasa pochodu (5,5 km) povede po značených
cestách a místních komunikacích a není vhodná
pro kočárky.
Program:
12.00–16.00 (areál bude otevřen od 11.00) kulturně-sportovní program (mažoretky, nafukovací
atrakce, kreativní dílničky, ukázka zásahu hasičů
a hasičské techniky aj.)
14.30 příchod krále Granáta s královnou a družinou
15.00 losování soutěžních kupónů o zajímavé ceny
Hlavní ceny: let balónem (BAART, s. r. o.), letní
tábor (ARA TÁBORY, s. r. o.) a další hodnotné ceny
Vezměte si s sebou tužku na zapisování správných odpovědí! Akce je pro účastníky zdarma.
Dospělý doprovod platí při vstupu do areálu hradu Valdštejn 20 Kč.
Záštitu převzal a finančně akci podpořil
Liberecký kraj. Děkujeme všem partnerům, bez
kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
Vědomostní soutěž pro žáky základních škol –
Poznej turistický region Český ráj
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch připravila v rámci turistické hry Za
pověstmi Českého ráje zajímavé pracovní listy pro
žáky základních škol. V rámci otázek a úkolů
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v pracovních listech si žáci ověří své znalosti
z Turnovska a Českého ráje. Pro deset vylosovaných výherců jsou připraveny hodnotné ceny.
Pracovní list je určen zejména pro 6. a 7. třídu základních škol a je zdarma. Vyplněné listy je potřeba odevzdat do 5. června zpět do turnovského infocentra. Losování výherců proběhne 12. června.
Výherci budou kontaktováni a uveřejněni na
www.infocentrum-turnov.cz.
Nevíš-li si s otázkami rady, najdi si odpovědi na
www.ceskyrajdetem.cz.

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe infocentra)
6. ledna – 30. dubna
Jizerské hory – Vítûzslav Hudsk˘
Výstava fotografií rodilého Turnováka zachycuje
jeho lásku k nedalekým Jizerským horám. Výstava
byla prodloužena a můžete ji zhlédnout až do konce dubna, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Duben zavﬁeno. Poprvé bude otevﬁeno 1. kvûtna.

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

Bûhem dubna bude otevﬁeno vÏdy o víkendu
od 10 do 16.30 hodin (poslední vstup do areálu hradu).
1. kvûtna od 14 hodin
Máj na Vald‰tejnû
Jubilejní 20. ročník melodramatického ztvárnění
Máchova Máje od hudebního skladatele Zdeňka
Zahradníka. Představení proběhne na prvním nádvoří před kapličkou sv. Jana Křtitele. Ta podle legendy ukrývá údajný portrét Karla Hynka Máchy.
Vstupné 100 Kč.

ohlasy

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

ãtvrtek 30. dubna od 14 hodin, ZU· Turnov, námûstí âeského ráje
Turnovsk˘ kos 2020
21. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v 5 kategoriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež do
15 let.
V každé škole a školce v Turnově a okolí by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje postupující na KOSA. V případě, že ve škole nominační
kolo neproběhne, je možné přihlásit se do soutěže
individuálně přímo v budově Žluté ponorky.

ãtvrtek 9. dubna od 18 do 22 hodin,
V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
Velikonoãní vûncování
Tvořivá dílna pro dospělé. Uděláme si společně
velikonoční dekorace z čerstvého proutí, skořápek
a dalších přírodních i alternativních materiálů.
Kapacita 10 osob, rezervace místa nutná na mailu
ladicka@email.cz. Cena 150 Kč. Máte-li tavnou
pistoli nebo zajímavý doplňkový materiál, bude se
hodit.

ãtvrtek 30. dubna od 17.30 hodin
âarodûjnice na Lukách
Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Turnov pořádá slavnost pálení čarodějnic. Od 17.30 do 19 hodin budou probíhat
soutěže a hry pro děti. Po 19. hodině vyhlásíme
nejkrásnější malou čarodějnici a po 20. hodině
bude zapálen velký oheň.

ãtvrtek 16. dubna od 8 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
SAZKA olympijsk˘ víceboj
– okresní kolo Z·
Tradiční klání ve víceboji žáků základních škol
v základních pohybových schopnostech a dovednostech pod patronací Českého olympijského výboru.

Státní zámek Sychrov
Horal, flašinetář Roman Prouza. V době konání
zve k příjemnému posezení i zámecká oranžérie
v parku. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

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 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

18.–19. dubna od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
SÛl nad zlato
Netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců zámku Sychrov. Vstupné: dospělí 180 Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti do tří
let 30 Kč, předprodej vstupenek na: www.evstupenka.cz

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.

4.–5. dubna, 9–16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Velikonoãní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem zboží a bohatým programem pro děti i dospělé – folklórní soubory Horačky, Krkonošský

25. dubna, 10–15 hodin, zámeck˘ park
Setkaní 1st VETERAN US CAR
CLUB PRAHA – 22. roãník
Tradiční setkání milovníků amerických vozidel
spojené se Soutěží elegance. Vstupné: jednotné
vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma
duben 2020
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
tel.: 775 964 312.
pondûlí 6. dubna od 9.30 hodin
Pohádkové ãtení s babiãkou
Děti v Miniškolce navštíví pohádková babička
z knihovny Eva Kordová.
úter˘ 7. dubna, 8–16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu pěstounská péče.
K dispozici vám bude Bc. Lucie Moťovská. Nevyhovuje-li vám tento termín, je možné domluvit se
na jiném. Tel. pro objednání: 702 384 074.
stﬁeda 8. dubna od 13.30 hodin
Velikonoãní setkání v pohodû
Mezigenerační setkání a dílna v DD Pohoda.

ãtvrtek 16. dubna od 15 hodin
Kurz ‰ití pro náctileté
Úvodní lekce třídílného kurzu především pro teenagery.
ãtvrtek 16. dubna od 18 hodin
Klub celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku.
pátek 17. dubna od 10 hodin
Pevné vazby v rodinû
Vazba dítěte na matku je přirozená a potřebná.
A co ostatní členové rodiny? Téma pro waldorfský
klub a Hanku Hajnovou. Cena: 50 Kč.

stﬁeda 8. dubna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu.

sobota 18. dubna – nedûle 19. dubna
Kurz ‰ití barefoot obuvi
Dvoudenní kurz výroby kožených mokasínových
balerín. Více informací a registrace: Tereza
Pivoňková, tel.: 775 954 406. Cena: 1.900 Kč.

ãtvrtek 9. dubna od 10 hodin
Kreativní dílna III – Velikonoce
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci. Lektorka
Radka Kaňáková, cena: 100 Kč.

sobota 18. dubna
Josef Pekaﬁ 150 let
Náruč se připojuje ke slavnosti.

stﬁeda 22. dubna 9–12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novopečené rodiče – zdarma. Předporodní příprava,
příprava na kojení, laktační poradenství, podpora
v šestinedělí a mateřství, konzultace ohledně nošení dětí, spánku batolat atd. Objednání na tel.
728 328 452 – Veronika Udeaja.
ãtvrtek 23. dubna od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Bližší informace na tel. 607 645 896 – Kateřina
Hornová. Cena: 50 Kč.
sobota 25. dubna
Za povûstmi âeského ráje
Připojujeme se k 17. ročníku zahájení turistické
sezóny v Českém ráji.
úter˘ 28. dubna od 10 a od 11 hodin
Návrat na trh práce
po rodiãovské dovolené
Setkání se specialistkou pro volbu povolání ÚP
Semily Věrou Jetelovou.

Galerie Granát

výstavy:

námûstí âeského ráje 4
Tel.: 481 325 989
737 206 691

duben–kvûten
Malování pro radost a pohodu
aneb Každý námět je pro mě výzva – výstava obrazů Jany Plačkové
„V šedesáti letech jsem se rozhodla malovat.
Přihlásila jsem se na kurz kreslení pravou hemisférou. Bylo to milé překvapení, že jsem něco nakreslila, a tužka mě začala bavit. Později jsem poznala malířku Jolanu Čechovou a dojížděla k ní na
kurzy olejomalby. Olejomalbu dnes vnímám jako
opravdu krásnou zálibu a koníček. V Mladé
Boleslavi patřím do skupiny mladoboleslavských
výtvarníků VLNA. Maluji pro radost a pohodu,“
podotýká Jana Plačková.

otevﬁeno: pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem,
sobota od 9 do 12 hodin bez v˘kladu
vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti. O jeho těžbě a zpracování, uvidíte ukázky
broušení granátu a zlatnické profese vysazování
a zasazování. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro zpěváky Český slavík.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 2020
7. dubna od 18.00 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Pﬁedná‰ka o Josefu Pekaﬁovi
Turnovský radní a učitel zdejšího gymnázia Pavel
Mlejnek připravil přednášku o turnovském rodáku Josefu Pekařovi. Pohovoří o jeho životě, vědecké práci i politických aktivitách.
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V dubnu oslavíme 150. v˘roãí
narození profesora Josefa Pekaﬁe
Oslavy proběhnou v sobotu 18. dubna 2020. Hlavní kulturní program bude probíhat v areálu
Pivovaru Rohozec, kde vystoupí například soubory ZUŠ Turnov, smyčcový kvartet Ad Libitum,
Turnovanka, Waldovy Matušky, Těla, zazní skladba Martina Hyblera Pohled do starobyla.
Dopoledne bude otevřena naučná stezka Josefa
Pekaře a odhalen jeho pomník na Malém Rohozci.
Poté se uskuteční pietní akt u hrobu Josefa Pekaře

v Jenišovicích. Součástí programu bude i promítání filmu Historik Josef Pekaře a přednáška
o něm.

vernisáÏ v˘stavy 9. dubna od 17.00 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Josef Pekaﬁ a Josef Vítûzslav ·imák
v zajetí múz
Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků. Je poměrně známo, že Josef Vítězslav
Šimák psal básně, ale už méně se ví, že Josef Pekař
byl nadšeným fotografem. A právě tyto dva jejich
koníčky výstava návštěvníkům přiblíží.
18. dubna 2020

150. v˘roãí narození
Josefa Pekaﬁe
10.30 otevření naučné stezky Josefa Pekaře,
Dlaskův statek
11.30 odhalení pomníku Josefa Pekaře na Malém Rohozci – Na Černavě u dětského hřiště
13.00 pietní akt u hrobu Josefa Pekaře v Jenišovicích u Turnova. Pro návštěvníky bude otevřena také věž kostela sv. Jiří v Jenišovicích.
13.00–20.00 Kulturní program, areál Pivovaru
Rohozec
Hudební produkce (Těla, Turnovanka, Waldovy
Matušky, ZUŠ Turnov), promítání dokumentu
Historik Josef Pekař, přednáška

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov.
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
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. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová, Mûsto Turnov
duben 2020
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Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. K výročí bude vydána pamětní mince, kterou vytvořila absolventka turnovské
SUPŠ Rozálie Poslušná.
Přípravný výbor, který na akci spolupracuje již od jara
2018 tvoří: Pekařova společnost Českého ráje, z. s., Městská
knihovna Antonína Marka Turnov, Muzeum Českého ráje
v Turnově, Město Turnov, Obec Jenišovice, Rohozecký okrašlovací spolek, z. s., Spolek rodáků a přátel Turnova z. s.,
Gymnázium Turnov, Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi, Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s.
Doprovodný program zajišťují turnovské neziskové organizace. Přípravný výbor děkuje všem partnerům a sponzorům za jejich služby, finanční příspěvky či nezištnou pomoc
při realizaci této akce.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Na turnovské radnici
vlála tibetská vlajka
Město Turnov se v úterý 10. března 2020 opět zapojilo do
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.
O připojení ke kampani rozhodlo zastupitelstvo města již
v roce 2014, a to s neomezeným časovým mandátem.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých
let minulého století v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a také jako
připomínka na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své
země roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc o život.
Dnes je tibetská vlajka také symbolem nesouhlasu s porušováním lidských práv i v jiných zemích.
„Vyvěšením vlajky chceme symbolicky vyjádřit podporu
ochrany lidských práv. Stále je třeba připomínat, že demokracie a dodržování lidských práv není v mnoha dnešních
státech samozřejmostí,“ doplnil starosta Turnova Tomáš
Hocke.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Na V˘‰ince vzniknou nové byty
Zastupitelé na svém únorovém zasedání diskutovali o nové výstavbě bytových domů na Výšince,
které zde mají vyrůst.
Konkrétně v místě mezi ulicemi Rubínová a U Tří
Svatých. Společnost LAMA RESIDENCE zde
plánuje 51 nových bytů spolu s 61 parkovacími
místy. „Minulé zastupitelstvo souhlasilo s prodejem těchto pozemků mezi sídlištěm Výšinka a turnovskou hvězdárnou a chtělo vědět, jaké bytové
domy tu vyrostou, aby do již tak přetíženého sídliště zapadly,“ říká starosta Turnova Tomáš
Hocke.
Jedná se o soubor pěti bytových domů se suterénními garážemi, které jsou rozděleny na 4 nadzemní objekty. Větší souvislý objekt A+B při severní části pozemku k ulici U Tří Svatých a menší
3 samostatné objekty C, D, E uvnitř areálu při jižní části pozemku. Objekty nepravidelných půdorysů jsou odděleny prolukami z důvodu osvětlení
a oslunění a umožňují průchody a průhledy areá-

lem. Domy jsou orientovány hlavní fasádou převážně na jihozápad, štíty na východ a západ.
Nadzemní objekty jsou suterénními garážemi
vzájemně stavebně propojeny. Dva samostatné
vjezdy do garáží jsou navrženy z ulice U Tří
Svatých tak, aby byly zpřístupněny obě části podzemních podlaží bez vnitřních vyrovnávacích
ramp. Střechy domů mají nepravidelné šikmé

hřebeny. Jednoduchými kompaktními hmotami,
tvarem střech a zešikmenými štíty domů, je vytvořena kompozice obytného souboru, jako typu příměstské výstavby.
Situace s parkováním na Výšince není jednoduchá, radnice ji proto řeší připravovanou revitalizací sídliště Výšinka, která by měla přinést více parkovacích míst.
Investor společnost LAMA RESIDENCE, zastoupená panem Markem Lankem, projevila jako
jediná zájem o tyto pozemky. Podklady a zejména
architektonická studie, která byla podmínkou
schválení prodeje pozemku, byly projednány v komisi pro rozvoj města, radou města i zastupitelstvem města. Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné
kupní smlouvy na prodej pozemku v celkové výši
5,7 milionu korun.
„Přístupovou komunikaci včetně chodníku bude
financovat společnost LAMA RESIDENCE a. s.,
coby vlastník stavby, za přispění maximálně 1 milionu korun od města Turnova. Vlastníkem komunikace poté bude město Turnov,“ sdělil Radim
Brožek, vedoucí odboru správy majetku. Dodal
také, že součástí komunikace U Tří Svatých bude
nové veřejné osvětlení a parkovací zálivy podél komunikace.
Bytové domy by měly vzniknout v několika etapách.
Stejný investor by rád ještě v letošním roce zahájil stavbu bytových domů v ulici Žižkova, kde
stálo v minulosti kino.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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.
duben 2020
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Zachovejme prosím zdrav˘ rozum,
ﬁíká starosta Tomá‰ Hocke
Opatření spojená s koronavirem zasáhla do života
každého z nás.
Je to nepříjemné, pro spoustu z nás bolestivé, ale
nutné opatření. Situaci nechci zlehčovat. Zachovejme prosím zdravý rozum, buďme zodpovědní

k sobě i ke svému okolí. Nerozšiřujme prosím poplašné zprávy.
V takové situaci asi nikdo z nás ještě nebyl, přesto
věřím, že ji společně zvládneme.
Tomáš Hocke,
starosta města

Územní ãlenûní státu ORP zÛstává, zákon
podepsal prezident
Zákon o územním členění státu prošel oběma komorami parlamentu a podařilo se tak udržet
územní působnost obce s rozšířenou působností
Turnov.
„Díky všem za velké nasazení, kteří se na zachování ORP Turnov podíleli,“ sdělil starosta Tomáš
Hocke.
Jak dodal, zákon byl napsán velmi striktně,
a především nepříznivě pro ORP Turnov. Jednání
byla složitá a vypadalo to, že o nějaké obce Turnov
přijde.
„I když nedošlo ke zřízení samostatného okresu
Turnov, vnímám toto řešení jako dosažení maxima za daných podmínek. Sice nemáme svůj okres,
ale obce nám zůstaly,“ dodal Hocke. Jedinou obcí
z ORP Turnov, která uvažuje o odchodu ze stávajícího členění je obec Frýdštejn. Místní lidé by jezdili vyřizovat potřebné záležitosti raději do Jablonce
nad Nisou, než do Turnova.
„Jelikož hrozilo, že se rozpadne celé ORP Turnov nebo se oddělí některé jeho části, zkoušeli
jsme prosadit zřízení okresu Turnov. Což mohlo
být řešení k udržení ORP v takové podobě, jaké je
v současné době. Jako jediní jsme si vydobyli výjimku na Ministerstvu vnitra,“ sdělila místostarostka Jana Svobodová. Doplnila také, že v téhle
situaci to vnímá jako výhru.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Zápis dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání
pro ‰kolní rok 2020/2021
Slavnostní zápis se uskuteční v úterý 5. května
2020 od 10.00 do 16.00 hodin
Před termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání
proběhne na mateřských školách „Den otevřených dveří“ – v těchto termínech:

• Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931,
příspěvková organizace
„VÝŠINKA“
3. 4. 2020 9.30–11.00 hod.
• Mateřská škola Turnov, Alešova 1140,
příspěvková organizace
„DŘEVĚNKA“
22. 4. 2020 15.00–16.30 hod.

• Mateřská škola Turnov–Mašov,
příspěvková organizace
2. 4. 2020 15.00–17. 00 hod.
• Mateřská škola Turnov, 28. října 757,
příspěvková organizace
2. 4. 2020 9.30–11.00 hod., 15.30–17.00 hod.

• Mateřská škola Turnov, Bezručova 590,
příspěvková organizace
„ZÁMEČEK“
15. 4. 2020 9.00–11.00 hod., 14.30–16.00 hod.
• Mateřská škola Turnov, Zborovská 914,
příspěvková organizace
„ZELENKA“

21. 4. 2020 9.00–11.00 hod.
(v˘tvarná dílniãka od 10.00 hod.)

• Waldorfská mateřská škola Turnov,
příspěvková organizace
15. 4. 2020 10.00–12.30 hod., 14.30–16.00 hod.
• Mateřská škola a Základní škola Sluníčko
Turnov, příspěvková organizace „SLUNÍČKO“
Miniškolka Sluníčko
Probíhá kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od 16.00 do 18.00 hod.,
Jiné časy či jiný termín lze dohodnout individuálně s ředitelkou konkrétní mateřské školy.
Kateřina Mrkvičková,
odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí do 1. roãníkÛ základních ‰kol
pro ‰kolní rok 2020/2021
Zápis dětí proběhne v termínu od 1. dubna až do
30. dubna 2020.
Od 10.00 do 17.00 hodin na tûchto základních ‰kolách:

• Základní škola Turnov, Skálova 600
(v budově odloučené pracoviště Alešova 1059)

• Základní škola Turnov, 28. října 18
• Základní škola Turnov, Žižkova 518
• Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56
• Základní škola Sluníčko Turnov,
Kosmonautů 1641
Od 13.00 do 15.00 hodin na této základní ‰kole:

• Základní škola Turnov, Zborovská 519
Sabina Karešová,
odbor školství, kultury a sportu
duben 2020

|

| 25

Turnovské radniãní listy

Svoz biopopelnic v roce 2020
Odbor životního prostředí turnovské radnice
informuje o svozu bioodpadu v roce 2020.
Svoz biologického odpadu bude v roce 2020
zahájen v březnu. Svozovými dny jsou v Turnově
středa a čtvrtek.

7. 10.
4. 11.

Bukovina, Dolánky, Kobylka, Malý Rohozec, Daliměřice, Turnov II., Mašov, Pelešany, Kadeřavec
25. 3.
22. 4.
13. 5.
10. 6.
8. 7.
12. 8.
9. 9.

29. 4.
20. 5.
17. 6.
15. 7.
19. 8.
16. 9.

27. 5.
24. 6.
22. 7.
26. 8.
23. 9.

21. 10.
18. 11.

28. 10.
25. 11.

Svoz ve ãtvrtek
Svoz ve čtvrtek probíhá v těchto částech města:
centrum města, Výšinka, U Kasáren, Hruštice, Károvsko, Durychov, Vrchhůra, Přepeřská, Nudvojovice
12. 3.
26. 3.
9. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.
2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10. 22. 10. 29. 10.
5. 11.
12. 11. 19. 11. 26. 11.
Odbor životního prostředí

Svoz ve stﬁedu
Svoz ve středu probíhá v těchto částech města:

11. 3.
8. 4.
6. 5.
3. 6.
1. 7.
5. 8.
2. 9.

14. 10.
11. 11.

29. 7.
30. 9.

Participativní rozpoãet
Tvoﬁíme Turnov
Z důvodu aktuální situace prodlužujeme přijímání návrhů od občanů až do konce dubna
2020.
Pro bližší informace sledujte webové stránky
projektu www.tvorime.turnov.cz
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Vítání obãánkÛ se
uskuteãní 16. kvûtna
Matrika Městského úřadu Turnov informuje
rodiče dětí, které byly pozvány na slavnostní vítání občánků 21. března 2020, že z důvodu aktuálních opatření byla akce zrušena a proběhne
v náhradním termínu 16. května 2020.
„Mnoho rodičů volalo a omlouvalo svoji účast,
proto jsme se rozhodli, že tento slavnostní akt přesuneme na pozdější termín, aby si vítání všichni
26 |

| duben

2020

užili a neměli obavy přijít,“ sdělila matrikářka
Monika Cilerová.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

ãtvrtek 30. dubna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz
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REVIZOR
pondûlí 11. kvûtna 2020 – Mûstské divadlo Turnov
hraje Mûstské divadlo Mladá Boleslav

