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je zpût
Zcela nová letní divadelní scéna
Divadlo Na terase nabídne ãtveﬁici skvûl˘ch inscenací > 4

Bohaté Turnovské léto pﬁed Stﬁelnicí
tﬁináct koncertÛ a tﬁi pohádky pro dûti > 5

Za letním obãerstvením nejen do kavárny KUS
pro veﬁejnost je tu novû dennû také kiosek letního kina > 12

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Hledáme brigádníky
do na‰eho gastroprovozu

V pﬁípadû zájmu kontaktujte vedoucí provozu
Pavlu Matysovou, tel.: 734 122 579
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tû‰it se mÛÏete na kapely Snap Call, Nothingham,
Waldovy Matu‰ky ad. > 5
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ani letos nebude chybût dal‰í Filmov˘ víkend > 10
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Jako vyznání lásky
Vážení čtenáři,
po neuvěřitelně dlouhých šesti měsících držíte
v ruce další číslo časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska,
které je ale zároveň úplně posledním. Uplynulý rok
a půl byl plný celospolečenských otřesů a v jejich důsledku i mnoha turbulentních a často radikálních
změn. Koronavirová epidemie v mnoha oblastech
lidské činnosti rozmetala vše až do základů, a co
všechno zasáhla, to se možná vyjeví až mnohem později. Rozhodně ne vše bude takové, jako bylo předtím, a my se na nové pořádky budeme muset adaptovat. Co všechno nás čeká a co všechno se změní, to si
vůbec netroufám predikovat. Ale dovoluji si tvrdit, že
konec našeho časopisu bude uprostřed všech těch
změn změnou nepatrnou…
Třiadvacet let jste prostřednictvím tohoto časopisu dostávali informace o životě v Turnově, a to včetně
informací z radnice a pozvánek na řadu kulturních
a společenských akcí, jež pořádaly nejen turnovské
organizace. HOT nabízely ucelený přehled událostí
v daném měsíci a vy jste se jeho prostřednictvím dozvídali nejen o programu Kulturního centra Turnov,
ale též městské knihovny, informačního centra, muzea

odpovûdi naleznete na stranû > 11
a mnoha a mnoha dalších organizací. Bohužel z ekonomických důvodů již není další vydávání časopisu
možné. Protože slova na rozloučenou musí být
krátká jako vyznání lásky, jak kdysi napsal německý
spisovatel Theodor Fontane, chtěl bych vám touto
cestou jednoduše, ale ze srdce poděkovat za přízeň,
kterou jste nám projevovali, a věřím, že i nadále
projevovat budete. O akcích Kulturního centra
Turnov se budete od září dozvídat v jiném tištěném
periodiku, útlejším, ale jistě stejně přehledném.
Samozřejmě i nadále vám jsou k dispozici naše weby
kcturnov.cz a kinoturnov.cz a sociální sítě. Doba se
mění, je načase brát to vážně.
V tomto posledním vydání se dočtete především
o tom, co všechno se pro vás chystá na léto.
Doporučuji vám, abyste nabídky využili na maximum, po roce a půl s Covidem zažíváme obrovskou
deprivaci, chybí nám sociální kontakty, sdílení a zážitky. To vše nabízí právě kulturní život. A navíc doba
je nejistá a kdo ví, zda a případně kdy se zase něco
„zvrtne“. Ale máme naději, držme se jí. Přeji vám
krásné léto plné radosti ze setkávání.
David Pešek

Kdy a kam na letní osvûÏení?

do kaváry KUS nebo do kiosku v letním kinû > 12
Pozvánky Regionálního
turistického informaãního centra

o prázdninách do Synagogy nebo na hrad Vald‰tejn > 13
Pﬁímûstské tábory
Vzdûlávacího centra Turnov

English Camp i Cesta kolem svûta > 14
Nepﬁehlédnûte bohat˘ program
turnovského muzea

pravidelné cykly, akce i v˘stavy > 15
Loutkáﬁsk˘ soubor Na Ïidli
bude hrát i letos

ve vlaku i na Dlaskovû statku > 17
Letní program
Státního zámku Sychrov

tû‰te se na koncerty, divadla i Skotské hry > 18
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nenechte si ujít

Pﬁedstavujeme vám Divadlo Na terase

Cikánsk˘ boxer

Abonentní divadelní sezóna 2020/21 byla bohužel
rozprášena hned ve svém začátku. Mnohá divadla
se neuskutečnila a řada z nich už nedostane ani
šanci v podobě náhradního termínu. Mezi turnovskými je celá řada těch, kterým se už po divadle
opravdu stýská, a právě všem těmto nedobrovolným divadelním abstinentům je určen náš letní
projekt Divadlo Na terase.
S teplým počasím se letní scéna přímo nabízí.
Naše venkovní jeviště před Střelnicí, které se stává dějištěm koncertů a dětských divadel přes celé
léto, ale není pro divadelní scénu vhodné. A tak,
po dlouhých hodinách přemýšlení, zkoušení a testování, vznikl na Střelnici zcela nový divadelní
prostor. Jak název napovídá, tuto letní scénu naleznete na terase vedle velkého sálu KC Střelnice.
Prostor pojme jak jeviště s nutným technickým vybavením, tak hlediště s elevací o kapacitě celkem
140 míst. Vznikne tak jedinečný komorní divadelní

V‰echny bájeãné vûci
4|
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sál pod širým nebem. Se stejnou pečlivostí a rozvahou jsme přistupovali také k dramaturgii tohoto cyklu. Celkem jsme pro vás vybrali čtveřici divadelních představení, rozprostřených přes celé
léto. Vedle dramatu a komedie se můžete těšit i na
interaktivní podívanou. Zahajujícím představením bude inscenace Cikánský boxer, která se
uskuteční v úterý 13. července. O závěrečnou podívanou se na konci léta postará Agentura Familie
s netradiční komedií Sylvie.
úter˘ 13. ãervence od 19 hodin
Filip Teller – Cikánsk˘ boxer
Filip Teller v monodramatu o bývalém boxerovi
Příběh inspirovaný skutečnými událostmi popisuje osud boxerské legendy Johanna Trollmanna,
zvaného Rukeli, který se stal roku 1933 mistrem
Německa v polotěžké váze. Titul mu byl však kvůli jeho romskému původu odebrán. Svůj poslední
zápas Johann Trollmann absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy
a napudrovaným obličejem. V roce 1942 byl deportován do koncentračního tábora Neuengamme.
Uvidíte příběh o přátelství, které bylo v třetí říši
zakázané.
úter˘ 27. ãervence od 19 hodin
OLDstars – V‰echny bájeãné vûci
Dojemná a vtipná interaktivní inscenace s Danielem
Krejčíkem
Inscenace o hledání důvodů, proč žít. Aneb hra
o tom, jak si vytvořit výstředně povznášející náhled na život. Hit festivalu v Edinburghu, nedávno
s velkým úspěchem uváděný na off-Broadwayi,
vznikl za spolupráce dramatika Duncana Macmillana a komika Jonnyho Donahoea, který byl
zároveň prvním představitelem hlavní role.
úter˘ 10. srpna od 19 hodin
Národní divadlo Brno – Stûhování du‰í
Lyrické monodrama Josefa Topola
Inscenace nás přenese do světa, kde se jazyk stává
odrazem duše, která bez ohledu na čas i prostor
putuje do různých zákoutí a splétá osudové okamžiky

Stûhování du‰í

s těmi nejobyčejnějšími. Hrají Marie Durmová
a Jannis Moras.
úter˘ 24. srpna od 19 hodin
Agentura Familie – Sylvie
Netradiční romantická komedie o tom, že láska je
jenom jedna
On a ona. Tradiční manželský pár ve středním věku.
Děti odrostly, odešly „do světa“ a do partnerského
vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie. Je
krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž
fenka toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte
představit… Hrají: Anna Stropnická / Jaroslava
Košková, Petr Stach / Ondřej Volejník, Miluše
Bittnerová / Klára Cibulková, Václav Werner Kraus
Vstupenky na všechna představení jsou již k dispozici na www.kcturnov.cz, popřípadě je můžete zakoupit na recepci KC Střelnice. Cena v předprodeji
činí 250 Kč / na místě 310 Kč. A nezapomeňte, kapacita je omezená!

Sylvie

Turnovské léto 2021

Turnovské léto pﬁed Stﬁelnicí
Tradičně i toto léto vám přímo před budovou KC
Střelnice budeme s pravidelností servírovat koncerty a divadla pro diváky všech věkových kategorií v rámci Turnovského léta.

pátek 23. ãervence od 19 hodin
Mackie Messer Klezmer Band – koncert
Turnovská kapela volně interpretující židovské
písně ze střední a východní Evropy.

Hudební představení navíc letos získají mnohem
více prostoru, než tomu bylo v letech minulých.
Celkem se tak můžete těšit na třináct koncertů
a čtyři divadla.
Pravidelně každý pátek a sobotu od 19 hodin
a samozřejmě zdarma!

sobota 24. ãervence od 19 hodin
RÛzná dobrá spoleãnost – koncert
Petr Kostka, Ondřej Zlevor a Jarda W. Kotek zahrají skladby od J. S. Bacha po L. Armstronga.

Nothingham

pátek 2. ãervence od 19 hodin
Snap Call – koncert
Zahájení Turnovského léta s jednou z nejoblíbenějších místních kapel.

sobota 14. srpna od 19 hodin
Nothingham – koncert
Turnovský rockový Nothingham letos v červnu
oslavil 25 let své existence. Na výročním koncertě
před KC Střelnice aktuální sestavu doplní i několik hostů.

sobota 3. ãervence od 19 hodin
Roman Hampacher – koncert
Večer s písničkářem, kytaristou, zpěvákem, pedagogem, pastorem a snílkem, který se na české hudební scéně pohybuje už více než dvacet let.
pátek 9. ãervence od 19 hodin
Waldovy Matu‰ky – koncert
Originální vystoupení oblíbené kapely s písněmi
Waldemara Matušky.
sobota 10. ãervence od 19 hodin
HB Trio – koncert
Večer s písněmi ve stylu elektrického kytarového
blues.

Kámo‰ Drámo‰

pátek 30. ãervence od 19 hodin
Kámo‰ Drámo‰ – KDEKRADEMOR
– divadlo
Volné pokračování úspěšné hry Dekanémor.
sobota 31. ãervence od 19 hodin
Bigbítek – koncert
Přední revival českého bigbítu se vrací!

pátek 16. ãervence od 19 hodin
Na Îidli – O pejskovi a koãiãce
– divadlo pro děti
Netradiční zpracování známých pohádek Josefa
Čapka.

pátek 6. srpna od 19 hodin
âmukaﬁi – âert to vzal
– divadlo pro děti
Co všechno se stane, než si Honza vezme princeznu?

sobota 17. ãervence od 19 hodin
The BandA – koncert
Kapela The BandA svým stylem směřuje od blues
přes soul a R&B až k funku.

pátek 13. srpna od 19 hodin
The Boband – koncert
Písně Boba Dylana s velkou kapelou a v plném zvuku šedesátkového rock’n’rollu.

pátek 20. srpna od 19 hodin
Mr. Fra‰ s kapelou – koncert
Kapela představí svou tvorbu, nejvýstižněji specifikovanou jako art rock.
sobota 21. srpna od 19 hodin
Lédl Jazz Q – koncert
Turnovská jazzová stálice zahraje autorské skladby i známé jazzové standardy. Večer plný jazzu
v podání kvarteta Bohuslava Lédla.
pátek 27. srpna od 19 hodin
FD Band – koncert
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra
Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka nebo kapely Buty. A taky The Beatles, Erica Claptona,
Lennyho Kravitze a dalších.
sobota 28. srpna od 19 hodin
âmukaﬁi – Ka‰párek chodí pû‰ky
– divadlo pro děti
Humorná pohádka pro děti i dospělé plná kašpárků, čarodějů, čertů i princezen.
ãervenec–srpen 2021
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 1. ãervence

ãtvrtek 8. ãervence

pondûlí 12. ãervence

21.45 – LETNÍ KINO
Oãista navÏdy

21.45 – LETNÍ KINO
Princ a Veãernice

21.45 – LETNÍ KINO
Ubal a zmiz

Nové pokračování série o noci, ve které
neplatí zákon.
145 Kč / 120 Kč

Pohádka z Českého ráje.

pátek 2. ãervence

90 Kč / 75 Kč

pátek 9. ãervence

úter˘ 13. ãervence

19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Waldovy Matu‰ky

19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Snap Call
Turnovské léto, koncert
Zahájení Turnovského léta s jednou
z nejoblíbenějších místních kapel.
zdarma

21.45 – LETNÍ KINO
Divok˘ Spirit
Přátelství mezi Lucky a mustangem
Spiritem přichází na filmové plátno.
145 Kč / 120 Kč

sobota 3. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Roman Hampacher
Turnovské léto, koncert
Večer s písničkářem, kytaristou, zpěvákem,
pedagogem a snílkem.
zdarma

Turnovské léto, koncert
Večer s písněmi Waldemara Matušky
v původním znění.
zdarma

21.45 – LETNÍ KINO
Tom & Jerry
Slavní animovaní nepřátelé přichází na
filmové plátno!
145 Kč / 125 Kč

sobota 10. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
HB Trio
Turnovské léto, koncert
Turnovské léto pokračuje v rytmu
kytarového blues.
zdarma

Čtyři matky v nové české komedii.
145 Kč / 120 Kč

nedûle 4. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Luca
Prázdninové animované dobrodružství
studia Pixar.
145 Kč / 120 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE (TERASA)
Filip Teller – Cikánsk˘ boxer
Divadlo Na terase
Filip Teller v monodramatu o bývalém
boxerovi.
v předprodeji 250 Kč / na místě 310 Kč

21.45 – LETNÍ KINO
První kráva
Filmový klub
Křehký antiwestern o přátelství
z amerického severozápadu.
120 Kč / 100 Kč / 90 Kč členové FK

stﬁeda 14. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Rychle a zbûsile 9
Vin Diesel se vrací jako
Dominic Toretto.
145 Kč / 120 Kč

21.45 – LETNÍ KINO
Black Widow
Scarlett Johansson jako Black Widow
od studia Marvel.
145 Kč / 120 Kč

21.45 – LETNÍ KINO
Matky

Dva pěstitelé trávy uzavírají kšeft roku.
145 Kč / 120 Kč

nedûle 11. ãervence
19.30 – LETNÍ KINO
Hledám Ïenu, nástup ihned
Festival na Jizeře
Bláznivá komedie, která se strhne kolem
jedné malé, ale nutné lži.
v předprodeji 490 Kč / na místě 550 Kč

ãtvrtek 15. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Zabijákova Ïena
& bodyguard
Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds se
vrací s dámskou posilou.
145 Kč / 120 Kč

pátek 16. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE

pondûlí 5. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Bábovky

21.30 – LETNÍ KINO
Raya a drak
Bojovnice Raya musí nalézt
posledního draka.
145 Kč / 120 Kč

sobota 17. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
The BandA
Turnovské léto, koncert
The BandA zahraje v žánrech
od blues přes soul a R&b.

zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Matky
Čtyři matky v nové české komedii.
145 Kč / 120 Kč

nedûle 18. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Divok˘ Spirit
Přátelství mezi Lucky a mustangem
Spiritem přichází na filmové plátno.
145 Kč / 120 Kč

pondûlí 19. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Black Widow
Scarlett Johansson jako Black Widow
od studia Marvel.
145 Kč / 120 Kč

úter˘ 20. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
V zajetí démonÛ 3:
Na ìáblÛv pﬁíkaz

stﬁeda 21. ãervence

úter˘ 6. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Raya a drak

21.45 – LETNÍ KINO
Spirála strachu: Saw pokraãuje

Bojovnice Raya musí nalézt
posledního draka.
145 Kč / 120 Kč

Chris Rock a Samuel L. Jackson
v nové kapitole Saw.
145 Kč / 120 Kč

ãtvrtek 22. ãervence

stﬁeda 7. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Gump – pes, kter˘ lidi
nauãil Ïít

21.45 – LETNÍ KINO
Black Widow
Scarlett Johansson jako Black Widow
od studia Marvel.
160 Kč / 135 Kč

| ãervenec–srpen

Turnovské léto, divadelní představení
Netradiční zpracování známých
pohádek Josefa Čapka.
zdarma

Nové pokračování hororového univerza
Jamese Wana.
145 Kč / 120 Kč

Hvězdně obsazený film na motivy
knižního bestselleru. 145 Kč / 120 Kč
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Na Ïidli – O pejskovi
a koãiãce

2021

V úchvatném dobrodruÏství hledá odváÏná Raya posledního draka

Příběh psí pravdy, lásky a naděje.
160 Kč / 135 Kč

kulturní pﬁehled
pátek 23. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Mackie Messer Klezmer Band
Turnovské léto, koncert
Turnovská kapela volně interpretující
židovské písně ze střední a východní
Evropy.
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Total Recall (1990)
Friday Movie Night
Legendární sci-fi v nové digitálně
restaurované verzi.
160 Kč / 135 Kč

sobota 24. ãervence
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
RÛzná dobrá spoleãnost

stﬁeda 28. ãervence
20.45 – LETNÍ KINO
Chinaski – Léto pod
‰ir˘m nebem 2021
koncert
Letní koncert kapely Chinaski a jejich
hostů.
od 590 Kč / předprodej
vstupenek v síti Ticketlive

ãtvrtek 29. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Prvok, ·ampón, Teãka
a Karel
Film Patrika Hartla na motivy
své vlastní knihy.
145 Kč / 120 Kč

pátek 30. ãervence

Turnovské léto, koncert
Vystoupení Petra Kostky,
Ondřeje Zlevora a Jardy W. Kotka.
zdarma

19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Kámo‰ Drámo‰
– KDEKRADEMOR

21.30 – LETNÍ KINO
Croodsovi: Nov˘ vûk

Turnovské léto, divadelní představení
Kámoš Drámoš vystoupí se svou
nejnovější hrou.
zdarma

Nejslavnější pravěká rodinka
se vrací!
145 Kč / 120 Kč

nedûle 25. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
âas
Nový mrazivý thriller M. Night
Shyamalana.
145 Kč / 120 Kč

pondûlí 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Gump – pes, kter˘ lidi
nauãil Ïít

21.30 – LETNÍ KINO
Expedice: DÏungle
Dwayne Johnson v dobrodružné příběhu
studia Disney.
145 Kč / 120 Kč

21.30 – LETNÍ KINO
Prvok, ·ampón, Teãka a Karel
Film Patrika Hartla na motivy
své vlastní knihy.
145 Kč / 120 Kč

pátek 6. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
âmukaﬁi – âert to vzal
Turnovské léto, divadelní představení
Loutková pohádka v podání
turnovských Čmukařů.
zdarma

21.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2021
Dvounoční filmový maraton v letním kině.

sobota 7. srpna
21.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2021
Dvounoční filmový maraton v letním kině.

úter˘ 10. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE (TERASA)
Národní divadlo Brno
– Stûhování du‰í
Divadlo Na terase
Lyrické monodrama Josefa Topola.
v předprodeji 250 Kč / na místě 310 Kč

sobota 31. ãervence

pátek 13. srpna

19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Bigbítek

19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
The Boband

Turnovské léto, koncert
Večer s předním revivalem českého
bigbeatu.
zdarma

Turnovské léto, koncert
Před Střelnicí se rozezní písně Boba
Dylana.
zdarma

Příběh psí pravdy, lásky a naděje.
160 Kč / 135 Kč

Turnovské léto, koncert
Výroční koncert s hosty.

zdarma

pátek 20. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Mr. Fra‰
Turnovské léto, koncert
Koncert písničkáře, kytaristy a také
básníka.
zdarma

sobota 21. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Lédl Jazz Q
Turnovské léto, koncert
Večer s turnovskou jazzovou stálicí.
zdarma

pondûlí 23. srpna
19.30 – LETNÍ KINO
Shirley Valentine
Festival na Jizeře
Bravurní komedie o hledání sebe sama.
v předprodeji 490 Kč / na místě 550 Kč

úter˘ 24. srpna
19.00 – KC ST¤ELNICE (TERASA)
Agentura Familie – Sylvie
Divadlo Na terase
Netradiční romantická komedie o tom,
že láska je jenom jedna.
v předprodeji 250 Kč / na místě 310 Kč

pátek 27. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
FD Band
Turnovské léto, koncert
Známá turnovská skupina zahraje písně
Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra
Mišíka ad.
zdarma

úter˘ 27. ãervence
19.00 – KC ST¤ELNICE (TERASA)
OLDstars – V‰echny
bájeãné vûci

sobota 28. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
âmukaﬁi – Ka‰párek chodí
pû‰ky

Divadlo Na terase
Dojemná a vtipná inscenace s Danielem
Krejčíkem.
v předprodeji 250 Kč / na místě 310 Kč

Turnovské léto, divadelní představení
Humorná pohádka pro děti i dospělé.
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Svût podle Muchy
Filmový klub
Aktuální pohled na život malíře Alfonse
Muchy.
120 Kč / 100 Kč / 90 Kč členové FK

sobota 14. srpna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Nothingham

Daniel Krejãík (OLDstars) v inscenaci V‰echny bájeãné vûci

Srpnový program letního kina bude
uveřejněn na samostatných letáčcích.
ãervenec–srpen 2021
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letní kino
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Oãista
navÏdy

Divok˘ Spirit

Tom & Jerry

Matky

Luca

Bábovky

Nové pokraãování série o noci,
ve které neplatí zákon.

Pﬁátelství mezi Lucky a mustangem
Spiritem pﬁichází na filmové plátno.

Slavní animovaní nepﬁátelé
pﬁichází na filmové plátno!

âtyﬁi matky v nové ãeské komedii.

Prázdninové animované
dobrodruÏství studia Pixar.

Hvûzdnû obsazen˘ film na motivy
kniÏního bestselleru.

komedie | âR
2021 | 95 min.

animovan˘/rodinn˘ | USA
2021 | MP | dabing

romantick˘/komedie | âR
2020 | 97 min. | 12+

thriller/akãní/horor | USA
animovan˘/rodinn˘ | USA animovan˘/rodinn˘ | USA
2020 | 125 min. | 15+ | titulky 2021 | 89 min. | MP | dabing 2021 | 101 min. | MP | dabing
ãt 1. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã

pá 2. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã
so 3. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã
pá 9. 7. – 21.45 | 145 Kã / 125 Kã
ne 4. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã po 5. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã
ne 18. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
so 17. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Spirála strachu:
Saw pokraãuje

Black Widow

Princ
a Veãernice

Ubal a zmiz

První kráva

Chris Rock a Samuel L. Jackson
v nové kapitole Saw.

Scarlett Johansson jako Black Widow od studia Marvel.

Pohádka z âeského ráje.

Dva pûstitelé trávy
uzavírají k‰eft roku.

Kﬁehk˘ antiwestern o pﬁátelství
z amerického severozápadu.

horor/krimi | USA | 2021
93 min. | 15+ | titulky

akãní/dobrodruÏn˘ | USA | 2021
133 min. | 12+ | titulky/dabing

pohádka | âSR | 1978
79 min. | MP

komedie | âR | 2021
99 min. | 12+

drama | USA | 2019
121 min. | titulky

út 6. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã

titulky st 7. 7. – 21.45 | 160 Kã / 135 Kã – Pﬁedpremiéra
dabing so 10. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã
dabing po 19. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã

ãt 8. 7. – 21.45 | 90 Kã / 75 Kã

po 12. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã

út 13. 7. – 21.45 | 120 Kã / 100 Kã
/ 90 Kã ãlenové FK

8|
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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.
2021

letní kino
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Rychle
a zbûsile 9

Zabijákova Ïena
& bodyguard

Raya a drak

Vin Diesel se vrací
jako Dominic Toretto.

Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds
se vrací s dámskou posilou.

Bojovnice Raya musí nalézt posledního draka.

Nové pokraãování hororového
univerza Jamese Wana.

Pﬁíbûh psí pravdy, lásky a nadûje.

akãní | USA | 2021
145 min. | 12+ | titulky

akãní/komedie | USA | 2021
99 min. | 12+ | titulky

animovan˘/dobrodruÏn˘ | USA
2021 | 107 min. | MP | dabing

horor | USA | 2021
112 min. | 15+ | titulky

rodinn˘ | âR | 2021 | MP

st 14. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã ãt 15. 7. – 21.45 | 145 Kã / 120 Kã

pá 16. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
st 21. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã

út 20. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã

ãt 22. 7. – 21.30 | 160 Kã / 135 Kã
po 26. 7. – 21.30 | 160 Kã / 135 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

V zajetí démonÛ 3: Gump – pes, kter˘
Na ìáblÛv pﬁíkaz
lidi nauãil Ïít

LETNÍ KINO

FK
Total Recall
(1990)

Croodsovi:
Nov˘ vûk

âas

Svût podle
Muchy

Prvok, ·ampón,
Teãka a Karel

Expedice:
DÏungle

Legendární sci-fi v nové digitálnû
restaurované verzi.

Nejslavnûj‰í pravûká
rodinka se vrací!

Nov˘ mraziv˘ thriller
M. Night Shyamalana.

Aktuální pohled na Ïivot malíﬁe
Alfonse Muchy.

Film Patrika Hartla na motivy
své vlastní knihy.

Dwayne Johnson v dobrodruÏném
pﬁíbûhu studia Disney.

akãní/sci-fi | USA | 1990
113 min. | 15+ | titulky

animovan˘/rodinn˘ | USA
2020 | 95 min. | MP | dabing

thriller | USA | 2021
121 min. | 15+ | titulky

dokumentární | âR | 2020
100 min. | 12+ | titulky

komedie | âR | 2021

akãní/dobrodruÏn˘ | USA
2021 | 127 min. | MP | dabing

pá 23. 7. – 21.30 | 160 Kã / 135 Kã
út 27. 7. – 21.30 | 120 Kã / 100 Kã ãt 29. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
so 24. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã ne 25. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
pá 30. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
– Friday Movie Night
/ 90 Kã ãlenové FK
so 31. 7. – 21.30 | 145 Kã / 120 Kã
LETNÍ KINO – v ãervenci promítáme od 21.30 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní). Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pﬁedloÏení studentského prÛkazu (napﬁíklad ISIC).

ãervenec–srpen 2021

|

|9

kino Sféra / hudební pozvánky

Nepﬁehlédnûte v programu kina Sféra
Princ a Veãernice z âeského ráje
Po pohádkách S čerty nejsou žerty a O princezně
Jasněnce a létajícím ševci promítáme i letos za
zvýhodněné vstupné film, který se natáčel i v Českém ráji. Pohádka Princ a Večernice v hlavní roli
s Libuší Šafránkovou bude uvedena ve čtvrtek
8. července a nabídne také záběry z místního Kopicova statku.

a zahájení prodeje vstupenek proběhne na začátku července. Veškeré informace naleznete na
www.filmovyvikend.cz.
Pﬁipravujeme v srpnu
Sebevražedný oddíl
Novinka Jamese Gunna z komiksové stáje DC.
V programu od 5. srpna

Friday Movie Night s Total Recall
Cyklus Friday Movie Night, který se soustředí na
slavné kultovní snímky, přichází poprvé také do
letního kina. Tentokrát je na programu nová restaurovaná verze kultovního Total Recall s Arnoldem
Schwarzeneggerem, která vznikla ke 30. výročí premiéry filmu. A aby si divák mohl film vychutnat se
vším všudy, každý obdrží zdarma popcorn a nápoj.
Filmov˘ víkend 6.–8. srpna
Dvounoční filmový maraton nebude chybět v turnovském letním kině ani letos. Opět se můžete těšit na šest parádních filmů, bohaté občerstvení
a doprovodný program. Zveřejnění programu

Shoky & Morthy:
Poslední velká akce
Jakub Štáfek a Štěpán Kozub v nové komedii.
V programu od 5. srpna
Králíček Petr bere
do zaječích
Králičí lump Petr se vrací v novém dobrodružství.
V programu od 5. srpna
Deníček moderního fotra
Tereza Ramba a Jiří Mádl v adaptaci knižního
bestselleru.
V programu od 12. srpna
Tlapková patrola ve filmu
Oblíbení psí hrdinové se vrací na filmové plátno.
V programu od 19. srpna

Total Recall

Zátopek
Sportovní i životní příběh čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka.
V programu od 26. srpna

Do letního kina na Festival na Jizeﬁe nebo Chinaski
I letos bude naše letní kino hostit Festival na
Jizeře, který nabídne dvě výtečné a skvěle obsazené
komedie. Kterou si vyberete vy? Nebo vyrazíte rovnou na obě?
nedûle 11. ãervence od 19.30 hodin
Hledám Ïenu, nástup ihned
Bláznivá komedie, která se strhne kolem jedné
malé, ale nutné lži. Jim, který žije nesezdán se
svou milenkou, pozve na návštěvu šéfa s chotí. Šéf
je ovšem členem Ligy pro morálku a nesnáší, když
jsou jeho podřízení ve svazku „na psí knížku“.
Jim si tedy musí opatřit „manželku“ na jeden večer. Jeho milenka to ovšem odmítá, a tak do hry
vstupuje pitoreskní uklízečka a Jimova snaživá
asistentka. Vír nedorozumění je záhy roztočen.
10 |
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V hlavních rolích Marek Adamczyk a Eva Burešová.
pondûlí 23. srpna od 19.30 hodin
Shirley Valentine
Jedinečná one woman show Simony Stašové –
bravurní komedie o hledání sebe sama, která je
určena nejen ženám středního věku, ale všem, kteří mají rádi dobrou zábavu.
stﬁeda 28. ãervence od 20.15 hodin
Chinaski – Léto pod ‰ir˘m nebem
Stejně jako vloni se Chinaski během letních měsíců vydají na turné po krásných místech Česka do
amfiteátrů, zahrad, parků a letních kin, kde si
s kapelou užijete skvělé koncerty pod širým nebem.

Vždy se dvěma předkapelami, vždy od podvečera
až do noci. Předprodej vstupenek na koncert kapely Chinaski v síti Ticketlive a také v trafice
„U Vildy“ ve Skálově ulici.

Chinaski

KCT informuje

Abonentní ﬁady trochu jinak
Tradičně jste se v letním dvojčísle HOT mohli seznámit s chystanými abonentními řadami. Projít
si nabídku představení či koncertů a rozhodnout
se, zda se i letos stanete našimi abonenty.
Vzhledem k pandemické situaci, nejisté budoucnosti a také osudu minulé abonentní řady proběhne letos vše trochu jinak.
Divadelní abonentní sezóna bude zahájena až
v listopadu. S posunutým začátkem se tak posouvá i začátek předprodeje. Abonenti si své abonmá
budou moci obnovit v průběhu celého měsíce září.
Od října budou uvolněna k prodeji všechna ostatní neobsazená místa. Noví abonenti si potom mohou vybírat místa neobsazená stávajícími abonenty již v průběhu září. V říjnu se také spustí volný
prodej vstupenek na představení do konce roku.
Stejný princip prodeje abonentních legitimací
a vstupenek bude fungovat také u řady Turnovských hudebních večerů a Cestovatelského
klubu (pouze s menším rozdílem v zahájení sezóny, viz níže).

„Diváky o divadlo rozhodně neochudíme, přestože abonentní řada začne až v listopadu, bude několik příležitostí, kdy do divadla vyrazit už dříve,“
uklidňuje nedočkavé návštěvníky divadelní dramaturgyně Daniela Weissová a dodává: „aktuálně
se v našem divadle hodně zkouší, chystají se premiéry hned několika turnovských amatérských divadel, můžete se tak těšit na novou hru Společnosti bloumající veřejnosti i Kámoše Drámoše.
Dalšího uvedení hry Ve stodole u slepic se konečně dočkají i oblíbené herečky ze souboru Nakafráno, a to už v září. Právě na září bylo přesunuto skoro vyprodané představení Fantastická žena
a stihneme ještě Listopad s Michalem Dlouhým.
To vše ještě předtím, než začne divadelní abonmá.
A aby toho nebylo málo, tak se samozřejmě moc
těšíme a všechny srdečně zveme na skvělá divadelní představení v rámci Divadla Na terase, která
se uskuteční během léta.“
Abonentní divadelní řada bude v nové sezóně
čítat sedm představení. Nový termín dostane několik představení ze zrušené loňské sezóny, ale těšit

Listopad s Michalem Dlouh˘m

Barma s Pavlou Biãíkovou

se můžete i na nové kousky. Za divadelní abonentku zaplatíte výhodných 1 820 Kč.
„Věříme a doufáme, že se naši diváci vrátí, stejně jako že už nebudou žádné další plošné lockdowny. Chceme se s vámi potkávat, bez vás, diváků,
to totiž nejde,“ doplňuje Weissová.
Druhou výraznou abonentní řadou jsou Turnovské hudební večery. I zde se intenzivně připravuje a jedná. Oproti divadelnímu abonmá si hudební večery dodrží zahajující termín, který připadá
na říjen. Právě v polovině října se tak můžete těšit
na tradiční pořad Imuza uvádí, v kterém se opět
představí mladá hudební naděje.
„Podařilo se nám najít spoustu náhradních termínů pro koncerty ze zrušených akcí. Diváci tak
o interprety z loňska nepřijdou,“ říká hudební
dramaturg Karel Šírek. Vedle Kytarového dua
(původně plánovaného na 18. března a poté na
3. listopadu 2020) se tak můžete těšit i na Pěvecký
sbor Antonín Dvořák s dříve avizovaným programem nebo klavírního virtuosa Igora Ardaševa.
Podrobnosti o ceně abonentní legitimace budou
upřesněny.
Vrátí se i Cestovatelský klub, a to již v říjnu. Ve
středu 6. října se můžete těšit na Jihoafrickou republiku s Tomášem Hájkem a ve středu 27. října
vás potěší slíbená a odložená Barma Pavly Bičíkové. Cestovatelský klub se vrátí v plné síle ve
svém běžném formátu, tedy 2× v měsíci, pravidelně vždy ve středu v kině Sféra. Podrobnosti o ceně
abonentní legitimace budou upřesněny.
ãervenec–srpen 2021
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KCT informuje / ohlasy

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně vám nabízíme
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
všechny projekce v letním kině dle programu
nedûle 11. ãervence 2021 – Hledám ženu, nástup
ihned (Festival na Jizeře) 490,–
úter˘ 13. ãervence 2021 – Filip Teller – Cikánský boxer
(Divadlo Na terase) 250,–
úter˘ 27. ãervence 2021 – OLDstars – Všechny báječné
věci (Divadlo Na terase) 250,–
úter˘ 10. srpna 2021 – Národní divadlo Brno –
Stěhování duší (Divadlo Na terase) 250,–
pondûlí 23. srpna 2021 – Shirley Valentine (Festival
na Jizeře) 490,–
úter˘ 24. srpna 2021 – Agentura Familie – Sylvie
(Divadlo Na terase) 250,–
pondûlí 6. záﬁí 2021 – Ve stodole u slepic
(volné divadelní představení) 220,–
úter˘ 7. záﬁí 2021 – Ve stodole u slepic
(volné divadelní představení) 220,–
úter˘ 21. záﬁí 2021 – Fantastická žena
(volné divadelní představení) 360,–
ãtvrtek 23. záﬁí 2021 – Kafe u Osmanyho
(talkshow) 390,–
ãtvrtek 14. ﬁíjna 2021 – Travesti Revue Techle Mechtle
a Kočky 290,–
stﬁeda 15. prosince 2021 – Olympic Tour 2021
(koncert) od 590,–

Předprodej probíhá v otevírací době na recepci
KC Střelnice:
pondělí 8.00–14.00
úterý
8.00–14.00
středa 8.00–17.00
čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro
veřejnost uzavřena)

tel.: 481 322 083, 733 668 128
Využijte možnosti zakoupit si vstupenky z pohodlí svého domova online. Nakupovat můžete
na www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Aktuální otevírací doba
kavárny KUS

Otevírací doba
kiosku v letním kinû
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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
www.kcturnov.cz nebo osobně na recepci KC
Střelnice.
Sledujte nás také na Instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.

Letní koncerty váÏné hudby

středa–neděle 14.00–20.00
(při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce
a až do jejího konce)

Simona Sta‰ová jako Shirley Valentine

denně od 15 do 20 hodin, a to minimálně do konce prázdnin. Večer pak bude samozřejmě sloužit –
tak jako dosud – návštěvníkům filmových představení.

pondělí–neděle 15.00–20.00
Novinkou letošní sezóny je rozšířená otevírací doba kiosku letního kina, který vám nabídne klasický sortiment od točeného piva po rychlé občerstvení či nanuky i mimo promítací časy. Kiosek
včetně toalet bude za pěkného počasí otevřený

Spolek rodáků a přátel Turnova letos pořádá už
XXI. ročník Letních koncertů vážné hudby.
V bezvadném akustickém prostředí kostela sv.
Josefa na Hrubé Skále si tak můžete poslechnout
klasické skladby světových mistrů v podání předních českých i zahraničních interpretů, kteří už
v minulosti úspěšně vystoupili doma i na světových pódiích.
Letos zde bude koncertovat mimořádně talentovaný houslista Alexander Shonert (sobota
3. července), hostující člen Národního divadla
v Praze – tenorista Jakub Pustina se svými hosty
(sobota 10. července), profesorka Mezinárodní
konzervatoře Praha, sopranistka Jana Ryklová
s barytonistou Václavem Šolcem (sobota 17. července), pražské komorní kvarteto Ensemble
Martinů (sobota 7. srpna) a sezónu uzavře světoznámé pražské Adamusovo trio (sobota 21.
srpna).
Koncerty začínají vždy v 16.00 hodin, k dopravě
tam i zpět ze všech okolních míst je možné použít
letních víkendových autobusů.
Díky štědrosti místních sponzorů je stanoveno
jednotné vstupné na 100 Kč, pro děti do 15 let je
V rámci
koncertÛ letní váÏné hudby vystoupí i Ensemble MartinÛ
vstup
zdarma.

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

Skálova 84, www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–2
Opakující se akce:
KaÏdé prázdninové pondûlí a stﬁedu od 14 hodin
Prohlídky turnovsk˘ch kostelÛ s prÛvodcem
Sraz v RTIC Turnov ve Skálově ulici, vstupné
50 Kč, děti 30 Kč.
KaÏd˘ prázdninov˘ pátek od 14 hodin
Za kamenem a ‰perkem
Tematická komentovaná prohlídka města Turnova.
Sraz v RTIC Turnov, vstupné 40 Kč, děti 20 Kč.
14. ãervence a 18. srpna od 19.30 hodin
Magick˘ Turnov
– večerní prohlídka města Turnova, Zákaznického
centra Granát, d. u. v., Turnov, a synagogy za svitu svící. Sraz před RTIC Turnov, vstupné 80 Kč, děti 50 Kč.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v ãervenci a v srpnu: dennû 9.00–17.00 hodin
1. ãervna–31. ãervence
Uloupené umûní
Výstava návštěvníkům přibližuje problematiku
výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace.
4. ãervence od 18 hodin
Holinky
Koncert kapely hrající především klezmer a swing.
Vstupné 150 Kč.
7. srpna–19. záﬁí
Záhadné pouto
Výstava o vztazích mezi českým a židovským národem.
4. srpna od 18 hodin
Turnovské fantazie
Koncert studentů letních kurzů hry na housle Jany
Kubánkové. Sólové skladby klasického repertoáru
i prezentace vlastní tvorby inspirované Turnovem.

Opakující se akce:
KaÏdé prázdninové úter˘ od 10 a 14 hodin
Prohlídka Synagogy Turnov, b˘valé Ïidovské
ãtvrti a Ïidovského hﬁbitova s v˘kladem
– Sraz v synagoze v Krajířově ulici, vstupné 60 Kč.

9.–12. srpna od 11 do 16 hodin
Hradní poustevník – Luká‰ Pelc
Chorální kulisa v podání multiinstrumentalisty
Lukáše Pelce.

Hrad Vald‰tejn

28. srpna od 13 do 17 hodin
Hradozámecké odpoledne na Vald‰tejnû
Odpoledne s historickými tanci, dobovou hudbou
a kostýmovými prohlídkami. Vstupné dospělí
110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.

19. ãervna–31. ﬁíjna
Rod Smiﬁick˘ch a hruboskalské panství
Výstava připomínající šlechtický rod, který vlastnil hrad Valdštejn téměř 80 let a z něhož pocházel
Albrecht z Valdštejna.

Opakující se akce:
KaÏdé prázdninové pondûlí a stﬁedu od 11, 13 a 15 hodin
Prohlídky s loupeÏiv˘m rytíﬁem
Dětské prohlídky spojené s hledáním pokladu.
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti od 6 let 60 Kč, děti
3–5 let 20 Kč.

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254. Otevírací doba v ãervenci a v srpnu:
dennû 9.00–17.30 hodin (poslední vstup do hradu v 17.30)

2. ãervna–30. záﬁí
Erbovní bestie na Vald‰tejnû
Nadpřirozené bytosti z erbů české a evropské
šlechty. Vstupné 30 Kč.
3.–6. ãervence
Hradecké komorní tucteto
– letní zpívání na Vald‰tejnû
Tradiční host návštěvníkům zpříjemní prohlídku hradu.
3.–4. ãervence od 10 do 16 hodin
Rytíﬁi na Vald‰tejnû
Historické souboje v podání skupiny historického
šermu Rytíři turnovského meče. Vstupné dospělí
120 Kč, děti 80 Kč.
24.–25. ãervence od 10 do 16 hodin
Stﬁedovûk˘ víkend na Vald‰tejnû
Rytířské turnaje v podání skupiny Nostra Ex. Dobovou hudbu zajistí Dura Nux a Capella Rederna.
Vstupné dospělí 130 Kč, děti 90 Kč.

KaÏdé prázdninové úter˘ a ãtvrtek od 11, 13 a 15 hodin
Prohlídky s princeznou Kateﬁinou
Prohlídky pro nejmenší návštěvníky. V úterý 13. 7.
a 10. 8. prohlídka pouze v 11 hodin. V úterý 3. 8. se
akce nekoná. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti od 6 let
60 Kč, děti 3–5 let 20 Kč.
2., 7. a 21. ãervence, 11. a 25. srpna od 19.30 hodin
Noãní prohlídka hradu
Zažijte tajemnou atmosféru hradu. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč. Nutná
rezervace.
13. ãervence a 10. srpna od 13 do 17 hodin
Odpoledne s vévodou Albrechtem z Vald‰tejna
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodinné 250 Kč.
ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY NERUČÍME!
Sledujte aktuální informace na webových stránkách!

31. ãervence od 19.30 do 22 hodin
Hradozámecká noc
Noc plná překvapení. Vstupné dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč. Nutná rezervace.
3. srpna od 9 do 17 hodin
Dûtské hry a klání
Dobové hry a soutěže v prostoru hradu pro malé i velké.
Vstupné dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.
ãervenec–srpen 2021
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov
www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
tel.: 775 964 312

nedûle 8.–pátek 13. srpna
Rodinn˘ tábor v Pleskotech
Tábor pro celé rodiny s dětmi 0–18 let. Intenzivní
tréninkové aktivity rodičovských dovedností, setkání s odborníky.

pondûlí 12.–pátek 16. ãervence
Pﬁímûstsk˘ tábor pro pﬁed‰koláky
– I. turnus

pondûlí 19.–pátek 23. ãervence
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti
z pûstounsk˘ch rodin – II. turnus

pondûlí 19.–pátek 23. ãervence
Letní v˘tvarné dílny
v Domû pﬁírody
Tradiční letní dílnička pro malé návštěvníky Českého ráje. Letos v Domě přírody v Dolánkách.
Vstupné zdarma.

konec srpna (termíny budou upﬁesnûny)
Hola, hola, ‰kola volá!
Kondiční lekce pro děti, které po prázdninách nastupují především do 1.–3. třídy. Malé skupinky
dětí, individuální přístup, konzultace s rodiči.
Lektoruje speciální pedagožka Mgr. Martina Melíšková.

pondûlí 19.–pátek 23. ãervence
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti
z pûstounsk˘ch rodin – I. turnus

Ke konci srpna budeme zveřejňovat nabídku kurzů pro nový školní rok. Nenechte si ujít ukázkové
lekce a možnost včasného přihlašování na dopolední i odpolední kroužky.
Přejeme pohodové prázdniny!

pondûlí 26.–pátek 30. ãervence
Pﬁímûstsk˘ tábor pro pﬁed‰koláky
– II. turnus

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, e-mail: info@vctu.cz
www.vctu.cz
Na letní prázdniny jsme pro vás připravili:
Letní příměstské tábory
Cesta kolem světa (2.–6. srpna)
English Camp (9.–13. srpna, tábor s angličtinou)
English Camp Junior (16.–20. srpna, tábor s angličtinou pro menší děti)
Prázdninový relax s angličtinou – celodenní výlety
po Českém ráji s výukou angličtiny v reálných komunikačních situacích
Pro podzimní semestr, který začne již 20. září,
jsme připravili:
• tradiční i netradiční jazykové kurzy v malých
skupinkách
• počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
14 |
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• fotografické kurzy
• kurzy genealogie
• další zájmové kurzy
• kvalifikační kurz Pracovník sociální péče (od 5. října)
Pro děti, žáky a studenty máme připraveno:
• všechny úrovně robotiky od nejmenších po
středoškoláky
• online kurz programování pro pokročilé
• matematiku s klokanem
• 3D tiskárnu v praxi
• základy elektrotechniky
• a jiné workshopy, jako Create your world,
Deutsch im Spiel, Metoda dobrého startu, …
• dlouhodobé a krátkodobé přípravné kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí studenty
Bližší informace získáte na našich webových
stránkách www.vctu.cz.

Přihlašovat se můžete již od 1. července do přípravných a dětských kurzů. Přihlášky do kurzů
pro veřejnost přijímáme od 1. srpna.
Těšíme se na vás.

ohlasy

Muzeum âeského ráje v Turnovû
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje a Dlaskova statku
v ãervenci a srpnu – dennû kromû pondûlí 9–17 hodin.
Výstavy:
10. ãervna–11. ãervence 2021, Klenotnice
VernisáÏ v˘stavy probûhne ve stﬁedu 9. ãervna v 17 hodin
Klenoty na vûãnost – Luxusní
pohﬁební v˘bava prÛﬁezem staletí
Návštěvníci budou moci obdivovat tři jedinečné exponáty a jeden obsáhlý soubor exponátů: věrnou
kopii pohřební koruny železného a zlatého krále
Přemysla Otakara II., originál i liturgickou kopii
procesního ostatkového kříže z Českého Dubu
a unikátní soubor 51 šperků a vzácných předmětů
hrobové výbavy velmože z Blučiny. Dalším exponátem je pektorální kříž biskupa Petra Františka
Krejčího, se kterým byl 8. července 1870 uložen do
hrobky pod centrálním křížem na hřbitově v Turnově. Tento kříž bude společně s biskupovými
ostatky uložen zpět do hrobky v září letošního roku.
18. bﬁezna–5. záﬁí, V˘stavní sál
Na poslední cestû…, smrt a pohﬁby
v Pojizeﬁí napﬁíã staletími
Na výstavě se návštěvníci seznámí s podobou pohřebních rituálů v regionu. Top exponáty: Poprvé
vystavené nejstarší lidské kosterní pozůstatky
z Českého ráje, liturgická kopie ostatkového procesního kříže z 13. století z Českého Dubu, dětský
relikviář z 18. století.
18. bﬁezna–5. záﬁí, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Na poslední cestû…, zloãin, trest
a záhrobí
Zde můžete nahlédnout do tajuplného světa popravišť, revenantů nebo spiritismu. Dozvíte se také, jak
to vlastně nebylo s turnovským upírem Štěpánem
Hubnerem.
Top exponáty: Model historické turnovské šibenice vyrobený podle dobových náčrtů. Lámací katovské kolo s břitem ze Slavonic. Zdobený katovský meč
z 16. století z Jičína. Oprátka vraha Josefa Köglera.

Doprovodný program:
Ochrann˘ amulet ãi talisman
z dílny v Kamenáﬁském domû
Aby vaše prohlídka proběhla pod ochranou dobrých duchů, můžete si v rámci návštěvy vyrobit
talisman či ochranný amulet. Vyrábět mohou návštěvníci všech věkových kategorií.
1. ãervna–1. srpna
Svûtelné objekty designérského
studia Yakobium
Objekty z umělého pískovce (Jiří Anděl – Pete Isev)
oživují prostory stálých expozic.

DlaskÛv statek
v Dolánkách
Kolovrátek, stav i jehla
Expozice věnovaná tradiční podomácké výrobě
lidového oděvu v Pojizeří. Výstava představí jak hotový oděv, tak i všechny pracovní procesy, kterým se
věnovali hospodář i hospodyně a podomáčtí výrobci v každém stavení.
Akce:
KaÏdé letní úter˘ (6. 7. / 13. 7. / 20. 7. / 27. 7. / 3. 8. /
10. 8. / 17. 8. / 24. 8. / 31. 8.)
9–17 hodin, Muzeum âeského ráje v Turnovû – Kamenáﬁsk˘ dÛm
Den s mineralogem 2021
Program s geologickou tematikou (nejen) pro děti.
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; rýžování
českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví;
hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti;
odkrývání kostry dinosaura; burza minerálů.

blíží pohyb a bytí ve skalách, práci s lanem formou
uzlování a další pro horolezce doplňkové pohybové
aktivity, jako je např. slackline.
10. 7. / 17. 7. / 24. 7. / 31. 7. / 7. 8. / 14. 8. / 21. 8. / 28. 8.
9–17 hodin, DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
„Jak se ‰ilo na statku“
– ﬁemeslné dílny
Návštěvníci se seznámí s tradičními technikami, jako jsou předení na kolovratu, tkaní na tkalcovském
stavu, plstění, vyšívání či barvení přírodními barvivy.
17.–18. ãervence
Dny lidové architektury
na Dlaskovû statku
Návštěvníci si vyzkouší techniky předení na kolovratu, mykání vlny, plstění, tkaní nebo si vykovají
vlastní hřebík či podkovu.
17. ãervence a 14. srpna
¤emeslo má zlaté dno
Komorní řemeslný trh v atriu Muzea Českého ráje
v Turnově a části městského parku. Představí se keramici, skláři, brašnáři, kováři, dráteníci, řezbáři,
výrobci dřevěných hraček ad. Prezentováni budou
především regionální výrobci a produkty. Řemeslný
trh doplní ukázka řemeslné výroby, dílny pro děti
i dospělé a kulturní program (Naivní divadlo
Liberec, Rozumbrothers, Loutkové divadlo Rudy
Hancvencla ad.)

8. 7. / 15. 7. / 22. 7. / 29. 7. / 5. 8. / 12. 8. / 19. 8. / 26. 8.
9–17 hodin
Prázdninové lezecké ãtvrtky
Doprovodný program k expozici Horolezectví –
Z Českého ráje na vrcholy světa nejen pro děti přiãervenec–srpen 2021
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz
www.facebook.com/knihovna/turnov
Otevírací doba
ãervenec a srpen 2021:
Oddělení pro dospělé
(hlavní budova, Jeronýmova 517)
pondûlí aÏ stﬁeda 8–18 hodin
Oddělení pro děti
(hlavní budova, Jeronýmova 517)
pondûlí aÏ stﬁeda 9–12 a 13–16 hodin
Informační centrum pro mládež
(hlavní budova, Jeronýmova 517)
pondûlí 8–17 hodin, úter˘ a stﬁeda 8–16 hodin
Pobočka Turnov II
(na vlakovém nádraží)
pondûlí aÏ stﬁeda a také pátek aÏ nedûle 9–13 hodin,
ãtvrtek 9–12 a 13–18 hodin
Pobočka Výšinka
otevﬁeno pouze 22. ãervence a 12. srpna v ãase 14–17 hodin
Pobočka Malý Rohozec
otevﬁeno pouze 20. ãervence a 17. srpna v ãase 15–17.30 hodin
Pobočka Mašov
otevﬁeno znovu aÏ v záﬁí 2021
Kalendář akcí:
ãtvrtek 1. ãervence od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
80 dní na Filipínách
Kateřina Ženíšková povypráví o svém neplánovaně prodlouženém pobytu kvůli pandemii.

nedûle 18. ãervence od 10 hodin, dûtské oddûlení na hlavní budovû
V˘tvarná dílna prázdninová I
Zaměřeno na výrobu loutek a další veselé tvoření.
ãtvrtek 22. ãervence od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Divadelní pﬁedstavení: Vy mlãíte, Karle?
Kdo to vlastně byl Karel Jaromír Erben? Slavný
český spisovatel 19. století, nebo násilník a zločinec? Autorské představení divadelního souboru
Kámoš Drámoš.
ãtvrtek 29. ãervence od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Pérák a dal‰í mûstská stra‰idla
Etnolog Petr Janeček se ve své přednášce zaměří
na městská nadpřirozená stvoření; a třeba dojde
i na Černou sanitku!
ãtvrtek 5. srpna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Houslov˘ koncert: Un poco duo
Mladé talentované houslistky, turnovská rodačka
Barbora Sulková a Michaela Kostková, založily
své duo teprve nedávno, přesto jejich vystoupení
byla velice kladně přijata. Jejich originalita spočívá i ve volbě netradičního repertoáru moderních
autorů. Nenechte si ujít tuto nevšední formaci
a strhující mladistvou energii.
ãtvrtek 12. srpna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
StráÏní hrady Jelenohorské kotliny
Jana Vančatová se ve své přednášce zaměří na
hrady Bolków, Wleň, Grodziec, Czocha, Chojnik,
Świny a Siedlęcin.

ãtvrtek 8. ãervence od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Vlakem za polární kruh
Chlapci z Beer with travel tentokrát vyrazili za polární kruh.
ãtvrtek 15. ãervence od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Zahrady a krajinné parky
v Jelenohorské kotlinû
O nedalekých přírodních krásách promluví
u krásných fotografií Jana Vančatová.
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Vlakem za polární kruh

16.–21. srpna, vÏdy od 8 do 16 hodin
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti
V srpnu proběhne již čtvrtý ročník příměstského
tábora v knihovně. Navštívíme spolu zajímavá
místa ve formě výletů, vyhradíme si čas také na
kreativní dílny, hraní her, za příznivého počasí na
koupání apod. Cena tábora činí 1 800 Kč. Každý si
z tábora odnese (nejen) knihu. Informace včetně
přihlášky jsou k dispozici na dětském oddělení na
hlavní budově.
ãtvrtek 19. srpna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
MÛj Lond˘n
Bára Suchá (dříve Havlátová) se podělí o své zážitky z půlročního pobytu v britské metropoli.
nedûle 22. srpna od 10 hodin, dûtské oddûlení na hlavní budovû
V˘tvarná dílna prázdninová II
Zaměřeno na výrobu z ponožek a další provázkové tvoření.
ãtvrtek 26. srpna od 18 hodin, knihovna na vlakovém nádraÏí
Portugalsko 2021
Jak vypadá letní Portugalsko po pandemii koronaviru? Kateřina Ženíšková cestovala v červnu 2021
po této krásné zemi celé tři týdny. Podíváme se tak
do krásných měst i k oceánu.
Připravujeme:
stﬁeda 22. záﬁí od 18 do 23 hodin
Noc literatury v Turnovû
Těšte se na neuvěřitelný literárně-kulturní večer,
který se uskuteční na neobvyklých místech v našem městě – kupříkladu v synagoze a v turnovském železničním depu.
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Loutkáﬁsk˘ soubor Na Îidli
Loutkářský soubor Na Židli a Muzeum Českého ráje Turnov za finanční podpory města
Turnov pořádají letní prázdninovou akci:

Loutkáﬁi dûtem na Dlaskovû
statku 2021
Každou prázdninovou neděli vždy v 11, ve 13
a v 15 hodin, jednotné vstupné 35 Kč
PROGRAM:
nedûle 4. ãervence – Kašpárek na skalním hradu
(hraje BOĎI Jaroměř)
nedûle 11. ãervence – O slepičce kropenaté
(hraje LS Na Židli, Turnov)
nedûle 18. ãervence – Pohádky o pejskovi a kočičce
(hraje LS Na Židli, Turnov)
nedûle 25. ãervence – Příběh šneka Bedřicha
(hraje Divadýlko Matýsek, Rynoltice)
nedûle 1. srpna – Kluci z pohádek
(hraje lid. loutkář J. Polehňa, Hradec Králové)
nedûle 8. srpna – Divokraj
(hraje LS Šíro, Lázně Bělohrad)
nedûle 15. srpna – Tři prasátka a vlk
(hraje LS Na Židli, Turnov)
nedûle 22. srpna – Perníková chaloupka
(hraje LS Na Židli, Turnov)
nedûle 29. srpna – Červená karkulka
(hraje LS Na Židli, Turnov)

Îlutá ponorka
Turnov
www.ponorkaturnov.cz
info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287
Ponorka opět pluje plnou parou na vlně vašich
zájmů
Od začátku července bude zveřejněna nabídka
kroužků a kurzů na školní rok 2021/2022. A na co
se můžete těšit? Třeba na irské tance, kde zapojí-

Loutkářský soubor Na Židli za finanční podpory města Turnov pořádá:

První turnovské
Ïelezniãní
loutkové divadlo 2021
PROGRAM:
sobota 10. ãervence – Červená karkulka
(hraje LS Na Židli, Turnov)
sobota 24. ãervence – Jak se víla...
(hrají Čmukaři, Turnov)
sobota 7. srpna – Pohádky o pejskovi a kočičce
(hraje LS Na Židli, Turnov)
sobota 28. srpna – Kašpárek na skalním hradu
(hraje LS BOĎI Jaroměř)

Jízdní řád:
Turnov
Semily

odjezd 9.50
příjezd 10.45 / POHÁDKA

Semily
Turnov

odjezd 11.34
příjezd 12.17 / POHÁDKA

červenec
Turnov
odjezd 13.47
Rychnov u JN příjezd 14.44 / POHÁDKA
Rychnov u JN odjezd 15.46
Turnov
příjezd 16.27
srpen
Turnov
Rovensko

odjezd 13.52
příjezd 14.30 / POHÁDKA

jednotné vstupné 35 Kč

Rovensko
Turnov

odjezd 15.37
příjezd 16.18

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Klubu přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz nebo www.vlakemrajem.cz.

K parnímu vláčku je připojen speciální divadelní
vagón, ve kterém se hrají loutkové pohádky – vždy
ve stanicích: Semily, Turnov a Rychnov u Jablonce
nad Nisou (v červenci) nebo Rovensko pod Troskami (v srpnu).

Informace o představeních naleznete na Facebooku LS Na Židli, na webových stránkách
Infocentra Turnov nebo na tel.: 732 617 134 (Petr
Záruba).
me celé tělo; mineralogii, která nabídne základy
broušení a úpravy polodrahokamů i poznávání
minerálů; historický šerm, anebo si budete moci
vyzkoušet programování v elektro laboratoři.
Zároveň opět otevíráme tříměsíční kurzy kresby
a malby pro dospělé i mládež.
Dále připravujeme dalších více než 70 kroužků:
výtvarné, keramické, hudební, taneční, sportovní,
pohybové hry, textilní ateliér, malý kutil, lego, astronomie ad.
Přihlašování na kroužky a kurzy spouštíme
3. září 2021 v 15.00 hodin.
ãervenec–srpen 2021
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Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
9.00 do 16.30 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,
šperků, plastik z drahých kovů a kamenů, které
České republice věnoval turnovský rodák, pan
František Khynl.

Kulturní akce:
1., 2. a 3. ãervence od 20.30 hodin, nádvoﬁí zámku
Pes baskervillsk˘
Divadelní představení souboru divadla z Mladé
Boleslavi. Předprodej vstupenek přes web
http://mdmb.cz/Events.
16. ãervence od 18 hodin, zámecká galerie
VIVA LA LIBERTA – koncert
Účinkují: soprán Zdena Kloubová, klavír prof.
Ahmad Hedar, průvodní slovo Miloš Kadlec.
Komponovaný program zaměřený na osvícenectví jako životní postoj významných příslušníků rodu Rohanů. V hudební části zazní díla W. A. Mozarta, Leopolda Koželuha, Jana Ladislava Dusíka,
Jana Václava Hugo Voříška. Předprodej vstupenek na www.zamek-sychrov.cz.
23. ãervence od 20.30 hodin, zámeck˘ park
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Výpravná koncertní verze úspěšného muzikálu.
Účinkují: Marián Vojtko, Jan Kopečný, Petr Ryšavý, Linda Finková, Michaela Štiková (Gemrotová) / Alžběta Bartošová. Předprodej vstupenek na www.kulturapodhvezdami.cz/cs/program

Divadelní pﬁedstavení Pes baskervillsk˘

Galerie Granát
námûstí âeského ráje 4, tel.: 481 325 989, 737 206 691
otevírací doba: pondûlí 10.00–12.30 / 13.00–17.00
úter˘ aÏ pátek 9.00–12.30 / 13.00–17.00
sobota 9.00–12.00
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti. O těžbě a zpracování, uvidíte ukázky broušení a zlatnických profesí vysazování a zasazování.
Podívat se můžete i na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat pak můžete i prestižní cenu „český slavík“.
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24. ãervence od 20.30 hodin, zámeck˘ park
ROBINSON CRUSOE
Výpravná verze muzikálu. Účinkují: Daniel Hůlka, Šárka Vaňková, Josef Vágner, Ivana Jirešová,
Vstupné: dospělí 20 Kč; vstupenka slouží jako
10% sleva na nákup granátových šperků. Děti do
16 let mají vstup zdarma.
Výstavy:
1. ãervna–29. ãervence
Karel Janák – Kvûtinové motivy
Karel Janák se narodil v roce 1938 v Prostějově.
Malování se začal věnovat již jako žák základní
školy. V domě, kde bydlel, žili a tvořili Karel Kostka a Karel Kořínek, kteří mu pomohli v začátcích
jeho tvorby. Další zkušenosti pak získal od Antonína Kameníka a s grafikou mu radil Dušan
Janoušek. V roce 1956 se Karel Janák přestěhoval

Elis Ochmanová a další. Předprodej vstupenek na
www.kulturapodhvezdami.cz/cs/program.
25. ãervence od 20.30 hodin, zámeck˘ park
Dracula
Výpravná koncertní verze muzikálu. Účinkují:
Daniel Hůlka, Tomáš Trapl, Linda Finková, Josef
Vágner, Alžběta Bartošová / Michaela Štiková
(Gemrotová). Předprodej vstupenek na www.kulturapodhvezdami.cz/cs/program.
31. ãervence
Hradozámecká noc
Od 19 hodin proběhne v zámecké kapli koncert.
Účinkují: basbaryton Radek Krejčí, baryton
Martin Matoušek, varhany: Martin Moudrý.
Jednotné vstupné: 190 Kč, předprodej vstupenek
na www.zamek-sychrov.cz. Od 20.30 hodin proběhnou mimořádné prohlídky nové prohlídkové
trasy soukromých apartmánů. Jednotné vstupné:
300 Kč. Předprodej na www.zamek-sychrov.cz.
21. srpna, zámeck˘ park od 9.15 hodin,
slavnostní zahájení ve 12 hodin
Skotské hry
Již po jedenadvacáté ovládnou Skoti státní zámek
Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční
skotské hry, které stejně jako např. tartan, kilt,
skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Podrobnosti na www.skotskehry.cz.
do Českého ráje, kde se stal členem Klubu výtvarníků amatérů. Rád vzpomíná na období 60. a 70.
let, kdy jezdil na Frýdštejn na plenérová malování
s Ladislavem Karouškem. Karel Janák se zabývá
hlavně krajinomalbou, někdy i s figurálními doplňky.
srpen–záﬁí
Matyá‰ Beránek
– Vzpomínky na minulost
Narodil se v roce 1964 ve Dvoře Králové, dětství
prožil v Kuksu. Nyní žije v Semilech. Od mládí se
zajímá o život a kulturu severoamerických indiánů.
Několik let žil v USA a po návratu do Česka se začal
věnovat malování obrazů s indiánskou tematikou.

ãervenec–srpen 2021
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