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Vážení čtenáři,
při přemýšlení o editorialu si s pomocí svých ko-

legů vždycky nejprve připomínám, co je v příštím
měsíci pro nás důležité a na co je třeba upozornit.
Každý měsíc se takových akcí najde celá řada
a srozumitelné naplnění úvodníku tak nebývá
problém. Výjimku však tvoří červen.

Tento měsíc je pro nás velice specifický: ještě
nezačalo léto se svým téměř výhradně „venkov-
ním“ kulturním programem, a zároveň už tak tro-
chu skončila sezóna „vnitřních“ akcí. 

Pro inspiraci jsem proto nahlédl do úvodníku,
který jsem napsal pro červnové vydání vloni. A je
to jako přes kopírák, takže si to zopakujme: 

Sezóna pomalu končí a my už máme nachysta-
nou tu novou. Ačkoliv o podrobnostech například
divadelního abonmá se dočtete až za měsíc, už
v tomto čísle cosi malinko naznačíme! Tento mě-
síc si určitě nenechte ujít tradiční jazzový dýchá-
nek v atriu Muzea Českého ráje, který nese vskut-
ku stylový název Pánové, končíme. Závěr sezóny
dále přináší opět festival Dvořákův Turnov a Sych-

rov, který se letos uskuteční již po šedesáté a v je-
hož rámci budete mít možnost slyšet spoustu
skvělé klasiky. Své závěrečné koncerty budou mít
také žáci a učitelé ZUŠ Turnov a pěvecký sbor
Musica Fortuna. Dále se těšte na 11. ročník červ-
nového festiválku Funkin’ Turnov, který se usku-
teční na novém místě. A ještě než za sebou defini-
tivně zavřete dveře všech kulturních sálů a sálků,
přijďte se pobavit na výhradně Československou
diskotéku, kterou pro vás chystáme do KC Střel-
nice na sobotu 22. června.

Letošní pozdní jaro však jedno specifikum má.
Bohužel. Zemřel Pavel Holas. Vynikající malíř
a hudebník, člověk v mnoha ohledech výjimečně
nadaný. Jeho smrt nás hluboce zasáhla, a proto
dovolte, abych jménem celého Kulturního centra
Turnov vyjádřil upřímnou soustrast celé jeho rodi-
ně. Věřím, že za to všechno, co pro (nejen) tur-
novskou kulturu pan Holas vykonal, jej Otec
moudrosti přijal do své náruče.

David Pešek

Matka moudrosti

úvodní slovo

Turnovsk˘ hudebník a v˘tvarník Pavel Holas. Foto Pavel Charousek.
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kulturní pfiehled
úter˘ 2. ãervna

17.00 – SYNAGOGA TURNOV
koncert studentÛ 
Konzervatofie J. JeÏka
Praha

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ
a uãitelÛ ZU·

50,–

stfieda 3. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ
a uãitelÛ ZU·

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zázraky 
Filmový klub 

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 4. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Teorie v‰eho 
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
·pion 
komedie 120,–

pátek 5. ãervna 
19.00 – ATRIUM MUZEA
„Pánové konãíme“
aneb závûr jazzové
sezóny 2015
Big Band ZUŠ Turnov, 
Lédl Jazz Q, 
Kařena a její dědové, 
Meckie Messer Band 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
·pion 
komedie 120,–

19.00 – KAVÁRNA KUS
Vzpomínka na Filipa
Topola
komponovaný pořad zdarma

22.00 – KINO SFÉRA 
Insidious 3: Poãátek
Horror Night 140,–

sobota 6. ãervna
6.00 – LÍ·N¯ 
45. roãník Lí‰ensk˘ch
pochodÛ âesk˘m rájem 

14.30 – KINO SFÉRA
Sedmero krkavcÛ
pohádka 120,–

16.45 – ZÁMEK SYCHROV
Slavnostní zahájení
hudebního festivalu
DvofiákÛv Turnov
a Sychrov

17.00 – ZÁMEK SYCHROV
Zahajovací koncert
60. roãníku hudebního
festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov

17.00 – KINO SFÉRA
Dior a já 
dokumentární 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Insidious 3: Poãátek
horor 140,–

20.00 – ST¤ÍÎOVICE
StfiíÏovick˘ upocenec
koncert kapely Znouzecnost

nedûle 7. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Sedmero krkavcÛ
pohádka 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Insidious 3: Poãátek
horor 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dior a já 
dokumentární 100,–

úter˘ 9. ãervna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Slavnost abecedy
ukončení projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka

stfieda 10. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Slepá
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 11. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Teorie v‰eho 
Kino nejen pro seniory 50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jursk˘ svût 2D
akční/dobrodružný, titulky 120,–

pátek 12. ãervna
19.30 - KINO SFÉRA
Jursk˘ svût 3D
akční/dobrodružný, dabing 140,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
HB Trio
koncert vstupné dobrovolné

sobota 13. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Hurá na fotbal 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Divoká dvojka
akční/komedie 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jursk˘ svût 3D
akční/dobrodružný, dabing 140,–

nedûle 14. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Hurá na fotbal 2D
animovaný 100,–Zveme vás na hudební festival DvofiákÛv Turnov a Sychrov.
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kulturní pfiehled
17.00 – KINO SFÉRA
Jursk˘ svût 2D
akční/dobrodružný, titulky 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Divoká dvojka
akční/komedie 110,–

úter˘ 16. ãervna 
22.00 – LETNÍ KINO 
Benefice pro Nepál
Cestovatelský klub 150,–

stfieda 17. ãervna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Sólov˘ klavírní recitál 
Iva Kahánka

22.00 – LETNÍ KINO
Klub rváãÛ
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti 

ãtvrtek 18. ãervna
18.00 – ATRIUM MUZEA
Pidipiknik 
Závěrečné vystoupení žáků
literárně dramatického souboru
ZUŠ Turnov

22.00 – LETNÍ KINO 
Poutník – nejlep‰í 
pfiíbûh Paula Coelha
drama/životopisný 110,–

pátek 19. ãervna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Funkin’ Turnov
v předprodeji 150,–/na místě 200,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Recitál 
Anny Hlavenkové 
a Leo‰e âepického

22.00 – LETNÍ KINO
Poutník – nejlep‰í
pfiíbûh Paula Coelha
drama/životopisný 110,–

sobota 20. ãervna

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert 
Interpretaãní hudební 
dílny mlad˘ch 2015

22.00 – KC ST¤ELNICE
âeskoslovenská
diskotéka 50,–

22.00 – LETNÍ KINO
Odebrat z pfiátel
horor/thriller 110,–

nedûle 21. ãervna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert
60. roãníku hudebního
festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov

22.00 – LETNÍ KINO
Odebrat z pfiátel
horor/thriller 110,–

pondûlí 22. ãervna

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Musica Fortuna 
koncert 

22.00 – LETNÍ KINO
Sedmero krkavcÛ
pohádka 110,–

úter˘ 23. ãervna 
17.00 – SYNAGOGA TURNOV
absolventský koncert žáků ZUŠ

22.00 – LETNÍ KINO
Sedmero krkavcÛ
pohádka 110,–

stfieda 24. ãervna

22.00 – LETNÍ KINO
Láska na první boj 
Filmový klub

100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 25. ãervna

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání
mûstského zastupitelstva

22.00 – KINO SFÉRA
Sejmi prezidenta
akční/dobrodružný 110,–

pátek 26. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Mimoni
animovaný 

125,–/100,– děti do 15 let
50,– děti s vyznamenáním

sobota 27. ãervna
8.00 – CHOVATELSKÁ HALA
Místní v˘stava králíkÛ
a drÛbeÏe
prodej kuřic, tombola, občerstvení

8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

22.00 – LETNÍ KINO
Mimoni
animovaný 

125,–/100,– děti do 15 let
50,– děti s vyznamenáním

nedûle 28. ãervna
15.00 – KC ST¤ELNICE
Turnovanka
Setkání s dechovkou

50,–/s permanentkou 30,–

22.00 – KINO SFÉRA
Sejmi prezidenta
akční/dobrodružný 110,–

pondûlí 29. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Odebrat z pfiátel
horor/thriller 110,–

úter˘ 30. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jursk˘ svût
akční/dobrodružný 110,–Musica Fortuna zazpívá v Mûstském divadle.
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Kino Sféra

ãt 4. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 5. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã

komedie, USA, 2015, 120 min., 12+, dabing

·pion

KdyÏ jsou nejlep‰í agenti prozrazeni, 
musí svût zachránit jejich sekretáfika.

pá 5. 6. – 22.00 hodin / 140 Kã – Horror Night
so 6. 6. – 19.30 hodin / 140 Kã
ne 7. 6. – 17.00 hodin / 140 Kã

horor, USA, 2015, 97 min., 15+, titulky

Insidious 3: Poãátek

Nová kapitola dûsivé hororové série.

2D tit ãt 11. 6. – 19.30 hodin / 120 Kã
3D dab pá 12. 6. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D dab so 13. 6. – 19.30 hodin / 140 Kã
2D tit ne 14. 6. – 17.00 hodin / 120 Kã 
2D dab út 30. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2015, 125 min.

Jursk˘ svût

Dlouho oãekávané pokraãování
série o dinosaurech.

so 6. 6. – 14.30 hodin / 120 Kã 
ne 7. 6. – 14.30 hodin / 120 Kã 
po 22. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
út 23. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

pohádka, âR/SR, 2015, 97 min.

Sedmero krkavcÛ

Nová ãeská pohádka Alice Nellis.

st 3. 6. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, I/SWI/N,
2014, 110 min., titulky

Zázraky

O natáãení reality show zachycující
Ïivot na italském venkovû.

ãt 4. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã –
Kino nejen pro seniory

ãt 11. 6. – 10.00 hodin / 50 Kã –
Kino nejen pro seniory

Ïivotopisn˘/drama, VB,
2014, 123 min., 12 +, titulky

Teorie
v‰eho

Strhující Ïivotní pfiíbûh geniálního
Stephena Hawkinga.

st 10. 6. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, NOR,
2014, 96 min., titulky

Slepá

O nalezení nov˘ch zákoutí 
vlastní pfiedstavivosti.

FK

so 6. 6. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 7. 6. – 19.30 hodin / 100 Kã

dokumentární, F,
2014, 89 min., titulky

Dior a já

Exkluzivní pohled do zákulisí
svûta módy.

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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Kino Sféra

ãt 25. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
ne 28. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, FIN/VB/N,
2014, 110 min., titulky

Sejmi prezidenta

Samuel L. Jackson
coby drsn˘ prezident USA.

pá 26. 6. – 22.00 hodin / 125 Kã
/ 100 Kã dûti do 15 let / 50 Kã dûti s vyznamenáním

so 27. 6. – 22.00 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA,
2015, 100 min., dabing

Mimoni

Nejoãekávanûj‰í animák roku 
koneãnû v kinû.

so 13. 6. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 14. 6. – 19.30 hodin / 110 Kã

akãní/komedie, USA,
2015, 88 min., 12+, titulky

Divoká
dvojka

Policistka R. Witherspoon na útûku
pfied najat˘mi zabijáky.

st 17. 6. – 22.00 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama/thriller, USA/N,
1999, 139 min., 15+, titulky

Klub rváãÛ

Kultovní filmová klasika
na obfiím plátnû.

3D so 13. 6. – 14.30 hodin / 130 Kã 
2D ne 14. 6. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘, ARG/ES/IND/USA,
2013, 106 min.

Hurá
na fotbal

O souboji mezi zl˘m fotbalistou
a fotbálkov˘mi figurkami.

ãt 18. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
pá 19. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

drama/Ïivotopisn˘, BR,
2014, 112 min., titulky

Poutník – nejlep‰í
pfiíbûh Paula Coelha

Poutav˘ pfiíbûh o jednom z nejslavnûj‰ích
spisovatelÛ v‰ech dob.

so 20. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
ne 21. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã
po 29. 6. – 22.00 hodin / 110 Kã

horor/thriller, USA, 2014, 83 min., 15+, titulky

Odebrat z pfiátel

Sociální sítû mohou b˘t skvûlé téma pro dûsiv˘ horor.

st 24. 6. – 22.00 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/romantick˘, F,
2014, 98 min., 15+, titulky

Láska na první boj

O dívce, která chce do armády a chlapci,
kter˘ ji bude následovat kamkoli.

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

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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Mûstské divadlo

AÈ Ïije IMPROOOO
Letošní program Kulturního léta před Střelnicí
jsme se rozhodli obohatit o takzvanou Improshow,
na které vystoupí současné špičky v umění impro-
vizace sdružené v Improlize. 

Improliga je forma improvizací, která se k nám pře-
nesla mimo profesionální scénu z Kanady. Jedná
se o zápasy dvou týmů v různých improvizačních
disciplínách, o výsledku pak rozhodují diváci. 

Jeden takový tým Improligy bychom chtěli mít
i v Turnově. „Zhruba dva roky při různých příleži-
tostech zjišťuji, jaký by byl o něco takového v na-
šem městě zájem. Zdá se, že by byl,“ říká drama-
turgyně turnovského divadla Daniela Weissová.
A rozhodla se rovnou nachystat víkendový work-
shop v termínu od pátku 9. do neděle 11. října.
„Jedná se o workshop divadelních improvizací
pro lidi s nulovou zkušeností. Půjde o intenzivní,
čistě praktický workshop, a to jak pro zájemce
o další práci v ,improšce‘, tak pro ty, kteří mají zájem
pouze o tuto jedinou dílnu,“ vysvětluje Weissová. 

Jako vyučující se na workshop podařilo zajistit
zkušenou improvizátorku Janu Machalíkovou.
Jana je trenérka improligy, improvizátorka, člen-
ka divadla ve výchově Spoluspolu, organizátorka
recitačních přehlídek, porotce, vedoucí studia umě-
leckého přednesu, recitátorka, ale také zdravotní
klaunka a vedoucí dětských divadelních souborů.
Zároveň vyučuje na Karlově univerzitě a DAMU. 

Co vám pfiinese improvizace?
K tomu, aby člověk mohl improvizovat, musí být
neustále přítomný, vycházet z těla, spolupracovat
s partnerem, naslouchat, neblokovat, přijímat. Při
improvizaci si můžete vyzkoušet a prožít, co se
s člověkem děje, když to tak je a když to tak není.
Z workshopu si můžete odnést zajímavou zkuše-
nost, ale především je to ohromná sranda. „Chtěla
bych tímto ujistit lidi, kteří mají paniku z veřejné-
ho vystupování, že se nejedná o žádné ,hraní‘, ale
především o zábavu,“ uklidňuje předběžně veške-
ré obavy Weissová.

Mistrem improvizace byl uÏ
Vlasta Burian
Improvizace patří k nejsložitějším divadelním dis-
ciplínám. Improvizátor se v jediné chvíli stává
hercem, scénáristou i režisérem. 

Divadelní improvizace má na území České re-
publiky dlouhou tradici. Za průkopníky moderní
improvizace můžeme považovat – mezi dalšími –
Vlastu Buriana a pány Voskovce a Wericha. V prv-
ním případě se jednalo o improvizaci jednotlivce
v rámci napsané hry, zbytek souboru se musel
přísně držet scénáře. Voskovec a Werich pak ve
svých improvizacích působili především jako ko-
mentátoři současného dění. Později na ně navázal
například Miroslav Horníček, Jaroslav Dušek, Si-
mona Babčáková a mnoho dalších. Televizní diváci
budou znát pořad Zeměkoule s protagonisty Jiřím
Lábusem a Oldřichem Kaiserem či pořad Par-
tička, které byly na improvizaci také postavené.

Svůj zájem o účast můžete potvrdit na e-mailu:
weissova@kcturnov.cz.

Dal‰í divadelní sezóna je za námi
Zdá se to být neuvěřitelné, ale opravdu se právě
loučíme s uplynulou sezónou. A dle vašich ohlasů
byla dobrá. Viděli jsme devět abonentních a šest
volných představení. Jen připomeňme Můj ro-
mantický příběh, Prachy!!!, Ucpanej systém
a další. 

Vedle toho několik inscenaci od turnovských diva-
delních spolků a také jsme devětkrát přivítali hos-
ta na Pohovce. Užili jsme si mimořádná předsta-
vení Audience a Máj při příležitosti významných
výročí minulého roku. A tak dovolte, abychom
vám, našim milým divákům, poděkovali za přízeň.

Při loučení s uplynulou sezónou se sluší zmínit
alespoň něco z toho, co chystáme na tu příští.
A tak, ještě než vyjde abonentní katalog, máme
pro vás malou ochutnávku. Těšit se můžete třeba
na ostravské Divadlo Petra Bezruče, které přiveze
kritikou velmi oceňované Petrolejové lampy,
v prosinci pak uvidíte Pavla Lišku v Psaní Ježíš-
kovi a v lednu Mirka Táborského a Annu Polív-
kovou ve hře A na hrušce sedí diktátor. Zbytek
prozradíme až v chystaném abonentním katalogu
a v letním dvojčísle HOT. Mnoho dalších divadel-
ních skvostů vás ale čeká i ve volných divadlech.

Hned v září přijede divadlo Malé(h)ry Brno s in-
scenací Biostory, ve které hraje Barbora Seidlová,
jinak také známá jako princezna Zubejda ze
Svěrákovy pohádky. A v říjnu nás navštíví manžel-
ský pár Antonie Talacková a Igor Bareš s předsta-
vením Jenom život.
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Vzpomínka na Filipa Topola
Básník, písničkář a prozaik Jan Burian připomene
v komponovaném pořadu skladatele, spisovatele,
herce a jednoho nejvýznamnějších představitelů
undergroundu Filipa Topola, lídra kapely Psí vojáci. 

Součástí večera bude i výstava studentských děl
inspirovaných touto významnou osobností české
moderní historie. Na závěr večera čeká návštěvní-
ky překvapení. Filip Topol poprvé vystoupil v roce
1978 jako třináctiletý kluk na Hrádečku u Václava
Havla v úvodu legendárního koncertu Plastic People
of the Universe, kde hrál písně na texty svého o tři
roky staršího bratra Jáchyma. Ještě téhož roku za-

ložil se svými spolužáky ze základní školy kapelu
Psí vojáci. Napsal nespočet písňových textů, z nichž
jednou z nejznámějších je ta s názvem Žiletky,
podle které byl roku 1994 uveden stejnojmenný
film; v něm si Filip Topol zahrál hlavní roli. 

pátek 5. ãervna od 19 hodin
Vzpomínka na Filipa Topola 
komponovan˘ pofiad
kavárna KUS
vstup zdarma

Na malé scénû zahraje HB Trio
HB Trio hraje na pohodu písničky ve stylu elektric-
kého kytarového blues, které se vždy hezky poslou-
chají, ale nemíní zůstat jen u nich. 

Hrají ve složení: zpěvák, kytarista a kapelník Jiří
Hušek a jeho kolegové bubeník Miloslav Bernat
a baskytarista Michael Bernat. 

Připomenou slavné doby, kdy v Turnově začínali,
ale zahrají i něco novějšího. Koncert HB tria v nové
kulturní kavárně KUS plynule navazuje na tradici

koncertů na malé domácí scéně v restauraci
Střelnice. Přijďte si užít příjemný večer. 

pátek 12. ãervna od 20 hodin
HB Trio
koncert
kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Turnovanka zpfiíjemní nedûlní odpoledne
Malý dechový orchestr má ve svém repertoáru tra-
diční rytmy jako polku, valčík, tango, ale zároveň
můžete na četných koncertech slyšet i řadu taneč-
ních písní z repertoáru turnovského big bandu či
další swingové skladby. 

Všechny uvedené žánry pak najdete i na loni vyda-
ném albu Splněná přání. 

Turnovanka čítá šestnáct stálých členů, mezi ni-
mi i zpěváky Janu Vyhlídkovou, Michaelu Vildo-
vou a Františka Pelce. 

Kapela zahraje na tradičním nedělním Setkání
s dechovkou ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. 

nedûle 28. ãervna od 15 hodin
Turnovanka
Setkání s dechovkou 
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã, s permanentkou 30 Kã



Kulturní centrum ve spolupráci s kapelou Funk
Corporation vás zvou na 11. ročník festivalu
Funkin’ Turnov, letos poprvé do atria Kulturního
centra Střelnice. Na novém místě, s novým spolu-
pořadatelem, ale stále se stejným cílem: pobavit
diváky energetickým koktejlem kvalitní hudby
v podání kapel z oblasti funku a příbuzných
žánrů.

„Místo pořádání festivalu jsme změnit museli.
V atriu muzea už bohužel není potřebné zázemí,
nefunguje tu občerstvení, takže pro Funkin’ není
použitelné. Hledali jsme co nejpodobnější pro-
středí a atrium Střelnice se zdá ideální,“ vysvětlil
za pořadatele Lukáš Masopust.

Dramaturgie festivalu zůstává stejná. „Funkin’
Turnov bude dál open air festival, který se snaží
představovat zajímavé kapely a interprety,“ říká
Lukáš Masopust. Letos na Funkin’ Turnov zahra-
jí kapely The Cupcake Collective, Pitch Bender
a místní Funk Corporation. „Já osobně se nejvíc
těším na Pitch Bender. Dělají vlastní věci a jejich
zpěvačka Sisa Feherová je jednou z nejvýrazněj-
ších na současné pražské klubové scéně,“ svěřil se
Masopust. 

Pořádající kapela Funk Corporation navíc osla-
ví na letošním Funkin’ Turnov své patnácté naro-
zeniny. „Na pódiu se k nám přidá minimálně osm
lidí, kteří s námi dřív hráli, takže to bude opravdu

velkolepá oslava,“ těší se Masopust. K narozeni-
nové párty patří neodmyslitelně i něco dobrého,
ani nabídka občerstvení se s přesunem na nové
místo nemění. 

Desetiletá tradice se nezapomíná
U zrodu festivalu Funkin’ Turnov stál v roce 2005
tým kolem Václava Brožka a jeho agentury Orga-
non. Díky jeho úsilí a skvělým fanouškům se
podařilo uspořádat deset úspěšných ročníků, na
kterých vystoupily špičky českého funku, soulu,
hip-hopu a ska. Funkin’ Turnov za tu dobu získal
výborné jméno v širokém regionu a je vlastně jedi-
ným festivalem v Česku zaměřeným výhradně na
funk a příbuzné žánry. Na tuhle tradici se snaží
festival navázat i v další dekádě pod pořadatel-
skou hlavičkou kapely Funk Corporation a ve spo-
lupráci s Kulturním centrem Turnov. 

Letos se na Funkin’ Turnov představí 

The Cupcake Collective
Mladá energická kapela The Cupcake Collective je
složená ze studentů pražských konzervatoří a hra-
je moderní jazz/funky. 

Svoje vlastní skladby zahráli The Cupcake
Collective v roce 2014 na více než sedmdesáti kon-
certech po celé republice i v zahraničí. Kromě to-
ho se stali housebandem pražské Underground
Comedy Show a rezidentní kapelou Freestyle
Mondays, kde každý měsíc doprovázejí české i za-
hraniční rappery. Ve své snaze přicházet pořád
s něčím novým a zkoušet všechno možné vyjíždí
The Cupcake Collective letos na koncerty v nové
rozšířené sestavě, s novým repertoárem, s novým
zvukem a s ještě větší párty.

Pitch Bender
Pitch Bender hrají soul, jazz i alternativní hudbu,
od září 2009 vystupují po celém Česku i Slovensku
a zahráli si i na festivalu v německém Hannoveru,
na Czech Street Party v Bruselu nebo před Robert
Glasper Experiment v pražském Paláci Akropolis. 

Letos se kapela dostala až do celostátního finá-
le soutěže Hard Rock Rising. Jejich posledním po-
činem je pak album Peace in Emergency.

Výraznou osobností kapely je zpěvačka Sisa
Fehérová, která je též autorkou textů a která vy-
hrála například cenu za nejlepší sólový výkon
v soutěži Jazz Talent roku 2009 v pražském Jazz
Docku; momentálně působí v Londýně.

Funk Corporation
Pořádající Funk Corporation slaví letos již 15 let
od svého založení. Z původně pětičlenné kapely je
dnes desetičlenný band. Včetně současné sestavy
prošlo kapelou celkem pětadvacet muzikantů,
občasné záskoky nepočítaje. Kapela odehrála do-
posud takřka 200 koncertů po celé republice
i v zahraničí a věří, že jich ještě pár přidá. S dárky
si hlavu lámat nemusíte, tím největším dárkem
pro nás bude vaše účast. Těšíme se na vás.

Aktuální informace k festivalu hledejte na face-
booku: https://www.facebook.com/funkinturnov
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pátek 19. ãervna od 19 hodin
Funkin’ Turnov novû
hudební festival
KC Stfielnice – atrium
vstupné v pfiedprodeji 150 Kã, na místû 200 Kã

Funkin’ Turnov novû

Cupcake Collective

Pitch Bender
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Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je
každoroční připomínkou pobytu velkého skladate-
le v Českém ráji. Letos se chystá jubilejní 60. roč-
ník, který uspořádá v původním duchu Spolek
přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov
a Sychrov.

V roce 2000 oživil festival nápad pořádat interpre-
tační hudební dílny mladých. Za tím účelem byl
založen Spolek přátel hudebního festivalu Dvo-
řákův Turnov a Sychrov, který je dnes hlavním
a jediným organizátorem akce. V dílnách se kaž-
doročně zdokonaluje pod vedením profesionál-
ních lektorů čtyřicet až padesát dětí v oborech kla-
vír, housle, zpěv, popřípadě i kytara nebo flétna.
Mezi lektory se vystřídali třeba Roman Janál,
Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Boris Krajný,
Zdena Kloubová a Leoš Čepický. 

Program festivalu

sobota 6. ãervna
16.45 – u pamûtní desky Antonína Dvofiáka na Sychrovû
Slavnostní zahájení festivalu 

17.00 – zámecká kaple zámku Sychrov
Zahajovací koncert 60. roãníku
hudebního festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov
Martin Matoušek – baryton, Radek Krejčí – bas-
baryton, Vladimír Jelínek – varhany, Jiří Žák –
průvodní slovo

Martin Matoušek se v roce 2001 stal sólistou
opery Městského divadla v Ústí nad Labem, kde
zaujal mimo mnohé další excelentním výkonem
v Mozartově opeře Le nozze di Figaro. Vladimír
Jelínek působí jako varhaník pražského Svatoja-
kubského sboru, spolupracuje s několika soubory
a věnuje se koncertní činnosti. Radek Krejčí je
druhým sólistou opery ústeckého divadla a také
držitelem čestného uznání ceny Antonína Dvořáka.
Vytvořil i rozsáhlou fonotéku v Českém rozhla-
se 3-Vltava. Jiří Žák je členem Divadla Na Vino-
hradech a věnuje se překladům literárních a diva-
delních děl z francouzštiny. 

stfieda 17. ãervna 
19.30 – Mûstské divadlo Turnov
Sólov˘ klavírní recitál Iva
Kahánka
Ivo Kahánek si jako interpret nevšední emocionál-
ní síly a hloubky získal pověst jednoho z nejpůso-
bivějších umělců své generace a je mnohými pova-
žován za nejlepšího současného české pianistu.
V roce 2004 se stal absolutním vítězem meziná-
rodní hudební soutěže Pražské jaro. 

ãtvrtek 18. ãervna 
19.00 – atrium Muzea âeského ráje Turnov
Pidipiknik 
Závěrečná vystoupení žáků literárně dramatické-
ho souboru ZUŠ Turnov pod vedením Aleny
Tomášové a Romany Zemenové. 

pátek 19. ãervna 
19.30 – Mûstské divadlo Turnov
Recitál Anny Hlavenkové 
a Leo‰e âepického
Anna Hlavenková – zpěv, Leoš Čepický – housle,
Ivo Kahánek – klavír, Bohuslav Lédl – klavír

Anna Hlavenková se pro svůj lyrický soprán
a stylově čistou interpretaci stala vyhledávanou
sólistkou, je zakládající členkou souboru Verba
Chordis a vystupovala na řadě evropských festiva-
lů. Leoš Čepický je primáriem Wihanova kvarteta,
se kterým získal první cenu na pražském jaru
1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyč-
cových kvartet v Londýně v roce 1991. Bohuslav
Lédl působí v současné době jako korepetitor i jako
sólista. 

sobota 20. ãervna
18.00 – Mûstské divadlo Turnov
Závûreãn˘ koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch 2015
V programu vystoupí frekventanti Interpretační
hudební dílny mladých 2015 v oborech hra na kla-
vír, housle a sólový zpěv, kteří svůj program při-
pravili pod vedením lektorů Jany Turkové, Iva

Kahánka, Anny Hlavenkové a Leoše Čepického.
Klavírní doprovod Jaroslav Šaroun a Bohuslav Lédl.

nedûle 21. ãervna
19.30 – Mûstské divadlo Turnov
Závûreãn˘ koncert 60. roãníku
hudebního festivalu DvofiákÛv
Turnov a Sychrov 
Veronika Lédlová – trombón, Adam Pechočiak
– viola, Yuya Sakuma, Šárka Petříková – hous-
le, Anna Kalhausová – violoncello

Filharmonický orchestr Iwasaki
Orchestr založil Chuhei Iwasaki v roce 2010 se
studenty Pražské konzervatoře kvůli natáčení do
ČT2. Ve stejném roce soubor vyhrál soutěž stu-
dentských orchestrů „Young 2012 Prague“ a od té
doby pravidelně koncertuje.

DvofiákÛv Turnov a Sychrov slaví 60 let

„Stopy hudebního génia

Antonína Dvořáka jsou

v kulturním životě

Turnovska dodnes patrné

a je na nás, 

abychom tento 

odkaz zachovali.“
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KCT informuje

Mimořádný cestovatelský klub podpoří zemětřese-
ním postižený Nepál. Kulturní centrum Turnov
uspořádá ve spolupráci s cestovatelkou Pavlou
Bičíkovou benefici, jejíž celý výtěžek poputuje na
pomoc nadaci lámy Dolpo Tulku Rinpoche přímo
v místě katastrofy. 

V Nepálu udeřilo 25. dubna zemětřesení, které za-
bilo nejméně 7 750 lidí a dalších více než 16 tisíc
lidí utrpělo zranění. Než se stačila země vzpama-
tovat, přišlo 12. května další zemětřesení o síle 7,4
stupně – zahynulo 42 lidí a zraněno je dalších
1 117. Materiální škody jsou vysoké a číslo ještě
není konečné. OSN odhaduje, že přírodní živel
nějakým způsobem postihl čtvrtinu z přibližně
30 milionů nepálských obyvatel.

Benefice pro Nepál se bude konat v úterý 16. červ-
na v letním kině v Turnově od 22 hodin. Cestova-
telka Pavla Bičíková se vzdává honoráře, Kulturní
centrum Turnov všech režijních nákladů a celý vý-
těžek bude věnován na pomoc při obnově postiže-

ných území v Nepálu. Protože paní Bičíková zná
osobně nepálského lámu Dolpo Tulku Rinpoche,
jehož nadace se právě teď podílí na opravách zni-
čených domů, budou finanční prostředky pouká-
zány na toto konto. Relevantnost si můžete ověřit
na Facebooku: Dolpo Tulku International Group.

O čem bude promítání
Cestovatelská beseda Pavly Bičíkové bude pochopi-
telně o Nepálu, o jejích cestách, o nejvyšších horách
světa a o Himálaji. Prostřednictvím velkoplošných
fotografií navštívíte krále v himálajském králov-
ství Mustáng. Dozvíte se, co se skrývá za „himá-
lajskou zlatou horečkou“ a jak vypadá základní
horolezecký tábor pod osmitisícovou horou.
Překvapí vás hlavní město Nepálu Káthmándú,
město s úžasnými památkami, z nichž některé
jsou už bohužel nenávratně zemětřesením zniče-
ny. Uslyšíte příběh o vysokých horách, o staletých
tradicích a o šťastných lidech, kteří zde stále žijí
„primitivním“ způsobem života. 

Cestovatelsk˘ klub podpofií Nepál 

úter˘ 16. ãervna od 22 hodin
Benefice pro Nepál
Cestovatelsk˘ klub
Letní kino
vstupné 150 Kã

MimoÀové vás odmûní 
za vysvûdãení
Letní kino v Turnově začne v polovině června již
třetí sezónu svého digitálního provozu. 

Pod širým nebem začínáme promítat 16. června
a návštěvníci se i letos mohou těšit nejen na tra-
diční klasické filmy, které do „letňáku“ neodmys-
litelně patří, ale i na čerstvé novinky a velké letní
hity. Navíc se chystají i speciální akce, jednou
z prvních bude hned na konci školního roku pro-
mítání animovaných Mimoňů se speciálním
vstupným pro vzorné žáky. 

Promítání na konci školního roku není žádnou
novinkou, letos chystáme pro školáky film Mimo-
ni. Každý vzorný žák s vyznamenáním bude mít
poloviční vstupné. Všichni, děti i dospělí, se pak
můžou těšit na ochočeného Mimoně v nadživotní
velikosti, který si nenechá promítání ujít. Bude se
ochotně fotit s každým, kdo bude chtít. A to zní jako
velký zážitek. Akce se bude konat v pátek 26. června.

V případě nepřízně počasí se posune na sobotu,
máme totiž nepotvrzené informace, že Mimoni se
v dešti rozpouštějí. 

Bohat˘ program letního kina
Jak jsme se už zmínili, v létě budeme promítat jak
osvědčené klasiky a nejúspěšnější filmy uplynulé

sezóny, které jste třeba v kamenném kině Sféra
nestihli, tak i naprosté novinky. Z těch domácích
se můžete těšit třeba na novou komedii Domácí
péče s Bolkem Polívkou. Zahraniční produkce pak
chystá mimo jiné nového Terminátora s podtitu-
lem Genisys nebo akční Mission: Impossible –
Národ grázlů a Fantastickou čtyřku. Milovníky
komedií jistě potěší třeba film Bez Kalhot XXL.

Filmov˘ víkend bude
Kdo to zažil, ví, kdo ne, měl by. I letos dojde na
Filmový víkend ČSFD.cz a my už vám můžeme
prozradit termíny. Od pátku 7. do neděle 9. srpna
můžete v letním kině očekávat 2x3 filmy, dobrou
zábavu a bohatý doprovodný program. Podrob-
nosti najdete na webu www.kcturnov.cz

V době, kdy promítáme letní kino, je kamenné ki-
no Sféra v Kulturním centru Střelnice zavřené
s výjimkou dopoledních představení cyklu Kino
nejen pro seniory.
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Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz

pondûlí 1. aÏ nedûle 7. ãervna
T˘den ãtení dûtem
Propagační akce na podporu čtení a čtenářství,
která se koná v rámci kampaně Celé Česko čte dě-
tem. Rokem 2015 vstupujeme do 5. ročníku a jako
už tradičně je připravena řada aktivit. Do kampa-
ně se zapojí vedle školní knihovny a klubu ZŠ Žiž-
kova také ostatní základní školy, středisko pro vol-
ný čas Žlutá ponorka a další kulturní instituce.

úter˘ 2. ãervna od 9 hodin, 
Mûstská knihovna Praha – poboãka LuÏiny
Kamarádka knihovna
Vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší
oddělení knihovny pro děti a mládež, do které se
zapojila i naše knihovna. O konečném umístění
bude turnovská veřejnost informována na našich
webových stránkách.

stfieda 3. ãervna od 8 do 12 hodin; koncertní sál ZU· 
Louãení s pfied‰koláky 
– Ahoj, ‰kolko
Tradiční akce, kterou pořádáme ve spolupráci
městem Turnov (odbor školství a kultury) pro dě-
ti, které opouštějí mateřské školky a po prázdni-
nách se stanou prvňáčky. Od starosty města Ing.
Tomáše Hockeho obdrží pamětní listy s fotografií,
od knihovny průvodce Skřítka Knihovníčka a na

závěr je připravena pohádka v podání loutkového
souboru Na Židli. 

ãtvrtek 4. ãervna od 8 do 12 hodin; dûtské oddûlení knihovny 
Chlapec v pruhovaném pyÏamu
a Spoãítej hvûzdy
Pořady na téma 2. světové války pro žáky základ-
ních škol. Společné zamyšlení nad tímto tématem
z pohledu literárního zpracování.

ãtvrtek 4. ãervna od 14 hodin; klubovna penzionu ÎiÏkova 
Aktivní senior: Jak ‰el Ïivot
Odpoledne s první televizní hlasatelkou Jarmilou
Šusterovou-Horčičkovou a Danielem Růžičkou,
autory knihy Každý den jsem měla premiéru – o te-
levizi, o životě v hlasatelně, o dětech a o rozhlasovém
režisérovi J. Horčičkovi. Pořádáno v rámci pro-
jektu Aktivní stáří. Průvodní slovo Eva Kordová.

úter˘ 9. ãervna od 10 hodin; Mûstské divadlo Turnov 
Slavnost abecedy a ãtení
Slavnostní ukončení 7. ročníku projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Předání knížky pro
prvňáčka za účasti autora Jiřího Žáčka a dalších
hostů. V kulturním programu vystoupí děti z dra-
matického kroužku ZŠ 28. října, pěvecký sbor
Carmina a další.

ãtvrtek 11. ãervna od 19 hodin; DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Mistr Jan Hus
Komponovaný pořad slova u hudby k 600. výročí
upálení mistra Jana Husa. Průvodní slovo Jiří
Polma, kazatel Jednoty bratrské, Oldřich Bezdě-
čík, farář Církve československé husitské, a Ond-
řej Halama, farář Ochranovské jednoty bratrské.
Hudební doprovod Martin Hybler, citace textů
Eva Kordová.

pondûlí 15. ãervna od 14 hodin; klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 17. ãervna od 14 hodin; klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 18. ãervna od 14 hodin; klubovna penzionu ÎiÏkova
Cestovatel âenûk Paclt
Nezapomenutelná postava města Turnova, cesto-
vatel a hledač drahých kamenů Čeněk Paclt bude

připomenut historikem Mgr. Jaroslavem Křížem
v pořadu pro seniory a další zájemce z řad veřej-
nosti. Koná se v rámci projektu Aktivní stáří.

stfieda 17. ãervna od 18 hodin; pfiedná‰kov˘ sálek knihovny 
Semináfi Franchising – podpora
podnikání
V rámci akcí ICM knihovny se koná seminář
Franchising – podpora podnikání. Najdete zde
odpovědi na otázky co je to franchising, jak fun-
guje a co nejvíce zájemce o tento způsob podniká-
ní potřebuje.

Výstavy
do 30. ãervna; v˘stavní sálek knihovny
Jifií Fixl: Îáãci i po‰koláci –
V˘stava ilustrací dûtsk˘ch knih
V rámci projektu Rok Jiřího Žáčka se koná výsta-
va ilustrací kmenového ilustrátora akademického
malíře Jiřího Fixla. Ilustrace jsou věnovány pře-
vážně známé Encyklopedii pro žáčky.

Soutěž
Pfiíroda na Zemi – âlovûk v pfiírodû
Fotografická a výtvarná soutěž neomezená vě-
kem. Soutěž se koná v rámci projektu ekologické
výchovy Planeta Země k 60. výročí založení
CHKO Český ráj. Uzávěrka je 31. prosince, vy-
hodnocení se uskuteční v lednu 2016 za účasti za-
jímavých hostů. Více infrormací najdete na webu
www.knihovnicek.cz.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov 
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie Infocentra)

Originální návrhy
Výstava návrhů maturitních a předmaturitních
prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy Turnov. Nakreslené návrhy
doplňují ukázky výtvarných záměrů a také foto-
grafie z prezentací maturitních prací. Výstavu je
možné zhlédnout od 1. června do 27. srpna.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
otevírací doba v ãervnu: dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin

do konce ãervna
V aleji sedmi stromÛ
Výstava obrazů malířky Evy Hrejsemnou. Výstavu
můžete zhlédnout na ženské galerii synagogy.

úter˘ 2. ãervna od 17 hodin
Koncert studentÛ Konzervatofie
Jaroslava JeÏka Praha

úter˘ 23. ãervna od 17 hodin
Absolventské koncerty ZU· Turnov 

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v kvûtnu: dennû kromû pondûlí 9 aÏ 18 hodin

sobota 13. ãervna od 13 do 18 hodin
Stra‰ideln˘ pohádkov˘ les
Na dvoukilometrové trase, která povede od vy-
hlídky Hlavatice až k hradu Valdštejn, budou na
vás i vaše děti číhat nejrůznější strašidla z pohád-
kové říše. Děti budou u každého z nich muset plnit
úkoly. Komu se podaří vysvobodit z hadího zakle-
tí krásnou princeznu? A kdo pomůže pirátovi najít
ztracený poklad? 

Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci
dárek z truhly u Stromu splněných přání. Mapku
trasy, více informací a možnost registrace nalez-

nete na www.velkadobrodruzstvi.cz nebo na face-
booku Velká dobrodružství. Akce se koná za kaž-
dého počasí. Vstupné je 50 Kč. 

nedûle 28. ãervna
SUBULCUS
„Rozličná hudba časů starých a písně chátry stře-
dověké.“ Dopolední a odpolední vystoupení sku-
piny Subulcus. 

do 30. ãervna
Mandala – Ozvûna ticha
Výstava obrazů Věry Sufiya Valáškové.

Turnovské památky a cestovní ruch 

Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957

pondûlí 1. ãervna od 16 do 18 hodin, sál Îluté ponorky v pfiízemí
Besídka amerického stepu
Taneční přehlídka stepařského umu našich mla-
dých tanečníků.

stfieda 3. ãervna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov 
3boj v‰estrannosti – okresní kolo Z·
Atletické závody pro základní školy.

stfieda 17. ãervna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
3boj v‰estrannosti s Adamem –
krajské finále
Atletické závody pro základní školy.

pátek 19. ãervna od 9 hodin, Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Dûtské olympijské hry

stfieda 24. ãervna od 9 hodin, stadion Turnov 2 
a Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov
Bûh olympijského dne

pondûlí 29. ãervna aÏ pátek 3. ãervence od 17 do 19 hodin, 
taneãní sál ve Îluté ponorce
Podveãery v rytmu irsk˘ch tancÛ
Chcete dopřát svému tělu pohyb a máte rádi irs-
kou hudbu? Pak je tu pro vás jedinečná šance
strávit týden ve Žluté ponorce odpolední výukou
irských tanců. Naučíte se základy a poslední den
zažijete i pravou irskou tancovačku s hudební

skupinou Goblin. Tak co víc si přát? Určeno pro
starší 10 let, kurzovné pro dospělé 500 Kč, děti
a mládež 250 Kč.

Îlutá ponorka 
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

ãtvrtek 4. ãervna od 18 do 22 hodin
Muzejní noc
V letošním roce připravilo naše muzeum program
muzejní noci tematicky propojený se třemi aktuál-
ně probíhajícími výstavami – ústředním tématem
budou drahý kov a drahokam. Vedle výstav samot-
ných jsou připraveny komentované prohlídky
a besedy s kurátory sbírek či zážitková muzejní
animace „Hledači pokladů“. Součástí programu
muzejní noci bude také zahájení výstavy „300 let
zpracování drahých kamenů v Turnově“, podve-
čer bude dále pokračovat komentáři a besedami
k výstavám Poklad!!! a Bitva pod Hrubou Skálou.

Program muzejní noci:
od 18 do 22 hodin
Animace Hledaãi pokladÛ 
Zážitkový program pro každého, kdo by chtěl na-
jít poklad. Když budete mít odvahu a nebudete se
bát vstoupit do nejtemnějších koutů našeho mu-
zea, určitě si domů něco odnesete. Během tohoto
interaktivního programu si vyzkoušíte, že práce
archeologa, historika a speleologa není jednodu-
chá. Sáhnete si na opravdovou kostru, otestujete
detektor kovů, poznáte, jak se používá archeolo-
gické síto, odhalíte tajemný nápis a nakonec si
prohlédnete ty nejcennější nálezy a depoty z Mla-
dé Boleslavi, Hradce Králové, Turnova, Rychnova
nad Kněžnou a středních Čech. 

od 18 do 19.30 hodin a od 20.30 do 21.30 hodin 
Komentovaná prohlídka v˘stav
Bitva pod Hrubou Skálou, Turnov
a âesk˘ ráj na Národopisné
v˘stavû ãeskoslovanské 
Prohlídka bude rozdělena na jednotlivé tematické
celky. Národopisná výstava českoslovanská – ob-
raz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou (PhDr.
Miroslav Cogan), Rukopisy (Mgr. Alžběta Kulíš-
ková), Zbroj a výzbroj na přelomu 12.–13. století
(Mgr. Jiří Sajbt), Pravěké a středověké zbraně vy-
obrazené na obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Ská-
lou (PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.)

od 20 hodin 
Komentovaná prohlídka 
exklusivní v˘stavy Poklad!!! 
Poklady a depoty od pravěku po současnost
(PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., PhDr. Miroslav Cogan)

od ãtvrtka 4. ãervna do nedûle 20. záfií, v˘stavní sál muzea
300 let zpracování drah˘ch
kamenÛ v Turnovû
Výstava s názvem 300 let zpracování drahých ka-
menů v Turnově má za cíl připomenout dlouholetou
tradici zpracování drahých kamenů v Turnově,
která v letošním roce završí tři sta let od oficiální-
ho založení svébytné organizace. Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 4. června od 16.30. 

do nedûle 18. fiíjna, galerie muzea 
Bitva pod Hrubou Skálou
Zveme vás na výlet po stopách největšího exponá-
tu turnovského muzea a zároveň jedné z největ-
ších olejomaleb v Evropě. Jeho podivuhodnou
historii představí hlavní letošní výstava muzea na-
zvaná Bitva pod Hrubou Skálou.

do 7. ãervna, klenotnice
Poklad!!! Poklady a depoty 
od pravûku po souãasnost
„Poklad!!!“ Výkřik, který od nepaměti vzrušuje
dobrodruhy a snílky. Výstava Poklad!!! chce uká-
zat, jak si poklad (archeologové pro něj raději
používají výraz depot) představovali lidé od doby

kamenné po současnost, jak se měnila představa
o tom, co je cenné. 

od pátku 26. ãervna do nedûle 23. srpna, Kamenáfisk˘ dÛm
Jan Hrub˘ – Kreslen˘ humor
a grafika
Jan Hrubý je znám jako kreslíř kresleného humo-
ru, který publikoval v novinách a časopisech.
Patřil k okruhu tzv. sedmi kreslířů z Mladého svě-
ta (Barták, Jiránek, Renčín a další). Na výstavě
budou prezentovány kresby nejen z této doby, ale
i ze současnosti. Autor se zabývá i užitou a volnou
grafikou, která bude na výstavě také zastoupena.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. června.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû pondûlí
kvûten–záfií 9.00–17.00 hodin

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá ex-
pozice, která je věnována tradičním technologiím
rukodělného zpracování přírodních materiálů –
dřeva a proutí 

Otevírací doba Dlaskova statku: dennû kromû pondûlí
duben–fiíjen 9–16 hodin
ãerven–srpen 9–17 hodin
prosinec 9–16 hodin

Muzeum âeského ráje 
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Horkovzdušné balóny nejsou už v Českém ráji
ničím neobvyklým, letošní novinkou je však jeden
celorepublikový unikát. 

„Na setkání balonářů na Sychrově koncem dubna
jsme představili veřejnosti poprvé nový balon špa-
nělského výrobce, který má koš s bezpečnostními
dvířky a speciální sedačku pro hendikepovaného
pasažéra,“ popisuje jediný balon tohoto druhu
v České republice Dana Vejnárková ze společnosti
Baart. 

„Měli jsme žádosti od vozíčkářů, hůře pohybli-
vých seniorů či lidí po operacích, které jsme muse-
li odmítat, protože pro ně byl nástup do standard-
ního koše obtížný či úplně nemožný,“ vysvětluje
Vejnárková. Do speciálního koše se nastupuje
z boku a je tu i sedačka vybavená elektrickým po-
honem. Tím se tento balon liší od ostatních urče-
ných pro hendikepované, protože v nich běžně sedí

pasažér dole, ven vidí jen skrz okénka v koši.
V tom, který vlastní společnost Baart, je sedačka
ve snížené poloze jen na vzlet a přistání, po dobu
letu je sedící pasažér vyzdvižen do vyhlídkové po-
zice, která mu zajistí komfortní rozhled přes hranu
koše. V regionu severovýchodních Čech se jedná
o jedinou nabídku tohoto druhu, nikdo jiný tady

podobnou službu pohybově hendikepovaným ne-
nabízí. 

První pestrobarevné balony se v Českém ráji ob-
jevily na začátku 90. let minulého století. „Vyhlíd-
kový let balonem je emotivní zážitek – vzducho-
plavba, kterou lze jen těžko srovnat třeba s letem
na rogalu nebo v letadle. Let balonem má své ne-
opakovatelné kouzlo, které se nepodobá ničemu,
co jste dosud zažili,“ přibližuje pilot společnosti
Baart Luboš Baloun. 

Pro veřejnost připravili balonáři novinku v po-
době serveru o počasí v Českém ráji. „Kvůli létání
pracujeme s předpovědí počasí takřka neustále,
a protože informace typu, jak je v Českém ráji, ur-
čitě zajímá nejen místní obyvatele, ale i turisty,
rozhodli jsme se vytvořit a zpřístupnit veřejnosti
vlastní on-line server o počasí,“ doplňuje Baloun.
Počasí v Českém ráji můžete omrknout na webu
www.pocasivraji.cz. 

V âeském ráji je první balon pro hendikepované

Rodinné odpoledne pro velké i malé se bude konat
v sobotu 13. června od 14 do 18 hodin v parku
u letního kina v Turnově.

Srdečně vás zveme na tradiční akci známou jako
Bouda na ulici, kterou letos připravuje Žlutá po-
norka za pomoci iniciátora předchozích ročníků

Petra Boudného. Můžete se těšit na aktivní pro-
gram pro celou rodinu, od nejmenších přes teena-
gery po dospělé. Najdete tu také dostatek občer-
stvení s posezením na lavičkách či přímo na louce.
Budete mít možnost sledovat soupeření odvážliv-
ců v Crazy Bubbles, při bednolezení či v bazéně
s aquazorbingem. Nebude chybět ani velké nafu-
kovací centrum a skákací hrady nejrůznějšího
provedení. Pro milovníky zvířat bude připravená
minizoo, zájemce o stroje mohou vyzkoušet jízdu
na zahradních traktůrcích. Střelecké dovednosti
prověří pouťová střelnice a k vidění bude i těžká
technika. 

Novinkou letošního ročníku budou dvě tratě
rozvíjejících krátkých disciplín pro menší a větší
děti. Všichni, kteří úspěšně absolvují celou trať,
budou odměněni drobnou cenu.

Finanční pokrytí akce takového rozsahu není
možné bez sponzorů a přispění veřejnosti. Během
odpoledne si můžete koupit lístek do benefiční

tomboly, a podpořit tak akci svým drobným dílem.
V závěru odpoledne vylosují zástupci sponzorů
věcné ceny.

Společně s vámi věříme v pěkné počasí a těšíme
se 13. června na viděnou v parku. Vstup je zdar-
ma.

Za realizační tým Tomáš Zakouřil

Dûtsk˘ den s Ponorkou
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Turnovští judisté bodovali na turnaji v Budapešti,
kde nás reprezentovalo celkem pět zástupců. Lucie
Zárybnická obsadila skvělé 3. místo, její sestra
Julie bojovala o bronz a na bodové hodnocení do-
sáhl i Jakub Sucharda. Přitom jde o velmi kvalitně
obsazený turnaj, kterého se zúčastnily i judisticky
silné státy jako Azerbajdžán, Izrael, Ukrajina
a Rusko a který Český svaz juda řadí mezi tři le-
tošní sledované turnaje. 

Skvělého výsledku dosáhla nedávná vítězka Čes-
kého poháru v Jablonci nad Nisou Lucie Záryb-
nická (44 kg). Ve své váze (mladší žákyně) byla
Lucka ještě svázána nervozitou a obsadila 7. mís-
to, když ji vyřadila pozdější celková vítězka. V ne-
děli pak nastoupila ve vyšší věkové kategorii (star-
ší žákyně), kde obsadila fantastické 3. místo.
„Lucka podala výborný taktický a technický vý-

kon, za který byla náležitě odměněna. Pro Turnov
získala z těchto prestižních závodů medaili po
mnoha letech,“ zhodnotil trenér Jakub Mareš.

Nechybělo mnoho, a turnovská medailová ra-
dost mohla být dvojnásobná. Druhá z dvojčat Zá-
rybnických Julie (48 kg) se dostala až do boje
o bronz, kde narazila na svou tradiční letošní čes-
kou soupeřku Elišku Kubíčkovou z Ostravy. Vítěz-
ně z toho vyšla Kubíčková a Julie tak vybojovala
skvělé 5. místo.

Na bodované umístění ještě dokázal dosáhnout
díky dvěma vyhraným soubojům dorostenec
Jakub Sucharda (55 kg), který obsadil konečné
9. místo. Vyřazovacími boji v těžké konkurenci
tentokrát bohužel neprošly Andrea Prokorátová
(63 kg) a Klára Volfová (57 kg), když podlehly
soupeřkám v prvním kole.

Po turnaji následoval velmi kvalitní tréninkový
camp, na kterém se sešlo na 300 judistů a judistek
z mnoha zemí světa.

Oddíl Judo TSC Turnov

Mezinárodní úspûch turnovské judistky
Lucie Zárybnické

úter˘ 2. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo 
stfieda 3. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo 
Závûreãné koncerty ZU· Turnov
Opět po roce se turnovské veřejnosti představí žá-
ci hudebního, tanečního a literárně dramatického
oboru. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.

pondûlí 8. ãervna od 18 hodin, sál SUP· Turnov 
Závûreãné vystoupení pûveck˘ch
sborÛ
Představí se vám všechny tři pěvecké sbory ZUŠ
Turnov: Karmínek pod vedením Jindřicha Bady,
Turnováček pod vedením Daniely Nechutné a La-
dislavy Grundové a Carmina pod vedením Mar-
tina Hyblera. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.

pátek 5. a stfieda 17. ãervna od 16 do 18 hodin
Pfiijímací pohovory ÏákÛ 

pro ‰kolní rok 2015/2016
Přijímáme žáky do všech čtyřech oborů: hudebního,
výtvarného, literárně dramatického a tanečního.
Optimální věk pro studium v ZUŠ je 6 a 7 let dí-
těte. 

ãtvrtek 25. ãervna od 18 hodin, koncertní sál ZU·
Koncert absolventÛ 2015
Na závěr školního uzavřou svá studia absolventi
I. a II. stupně hudebního oboru na svém absol-
ventském koncertě. Vstupné dobrovolné.

ãerven 2015
V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného
oboru ZU·
Výtvarné práce žáků školy máte možnost zhléd-
nout ve výstavní síni školy vždy od pondělí do pát-
ku od 13 do 17 hodin.

stfieda 1. aÏ pátek 10. ãervence
Hudební festival a letní hudební
kurzy B. MartinÛ a L. Janáãka
Turnov 2015
25. ročník (v Turnově 10. ročník) festivalu a let-
ních interpretačních kurzů proběhne v Základní
umělecké škole. Součástí kurzů jsou koncerty: 

stfieda 1. ãervence 
Jan Mráček (housle) – Městské divadlo Turnov 

nedûle 5. ãervence 
Graffovo kvarteto – galerie Muzea Českého ráje 

úter˘ 7. ãervence 
Baiba Kuusela (Finsko, violoncello) – Městské
divadlo Turnov 

pátek 10. ãervence
Závěrečný koncert účastníků kurzů

Základní umûlecká ‰kola Turnov
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ohlasy

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 1. aÏ pátek 5. ãervna
Jarní pobyt pro rodiãe s dûtmi –
Benecko
Celotýdenní pestrý program pro rodiče s dětmi.
Pohybové aktivity, výtvarné dílny, zábavné hry, vý-
lety formou stopovaných, hledání pokladu, vodní
hrátky, podvečerní pohádky, program pro mamin-
ky atd.

nedûle 7. ãervna od 10 hodin
Pohádková nedûle
Přijďte spolu s dětmi oslavit jejich svátek. Po-
hádkové soutěže, výtvarná dílna, divadlo pro děti
– pohádka.

pondûlí 15. aÏ pátek 19. ãervna
Závûreãné hodiny na‰ich krouÏkÛ
V tomto týdnu proběhnou závěrečné hodiny všech
našich kroužků. 

úter˘ 16. ãervna, 16 hodin
Prevence závislostí u dûtí
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou Leit-
nerovou. Prevence závislostí od raného věku. Jak

vychovávat, abychom snížili riziko závislostí u dě-
tí. Cena za akci 30 Kč.

ãtvrtek 18. ãervna od 10 hodin
Dafií se vám zhubnout?
Beseda s DiS Pavlou Kalouskovou na téma: Daří
se vám zhubnout? Jak zdravě zhubnout a udržet si
ideální váhu.

ãtvrtek 18. ãervna od 16 hodin
Závûreãné vystoupení taneãkÛ
Zveme všechny na závěrečné vystoupení našich
malých tanečnic.

pátek 19. ãervna od 10 hodin
ReÏim a rytmus ve v˘chovû
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Haj-
novou. Co stále platí v potřebách dítěte? Jak za-
bezpečíme pohodu pro sebe i pro děti? Cena za akci
30 Kč.

19. ãervna 2015
Konec pravidelného programu v CPR Náruč, mi-
niškolka pokračuje do 30. června. 

PRAVIDELNÉ PORADNY
stfieda 3. ãervna od 9 hodin – Těhotenství, příprava k po-
rodu, laktační poradna, raná péče s dulou a laktační
poradkyní Mgr. Martinou Peukerovou, objednání
na tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč. 

ãtvrtek 18. ãervna od 18 hodin – Setkání nejen pro celia-
ky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širo-
kou veřejnost. V CPR Náruč. Bližší informace na
tel. čísle 737 774 229.

pátek 19. ãervna od 8.30 hodin – Screening vývojových
vad u dětí, konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zu-
zanou Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775
964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena 50 Kč. 

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

Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.
Novinkou letošní sezony je i prestižní cena pro
české zpěváky „Český slavík“ a kopie závěsu s čes-
kými granáty „Vejce“, který získal ocenění Grand
Prix na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

pondûlí 1. ãervna aÏ pondûlí 31. srpna
Olejomalby
Prodejní výstava obrazů Květuše Burešové z Mladé
Boleslavi. Zákaznické centrum – galerie Granát.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, 
info@vctu.cz, www.vctu.cz

Aktuální nabídka pro děti

pátek 19. a sobota 20. ãervna
Víkend pro nadané
Program: fyzika a logické myšlení. Místo: rekreač-
ní zařízení ARA na Malé Skále. Zdarma. 

pondûlí 3. aÏ pátek 7. srpna
Pfiímûstsk˘ tábor s angliãtinou
(English Camp) – pro Ïáky 1. st. Z·
Program: Harry The Wizard. Místo: klubovna
Klubu lyžařů ve Struhách.

pondûlí 10. aÏ pátek 14. srpna
Pfiímûstsk˘ tábor s angliãtinou
(English Camp) – pro Ïáky 2. st. Z·
Program: Hobit’s Journey. Místo: klubovna Klubu
lyžařů ve Struhách.

pondûlí 17. aÏ pátek 21. srpna
Pfiímûstsk˘ tábor pro nadané
5 dnů, 5 oborů, spousta zábavy, fyzika, biologie,
logické myšlení, podivuhodný svět filmu, věda.

pondûlí 17., stfieda 19. a pátek 21. srpna
Intenzivní prázdninov˘ kurz 
angliãtiny
Rozsah 10 hodin, lektorka Mgr. Adéla Zumme-
rová Kotasková.

Centrum pro rodinu Náruã 
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2015

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 pfied-
chozím 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, Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., Odbor Ïivotního prostfiedí, Hasiãi Mûsta Turnova, Jaromír Ducháã, Libereck˘ kraj.

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

Dopoledne byl připraven program pro žáky dru-
hého stupně turnovských základních škol, kteří
v Kulturním centru Střelnice měli připravené pro-
mítání filmu Chlapec v pruhovaném pyžamu, po-
pisující osud malého chlapce, syna nacistického
důstojníka, který netuší, že blízké nebezpečí není
farma, ale koncentrační tábor… 

Děti z mateřských a základních škol využily
krásné slunečné počasí a procházkou vyrazily do
Skálovy ulice, kde na ně čekala ukázka vojenské
techniky. K vidění byly vozy 31. brigády radiační,
chemické a biologické ochrany z Liberce. Tank T -34
a doprovodné vozy a zbraně s uniformovanými
vojáky nabídlo Sdružení přátel vojenské historie

SEVER 2013. K vidění byla nevšední technika,
kterou běžně na vlastní oči není možné vidět, což
bylo pro mnohé velkým zážitkem. „Hele tamhle
stojí tank a jsou u toho i vojáci,“ volaly jeden přes
druhého. Kromě ukázky techniky malí návštěvní-
ci obdrželi sladkou pozornost od turnovských ha-
sičů, kteří během dne nafukovali balónky s logem
Turnova. 

V pravé poledne zazněla u pomníku padlých
státní hymna, spojená s pietní vzpomínkou. Pietní
akt odstartoval výstřel z tanku, zazněla jak česká,
tak slovenská hymna a starosta města pronesl
proslov. „Vážené dámy, vážení pánové, studenti
a děti z turnovských škol, vzácní hosté, sešli jsme
se dnes zde u pomníku Padlých, abychom si při-
pomněli mimořádný historický okamžik. Abychom
si připomněli, že před sedmdesáti lety skončila
druhá světová válka, a spolu s ní i pokus o vyhla-
zení českého národa v rámci německého nacistic-
kého pojetí světovlády. Je známou historickou
pravdou, že brutální nacistický útok na samotné
základy lidské civilizace začal u nás, a že to byla
opět naše země, kde padly poslední výstřely ně-
meckých armád. Obě tyto skutečnosti předzna-
menaly tragické osudy našich národů a našeho
státu na celé následující půlstoletí. Od hrůz války
uteklo mnoho času, přesto je naší společnou po-
vinností připomínat si tyto, pro lidstvo dějinné,
okamžiky, předávat dalším generacím našich dětí
historickou zkušenost, připomínat naši nezpo-
chybnitelnou československou historii svázanou
s nefalšovanou odvahou a hrdinstvím, ale rovněž
i s činy, které v nás hrdost nevzbuzují. Éra okupace
a protektorátu vypověděla leccos i o nás samotných.
Byly to roky hrdinství tisíců těch, kteří odešli bojovat

Turnov si pfiipomnûl 70. v˘roãí
konce druhé svûtové války
Sedmý květnový den roku 2015 si Turnov připomněl výročí konce 2. světové války Slavností ke dni vítězství.
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na západní a východní frontu. Byly to roky hrdin-
ství mnoha statečných a odhodlaných odbojářů,
kteří se nesmířili se ztrátou státnosti a svobody
své vlasti. Byly to roky hrozných osudů těch, kteří
skončili v koncentračních táborech, ve věznicích
a před popravčími četami okupantů. Na ty z nich,
kteří se dnešní chvíle nedožili, chceme vzpome-
nout. Těm z nich, kteří se dnešní chvíle dožili,
chceme poděkovat. Byly to také roky zbabělosti,
vzájemného zrazování a kolaborantského poklon-
kování před cizí mocí, která se některým zdála být
neotřesitelnou a věčnou. I na tuto, méně vzneše-
nou kapitolu našich dějin se musíme umět podívat
kritickým pohledem, a musíme se o ní odvážit ří-
kat i nepříjemně znějící pravdy. Již tradičně na
tomto místě vzpomínám na konkrétního člověka,
který je spojen s naším krajem, a zároveň může
být pro nás všechny určitým vzorem, životní inspi-
rací. Minulý rok to byl plukovník Čestmír Šikola,
radiotelegrafista paraskupiny Clay-Eva. Dnes
jsem si vybral rodáka z blízkého Záborčí, armádní-
ho generála Aloise Lišku,“ dodává starosta Tomáš
Hocke, který popsal život armádního generála. 

„Pro naše město jsou činy tohoto muže inspira-
tivní, a proto v Turnově budeme mít ulici s jeho
jménem a tento pán rovněž patří k nositelům titu-
lu čestný občan Města Turnova. Nikdy nesmíme
zapomínat na osudy vojáků Aloise Lišky, Heliodo-
ra Píky, Čestmíra Šikoly, Reného Černého a mno-
ha dalších, kteří obětovali naší vlasti mnoho
a místo společenského uznání skončili ve vězni-
cích a pracovních táborech vedle válečných zlo-
činců a konfidentů gestapa. Někteří byli poprave-
ni anebo dostali doživotní vězení, jiní zvolili exil.
Snad právě kvůli nim se musíme přihlásit k naší

československé státnosti, třeba vztyčením státní
vlajky na našich domech či vetknutím trikolory do
klopy. Ani dnes nežijeme v ideálním světě nezištné
mezinárodní spolupráce, v ráji demokratických
hodnot a pouze světlých zítřků. Ještě před rokem
byl pro nás zcela nepředstavitelný vojenský kon-
flikt v Evropě. V přímém přenosu jsme mohli sle-
dovat otevřenou agresi vůči suverénní Ukrajině.
Napříč všem mezinárodním zárukám velkých stá-
tů. Díky tomu kolem sebe vidíme podobná nebez-
pečí, jakými byla ta, která svět uvrhla do druhé
světové války. Nedejme jim novou šanci. Braňme
to největší bohatství, jakého se nám v naší zemi
dostalo – lidskou svobodu. Braňme ji každodenně.
O minulosti a přítomnosti veďme vážný dialog.
Nestačí v to však věřit. O občanskou svobodu a de-
mokracii – jediné skutečné záruky naší mírové bu-
doucnosti – musíme usilovat každý den. Děkuji
Vám za pozornost,“ sdělil starosta města Tomáš
Hocke desítkám přítomných. 

Spolu s místostarostkami i bývalou starostkou
Hanou Maierovou položili k pomníku věnec, ná-
sledovaly květiny i od ostatních přítomných.
Pietní akt byl zakončen národní písní a výstřelem
z tanku. 

Odpoledne byly vyhlášeny výsledky Odznaku
všestrannosti, který připravila Žlutá ponorka. 

Poté vedení města rozvezlo květiny k ostatním
pomníčkům rozesetým po městě a mohla začít
„Party v parku“. V úvodu zazněla pohádka v po-
dání loutkového souboru Čmukaři, skvělý koncert
Big Band si připravili žáci Základní umělecké školy
v Turnově. Vystoupily mažoretky Perličky a děti si
užívaly výtvarné dílny, jak od rodinného centra Ná-
ruč, tak i od Čmukařů a TJ Sokol. Tělovýchovná
jednota představila svoji činnost a nabídku spor-
tovních aktivit. Kolemjdoucí využili vodní bar od
Severočeských vodovodů a kanalizací, občerstvili
se v letním kině a užívali slunečného odpoledne. 

Součástí celých oslav byla i Kampaň Vlajka pro
republiku, kterou starosta vyzval občany, aby vy-
věsili na svých domech a bytech státní vlajky. 

Děkujeme našim partnerům celé akce:
Centrum pro rodinu Náruč Turnov, Hasiči

Města Turnova, HAPPY DANCE, a. s. Lomnice
nad Popelkou, Kulturní centrum Turnov, s. r. o.,
Loutkový soubor Čmukaři, Městská policie Tur-
nov, Michal Novotný, Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a. s., Sdružení přátel vojenské historie
SEVER 2013, TJ Turnov, TJ Sokol Turnov, Tech-
nické služby Turnov, s. r. o., Základní umělecká
škola Turnov, Žlutá ponorka – Středisko pro volný
čas dětí a mládeže, 31. brigáda radiační, chemické
a biologické ochrany Liberec.
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Vy‰ly Turistické noviny
Turnovska 2015 
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch na letošní letní turistickou sezó-
nu opět připravila Turistické noviny Turnovska.

„Noviny jsou od 7. května k dispozici široké ve-
řejnosti, a to zdarma,“ sdělila Jana Chabadová,
pracovnice Regionálního turistického informač-
ního centra v Turnově. Stejně jako v loňském roce
jsou noviny distribuovány Českou poštou do
schránek obyvatel Turnova a prostřednictvím

Regionálního turistického informačního centra
návštěvníkům regionu. Turistické noviny jsou za-
měřeny na oblast Turnovska a Českého ráje a při-
náší Vám přehled kulturních akcí, tipy na výlety,
kulturní a sportovní tipy a další zajímavosti. 

Turnov má novû otevfienou
revmatologickou ambulanci
V Panochově nemocnici Turnov je od 6. května
2015 otevřena revmatologická ambulance. 

Své pacienty v ní přivítají MUDr. Zuzana
Ptáčková a sestřička Zdeňka Zolmanová. Ordi-
nační hodiny v pavilonu bývalého dětského oddě-
lení jsou každou středu od 7.00 do 12.30 a od
13.00 do 15.00 hodin.

Mgr. Otakar Špetlík, provozní ředitel

Turnov‰tí hasiãi nav‰tívili
své nûmecké kolegy
Milé pozvání německých kolegů do Franke-
thalu (Pfaltz) proběhlo 24.–26. dubna letošní-
ho roku. 

Setkání proběhlo za účasti vedení hasičů Města
Turnova, hasičů Frankethal a vedení města Fran-
kethal v místní požární zbrojnici. „Předvedli nám

svoji novou techniku a vybavení na zdolávání po-
žárů a dopravních nehod,“ přiblížil návštěvu
Martin Bartoníček. V živé výměně názorů a zkuše-
ností turnovští hasiči získali mnoho cenných in-
formací a rad týkající se techniky i systémových
změn v oblasti požárních jednotek. 

„Na druhé straně naši hasiči představili popla-
chový svolávací systém, který vzbudil u kolegů
v Německu nebývalý zájem o toto zařízení,“ dopl-
nil Bartoníček. Na závěr se dobrovolní hasiči
shodli na užitečnosti této návštěvy s přáním po-
kračovat ve vzájemné spolupráci.

V úterý 5. května 2015 odpoledne proběhlo přátel-
ské setkání příznivců umění, aby společně odkryli
zahalenou plastiku. 

Plastika nesoucí název Adam a Eva, vznikla na zá-
kladě spolupráce Střední umělecko průmyslové
školy a Vyšší odborné školy v Turnově a firmy
Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov,
která celou výrobu škole zasponzorovala. Město
Turnov zajistilo osvětlení a podstavec sochy.
Autorkou díla je Dagmar Morová, absolventka
turnovské SUPŠ (v současné době studentka
Akademie výtvarných umění v Praze). Úterního
odhalování se zúčastnilo na tři desítky příznivců
umění, vedení města, představitelé turnovské slé-

várny i ředitelka SUPŠ Jana Rulcová, která ocenila
spolupráci slévárny se školou, a práci Kynclových
dala jako vzor turnovským podnikatelům. 

Sama autorka na její slova navázala a poděko-
vala všem za spolupráci. Plastika má sloužit nejen
na okrasu, ale děti ji mohou využívat i jako prolé-
zací a herní prvek. Po odhalení byla socha ihned
v obležení dětí. 

„Plastika bude večer osvětlena, což jí dá zcela
nový rozměr a kolemjdoucím se naskytne nový
pohled. Děkuji všem, kteří se na její realizaci podí-
leli, a přeji si, aby park zdobilo více takových umě-
leckých děl,“ doplnil starosta města. Plastika trva-
la 1 rok práce, váží 2,5 tuny a na výšku má 2,3
metru. 

Park u letního kina zdobí nová plastika
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V pondělí 11. května 2015 promluvil na turnovské
radnici voják, který v 80. letech za okupace sloužil
u turnovské brigády. 

Estonec Margo Meri, vojín sloužící v letech 1986 -
1988 u turnovské 185. raketové brigády Střední
skupiny sovětských vojsk, pronesl slova omluvy
symbolicky ve dnech, kdy si Turnov připomíná 25.
výročí odchodu sovětských vojsk z Turnova. 

„Vážení Češi, Turnované. Prosím odpusťte nám,
národům bývalého SSSR, invazi v roce 1968 i veš-
keré zlo doby socialismu. Prosím, odpusťte nám,
všechny zmařené životy, zmařené naděje, veške-
rou nesvobodu a útisk,“ pronesl všem přítomným
novinářům a představitelům vedení města Margo
Meri. 

„Mnozí z nás, občanů menších národů kolem
Ruska, jsme tady nechtěli být jako utlačovatelé.
Sami jsme trpěli podobně jako Vy, útlak od velké-

ho státu – a k tomu ještě odmítnutí, zlobu a nená-
vist z Vaší strany. Prosím, odpusťte nám vše,
a pusťte ze svých srdcí i regionu veškerou zášť,
zlobu, nenávist, rozdělení i smrt, kterou jste měli
vůči SSSR, aby již nemusely zatěžovat nás – ani
Vás,“ řekl bývalý vojín. 

Starosta města Tomáš Hocke byl za jeho omlu-
vu rád a poděkoval za ní. „Vaši omluvu v lidské ro-
vině přijímám a oceňuji vaši odvahu. Některé či-
ny, které Rusko provádí na Ukrajině, jsou pro mne
nepřijatelné. Škoda, že nemají odvahu se omluvit
jako vy,“ dodal starosta. 

Turnov byl prvním městem, odkud Sověti ode-
šli. V roce 1990 zbyla po okupační jednotce vojen-
ská základna na Vesecku. 

V přátelské debatě Meri vylíčil, jaké byly pod-
mínky vojáků v zemi, kde byl vnímán jako vetře-
lec. Neuměl ani slovo rusky, i jako věřící měl pro-
blémy. V roce 1988 se z Československa na vlastní
žádost dostal domů. „Jednou jsem v balíčku od ro-
diny dostal jako dárek hodinky. Dal jsem je raději
jednomu z důstojníků, což mé přeložení uspíšilo,“
doplnil bývalý voják. Několik let stavěl budovy
SSSR a poté se zpět vrátil do své země – Estonska,
kde pracoval jako pastor.

Estonsk˘ voják se omluvil za okupaci

Třináctý květnový den roku 2015 zavítal starosta
města Tomáš Hocke do lokality sídliště Přepeřská,
aby si od místních občanů vyslechl problémy, které
je trápí.

Setkání se zúčastnilo zhruba 15 občanů, kteří se
zajímali o informace z radnice, dění ve městě
a diskusi nad problémy v této části města. Sta-
rosta města v úvodu místní informoval o aktuál-
ním dění ve městě a na radnici. 

„Oslavili jsme 70. výročí konce druhé světové
války slavností ke dni vítězství, měli jsme dokonce
tank. Stavíme Maškovu zahradu, kam si budete
moci přijít i vy zabruslit, a příští rok zaplavat.
Připravujeme se na akci Kámen a šperk a také vás
zvu na Memoriál Ludvíka Daňka a řemeslné tr-
hy,“ dodal Hocke.

Největším problémem, které místní obyvatele
trápí, a jak to na sídlištích bývá, je parkování.
Parkovacích míst je nedostatek a občané na staro-
stovi chtěli široké stání v prostoru před zděnými
garážemi. „Parkování ve městě je obecně prob-
lém, který řešíme. Podívám se na celou situaci, co
by se s tím dalo udělat. Před časem zde byl prove-
den projekt nových sadovnických úprav, jehož
udržitelnost je deset let,“ reagoval starosta.

Diskutovalo se o existenci plechových garáží,
další části chodníku podél ulice Přepeřská, sběr-
ných místech na tříděný odpad, o autobusové do-
pravě, kde seniorům chybí v určitém časovém in-
tervalu spojení k nemocnici, spadlé lávce přes
Odolenovický potok, problematice R35, rekon-
strukci sportovního hřiště. Místní chtějí lepší spo-
lupráci města s bytovými družstvy, která by je mě-

la lépe informovat o zamýšlených záměrech. Na
závěr následovala společná vycházka do samotné-
ho sídliště a přímá konfrontace s realitou.

Starosta mûsta zve 
na ãervnové setkání 
s vefiejností
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany. Tentokrát zavítá na do
Pelešan.

Setkání se uskuteční ve středu 10. června v ha-
sičárně v Pelešanech, a to od 17.00 hodin. Všich-
ni, nejen obyvatelé této části města, jsou srdečně
zváni. Přijďte podiskutovat o problémech, které
vás trápí a dozvědět se novinky z radnice. 

Starosta mûsta podiskutoval s obãany 
v lokalitû Pfiepefiská
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Na radnici v Turnově se 29. dubna 2015 již podru-
hé oficiálně sešli starostové obcí spádové oblasti
Turnova, aby diskutovali k dalšímu postupu mezi-
obecní spolupráce v rámci projektu Svazu měst
a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (ORP) s reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. 

Druhé oficiální setkání zahájil krátce starosta
města Turnova Tomáš Hocke. Jarmila Lásková
Soldátová jako koordinátorka Realizačního týmu
pak seznámila účastníky s dosavadním průběhem
projektu a dalším plánovaným postupem. Členo-
vé Realizačního týmu – pracovníci pro analýzu
a strategii – Barbora Špicarová Stašková a Miro-
slav Lang pak přiblížili výsledky své práce v podo-
bě souhrnného dokumentu „Strategie území
správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškol-
ní výchovy a základního školství, sociálních slu-
žeb, odpadového hospodářství a dopravy“. Ob-
sáhlý dokument o 350 stránkách sleduje období
2015–2024 ve čtyřech výše zmíněných tématech

a zahrnuje všechny obce ve správním obvodu
ORP Turnov. Je též zveřejněn na stránkách města
Turnova. Největší diskuse probíhaly k tématu od-
padového hospodářství a v oblasti dopravy. Proto
tato témata budou primárně předmětem dalšího
rozpracování. Svaz měst a obcí ČR vyjednal u po-
skytovatele – Ministerstva práce a sociálních věcí
prodloužení projektu do listopadu 2015, aby mo-
hla být hlouběji rozpracována některá témata dů-
ležitá při zefektivnění spolupráce obcí. Jedním

z dalších výstupů by měl být Akční plán vycházejí-
cí ze zpracované strategie území. Půjde především
o převedení slov do praxe. „Nemám ráda psaní
analýz do šuplíku, proto věřím, že spolu se staros-
ty pokročíme například při započaté spolupráci
v oblasti cen za svoz odpadu nebo při komunitním
plánování sociálních služeb,“ uvedla analytička
Stašková. Kromě tohoto tématu se při setkání sta-
rostové shodli na kritice nedostatku financí na
místní komunikace. „Není možné, aby stát obcím
neposkytoval peníze na opravy místních komuni-
kací, které naše občany velice trápí,“ vyjádřil ne-
spokojenost za všechny zúčastněné starosta
Paceřic Václav Sodomka. I spolupráce obcí v ob-
lasti dopravy proto bude součástí prodloužení
projektu. Je důležité se také zmínit o pracovním
nasazení Realizačního týmu v plnění úkolů, které
je zejména v březnu a dubnu letošního roku čeka-
ly. V rámci celé republiky se dostaly do nejlépe
ohodnocených týmů z hlediska odvedené práce.
Těší nás, že to byl právě Turnov, který mohl kvalit-
ně prezentovat svou práci. 

Ing. Eva Krsková a členové realizačního týmu

Na Turnovsku probíhala jiÏ podruhé diskuse
starostÛ k meziobecní spolupráci

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka uspořádal 30. dub-
na 2015 odbornou exkurzi do Dendrologické
zahrady v Průhonicích. 

Akce se uskutečnila na závěr dubna – měsíce pro
planetu zemi, jako ekologicky zaměřená akce.
Dendrologická zahrada vychází z řeckého základu
slov „dendron“ tedy dřevina a „logos“ nauka. 

Dendrologická zahrada se rozkládá na ploše
72,8 hektarů a soustřeďuje téměř 8 000 taxonů
rostlin. Ke zdejším nejvýznamnějším sbírkám se
řadí kolekce rododendronů, okrasných jabloní,

šeříků a tavolníků, které jsou nejbohatší v Česku.
Pěstuje se zde jedinečný soubor pnoucích, sado-
vých a starých odrůd růží. Početné jsou rovněž
sbírky borovic a smrků. Výsadby dřevin doprová-
zejí plošné výsadby trvalek a cibulovin.

„Zájem o exkurzi byl veliký a všichni účastníci
byli spokojeni,“ sdělila Eva Kordová, která dopl-
nila, že v budoucnu další akce podobného charak-
teru určitě zase uspořádají. 

V roce 1994 byla Dendrologická zahrada re-
gistrována podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny jako významný krajin-
ný prvek.

Seniofii podnikli exkurzi do PrÛhonic



Noãní zubní pohotovost 
v kraji konãí

Od dubna fungující zubní pohotovost, kterou
zajišťuje MUDr. Ahmad Abu Baker, ke konci
května končí. Kraj však chce službu opět zajistit.

Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu
je nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali
s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služ-
by. Po několika marných pokusech jejich oslovení,
inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní
stomatologické komory, se nepřihlásil žádný lé-
kař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak pro-
voz pohotovostní služby. „Příčinou je velký počet
pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko
v porovnání s výkonem pohotovostní služby
v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém za-
řízení s dalším zázemím akutních služeb,“ uvedl
MUDr. Baker. 

V ordinaci bylo v období od 4. 4. 2015 do 26. 4.
2015 ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19 pa-
cientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto
službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového počtu
172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli

indikováni k akutnímu ošetření. Ostatní stavy
vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravot-
ního problému.

„Tyto údaje spolu s údaji o spádovosti ošetře-
ných pacientů ukazují, že zubní pohotovost je
potřebná. Liberecký kraj chce tuto službu opět
zajistit a vyhlásit novou veřejnou zakázku. Před-
pokládaný termín poskytování rozšířené pohoto-
vostní služby je podzim. Jestliže i tentokrát zajiš-

tění rozšířené pohotovostí služby nebude úspěš-
né, Liberecký kraj zváží, zda bude či nebude tuto
službu spolufinancovat,“ doplnil Petr Tulpa, radní
pro resort zdravotnictví Libereckého kraje.

Bc. Markéta Dědková, TZ LK

Oba prameny vody jsou
pitné
Z výsledků měření ze dne 11. května 2015 vy-
plývá, že pramen pod Valdštejnem i pramen
Boží voda vyhovují hygienickým limitům a jsou
pitné. Ludmila Fejfarová, 

odbor životního prostředí
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Den Země – 22. duben, připadl letos na středu.
Během celého měsíce probíhaly různé akce, který-
mi jsme si chtěli Den Země připomenout. 

V Turnově a jeho okolí se jako každý rok uskuteč-
nil velký úklid. Do úklidu se zapojily všechny tur-
novské základní školy, část středních škol a sku-
pinky dobrovolníků. Žáci, studenti a dospělí uklí-
zeli převážně v týdnu od pondělí 20. dubna do pát-
ku 24. dubna. Vyčistit se podařilo například údolí
Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky i Vazoveckého
potoka. Úklid probíhal v turnovských sídlištích,
parcích, v okolí škol a uklízela se také veřejná pro-
stranství ve městě. Některé skupiny věnovaly čas
úklidu v Českém ráji – okolí Hlavatice, Valdštejna,
cesty do Sedmihorek i Kacanov. V rámci tohoto
úklidu bylo sebráno 720 kg odpadů.

Město Turnov také vyzvalo dobrovolníky, aby se
připojili v sobotu 18. dubna k celorepublikové akci
Ukliďme Česko 2015. Uklízelo se na okraji lesa na
Vesecku. Sešla se zde početná skupina dobrovol-
níků všech věkových kategorií. Celkem se na sbě-

ru odpadů podílelo 39 lidí. Vysbíralo se 3,39 tuny
odpadu a současně bylo předáno k likvidaci 47
pneumatik z osobních aut a 18 pneumatik z ná-
kladních aut.

Pro základní školy připravilo Město Turnov
přednášky vztahující se k tématu ochrany planety
a zvířat, které na ní žijí. Přednášejícím byl pan
Karel Kerouš, bývalý pracovník České inspekce
životního prostředí.

Mateřským školám Město Turnov připravilo
ekologický výukový program pro předškoláky
„Žába skáče po blátě“.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
akcích podíleli, především účastníkům úklidů za
jejich pomoc a ochotu udělat něco pro životní
prostředí v Turnově. 

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zhodnocení dubnov˘ch akcí ke Dni Zemû
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