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HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
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e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

 • Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ, 
rekreaãních a komerãních objektÛ. 

 
• Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu

• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti. 

• Správa domÛ pro SVJ.

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
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Vážení čtenáři,
je to již sto deset let, co se v Turnově narodil Jan

Patočka, nejvýznamnější český filosof minimálně
od dob Jana Amose Komenského. Tento bytostný
intelektuál, který věřil, že filosofie dokáže praktic-
ky naplnit celý život (což se prý projevovalo také
v jeho určité „provozní nepraktičnosti“), vytvořil
výjimečné dílo a v něm nám zanechal odkaz, který
je stále živý a promlouvá k nám, ať už si to chceme
připustit, nebo ne. Není to žádná nadsázka. Patoč-
kův životní postoj byl významným inspiračním
zdrojem pro Václava Havla nejen v době vzniku
Charty 77, ale též během jeho dalšího disidentské-
ho i následně prezidentského období. Jinými slo-
vy: Patočkův étos, jeho pojetí morálky, svobody
a pravdy Havel v mnoha ohledech přejal a praktic-
ky zastával. Také díky tomu se po pádu komunis-
mu v Československu podařil nenásilný přerod
společnosti od totalitní k liberálně demokratické.
Jistě, v tomto okamžiku vás napadne spousta vý-
tek, pochyb, oponentních názorů. Mě taky. Vždyť
společnost je dnes díky působení některých (de-

mokraticky zvolených) vrcholných politiků zase
rozdělená, skoro až třídně. Je to strašidelná situa-
ce, ale věřím, že z ní vede cesta. A inspirací při je-
jím hledání nám může být opět dílo a myšlenky
nejslavnějšího turnovského rodáka 20. století
a čestného občana města. Přijďte ji načerpat
15. června do Městského divadla, kde se na jeho
počest uskuteční slavnostní vzpomínkový večer.
Ten zahájí v podání orchestru Berg světová premi-
éra skladby In memoriam Jan Patočka, op. 40, od
jiného slavného Turnovana Martina Hyblera
a v následné panelové diskuzi pak v podání filoso-
fů a chartistů Martina Palouše a Daniela Kroupy
a historika Petra Blažka zazní jistě řada zajíma-
vých myšlenek a informací. Na závěr tohoto výji-
mečného večera zde opět v podání orchestru Berg
zazní symfonie Hlasy od Pēterise Vaskse. Vzpo-
mínkový večer nese název „Jan Patočka: Život
v pravdě.“ Pravda je podle Patočky to, co člověka
osvobozuje, a „svoboda sama či lépe možnost svo-
body je fakt, který se týká člověka vůbec“. S tím se
nedá nesouhlasit. David Pešek

Svoboda sama

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. ãervna

10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Rodinn˘ pfiítel 
drama 60,– Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Wonder Woman
akční/dobrodružný 120,–

pátek 2. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 3D
dobrodružný/akční

150,– / 130,– děti do 15 let

sobota 3. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf 3D
animovaný

140,– / 120,– děti do 15 let

17.00 - KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční

130,– / 110,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Wonder Woman 3D
akční/dobrodružný 140,–

nedûle 4. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Mimi ‰éf
animovaný

120,– / 100,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční

130,– / 110,– děti do 15 let

18.00 – KOSTEL SV. JAKUBA (ÎELEZN¯ BROD)
Musica per Cinque
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – LETNÍ KINO
Poslední ze Ïhav˘ch 
milencÛ
Festival na Jizeře

v předprodeji 370,– / na místě 430,–

19.30 – KINO SFÉRA
Z PafiíÏe do PafiíÏe
drama/válečný 110,–

úter˘ 6. ãervna
14.00 – KC ST¤ELNICE 
Diskotéka Fokusu Turnov
setkání

19.30 – KINO SFÉRA
Julieta FK
drama

100,– / 80,– studenti a členové FK

ãtvrtek 8. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: 
Rodinn˘ pfiítel 
drama 60,– Kino nejen pro seniory

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Písniãky Napfiíã
se skupinou Pranic
koncert

v předprodeji 80,– / na místě 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mumie
akční/dobrodružný 130,–

pátek 9. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
Wonder Woman 3D
akční/dobrodružný 140,–

sobota 10. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice 3D
animovaný/rodinný

130,– 

17.00 – KINO SFÉRA
Smrtihlav
životopisný/válečný 110,–

18.00 – STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV
Pûveck˘ recitál 
Terezy Mátlové 
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Mumie 3D
akční/dobrodružný 150,–

nedûle 11. ãervna 
14.30 – KINO SFÉRA 
·moulové: 
Zapomenutá vesnice
animovaný/rodinný 110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Smrtihlav
životopisný/válečný 110,–

18.00 – MUZEUM âESK¯ DUB
Pûveck˘ recitál 
Luìka Veleho 
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Wonder Woman 
akční/dobrodružný 120,–

úter˘ 13. ãervna 
19.00 – ZÁMEK LOMNICE NAD POPELKOU
Antonín Dvofiák: Te Deum
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Mimo zákon FK
komedie/drama

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 14. ãervna 
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Makov˘ muÏíãek
představení pro školy a veřejnost 50,–

19.30 – KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Zahajovací koncert
Interpretaãní hudební
dílny mlad˘ch – DPS
Iuventus, gaude!
Dvořákův Turnov a Sychrov

ãtvrtek 15. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie 60,– Kino nejen pro senioryI v ãervnu se na vás budeme tû‰it v kavárnû KUS pfii dal‰ím zábavném kvízu.
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kulturní pfiehled
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jan Patoãka – 
Îivot v pravdû
slavnostní vzpomínkový večer

19.30 – KINO SFÉRA
PobfieÏní hlídka
komedie 120,–

pátek 16. ãervna
19.30 – KINO SFÉRA
PobfieÏní hlídka
komedie 120,–

sobota 17. ãervna 
14.30 – KINO SFÉRA
Auta 3 3D
animovaný

150,– / 130,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Mumie
akční/dobrodružný 130,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Závûreãn˘ koncert
Interpretaãní hudební
dílny mlad˘ch 
Dvořákův Turnov a Sychrov

19.30 – KINO SFÉRA
Extrémní rychlost
akční/thriller 120,–

nedûle 18. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Auta 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Extrémní rychlost
akční/thriller 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 3D
dobrodružný/akční

150,– / 130,– děti do 15 let

úter˘ 20. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Pfies kosti mrtv˘ch FK
drama

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 21. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
·punti na vodû
komedie 100,–

ãtvrtek 22. ãervna
19.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Pánové, konãíme
jazzový koncert vstupné dobrovolné

22.00 – LETNÍ KINO
Transformers: 
Poslední rytífi
akční/dobrodružný 130,–

pátek 23. ãervna
19.30 – LETNÍ KINO
Hana Zagorová 
a Petr Rezek
Festival na Jizeře

vstupné v předprodeji 450,– / 
na místě 550,–

sobota 24. ãervna
8.00 – CHOVATELSKÁ HALA 
(u zastávky Turnov Mûsto)
V˘stava králíkÛ 
a drÛbeÏe

8.30 – FOYER KC
Burza sbûratelÛ
setkání zdarma

19.00 – HUSÒV SBOR
Nothingham a hosté
projekt Jan Křtitel
vstupné v předprodeji 70,– / na místě 90,–

22.00 – LETNÍ KINO
·punti na vodû
komedie 100,–

nedûle 25. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Holky na tahu
komedie 120,–

pondûlí 26. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Holky na tahu
komedie 120,–

úter˘ 27. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Nechte zpívat Mi‰íka FK
dokumentární/hudební

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 28. ãervna
20.15 – KINO SFÉRA
ROH: Othello
opera 300,– / 250,– studenti a senioři

22.00 – LETNÍ KINO
Transformers: 
Poslední rytífi
akční/dobrodružný 130,–

ãtvrtek 29. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční 110,–

pátek 30. ãervna
18.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Funkin’ Turnov
hudební festival
vstupné v předprodeji 200,– / na místě 250,–

22.00 – LETNÍ KINO
Auta 3
animovaný

120,– / 60,– děti s vyznamenáním

sobota 1. ãervence
14.00 – OBEC V·E≈
39. roãník Pfiehlídky
dechov˘ch hudeb ve V‰eni

21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

nedûle 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 letSezónu operních pfienosÛ v kinû Sféra uzavfie 28. ãervna Othello.
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Kino Sféra

3D so 3. 6. – 14.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let

2D ne 4. 6. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2017,
97 min., dabing

Mimi ‰éf

Malé batole v obleku jako vÛdce
tajné dûtské organizace.

ãt 1. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 8. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama, âR, 2017, 115 min.

Zahradnictví:
Rodinn˘ pfiítel

První díl leto‰ní trilogie Jana
Hfiebejka pfiedcházející Pelí‰kÛm.

3D dab pá 2. 6. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D tit so 3. 6. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D dab ne 4. 6. – 17.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
3D dab ne 18. 6. – 19.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let

LK: 2D dab ãt 29. 6. – 22.00 / 110 Kã

dobrodruÏn˘/akãní, USA, 2017, 129 min.

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

Kapitán Jack Sparrow v novém pirátském dobrodruÏství.

2D tit ãt 1. 6. – 19.30 / 120 Kã
3D dab so 3. 6. – 19.30 / 140 Kã
3D dab pá 9. 6. – 19.30 / 140 Kã
2D dab ne 11. 6. – 19.30 / 120 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2017, 141 min., 12+

Wonder Woman

Nejslavnûj‰í superhrdinka DC Comics ve svém samostatném filmu.

ne 4. 6. – 19.30 / 110 Kã

drama/váleãn˘, Francie.,
2017, 110 min., dabing

Z PafiíÏe
do PafiíÏe

Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh dvou Ïidovsk˘ch
dûtí z 2. svûtové války.

út 6. 6. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, ·p., 2016,
99 min., 15+, titulky

Julieta

Îivotní tragédií zlomená Ïena musí
získat zpût to jediné, co ji zÛstalo.

2D tit ãt 8. 6. – 19.30 / 130 Kã
3D dab so 10. 6. – 19.30 / 150 Kã
2D dab so 17. 6. – 17.00 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 108 min., 12+

Mumie

Nové zpracování Mumie ve 
hvûzdném obsazení s Tomem Cruisem.

3D so 10. 6. – 14.30 / 130 Kã
2D ne 11. 6. – 14.30 / 110 Kã

animovan˘, USA, 2017,
88 min., dabing

·moulové:
Zapomenutá

vesnice
·moulové jsou zpátky a hledají

‰moulí ztracenou vesnici.

so 10. 6. – 17.00 / 110 Kã
ne 11. 6. – 17.00 / 110 Kã

Ïivotopisn˘/váleãn˘, Fr./VB,
2017, 100 min., 15+, titulky

Smrtihlav

Atentát na R. Heydricha
z jiného pohledu.

út 13. 6. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

komedie/drama, USA,
1986, 107 min., titulky

Mimo zákon

Pfiehlídka filmÛ J. Jarmusche
pokraãuje i v ãervnu

FKFK
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Kino Sféra

út 27. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární/hudební, âR,
2017, 100 min.

Nechte
zpívat Mi‰íka

Dokumentární náhled
do Ïivota Vladimíra Mi‰íka.

ãt 15. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

LK: st 21. 6. – 22.00 / 100 Kã
LK: so 24. 6. – 22.00 / 100 Kã

komedie, âR,
2017, 85 min.

·punti
na vodû

Tfii tátové vyrazí se sv˘mi dûtmi
na vodu vstfiíc dobrodruÏstvím.

ãt 15. 6. – 19.30 / 120 Kã
pá 16. 6. – 19.30 / 120 Kã

komedie, USA, 2016,
119 min., 15+, titulky

PobfieÏní
hlídka

Dwayne Johnson a Zac Efron
navazují na slavn˘ seriál.

út 20. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Pol/âR, 2017,
128 min., 12+, titulky

Pfies kosti
mrtv˘ch

âesko-polské drama zahajuje
leto‰ní sezónu letního kina.

so 17. 6. – 19.30 / 120 Kã
ne 18. 6. – 17.00 / 120 Kã

akãní/thriller, Francie, 2017,
94 min., 12+, titulky

Extrémní
rychlost

KrádeÏe nejdraÏ‰ích luxusních
aut se Scottem Eastwoodem.

ne 25. 6. – 22.00 / 120 Kã
po 26. 6. – 22.00 / 120 Kã

komedie, USA, 2017,
97 min., 15+, titulky

Holky
na tahu

Divoká dámská jízda v podání
pûti nejlep‰ích kamarádek.

FK

st 28. 6. – 20.15 / 300 Kã /
250 Kã studenti a seniofii

opera, VB, 2017,
165 min., titulky

ROH: Othello

Sezónu operních pfienosÛ zakonãí Ïivû
Othello se skvûl˘m J. Kaufmannem.

so 1. 7. – 21.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 2. 7. – 21.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2017,
96 min., dabing

Já, padouch
3

Padouch Gru a jeho Mimoní
kumpáni se vrací!

FK

tit ãt 22. 6. – 22.00 / 130 Kã
dab st 28. 6. – 22.00 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2017, 140 min.

Transformers:
Poslední rytífi

Dal‰í epická bitva se blíÏí!

3D so 17. 6. – 14.30 / 150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D ne 18. 6. – 14.00 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

LK: 2D pá 30. 6. – 22.00 / 120 Kã / 60 Kã dûti s vyznamenáním

animovan˘, USA, 2017, 100 min., dabing

Auta 3

Blesk McQueen je zpût a ãelí nejtûÏ‰í v˘zvû v závodní kariéfie.

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO

– v ãervnu promítáme od 22.00 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní), v ãervenci od 21.30 hodin.LETNÍ KINO
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Mûstské divadlo

Îivot v pravdû Jana Patoãky
Život v pravdě Jana Patočky. Tak je nazván komponovaný večer, který se
uskuteční dne 15. června od 19 hodin v Městském divadle v Turnově ku pří-
ležitosti čtyřicátého výročí úmrtí filo-
zofa Jana Patočky. Je tomu právě
těch čtyřicet let, co se Patočka stal
mluvčím Charty 77 a vzbudil tak vel-
ký zájem StB. Byl vyslýchán a na ná-
sledky tohoto zdlouhavého a stresu-
jícího výslechu patrně zemřel. Jako
interpretka večera bych se s Vámi rá-
da alespoň skromně podělila o někte-
ré Patočkovy myšlenky, které nabyly
mezinárodního významu a jsou aktu-
ální i dnes, kdy Evropa ztrácí svou
kulturní, společenskou i politickou
stabilitu a stojí před úkolem nalézt
východiska ze své situace i znovu de-
finovat hodnoty, na nichž bude za-
kládat své další fungování. Možnost
politické volby je totiž jeden z mála
způsobů, jak podle Patočky realizo-
vat lidskou svobodu.

Patočka věděl, že naše „lidská“ si-
tuace je problematická, a to proto, že
vlastně jsme i nejsme svobodní.
Nejsme svobodní v tom, co nás ob-
klopuje; nevybíráme si věci, které se
bez našeho přičinění objeví, neovliv-
níme okolnosti, které kolem nás na-
stanou. Naše svoboda je naopak ve
způsobu, jakým s tím, co nás obklo-
puje, nakládáme. Máme nějaké mož-
nosti jak jednat a donutit věci reago-
vat. Jsme to my, kdo musí převzít od-
povědnost za aktivní tvorbu vlastní
budoucnosti. Když to neděláme, stá-
váme se nesvobodně vláčenými je-
dinci a dostáváme se do momentu,
kdy už to nejsme my, kdo tvoří dějiny,
ale jsou to dějiny, které válcují nás.

Dalším způsobem, jak podle Pa-
točky realizovat lidskou svobodu, je umělecká tvorba. Tvorba nového umění
je manifestem lidské svobody, protože v tvůrčím rámci nejsme ničím omeze-
ni. Můžeme opustit vězení konvenčních schémat a vydat se daleko za hrani-

ce svých vlastních racionálních, emocionálních i existenciálních možností.
Patočka ve svém díle dokonce napsal: „Lidská potřeba tvořit umělecká díla je

posledním důkazem jeho svobody.“
Na památku života a myšlenek

Jana Patočky proto vznikla i skladba
In memoriam Jan Patočka, op. 40,
skladatele Martina Hyblera, jejíž pre-
miéru budete mít možnost na kon-
certě vyslechnout. Skladba zachycu-
je náročný proces obhajoby pravdy,
který člověk-filozof každodenně pod-
stupuje. Tento proces je volně zakot-
ven v názvech jednotlivých částí
skladby nesoucích názvy Teze, Anti-
teze, Diskuze a Akceptace. Sólový
part ve skladbě představuje postavu
filozofa a jeho myšlenky, orchestr na-
opak jakýsi dav či konvenci. Budou
odděleni i prostorově. Sólista se
zhostí partu na pódiu, orchestr bude
skutečně hrát „v davu“ mezi diváky
v hledišti. Skladba vám nabídne mí-
rumilovné pasáže, ale taky kolem vás
vytvoří atmosféru výslechu Patočky,
marné snahy o vysvětlování i zoufal-
ství z neporozumění. V poslední pa-
sáži skladby filozof symbolicky od-
chází – umírá, zatímco část davu
začne přejímat, akceptovat jeho myš-
lenky…

Součástí večera bude rovněž pane-
lová diskuze s předními představiteli
filozofického světa, která vám více
přiblíží Patočkovu osobnost. Celý
program uzavře skladba lotyšského
autora Peterise Vaskse Hlasy o třech
částech: Hlasy ticha, Hlasy života,
Hlas svědomí, v níž se zrcadlí téma
boje pobaltských států za znovuzís-
kání svobody.

Ráda bych uzavřela článek srdeč-
nou pozvánkou na tento koncert, který nebude pouhou prezentací děl, ale
stane se snad i inspirací pro nás všechny!

Jana Kubánková, houslistka
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Písniãky Napfiíã se skupinou Pranic
Po osmi letech přichází skupina Pranic s novým,
třetím řadovým albem. Po deskách Jaký je náš svět
(2008) a Vánoce s Pranic (2009) představí album
Vypněte mobily, na jeho vzniku se podíleli další
turnovští muzikanti, kteří nebudou v městském di-
vadle chybět: bubeník Pavel Faltus, akordeonista
Ondřej Zlevor a kytarista Lukáš Václavík.

Skupina Pranic vznikla v Turnově v roce 2005. Od
té doby prošla personální proměnou, dnes tvoří
skupinu čtveřice mužů. Kapelník Ondřej Halama,
kytarista a zpěvák i autor většiny písní, které má

kapela v repertoáru, flétnista a hráč na dechový
kontroler, saxofon a klarinet Míťa Meier a Petr
Babec, hráč na kontrabas, který se jako baskyta-
rista angažoval také v několika folkových kape-
lách. Čtvrtý člen je Oto Havle hrající na akordeon.

ãtvrtek 8. ãervna od 19.30 hodin
Písniãky Napfiíã se skupinou Pranic 
koncert
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã

Festival na Jizefie zaãíná
Prvním představením Festivalu na Jizeře bude di-
vadelní hra se Simonou Stašovou a Petrem Nárož-
ným, kteří na počátku června rozesmějí letní kino
komedií Neila Simona Poslední ze žhavých milenců.

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po
sedmadvacetiletém spořádaném manželství od-
hodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec
nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to
s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit,
vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych
už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jméno

zítra objevilo v rubrice úmrtí.“ Do bytu své matky
si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se
s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých
situací s výsledky ještě komičtějšími. 

nedûle 4. ãervna od 19.30 hodin
Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
vstupné v pfiedprodeji 370 Kã / na místû 430 Kã

Závûr jazzové sezóny
Turnovská Bohéma Vás srdečně zve na ojedinělou
a téměř tradiční akci Pánové, končíme aneb závěr
jazzové sezóny 2017, na které se Vám před turnov-
skou Střelnicí představí široká turnovská jazzová
scéna.

Mezi účinkujícími nebude a ani nemůže chybět
Big Band ZUŠ Turnov, vystoupí i Mackie Messer
Band s Jaroslavem Kotkem, jedním ze služebně
nejstarších jazzový hudebníků v Turnově. Těšit se

můžete na Duo Dim, Duo BigBand, hudební
uskupení Dědové a jejich Marie a v neposlední
řadě i na Lédl Jazz Q s Jiřím Hlavou. 

ãtvrtek 22. ãervna od 19 hodin
Pánové, konãíme
koncert
KC Stfielnice
vstupné dobrovolné
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Nothingham pfiedstaví rockové oratorium
Turnovská skupina vloni oslavila dvacet let své čin-
nosti. Nyní se vrací na koncertní pódia s netradičním
hudebním projektem rockového oratoria Jan Křtitel. 

Přijďte si poslechnout neobvyklé hudební dílo o šesti
větách inspirované známým příběhem z doby po-
čátku křesťanství, které kapela premiérově připra-
vila ve spolupráci s turnovskou Církví českoslo-
venskou husitskou a dalšími hudebními hosty.
Věty jsou založeny na skromných informacích, je-
likož o životě Jana Křtitele se v evangeliích všeo-
becně příliš informací neobjevuje. Janův význam
je v nich totiž záměrně upozaďován ve prospěch
Ježíše Nazaretského. První věta je tak podle cesty
Jana Křtitele pojmenována Poušť, druhá nese název
Med divokých včel (což byla součást jeho potra-
vy), třetí věta Jordán připomíná řeku, kde Jan křtil
davy a kam za ním přišel i Ježíš z Galileje. Druhá
třetice vět odkazuje na Křtitelovo věznění a smrt. 

Turnovské uskupení Nothingham datuje svůj
vznik do roku 1996, kdy došlo k téměř předvídané-
mu skonu goticko-rockové skupiny Hrabě Eszter-
házy. První studiovou nahrávkou byla deska
Preludium (2000), která obsahovala tři písně.
Během dvacetileté činnosti se v souboru vystřída-

la více než desítka hudebníků, současná sestava se
stabilizovala na začátku roku 2015. Kapela se hlá-
sí ke gotickému odkazu, který rozvíjí progresivní-
mi hudebními prvky; texty se povětšinou tematic-
ky noří do temných koutů lidské existence.

Nothingham vystoupí ve složení Petr Tesař (bi-
cí), Marek Boňko (klávesy), Jan Bouzek (kytara)
a Pavel Mlejnek (baskytara). Jako hosté se před-
staví ThMgr. Oldřich Bezděčík (recitativ), Kris-
týna Anežka Poláková (vokály), Daniela Kvapilo-
vá, Kateřina Sulková a Anna Šteklová (pozouny).

Hana Zagorová a Petr Rezek 
Zveme vás na koncert oblíbené dámy české popu-
lární hudby. Neustále vyprodané sály jsou záru-
kou skvělého kulturně hudebního zážitku, který si
nemůžete nechat ujít. Čekají vás hity Petra Rezka,
největší hity Hany Zagorové i jejich společné duety.

Hana Zagorová, rodačka z Petříkovic, je nejen
zpěvačka a textařka, ale také herečka a moderá-
torka. Během své pěvecké kariéry se stala druhou
nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v ka-
tegorii zpěvačka v historii, když v letech 1977 až
1985 získala devět Slavíků v řadě. Je jednou z nej-
lepších a nejúspěšnějších českých a slovenských
zpěvaček, nazpívala již přes 820 písní a získala
mnoho prestižních cen za hudbu a zpěv; nyní vy-
stupuje na svých koncertech, v televizi a na dal-
ších akcích. V Turnově vystoupí s Petrem Rezkem,
zpěvákem, kytaristou, hudebním skladatelem
i textařem. Spolu s Hanou Zagorovou nazpívali
například duet Ta pusa je tvá, jejich vůbec nejzná-
mější počin společně s Duhovou vílou. 

pátek 23. ãervna od 19.30 hodin
Hana Zagorová a Petr Rezek
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
vstupné v pfiedprodeji 450 Kã / na místû 550 Kã

sobota 24. ãervna od 19 hodin
Nothingham a hosté
Projekt Jan Kfititel
Sbor Církve ãeskoslovenské husitské Turnov (HusÛv sbor)
vstupné v pfiedprodeji 70 Kã / na místû 90 Kã
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Debbi mífií na festival Funkin’ Turnov
Zpěvačka Debbi přijede do Turnova 30. června
představit své zbrusu nové album Break, které vy-
šlo na začátku května pod taktovkou producenta
Dušana Neuwertha. Vystoupením české popové di-
vy s německými kořeny vyvrcholí letošní ročník je-
diného festivalu v České republice, který se zamě-
řuje na funk, soul a příbuzné žánry. 

Kromě koncertu zpěvačky, kterou proslavil zejmé-
na prosluněný hit Touch The Sun, však dramatur-
gové a organizátoři rekrutující se z turnovské ka-
pely Funk Corporation vybrali i další interprety,
kteří nenechají spočinout nikoho, kdo má rád
hybnou taneční muziku. Na své si přijdou milov-
níci syntezátorů, které nechá rozeznít pražská
electro-soulová trojice Blastersex v čele s Maria-
nou Wesley. Její sametový vokál znají pravidelní
návštěvníci Funkin’ Turnov například z vystoupe-
ní české legendy žánru „ska“ Prague Conspiracy.

Po letech opět do Turnova zavítá i charismatic-
ká pětice Hitfakers v čele s bratry Alfonsem
a Eusebiem Llupiovými, kteří se hrdě hlásí ke

svým albánským kořenům. Hitfakers už dlouhá
léta dokazují, že kvalitní funkrock se nehraje jen
ve Spojených státech, což pravidelně potvrzují ze-
jména jejich fanynky.

Nedílnou součástí festivalu tvoří také vystoupe-
ní domovské a pořadatelské kapely Funk Corpo-
ration, jedné z mála českých kapel hrající funk
v plném obsazení klasického soulového bandu

včetně kompletní dechové sekce, letos posílené
o hutný zvuk první trubky v podání Jakuba Ševčíka.

Divokou kartu pak organizátoři festivalu při-
soudili mladé kapele The Peanuts, která pořadatele
zaujala na nedávném festivalu studentů turnov-
ského gymnázia Kafáč 2017. Skupina vyniká ze-
jména precizní interpretací klasického blues spo-
jeného s nečekanou instrumentální vyspělostí
mladé trojice.

Funkin’ Turnov má už potřinácté čest Turno-
vanům představit skupiny, které tvoří špičku žán-
ru. A protože funk znamená především tanec, vel-
korysé množství prostoru naleznou hosté opět na
prostranství před KC Střelnice.

pátek 30. ãervna od 18 hodin
Funkin’ Turnov
hudební festival 
KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 200 Kã / na místû 250 Kã

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

nedûle 4. ãervna 2017 – Festival na Jizeře –
Poslední ze žhavých milenců 370 Kč

ãtvrtek 8. ãervna 2017 – Písničky Napříč
se skupinou Pranic a hosty (koncert) 80 Kč

pátek 23. ãervna 2017 – Festival na Jizeře – Hana
Zagorová a Petr Rezek 450 Kč

sobota 24. ãervna 2017 – Nothingham – Rockové
oratorium (koncert) 70 Kč

stfieda 28. ãervna 2017 – ROH: Othello (přenos
opery) 300 Kč / 250 Kč studenti a senioři

pátek 30. ãervna 2017 – Funkin’ Turnov (koncert)
200 Kč

ãtvrtek 27. ãervence 2017 – Festival na Jizeře – Děda
Mládek Illegal Band 190 Kč

stfieda 23. srpna 2017 – Festival na Jizeře – Vše
o mužích 350 Kč

úter˘ 12. záfií 2017 – Anastasia (volné divadelní
představení) 290 Kč

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:

pondělí 7.30 –16.00
úterý 7.30 –16.00 
středa 7.30 –18.00
čtvrtek 7.30 –16.00
pátek 7.30 –14.00 (9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

Písniãky Napfiíã se skupinou Pranic a hosty
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Hudební festival DvofiákÛv Turnov a Sychrov
Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je
tradiční regionální kulturní událostí s více než še-
desátiletou tradicí, která navazuje na silný vztah
Antonína Dvořáka k oblasti Turnovska a okolí.

Festival letos uvede sedm koncertů v několika
městech Libereckého kraje, který je dlouhodobým
partnerem. Již v loňském roce se do festivalu za-
pojila partnerská města Lomnice nad Popelkou,
Železný Brod a Český Dub, kde se letos ve svých
recitálech představí nejen komorní ansámbly, ale
i sólisté Národního divadla. Vrcholem letošního
ročníku pak bude slavnostní koncert k výročí úmr-
tí filozofa Jana Patočky, turnovského rodáka, kte-
rý ve spolupráci s festivalem pořádá město Tur-
nov. Koncerty se konají v atraktivních lokalitách,
ať už se jedná o zámek Sychrov nebo zámek

v Lomnici nad Popelkou, kde bude připraven i do-
provodný program.

Nedílnou součástí je rovněž Interpretační hu-
dební dílna, kde se okolo čtyř desítek frekventantů
zdokonaluje pod vedením uznávaných lektorů
z řad předních českých interpretů. Kurzy mají
i mezinárodní charakter, protože se jich účastní
i mladí zástupci německých partnerských měst.

Program 62. ročníku festivalu

nedûle 4. ãervna od 18 hodin
Musica per Cinque 
Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě

sobota 10. ãervna od 18 hodin
Pûveck˘ recitál Terezy Mátlové 
Zámecká galerie Státního zámku Sychrov

nedûle 11. ãervna od 18 hodin
Pûveck˘ recitál Luìka Veleho 
Podještědské muzeum v Českém Dubu
¨
úter˘ 13. ãervna od 19.00 hodin
Antonín Dvofiák: Te Deum
(pěvecký sbor Antonína Dvořáka Turnov, pěvecký
sbor Bořivoj Lomnice nad Popelkou, pěvecký sbor
Jizeran Semily)
Zámek Lomnice nad Popelkou

stfieda 14. ãervna od 19.30 hodin
Zahajovací koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch 
– DPS Iuventus, gaude!
Kostel Narození Panny Marie v Turnově

ãtvrtek 15. ãervna od 19 hodin
Slavnostní premiéra skladby
Martina Hyblera 
IN MEMORIAM JAN PATOČKA, op. 40, v podání
orchestru BERG v rámci vzpomínkového večera
Jan Patočka: Život v pravdě
Městské divadlo Turnov

Sobota 17. ãervna od 18 hodin
Závûreãn˘ koncert Interpretaãní
hudební dílny mlad˘ch 
Městské divadlo Turnov

Iuventus, gaude!

ZU· Turnov
Nám. âeského ráje 5
tel.: 481 322 767

Pondûlí 12. ãervna od 18 hodin v sále SUP· Turnov 
Závûreãné vystoupení pûveck˘ch
sborÛ
Představí se všechny tři pěvecké sbory ZUŠ Tur-
nov: KARMÍNEK, TURNOVÁČEK a CAR-
MINA. 

Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma. 

8. a 13. ãervna od 16 do 18 hodin
Pfiijímací pohovory ÏákÛ 
pro ‰kolní rok 2017/2018
Optimální věk pro studium v ZUŠ je 6 a 7 let dítěte. 

ãtvrtek 29. ãervna od 18 hodin, koncertní sál ZU·
Koncert absolventÛ 2016
Na závěr školního roku uzavřou svá studia absol-
venti I. a II. stupně hudebního oboru na svém ab-
solventském koncertě. Vstupné dobrovolné. 

1. ãervence – 9. ãervence
Hudební festival a letní hudební
kurzy 
B. MartinÛ a L. Janáãka 
– Turnov 2017
27. ročník (v Turnově 12. ročník) festivalu a let-
ních interpretačních kurzů proběhne v Základní
umělecké škole. 

Součástí kurzů jsou koncerty, které budou uve-
deny v prázdninovém dvojčísle HOT. 

Tereza Mátlová
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Letní kino opût zahájí prázdniny promítáním pro dûti
Tento rok otevře letní kino poprvé své brány v úte-
rý 20. června a promítat se bude skoro každý den
až do konce letních prázdnin. První velká událost
se ale uskuteční již v pátek 30. června, kdy budou
školáci odměněni za vysvědčení animovaným fil-
mem Auta 3.

Třetí příběh Bleska McQueena ze světa aut začne
jako všechny červnové filmy v letním kině přibliž-
ně ve 22 hodin a Bleska čeká nejnáročnější výzva
v jeho závodní kariéře. Slavný závoďák bude mu-
set dokázat, že ještě nepatří do starého železa,
a v boji o Zlatý píst se utká s novou generací zá-
vodních aut. Dokáže uspět? Děti, které přinesou
alespoň kopii letošního vysvědčení s vyznamená-

ním, to budou moci zjistit za poloviční vstupné,
které činí pouze 60 korun. Pro malé i velké diváky
bude připraveno bohaté občerstvení a již plně
prázdninová letní atmosféra při sledování filmu
pod hvězdami.

A na co se letos mÛÏete tû‰it?
K té pravé letní atmosféře neodmyslitelně patří
právě sledování filmů pod širým nebem. A nad-
cházející léto slibuje hned několik filmových lahů-
dek, které si nemůžete nechat ujít. 

Návštěvníci se v letním kině mohou těšit, kromě
opakování toho nejlepšího z letošního roku, také
na očekávané filmové novinky, kterými budou na-
příklad další animák Já, padouch 3, nový Spider-
Man nebo třeba připravovaný film Jana a Zdeňka
Svěráka Po strništi bos. 

Největší akcí bude tradičně Filmový víkend,
v rámci kterého bude k vidění hned šest aktuál-
ních filmových hitů. V letním kině se uskuteční ve
dnech 11. až 13. srpna.

Îlutá ponorka Turnov 
Husova 77, Turnov, tel.: 722 642 287
www.zlutaponorka.turnov.cz

sobota 10. ãervna od 14 do 18 hodin 
Dûtsk˘ den s Ponorkou 2017 
Zveme na tradiční akci Žluté ponorky Turnov.
Díky spolupráci s partnery a spolupracujícími or-
ganizacemi se můžete těšit na aktivní program
pro celou rodinu. 

Nebude chybět dostatek občerstvení s poseze-
ním na lavičkách či přímo na louce a nafukovací
atrakce všeho druhu. Vstupné zdarma, Park u let-
ního kina v Turnově

úter˘ 20. ãervna od 9 hodin
3boj v‰estrannosti s Adamem 
– krajské finále
Atletické závody pro základní školy. 
Městský stadion L. Daňka Turnov 

stfieda 21. ãervna od 9 hodin
Bûh Olympijského dne
Stadion Turnov 2 a Městský stadion L. Daňka
Turnov

pondûlí 26. - pátek 30. ãervna od 17 do 19 hodin
Podveãery v rytmu irsk˘ch tancÛ 
Než se rozutečeme vstříc letním radovánkám,
zpříjemníme si letní podvečery irským tancem ve
Žluté ponorce. Přijďte se sami nebo společně s va-
šimi dětmi, partnery, kamarádkami či přáteli naučit
irské tance. V páteční podvečer nám k tanci bude
hrát hudební skupina Goblin. Určeno pro starší
deseti let, kurzovné pro dospělé 500 Kč, děti a mládež
250 Kč při přihlášení a platbě do 23. 6. 2017. V den
akce: dospělí 600 Kč, děti a mládež 350 Kč
Taneční sál ve Žluté ponorce

pondûlí 17.–pátek 21. ãervence 2017
Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti z M· 
Určeno pro děti od 4 do 7 let. Kapacita omezena
na 20 účastníků. Cena 900 Kč
Organizace dne: 
7.15 – začátek přebírání dětí 
8.15 – začátek aktivit 
15.15 – konec aktivit
16.15 – nejpozdější termín pro vyzvednutí či od-

chod dětí. 
Přihlášky a další informace na webových strán-
kách www.zlutaponorka.turnov.cz. Tábor bude
probíhat v MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641,
Turnov

pondûlí 24.–pátek 28. ãervence 2017
Z pohádky do pohádky aneb 
v˘roba krásn˘ch loutek a hraní si
s nimi
Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let. Program
denně od 8 do 16 hodin. Kapacita: 15 dětí. Cena:
1 500 Kč. Lektorkou tábora je zkušená loutkářka
a pedagožka Pavlína Kordová. Více informací na
webu Žluté ponorky v sekci TÁBORY.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
tel.: 481 322 106

Výstavy 

21. dubna–24. záfií, Kamenáfisk˘ dÛm
Ovce, moje ovce
Výstava je věnovaná chovu ovcí a jejich hospodář-
skému využití. Kromě historie chovu ovcí v Če-
chách bude představeno nejrůznější zužitkování
všeho, co naši předkové z tohoto užitečného tvora
mohli získat. Výstava připomene i lidi, kteří byli
s jejich chovem bezprostředně spjatí. Stejně tak
bude představeno téma ovcí a pastevectví v sym-
bolickém myšlení lidí.

15. ãervna–10. záfií, V˘stavní sál
Na vlnû vlny
Prezentační výstava zpracovatelů vlny představí
zpracovatele jedinečných surovin, které ovce po-
skytují. Prezentovány budou často velmi unikátní
výrobky spolu s tradičními i moderní pracovními

postupy zpracování ovčí vlny. Vernisáž výstavy
proběhne ve čtvrtek 15. června od 17 hodin.

22. ãervna–10. záfií, V˘stavní sál
Horolezecká fotografie 2
Výstava fotografií s horolezeckou tématikou je
připravena ve spolupráci s mnoha horolezci-foto-
grafy z obou stran česko-německé hranice, kteří
podnikají své lezecké výpravy buď v Českém ráji,
nebo v Sasku v okolí Bad Schandau. 

Akce:
Pátek 16. ãervna od 17 – 23 hodin
¤ezbáfiská muzejní noc
na Dlaskovû statku a Muzejní
noc v muzeu
Muzejní noc řezbářská na Dlaskově statku se sta-
ne součástí Řezbářského sympozia. Program mu-
zejní noci na Dlaskově statku bude propojen s mu-
zejní nocí v turnovském muzeu, kde proběhnou
komentované prohlídky mineralogické expozice
a mineralogické animační programy pro děti.

Program muzejních nocí bude zásadním způso-
bem dotvářet nabídka turnovské hvězdárny, která
bude v pátek večer také otevřena veřejnosti. Své
expozice ve večerních hodinách otevře také Dům
přírody v Dolánkách u Turnova. 

24. ãervna od 10–16 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Doprovodný program k výstavám 
Ovce, moje ovce a Na vlně vlny:
Barvení vlny pfiírodními barvivy 
– Workshop s Hanou Kristel 

V průběhu setkání se dozvíte o původních zdro-
jích barevných pigmentů v přírodě a jejich využití.
Cena 300 Kč. Rezervace nutná tel.: 736 145 354. 

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí, kvûten–záfií od 9–17 hodin 

DlaskÛv statek v Dolánkách
¤ezbáfiské sympozium 
– Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách
Od středy 14. června do soboty 17. června proběh-
ne již 22. ročník Řezbářského sympozia. Pod ši-
rým nebem v areálu dvora bude prezentovat svoji
tvorbu přes dvacet umělců. Na setkání řezbářů
z celých Čech mají návštěvníci možnost nahléd-
nout přímo pod ruce řezbářů a sledovat, jak se kus
hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo.
Tematicky není sympozium řezbářů nijak omeze-
no, nechává autorům prostor pro vlastní invenci.

Stálá expozice: „Já, Josef Dlask
– návrat hospodáfie“ 
Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila
svým významem i proslulostí celou lokalitu, v níž
se nachází. V případě Dlaskova statku v Do-
lánkách u Turnova se to tak skutečně stalo. Nejen
proto, že tato Národní kulturní památka patří
k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám
lidové architektury celého severočeského regionu. 

DlaskÛv statek otevfien dennû kromû pondûlí, 
ãerven–srpen 9.00–17.00 hodin
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Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz 
e-mail: info@vctu.cz

T-Centrum – celoroãní programy
pro nadané dûti
Vážení rodiče, pátým rokem se v září 2017 otevřou
na Vzdělávacím centru v Turnově v rámci T-
Centra celoroční programy pro nadané žáky. Již
od 3. třídy mohou vaše zvídavé děti navštěvovat
jednou měsíčně odborně zaměřené workshopy,
které systematicky pokračují i v dalších ročnících.
Programy vedou kvalifikovaní lektoři – učitelé
i odborníci z praxe. Podrobné tematické popisy
a přihlášky najdete na: www.vctu.cz/t-centrum.
Své děti můžete přihlašovat od 1. června 2017.

Zaãínající programy pro tfietí
a ãtvrté roãníky:
Puzzle Your World 
Angličtina zábavně – děti si hrají, zpívají a pro-
střednictvím angličtiny poznávají nové věci.

Fyzika kolem nás 1 
Workshopy pro ty, kteří jsou zvědaví, jak a proč
funguje kelímkový telefon, jak se vyrábí hudební
nástroj, co všechno se dá dělat s čočkami a hasi-
cím přístrojem…?

Logico 1
Odhalujeme záhady a rébusy, pracujeme na zají-
mavých úkolech, řešíme problémy, rozvíjíme logi-
ku i fantazii dětí.

Po stopách minulosti
Zajímá vás, jak se dříve žilo, co zajímavého se u-
dálo v Českém ráji a okolí?

Tajemství mikrosvûta
Nejen že poznáte opravdovou laboratoř, ale bude-
te se v ní učit pracovat.

Tajemn˘ svût filmu
Zajímá vás, jak se dělá 3D obraz, jak správně na-
točit, sestříhat a ozvučit filmové triky a fígle?

Navazující programy pro star‰í Ïáky:
Všechny programy pokračují od září v příštím
školním roce. Novinkou jsou workshopy Robo-
tiky, Deutsch im Spiel a Bonjour la France! 

Hravá robotika
Oblíbená legendární stavebnice LEGO v kombi-
naci se základy algoritmizace a programováním.
Ve vícečlenných týmech si nejprve sestavíte me-
chanickou část robota, doplníte jej elektronickými
senzory a servomotory, abyste jej nakonec pro-
střednictvím počítače naprogramovali k vykoná-
vání zadaných úkolů.

Deutsch im Spiel
Pravidelné šedesátiminutové workshopy budou
zaměřené konverzačně a žáci se v nich formou hry
budou zdokonalovat v praktickém užívání jazyka. 

Bonjour la France!
Zájemci se seznámí hravou formou se základy
francouzského jazyka – jednou týdně 60 minut.

Projekt 5 P – Pût portfolií
Nový projekt pro nadané žáky základních a střed-
ních škol a gymnázií začíná letos v květnu a volně
navazuje na úspěšný projekt Otvíráme dveře do
světa vědy z loňského roku. Jako jediné organiza-
ci z Libereckého kraje se nám podařilo získat již
podruhé dotaci MŠMT z programu Podpora na-
daných žáků základních a středních škol. Cílem
projektu je přiblížit žákům a studentům perspek-
tivní technické a přírodovědné obory. Projektu se
mohou ZDARMA zúčastnit žáci z Libereckého
kraje ve věku od 13 do 18 let. Pro žáky a studenty
jsou připravena následující portfolia:
• Portfolio budoucího technika
• Portfolio budoucího přírodovědce
• Portfolio budoucího medika
• Portfolio budoucího architekta
• Portfolio pro nerozhodnuté
Více o projektu: www.vctu.cz/t-centrum

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9 do 16.30 hodin.

Novogotick˘ klenot RohanÛ 
(základní trasa) 
Obsahuje autentické zámecké interiéry, z druhé
poloviny 19. století, kdy zámecký exteriér i interi-
ér byl v harmonické stylové jednotě romantického
historismu – novogotiky.

Technopolis 
Uvidíte patentovou kancelář, Starý Svět s vynále-
zy vědy a techniky 19. století a Nový Svět repre-
zentující 20. století. Otevřeno soboty a neděle od
10 do 16 hodin, ostatní dny po dohodě.

Kulturní akce:

10. ãerven od 18 hodin v zámecké galerii
Zahajovací koncert 62. roãníku 
DvofiákÛv Turnov a Sychrov
Účinkují: Tereza Mátlová (soprán), 

Šárka Csölle Knížetová (klavír).
Vstupné 150 Kč, 
předprodej: www.evstupenka.cz.

17. ãervna od 18 hodin v zámecké oranÏérii
La Brice de France
Účinkují: Jitka Baštová (akordeon), 
Jindřich Macek (loutna).
Koncert je zaměřen na francouzskou hudbu růz-
ných stylových epoch. 
Vstupné: 150 Kč, 
předprodej: www.evstupenka.cz
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

ãtvrtek 1. ãervna od 14 hodin, Klub aktivní senior, penzion ÎiÏkova
Jan Patoãka
Komponovaný pořad o turnovském rodákovi pro-
fesoru Janu Patočkovi, obránci lidských práv a fi-
lozofovi, k jeho 110. výročí narození. Pořadem
provází Eva Kordová a Karel Šírek. 

ãtvrtek 1. ãervna od 17 hodin, mûstské divadlo Turnov
Stfiípky z Ráje – MultiÏánrov˘
den v divadle
V rámci Mezinárodního dne dětí a slavnostního
vyhlášení celonárodní literární soutěže Střípky
z Ráje jsme pro Vás připravili multižánrovou kul-
turní akci v turnovském divadle. Na pódiu se
představí divadelní soubor Rendez Vous, dětský
pěvecký sbor Carmina Turnov a také turnovská
kapela Snap Call, která akci zakončí svým akustic-
kým koncertem. Také bude pokřtěn sborník lite-
rárních prací Střípky z Ráje. Záštitu na slavnost-
ním vyhlášení literární soutěže převzal spisovatel
a básník Jiří Žáček. Vstupné zdarma.

pátek 2. ãervna–sobota 3. ãervna od 16.30 hodin 
do soboty 10 hodin, DlaskÛv statek 
Po stopách sedláka Josefa Dlaska
aneb jak Ïili na‰i pfiedkové 
Nejen pro členy čtenářského klubu Turnovský
Granátek, ale i pro další zájemce z řad dětí je při-
praven program a nocování na Dlaskové statku
v Dolánkách. Přespíme ve světnici statku a bude-
me číst až do pozdních nočních hodin. Tato akce
se pořádá ve spolupráci s Muzeem Českého ráje
v Turnově. 

pondûlí 5. ãervna od 10 hodin, prostory knihovny 
a následné putování za stromy
Kouzlo stromÛ a pohádek 
Vyhlášení výsledků soutěže, která byla součástí
vydané brožury o pohádkových stromech Fabula-
rius Anderseni, společné setkání s autorkou mnoha
knih o stromech PhDr. Marií Hruškovou a dalšími

hosty. Po vyhlášení výsledků a předání odměn bu-
deme společně putovat podle mapy za „pohádko-
vými stromy“, které byly vysazeny vždy při Noci
s Andersenem. 

úter˘ 6. ãervna vÏdy od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
kaÏd˘ dal‰í úter˘ v mûsíci 
âtenáfisk˘ klub Turnovsk˘ Granátek 
Pravidelná setkávání nad novými knížkami, spo-
lečném čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu. 

úter˘ 6. ãervna od 19 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – AÈ otevfiou se
v‰echny kvûty
Komponovaný pořad hudby a poezie inspirovaný
Španělskem. Recitace Zdeněk Rakušan, hudební
doprovod na kytaru Karel Jiroš. 

ãtvrtek 8. ãervna od 8 hodin, Základní umûlecká ‰kola, koncertní sál 
Louãení s pfied‰koláky
Tradiční akce, kterou pořádá ve spolupráci Město
Turnov – Odbor školství a kultury pro děti, které
opouští mateřské školky a po prázdninách budou
prvňáčky. 

ãtvrtek 8. ãervna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova
pondûlí 19. ãervna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 21. ãervna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
Architektura baroka v na‰em regionu
V rámci celostátního projektu Rok baroka, seznámí
zájemce o toto téma, historik PhDr. Jiří Sajbt s ar-
chitekturou období baroka v regionu Českého ráje.

nedûle 11. ãervna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna hedvábná – malífiská – 
malování na tûlo
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi s téma-
tem hedvábí a malování. Lektorky Eva Šrajerová,
Simona Bakešová a Lenka Bendáková.

úter˘ 13. ãervna od 10 hodin, mûstské divadlo 
Slavnost abecedy a ãtení 
Za účasti autora knížky spisovatele Martina Šin-
kovského, šéfredaktora nakladatelství Triton
MUDr. Stanislava Juhaňáka a dalších hostů, bu-
dou čtenářům předány knížky. 

stfieda 14. ãervna od 9 hodin, odjezd od penzionu v ÎiÏkovû ulici 
V˘let âesk˘m rájem 
Pro obyvatele penzionu Žižkova a Výšinka je při-
praven výlet po Českém ráji. Navštívíme Dlaskův
statek, kapli sv. Vavřince na Malé Skále a další.

stfieda 14. ãervna od 18 hodin, ãítárna knihovny oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ 
Červnové setkání klubu pro začínající básníky
a prozaiky. Píšete? Přijďte představit svou tvorbu,
diskutovat o psaní a literatuře a snad i načerpat
novou inspiraci.

pondûlí 22. ãervna–ãtvrtek 22. ãervna, vÏdy od 8.30 hodin 
odchod od knihovny
Toulky Turnovem 
Literárně laděné procházky naším městem s prů-
vodním slovem nejen o literárních osobnostech
Turnova.

úter˘ 27. ãervna od 7 hodin, odjezd z nádraÏí âD 
Turnovsk˘ Granátek na cestách 
Čtenářský klub na závěrečném poznávacím zájez-
dem navštíví zajímavá místa staré Prahy. 

úter˘ 27. ãervna od 18 hodin, ãítárna knihovny na oddûlení pro dospûlé 
âtenáfisk˘ klub aneb povídání
o knihách
Setkání čtenářů nad oblíbenými knihami, tento-
krát na téma „Moje oblíbené Sci-fi a Fantasy“.
Zajímavé téma představí Pavlína Skálová a Jaro-
slav Kříž. 
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

ãtvrtek 1. ãervna od 9 – 12 hodin
Den dûtí pro na‰e nejmen‰í
Dopolední program na téma Voda, oheň, země,
vzduch pro děti cca 1–6 let. 

úter˘ 6. ãervna od 16 hodin
Partnerské vztahy po pfiíchodu dûtí
Příchod dítěte jako radostná událost, ale i možná
hrozba pro vztah. Beseda s Mgr. K. Hákovou.
Cena 30 Kč.

úter˘ 6. ãervna od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život
s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou. Cena
100 Kč. Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz. Více
na www.mindfullife.cz

pátek 9. ãervna od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Z. Hoetzelo-
vou. Pouze na objednání na tel. 775 964 312 nebo
v kanceláři CPR Náruč. Cena 50 Kč. 

nedûle 11. ãervna od 14 do 18 hodin
Den dûtí se Ïlutou plovárnou
Odpolední aktivní program pro celou rodinu.
Vstup zdarma. Park u letního kina.

pondûlí 12. ãervna od 16.30 – 18.30 hodin
Znakování miminek Baby Signs®
Jak se dorozumět s dětmi ještě předtím, než zač-
nou mluvit, a dozvědět se od nich, co chtějí bez
slziček a nářku. Cena 499 Kč. 

Více informací na tel: 724 102 929, registrace
na veronika-reisnerova.webooker.eu.

úter˘ 13. ãervna od 10 hodin
Úrazy a první pomoc u dûtí
Jak zachovat klidnou hlavu a pomoci. Prakticky
zaměřená beseda se zdravotní sestrou M. Myd-
lářovou. 

stfieda 14. ãervna od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou Mgr. M. Peukerovou.
Objednání na tel. 777 419 499 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

stfieda 14. ãervna od 19.30 hodin
Îenské archetypy
Žena jako sebevědomá královna, odvážná bojov-
nice, tvořivá kouzelnice a láskyplná milenka.
Večer pro ženy s Mgr. M. Peukerovou. 
Rezervace nutná na naruc.turnov@seznam.cz.
Cena 80 Kč.

ãtvrtek 15. ãervna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem
/ADHD a specifick˘mi potfiebami 
Pravidelné setkání. Cena za akci 30 Kč.

ãtvrtek 15. ãervna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky,
přátele a veřejnost.

pátek 16. ãervna od 10 hodin 
Dítû a svoboda
Jak se dnes svoboda vnímá a projevuje ve výcho-
vě? Jak docílit skutečnou svobodu osobnosti?
Beseda s pedagožkou H. Hajnovou. Cena 30 Kč.

úter˘ 20. ãervna od 17.30 hodin
Mindfulness
Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život
s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou. Cena 100
Kč. Přihlášení nutné na naruc.turnov.cz.

pátek 23. ãervna
Konec pravidelného programu
Provoz miniškolky do pátku 30. 6. Pravidelný pro-
gram bude opět zahájen 4. září 2017

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webo-
vé stránky www.naruc.cz.

Přejeme vám sluncem zalité prázdniny plné dech-
beroucích zážitků! Vaše Náruč
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6
SoutûÏ pro Ïáky základních ‰kol –
Poznej turistick˘ region âesk˘ ráj
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková
organizace Města Turnova vyhlašuje vědomostní
soutěž pro žáky 5., 6. a 7. ročníků ZŠ. Pracovní lis-
ty si zájemci mohou vyzvednout v Regionálním
turistickém informačním centru v Turnově.
Vyplněné pracovní listy odevzdejte zpět do 15.
června 2017. Ze správných odpovědí budou vylo-
sováni výherci, kteří získají poukázku na zapůjče-
ní koloběžek a kánoe na řeku Jizeru nebo dětské
vstupenky do IQLANDIE. Slosování proběhne
20. června 2017 a výsledky budou uveřejněny na
www.infocentrum-turnov.cz.

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patře infocentra)
26. ãervna – 31. srpna
Humor pod sklem
Výstava kresleného humoru výtvarníka a malíře
Pavla Starého. Autor kreseb spolupracoval s mno-
ha deníky a časopisy, kde úspěšně prezentoval své
umění humorné kresby. Je členem České Unie ka-
rikaturistů a pravidelně se zúčastňuje soutěží
kresleného humoru. Výstavu můžete zhlédnout
do konce srpna. Vstup na výstavu je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v ãervnu: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin

22. ãervna od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy 
konzervatofie
Srdečně vás zveme k návštěvě koncertu mladých
talentovaných umělců. Vstupné dobrovolné.

V˘stava Îidé v gulagu
Výstava zapůjčená z Ústavu pro studium totalit-
ních režimů „ŽIDÉ V GULAGU: Českoslovenští
Židé v sovětských pracovních táborech v období
2. světové války.“ Autoři výstavy, historici Adam
Hradilek a Jan Dvořák, ve spolupráci s občan-
ským sdružením Gulag.cz mapujícím osud česko-
slovenských občanů v sovětských táborech, využi-
li rozmanitých zdrojů informací: nově objevené
dokumenty z archivu sovětské komunistické tajné
policie NKVD, archivní dokumenty z Užhorodu
a Lvova, dokumenty z Vojenského historického
ústavu či osobní vzpomínky pamětníků. Panely
hojně doprovázené fotografiemi seznamují ná-
vštěvníky s osudy tisíců Židů, kteří po okupaci
Československa uprchli na východ do Sovětského
svazu. Tam bohužel mnozí z nich nenašli útočiště,
nýbrž jinou formu totality. Tajná policie NKVD je
zatkla, obvinila z „nelegálního přechodu hranic“
a „špionáže“, uvěznila a deportovala do pracovních
táborů; v jejich nelidských podmínkách při otrocké
práci mnoho z nich zemřelo. Výstava je ke zhléd-
nutí na ženské galerii synagogy do konce června. 

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254. Otevírací doba v ãervnu: dennû 9.00–18.00 hodin
(poslední prohlídka v 17.30 hodin)

1. ãervna–31. srpna
Za pohádkou na Vald‰tejn
Výstava kostýmů ze studia Barrandov z pohádek
točených na hradě Valdštejně a v okolí. V rámci
prohlídky se setkáte s kostýmy z pohádky Princ
Bajaja, Kočičí princ, Princ a Večernice a seriálu

Arabela. Chcete vidět šaty princezny Slavěny z po-
hádky Princ Bajaja nebo šaty Večernice, prince
Velena či samotného Mrakomora z pohádky Princ
a Večernice? Navštivte hrad Valdštejn v Českém
ráji. Na Valdštejně byla točena i jedna epizoda ze
seriálu Arabela. V rámci prohlídky si prohlédnete
i kostýmy královny z říše pohádek a jejích dcer
Xénie a Arabely, Rumburakův plášť, kouzelný
prsten či kostým čerta Blekoty. Výstava je doplněna
informačními panely a interaktivními prvky. Na
tuto jedinečnou výstavu jste všichni srdečně zváni.

3. ãervna od 10 do 16 hodin
Dûtsk˘ soubor historického ‰ermu
Dětský soubor historického šermu Corvus Mor-
tem při turnovském středisku Žlutá ponorka
předvede ukázky svého šermířského umění. Zá-
jemci z řad dětí si budou moci vyzkoušet základy
výcviku pážat. Vstup v rámci prohlídek hradu.

9. ãervna od 19 hodin
Noc kostelÛ – kaple sv. Jana
Nepomuckého na Vald‰tejnû
Hrad Valdštejn se opět zapojuje do celorepubliko-
vé Noci kostelů. Při této příležitosti budou mít zá-
jemci možnost zúčastnit se kulturního programu
tvořeného varhanním koncertem Radka Rejška
a vystoupením vokálně-instrumentálního soubo-
ru Fragium 16. Součástí bude rovněž povídání
o historii kaple a mimořádná prohlídka podstřeš-
ního prostoru, jenž prošel během loňského a le-
tošního roku náročnou rekonstrukcí. Vstup zdarma.
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V˘bûrové fiízení na makléfie
Vyhla‰ujeme v˘bûrové fiízení na pozici makléfie 

pro oblast Turnovska, Jablonecka, Liberecka, Mladoboleslavska. 

Práce na HPP nebo spolupracovník na ÎL. 
PoÏadujeme stfiedo‰kolské vzdûlání, fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, dobré komunikaãní schopnosti, flexibilitu.

Nabízíme odpovídající finanãní ohodnocení, zapÛjãení firemního automobilu. 

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz

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

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-

vosti. Přijďte se podívat i na jeden z největších čes-
kých granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro zpěvá-
ky „Český slavík“.

Výstavy:
ãerven–ãervenec 2017
Kresby
výstava kreseb Josefa Kůrky
Výtvarnému umění se učil od akademické malířky
Jaroslavy Kurandové na turnovské lidové škole u-
mění. Později se odstěhoval na Ostravsko, kde žil
osm let. Tam začal navštěvovat ateliér akademic-
kého malíře R. Kalety a uspořádal dvě samostatné
výstavy a jednu společnou.

Po návratu do Turnova vystavoval v Galerii na
schodech – grafické listy. Další výstavy uspořádal
v Rovensku pod Troskami a v turnovském divadle.

Josef Kůrka se pokládá za poučeného amatéra,
kresba a malba je jeho koníček.

ãerven–srpen 2017
Krása skrytá v kameni
výstava rytin do kamenů Vojtěcha Záveského
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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

Zavedená firma se sídlem
v Pûnãínû u Turnova

hledá
nového zamûstnance

OBRÁBùâ KOVÒ – NÁSTROJA¤

Praxe v oboru vítána.
Pouze ranní smûna, rÛznorodá práce.

Více na www.fbsystem.cz
tel. 723 204 383
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2017

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, SVâ Îlutá ponorka, TSC Judo Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, Lenka Karásková. 

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

Vzpomínkový pietní akt se uskutečnil netradičně
již v pátek 5. května 2017. Při příležitosti výročí již
72. konce druhé světové války a konce fašismu
v Evropě se také krátce vzpomnělo na výročí praž-
ského povstání a jednoho z národních hrdinů, kte-

rému věnoval svůj proslov starosta města Tomáš
Hocke:

„Již tradičně na tomto místě vzpomínám na
konkrétního člověka, který je spojen s naším kra-
jem a zároveň může být pro nás všechny určitým

vzorem, životní inspirací. Již jsem zde hovořil
o Čestmíru Šikolovi, Aloisi Liškovi, při otevírání
zimního stadionu o Ludvíku Koškovi a minulý rok
to byl Otakar Jaroš. Dnes jsem si vybral rodáka
z nedaleké Malé Skály stíhače královského letec-
tva Ladislava Bobka. Již v době před II. světovou
válkou patřil díky svému talentu, houževnatosti,
píli, lásky k létání a také lásce k vlasti mezi gene-
raci pilotů, kteří zásadním způsobem přispěli
k výchově celé řady letců, kteří v době II. světové
války v řadách polského, francouzského a britské-
ho letectva bojovali za naši svobodu. Velitel perutě
mu připsal do zápisníku letů: Výjimečný noční stí-
hací pilot, který odvedl excelentní práci u squad-
rony. V roce 1991 byl na základě morální a politic-
ké rehabilitace povýšen do hodnosti plukovníka
letectva in memoriam. Plynně se domluvil polsky,
rusky, německy a anglicky. Měl ženu a dvě děti,
když odcházel tak dětem nebylo ani 8 let.“

Letošní květnové oslavy zaměřily svou pozor-
nost také na doprovodný program pro ty nejmen-
ší. Pro děti z mateřských a základních škol byla
připravena divadelní představení se speciálními
nafukovacími loutkami. Divadlo Rolnička z Li-
berce nachystalo pro děti tematicky upravené
Medvědí pohádky. Pro zvědavé děti i ostatní při-
hlížející byla během celého dopoledne vystavena
historická vojenská technika, u které stáli muži
v historických vojenských uniformách. Současná
vojenská složka byla zastoupena ukázkou výstroje
aktivních záloh Armády České republiky, kterou
nám přímo z cvičení dovezl jeden z vojáků. O ná-
rodních hrdinech z našeho okolí přítomné také in-
formovaly cedulky, které si společně s kreativní
dílničkou připravilo Centrum pro rodinu Náruč. 

V Turnovû probûhl vzpomínkov˘
akt ke konci 2. svûtové války 
Turnov si připomněl pietním aktem konec druhé světové války, který se konal tradičně u pomníku
padlých ve Skálově ulici. 
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Dopolední program postupně gradoval s hu-

debním vystoupením žáků Základní umělecké
školy Turnov s dechovými nástroji. Jejich předsta-
vení předznamenalo vyvrcholení letošních květ-
nových oslav, kterým byl vzpomínkový pietní akt.
Oslavy Dne vítězství zahájil zpěv české státní
hymny a pokračoval uctěním památky padlým po-
ložením věnce a květin. 

Pietního vzpomínkového setkání se účastnilo
mnoho obyvatel Turnova. Mezi hosty byli vedle

vedení města i zastupitelé města a statutární ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje Hana
Maierová. 

Pozvání přijal i ředitel Krajského vojenského
velitelství Liberec plukovník Miloslav Brázda.
Svou květinou uctila památku také paní
Svatošová, která se každoročně účastní pietních
aktů za Konfederaci politických vězňů v Turnově.
Pietní akt byl ukončen slavnostní vojenskou ve-
čerkou v podání Jiřího Richtera.

Parkování v Turnovû 
ãekají zmûny
Od 1. června 2017 začne v Turnově platit naří-
zení, které zavádí změny týkající se parkování
po celém městě. 

Zastupitelé města schválili obecné zúžení roz-
sahu doby, kdy platí zpoplatněné parkování na ce-
lém území města Turnova. Od června je vybírán
poplatek na parkovištích od pondělí do pátku
v rozmezí 7.00 až 16.00 hodin a v sobotu od 8.00
do 11.00 hodin. „Čas placeného stání je stanoven
na dobu s největším provozem ve městě tak, aby
veřejné prostory ve frekventovaných částech ne-
byly využívány pro dlouhodobé parkování.“ uvedl
starosta města Tomáš Hocke. 

Od června bude zařazeno parkoviště U raka do
systému zpoplatněného parkování s cenou do
1 hodiny státní za 5 Kč a cenou 20 Kč za celý den.
Stejný tarif byl také nově nastaven v ulici Nádraž-
ní a Studentské. Zpoplatnění Nádražní ulice je
v úseku od Kudrnáčových hodin po prodejnu po-
travin Mlýn včetně vjezdu k terminálu u budovy
Drahstavu. Zpoplatnění Nádražní ulice bude plat-
né od fyzického umístění platebních automatů
s usazením příslušných dopravních značek. 

Bezplatné parkování ve městě zůstává podél
nádražní budovy a u terminálu, stejně jako v pro-
storu centrálního parkoviště Na Lukách a před
Sportovním a rekreačním areálem v Maškově za-
hradě. 

Zásadní změnou je také zlevnění parkovací kar-
ty z původních 12 000 Kč za rok na roční částku
3 000 Kč. Kromě změny ceny došlo také u parko-
vací karty k rozšíření její platnosti na tři vozidla.

Čísla tří poznávacích značek budou uvedena na
parkovací kartě, kterou vydává odbor dopravy
Městského úřadu Turnov. Na kartu mají nárok ob-
čané s trvalým bydlištěm v Turnově, dále občané
vlastnící nemovitost v Turnově a také všechny
podnikající subjekty se sídlem či provozovnou
v Turnově. S výjimkou náměstí mohou majitelé
platné parkovací karty parkovat na všech place-
ných parkovištích v majetku města Turnova.
Parkovací karta však nezaručuje přednostní právo
na parkování. 

Město Turnov se také připravuje na možnost
placení parkování pomocí SMS zpráv. Tato forma
placení bude možná až po uzavření smlouvy s vy-
braným dodavatelem. Časová poloha této mož-
nosti bude zveřejněna s dostatečným předstihem. 

Pfiijímáme návrhy na 
udûlení vyznamenání 
za rok 2017
Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umě-
lecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktiv-
ní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho
města? Do 30. června ji můžete navrhnout na
cenu obce, čestného občana nebo pro medaili
starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním přijí-
má Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje je
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena radě města. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství
u příležitosti státního svátku 28. října trvá od roku
2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

• Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili.
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Mûstsk˘ svátek 
pfiipomnûl odchod 
sovûtsk˘ch vojsk
Město Turnov si třetím rokem připomíná histo-
rickou událost, která významně přispěla k od-
chodu sovětských vojsk a vojenské techniky
z Československa. 

Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce 1990
odešla rudá armáda. Zastupitelé města proto od-
hlasovali 28. květen jako městský svátek, který by

měl tento významný den připomínat. Na městských
budovách a organizacích byly během turnovského
památného dne vyvěšeny vlajky města Turnova. 

Vyhlá‰ka na noãní 
klid v Turnovû
Zastupitelstvo města přidalo výjimky do obec-
ně závazné vyhlášky města o rušení nočního
klidu, jejíž platnost nabývá 20. května 2017.

Zákon stanoví noční klid jako pokojný stav, kdy
v přesně vymezené době od 22.00 do 6.00 hodin je
regulace přímo na úrovni zákona. Od roku 2016 je
jediným možným způsobem, jak zkrátit dobu noč-
ního klidu, obecně závazná vyhláška města, kde se
v textu přesně vyjmenují dny či období, které sta-
novenou dobu nočního klidu zkrátí.

Město Turnov sbíralo do konce března od oby-
vatel Turnova podněty na společenské akce, které
by svým pořádáním narušily dobu nočního klidu.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva byla upra-

vena obecně závazná vyhláška, která ve svém textu
stanoví 19 výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví
zákon. Přesné termíny včetně doby trvání akcí na-
leznete ve vyhlášce č. 3/2017, která je dostupná
v seznamu platných vyhlášek a nařízení města
Turnova nebo na úřední desce. 

Starosta zve obãany 
na dal‰í pravidelné 
setkání
Starosta města Tomáš Hocke zve občany Ko-
bylky, Dolánek a Bukoviny na diskusní setkání. 

Ve středu 7. června 2017 proběhne od 17.00 ho-
din v Domě přírody v Dolánkách u Turnova setkání
starosty s občany. Přijďte podiskutovat o téma-
tech, které vás v lokalitě trápí nejvíce a poslech-
nout si novinky nejen z radnice. Hlavními tématy
tohoto setkání bude cyklostezka Greenway Jizera,
požární nádrž na Kobylce a studie nivy Jizery. 

Letní část Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě zahajuje 1. června 2017 dru-
hou sezónu, která nabídne širokou škálu volnoča-
sových aktivit. 

V letní části areálu Maškovy zahrady se nachází
koupaliště s bazénem a vodními atrakcemi. Kro-
mě koupaliště je areál vybaven beach volejbalo-
vým hřištěm a pétanque. Pro aktivní odpočinek
a sportovní vyžití je připraveno víceúčelové spor-
tovní hřiště s umělou trávou, které je možné si
pronajmou i samostatně. Cena jedné hodiny pro-
nájmu hřiště je ve výši 150 Kč. 

Vnitřní areál koupaliště je otevřen od čtvrtka
1. června vždy ve všední den od 14.00 do 19.00 ho-
din a o víkendech od 9.00 do 19.00 hodin. Od 19.
června již bude provozní doba upravena a vstup
bude možný i ve všední dny od 9.00 do 19.00 ho-
din. Hlavní sezóna letního areálu je naplánovaná

od 23. června do 3. září 2017. Otevřeno bude den-
ně od 9.00 do 19.00 hodin a budou také vyhrazené
hodiny pro ranní a večerní plavání, které se budou
konat každé úterý a sobotu. Ranní plavání bude
možné od 7.30 do 8.30 hodin a večerní koupání

bude připraveno od 20.15 do 22.30 hodin. Vstu-
penky na odpolední koupání bude možné zakou-
pit od 16.00 hodin. S koncem hlavní sezóny bude
opět upravena provozní doba. Od 4. září bude
vstup do areálu možný ve všední dny od 14.00 do
19.00 hodin a o víkendech bude provozní doba za-
chována od 9.00 do 19.00 hodin. Předpokládané
ukončení koupací sezóny je 17. září 2017, avšak
termín bude upřesněn dle počasí. 

Po prvním roce provozu bylo v areálu rozšířeno
zázemí občerstvení, které bylo v parných dnech
loňského léta nedostačující. S prvními úpravami
se myslelo také na návštěvníky bruslařské stezky,
kteří si budou moci zakoupit občerstvení v okénku
směřující ven z areálu. Podrobné informace o ce-
nách vstupného i možnosti zakoupení předplace-
né čipové karty na vstup naleznete na webových
stránkách Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě. 

Koupali‰tû v Ma‰kovû zahradû zahájí sezónu
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

V pátek 21. dubna proběhl sportovní den pro 4. třídy,
který se zaměřil na představení pohybu a různých
sportů pro trávení volného času dětí aktivním
a zdravým způsobem. 

Všechny čtvrté ročníky turnovských základní škol
včetně ZŠ Mašov a ZŠ Zborovské se přemístily
místo výuky v lavicích na sportovní stanoviště ve
Skálově ulici. Unikátní sportovní událost s ná-
zvem Pohyb nás baví pořádal odbor školství, kul-
tury a sportu Městského úřadu v Turnově za pod-
pory TJ Turnov, TSC Turnov, AC Syner Turnov, TJ
Sokol a Sportinline Pavla Hlubučka. Akce na pod-

poru aktivního životního stylu proběhl v tomto
formátu již druhým rokem.

Děti měly po celé dopoledne k dispozici několik
sportovních stanovišť, na kterých se v pravidel-
ných intervalech střídaly. V prostorách haly TJ
Turnov si žáci vyzkoušeli házenou, florbal a in-line
bruslení. V patře u sportbaru bylo na žíněnkách
připravené judo, které představili úspěšní repre-
zentanti Turnova a jejich trenéři. Další prostory
TJ Turnov byly využity k atletickým disciplínám,
kde si děti prověřily své schopnosti na překážkové
dráze nebo ve skoku dalekém. Sokolovna sloužila
pro gymnastiku a stolní tenis.

Sportovní den dûtem ukázal, Ïe pohyb je zábava

Putování po 
památkách 2017
Dne 11. 5. 2017 proběhla akce „Putování po pa-
mátkách“. Připravuje ji každoročně Městský úřad
Turnov – Odbor školství, kultury a sportu pro
žáky čtvrtých tříd turnovských základních škol.

Akce se koná dvakrát ročně – na jaře při příleži-
tosti Dne památek a na podzim k EHD – Dnům
evropského dědictví. Žáci se během putování se-
znamují formou prohlídky a výkladu s jednotlivý-
mi památkami (židovskou synagogou, turnovský-
mi kostely, Dlaskovým statkem v Dolánkách) i se
životem dravých ptáků (ukázka jejich létání se ko-
ná v Rývových sadech). 

Poté, co dostanou výklad na každém stanovišti,
vyplňují vědomostní kvíz. V závěru akce jsou
všechny odpovědi vyhodnocovány pracovníky od-
boru na posledním stanovišti – na Dlaskově stat-
ku. V rámci každé třídy je poté vyhodnoceno nej-
lepší družstvo, které za své znalosti obdrží ceny.
Pro všechny zúčastněné je pak připraven malý dá-
rek a všichni mají zajištěny i grilované buřty a pití.

Jako každým rokem se akce vydařila, počasí
všem zúčastněným přálo a žáci i jejich paní učitel-
ky odcházely spokojené. Alena Růžičková

MÛj projekt pro 
Turnov 2017 má 
svého vítûze
Obyvatelé města Turnova se mohli v letošním
roce poprvé zapojit do rozhodování o využití
části rozpočtu na realizaci konkrétního projek-
tu a veřejným hlasováním zvolili svého favorita. 

Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2016 a do března se přihlásilo pět projektů
pro vybudování či zvelebení veřejně přístupného
místa. Všechny přijaté projekty byly formálně
zkontrolovány a veřejně představeny. Po dobu mě-
síce dubna mohli obyvatelé hlasovat na webových
stránkách města Turnova pro projekt, který je nej-
více zaujal. 

Ukázkou, že o rozhodování o projektech byl
mezi obyvateli zájem, svědčí množství hlasujících.
O osudu projektů hlasovalo více jak 3 000 obyva-

tel. Všechny projekty mezi sebou bojovaly do po-
sledního dne ukončení hlasování. Vítězný projekt
obdržel 1 913 hlasů a díky nim bude realizována
úprava dětského hřiště v hodnotě 200 000 Kč.
Doplnění herních prvků na hřišti pro malé děti
v Dělnické ulici bude uskutečněno ještě do konce
tohoto roku. 

Kompletní v˘sledky hlasování
Projekt Poãet pfiijat˘ch Celkovû získané 

hlasÛ mnoÏství 
hlasÛ (%)

Turnov chce tfiídit tetrapak 152 5 %
Dûtské hfii‰tû v ulici Dûlnická 1 913 61 %
Venkovní hfii‰tû pro v‰echny generace 
v klidové zónû v Dolánkách u Turnova 615 20 %
Discgolfové hfii‰tû Dolánky u Turnova 298 10 %
Venkovní posilovna pro vefiejnost 
– workout na atletickém 
stadionu v Turnovû 147 5 %

Všem velice děkujeme za účast na rozhodování
a budeme se těšit na další skvělé nápady, kterými
společně pozvedneme naše okolí.
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Úspûch turnovsk˘ch 
judistek
Netradiční využití našel o víkendu 13.–14. květ-
na zimní stadion Ludvíka Koška. Odehrály se
zde totiž prestižní judistické závody – Mistrov-
ství republiky družstev. 

Téměř 30 družstev v kategoriích žen, doroste-
nek a starších žáků a žákyň poprvé prověřilo no-
vou možnost využití zimního stadionu. Organi-
zace i vzájemná spolupráce klapla na výbornou, za
což patří díky všem pořadatelům i zaměstnancům
areálu Maškových zahrad.

Turnovské dívky vybojovaly v konkurenci, která
je rok od roku vyšší, skvělé třetí místo a získaly tak
pro Turnov bronz hned ve dvou kategoriích – star-
ších žákyň a dorostenek.

Jan Zárybnický, TSC Judo Turnov

V matefisk˘ch ‰kolách
se podporuje 
zdravûj‰í stravování
Odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov upořádal již třetí ročník vzdělá-
vacího školení s názvem Skutečně zdravá škola. 

Ve středu 26. dubna 2017 se v prostorách školní
jídelny Waldorfské mateřské školy uskutečnil in-
formačně vzdělávací seminář o zdravém stravování
dětí. Pracovníci školních kuchyní z turnovských
mateřských škol se připojili k dalším kuchařkám
v Turnově, které pokračují ve snaze zlepšit kvalitu
stravování ve školním prostředí. Domácí a školní
prostředí se odráží na stravovacích návycích dětí
a jejich pozdější volbě vybrat si v životě zdravé
a kvalitní potraviny. Dlouhodobým cílem projektu

je tak zlepšit kvalitu stravování, a tím pozitivně
působit na zdraví dětí a celé společnosti. 

V letošním roce byl kladen důraz hlavně na po-
skytování chutných a zdravých jídel v mateřských
školách. Semináře se zúčastnily kuchařky z MŠ
Jana Palacha, MŠ Bezručova, MŠ Alešova a také
Waldorfské mateřské školy, kde se přímo vařilo.
Vzdělávací kurz probíhal formou praktických uká-
zek nových receptů s využitím ingrediencí, který-
mi jsou například cizrna, jáhly nebo červená řepa.
Všichni přítomní se během semináře zapojili do
příprav pokrmů, kterými byla cizrna na paprice,
cizrnová pomazánka, jáhlové knedlíky plněné
Tempehem nebo salát z červené řepy. Nejen tyto
recepty na konci společně ochutnali a zhodnotili.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Největší akce pro děti a mládež v regionu ukončí
dlouhé období, kdy městský park procházel pouze
drobnými úpravami. Během léta Město Turnov
plánuje velkou rekonstrukci prostoru s vybudová-
ním nového dětského hřiště. Přijďte se v sobotu
10. června odpoledne rozloučit se starým parkem
a jeho symbolem, betonovou průlezkou, kterou si
na rozloučenou netradičně vyzdobíme.

Dětský den organizuje již potřetí Středisko volné-
ho času Žlutá ponorka Turnov za účasti patnácti
místních spolků a organizací pracujících s mláde-
ží. Na různých stanovištích tak možná poznají dě-
ti své vedoucí, trenéry nebo učitele. Akci podporu-
je více než desítka firem nebo živnostníků, i proto
může být veškerý program zdarma. 

A co nás tedy v sobotu po 14té hodině v parku
čeká? Z pestrých názvů stanovišť vyberu napří-

klad sokolskou gymnastiku, judistický „Krpálkův“
koutek, farmářský či geologický koutek, skaut-
skou lukostřelbu nebo šerm s bezpečnými zbraně-
mi skupiny Corvus Mortem. Mohl bych jmenovat
dál, ale uvedu ještě příklady největších lákadel,
kterými tradičně bývají velké nafukovací atrakce
všeho druhu, jízda na šlapacích čtyřkolkách nebo

ukázky těžké techniky. Letos bude i farmářská mi-
ni zoo, promítání sférického kina a na závěr vše
vyvrcholí v závějích hasičské pěny, takže rodičům
doporučujeme vzít dětem náhradní suché oblečení.

Předem děkujeme sponzorům akce, bez jejichž
pomoci bychom nemohli uskutečnit takto pestrý
program s množstvím atrakcí. Navíc děti, které
obejdou alespoň polovinu připravených stanovišť,
obdrží dárečky. Záštitu nad turnovským dnem dě-
tí převzal člen Rady Libereckého kraje Mgr. Petr
Tulpa, kterému taktéž děkujeme za finanční podpo-
ru. Zároveň děkujeme i našemu zřizovateli Městu
Turnov, které se letos významně na akci podílí. 

Společně s vámi doufáme v příjemné letní počasí
a těšíme se na aktivně strávené odpoledne, které
začne již v 14.00 hodin. Další podrobnosti o akci
naleznete na webu www.zlutaponorka.turnov.cz

Tomáš Zakouřil, Žlutá ponorka Turnov

Dnem dûtí s Ponorkou se rozlouãíme s parkem 



Zmûny v registru 
vozidel od 1. ãervna
provedete na 
jakémkoliv úfiadû
Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zá-
kona o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích, díky které budou moci ma-
jitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony
v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s roz-
šířenou působností. Doposud bylo nutné chodit
na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. 

Mezi nejčastější úkony prováděné v registru
vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele
registrovaného vozidla, registrace nového či do-
vezeného vozidla, umístění vozidla do depozitu,
nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost
o registrační značku na přání. Nově již nebude
nutné chodit kvůli těmto úkonům na úřad v místě
bydliště, ale bude možné je provést na jakémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu
na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.

V případě umístění vozidla do depozitu je mož-
né toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na
stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při
umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává
úřadu registrační značky, které zde zůstávají ulo-
žené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do

provozu. Stejná situace nastává i v případě podání
žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na ja-
kémkoliv úřadě, samotné značky ale budou ná-
sledně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Abyste se vyhnuli při návštěvě úřadu frontám,
doporučujeme využít, v případě, že daný úřad tuto
možnost nabízí, online objednání na přesný čas.
Mapu všech úřadů obcí s rozšířenou působností,
na které si můžete vyhledat pro vás nejvhodnější
místo k návštěvě, naleznete na webových strán-
kách Ministerstva dopravy České republiky. 

TZ Ministerstvo dopravy

Nejlep‰í sportovci 
za rok 2016 se se‰li 
na turnovské radnici
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhlo na turnov-
ské radnici ocenění nejlepších sportovců a me-
dailistů za rok 2016, kteří obdrželi od města pe-
něžitý dar. 

V úvodu přítomné přivítala místostarostka Jana
Svobodová, která vyzdvihla výkony sportovců
a představila jednotlivé úspěchy z mistrovství
Evropy i světa. Starosta města Tomáš Hocke ho-
vořil o sportovcích jako o vzoru pro děti, které jsou
svědky naplňování sportovních snů. Ve svém pro-
slovu starosta také popřál sportovcům, aby je

sport i nadále bavil a vydržel jim dobrý zdravotní
stav. Vedení města také těší, že sportovci hrdě no-
sí znak města na svých sportovních dresech, čímž
působí jako velvyslanci města v odvětví sportu.

Přítomen byl i předseda TJ Turnov Pavel Sva-
toš, který uzavřel krátkým proslovem neformální
diskusi i celé setkání. Jména všech oceněných
sportovců naleznete na webových stránkách měs-
ta Turnova. 
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ãtvrtek 29. ãervna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

V sobotu 29. dubna 2017 proběhl již 14. ročník
akce Český ráj dětem, kterým se na Turnovsku za-
hajuje turistická sezóna. 

Akce se poprvé odehrávala přímo v Turnově. Start
i cíl pochodu byl ve Sportovně rekreačním areálu
Maškova zahrada. Z areálu vedla trasa přes želez-
niční most údolím Nudvojovic po cyklotrase do
Přepeř a Modřišic, kde se cesta před vesnicí stoči-
la po hrázi zpátky k Turnovu. Příjemnou cestu ve-
doucí údolím řeky Jizery plnou jarních květů
a rozkvetlých stromů absolvovali někteří účastníci
i na kolech a koloběžkách. Na trase bylo připrave-

no 30 všetečných otázek a zároveň se účastníci set-
kávali s postavami z českorajských pověstí. Na tra-
se čekal obr Dráb s Aničkou, Černý rytíř se Svata-
vou, Bílá paní z Kumburka, dvě hádavé šlechtičny

Baba a Panna z Trosek či postilion. U postaviček
plnily děti zajímavé úkoly. Měly poznat, jakou bar-
vu má rubínové sklo, říci, kdo hlídá studánku pod
zámkem Humprechtem. Čertům pomáhaly stavět
ze šišek jičínský Zebín, u vodníků chytit rybičku či
u skřítků Pelíška se Zvoníčkem poznávat rostlinky.

Poděkování patří všem více než 2 000 účastní-
kům akce, které neodradilo letošní počasí a akce
se zúčastnili. Poděkování patří všem spolupracov-
níkům a partnerům akce, bez nichž by pořádání
akce v tomto rozsahu nebylo možné. 

Celý článek a podrobné informace naleznete na
webových stránkách města Turnova.

âesk˘ ráj dûtem zahájil turistickou sezónu 2017
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