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Vážení čtenáři,
každého z nás to nejspíš alespoň jednou v životě

potká. Někdy k tomu rozhodnutí tlačí jen jakési
vnitřní nutkání, jindy pragmatické vnější okolnos-
ti, dost často se jedná o kombinaci obojího. Ale ur-
čitě každý někdy dojde k přesvědčení, že je na čase
něco změnit. A časopis Hlasy a ohlasy Turnovska,
potažmo nás, kdo jej připravujeme a vydáváme, to
potkalo teď… Ono to ale vůbec nebylo tak náhlé,
jak to možná vypadá. Naopak: Cesta ke změně byla
klikatá, trvala dlouho, hodně jsme o ní přemýšleli.
Nejprve jsme o ní mluvili jen mezi sebou tady
v Kulturním centru, pak jsme se začali ptát na ná-
zor členů dozorčí rady a nakonec i valné hromady
společnosti a všichni s námi souhlasili… A tak
vám v tuto chvíli mohu oznámit, že počínaje záři-
jovým číslem už časopis nebude distribuován pro-

střednictvím České pošty. To znamená, že už jej
nenajdete ve svých poštovních schránkách, ale
bude k mání na vybraných distribučních místech.
Jejich seznam ještě ladíme, ale nebojte se, určitě
jich bude dost a určitě budou v blízkosti vašich do-
movů, zaměstnání či na trase vašich pravidelných
cest. Předpokládám, že kompletní seznam těchto
distribučních míst vám představíme v letním čísle
časopisu. 

Nic se naopak nemění na obsahu ani rozsahu
časopisu a ani na tom, že i nadále bude zdarma.
Stále v něm budete nacházet kompletní program
Kulturního centra Turnov, servis v podobě infor-
mací o akcích a činnosti řady dalších turnovských
organizací a spolků. A samozřejmě též pravidel-
ných šest stran zpráv z turnovské radnice.

David Pešek

Pozor, technické hlá‰ení

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
sobota 1. ãervna

14.30 – KINO SFÉRA
MrÀouskové 2: 
Daleko od domova
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

18.00 – ZÁMEK SYCHROV
Recitál
Jaroslava Svûceného
a Karolíny Îmolíkové
Dvořákův Turnov a Sychrov

200 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Máma
horor/thriller

130 Kč / 115 Kč

nedûle 2. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
MrÀouskové 2:
Daleko od domova
rodinný/dobrodružný

130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Pokémon:
Detektiv Pikachu
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

úter˘ 4. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Závûreãn˘ koncert
ZU· Turnov

50 Kč / žáci školy zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Stfiídavá péãe
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stfieda 5. ãervna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Závûreãn˘ koncert
ZU· Turnov

50 Kč / žáci školy zdarma

18.00 – KINO SFÉRA
Pjér la ·é’z:
Otcové a dcery
komponovaný pořad

290 Kč

ãtvrtek 6. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Co jsme komu
zase udûlali?
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.00 – KAVÁRNA KUS
Písniãky Napfiíã:
Ondfiej Halama a Duo Nika
koncert

v předprodeji 80 Kč /
na místě 100 Kč / studenti 50 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
X-Men: Dark Phoenix
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

pátek 7. ãervna
17.00 – KINO SFÉRA
Aladin
dobrodružný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

18.00 – STARÉ ÎELEZNIâNÍ DEPO âD
iMuza: B˘t Medea
hudebně divadelní drama

120 Kč / senioři 50 Kč /
studenti 50 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
X-Men: Dark Phoenix 3D
akční/dobrodružný

160 Kč / 145 Kč

sobota 8. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Psí poslání 2
rodinný 140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Godzilla II Král monster
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

nedûle 9. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Psí poslání 2
rodinný

140 Kč / 125 Kč 

17.00 – KINO SFÉRA
X-Men: Dark Phoenix
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

úter˘ 11. ãervna
20.15 – KINO SFÉRA
Romeo a Julie
Umění v kině / přímý přenos baletu

250 Kč

stfieda 12. ãervna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Recitál Leo‰e âepického,
Michala KaÀky
a Tomá‰e Ví‰ka
Dvořákův Turnov a Sychrov

100 Kč

ãtvrtek 13. ãervna
10.00 – KINO SFÉRA
Îeny v bûhu
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Recitál Romana Janála
Dvořákův Turnov a Sychrov

100 KčDark Phoenix pfiivede na plátno kina Sféra jeden z nejznámûj‰ích pfiíbûhÛ s X-Meny.
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19.30 – KINO SFÉRA
MuÏi v ãerném:
Globální hrozba
komedie/akční

140 Kč / 125 Kč

pátek 14. ãervna
17.00 – KINO SFÉRA
Rocketman
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
MuÏi v ãerném: Globální
hrozba 3D
komedie/akční

160 Kč / 145 Kč

sobota 15. ãervna
8.30 – FOYER KC
Burza sbûratelÛ

14.30 – KINO SFÉRA
Psí poslání 2
rodinný

140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Spitfire
dokumentární/válečný

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
X-Men: Dark Phoenix
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč

nedûle 16. ãervna
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný

150 Kč / 135 Kč
– Dětské odpoledne (předpremiéra)

17.00 – KINO SFÉRA
Prado: Sbírka plná divÛ
dokumentární

130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
MuÏi v ãerném:
Globální hrozba
komedie/akční 140 Kč / 125 Kč

úter˘ 18. ãervna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Vandráci Vagamundos
cestopis

280 Kč

22.00 – LETNÍ KINO
V‰ichni to vûdí
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stfieda 19. ãervna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Slavnost abecedy a ãtení
tradiční slavnostní předání knížek
pro prvňáčky

22.00 – LETNÍ KINO
Bohemian Rhapsody
životopisný/hudební

120 Kč / 105 Kč

ãtvrtek 20. ãervna
8.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 

Kocour v botách
představení pro MŠ 50 Kč

10.00 – KINO SFÉRA
Léto s gentlemanem
komedie/romantický

60 Kč – Kino nejen pro seniory

22.00 – LETNÍ KINO
Îeny v bûhu
komedie 120 Kč / 105 Kč

pátek 21. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

sobota 22. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

nedûle 23. ãervna 
22.00 – LETNÍ KINO
Podfukáfiky
komedie

130 Kč / 115 Kč

pondûlí 24. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Trabantem tam
a zase zpátky
dokumentární/road movie

125 Kč / 105 Kč

úter˘ 25. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Tlumoãník
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč

stfieda 26. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Annabelle 3
horor

140 Kč / 125 Kč – Předpremiéra

ãtvrtek 27. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Yesterday
komedie/hudební 140 Kč / 125 Kč

pátek 28. ãervna
18.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Funkin’ Turnov 2019
hudební festival
v předprodeji 230 Kč /na místě 280 Kč

/ děti do 15 let zdarma

22.00 – LETNÍ KINO
Aladin
dobrodružný/rodinný

130 Kč / 115 Kč /
60 Kč děti s vyznamenáním

sobota 29. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Jak vycviãit draka 3
animovaný/dobrodružný

130 Kč / 115 Kč /
60 Kč děti s vyznamenáním

nedûle 30. ãervna
22.00 – LETNÍ KINO
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč
Promítání v letním kinû zahájíme také hudebním hitem Bohemian Rhapsody. 
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MP mládeÏi pfiístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepfiístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepfiístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu.

so 1. 6. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 2. 6. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

rodinn˘/dobrodruÏn˘,
Fr./âína, 2018, 92 min., MP

MrÀouskové 2:
Daleko

od domova
Karibské dobrodruÏství

malé beru‰ky.

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

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

Co jsme
komu zase
udûlali?

Na francouzské rodiãe ãekají
dal‰í nemilá pfiekvapení.

so 8. 6. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 9. 6. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 15. 6. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

rodinn˘, USA, 2019,
108 min., MP, dabing

Psí poslání 2

Nûkterá pfiátelství jsou vûãná,
ta zvífiecí obzvlá‰È.

so 1. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 2. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 8. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

ne 9. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 14. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

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

Rocketman

so 1. 6. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

horor/thriller, USA, 2019,
100 min., 15+, titulky

Máma

Ze skvûlého mejdanu
se stává noãní mÛra.

ne 2. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA/Jap.,
2019, 104 min., MP, dabing

Pokémon:
Detektiv
Pikachu

První hran˘ film
s nejslavnûj‰ím Pokémonem!

út 4. 6. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Fr., 2017, 93 min.,
15+, titulky

Stfiídavá
péãe

StupÀující konflikt mezi rozveden˘mi
rodiãi ohlednû stfiídavé péãe.

FK

Îivotní pfiíbûh hudební legendy Eltona Johna.

2D pá 7. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
LK: pá 28. 6. – 22.00 / 130 Kã / 115 Kã / 60 Kã dûti s vyznamenáním

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA, 2019, 128 min., MP, dabing

Aladin

Slavn˘ pfiíbûh studia Disney v novém zpracování.

2D titulky ãt 6. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 7. 6. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing ne 9. 6. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
2D dabing so 15. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2019, 114 min., 12+

X-Men: Dark Phoenix

Nejmocnûj‰í nepfiítel pochází z vlastních fiad.
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– v ãervnu promítáme od 22.00 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní). Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pfiedloÏení studentského prÛkazu (napfiíklad ISIC).

ne 16. 6. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
dûti, studenti, seniofii

dokumentární, It., 2019,
90 min., 12+, titulky

Prado:
Sbírka

plná divÛ
Dokument o slavném

‰panûlském Museo del Prado.

LK: út 18. 6. – 22.00 /
100 Kã / 80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/thriller, ·p./Fr./It.,
2018, 132 min., 12+, titulky

V‰ichni
to vûdí

Penelópe Cruz a Javier Bardem
v roli dávn˘ch milencÛ.

LK: st 19. 6. – 22.00 /
120 Kã / 105 Kã

Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA,
2018, 134 min., 12+, titulky

Bohemian
Rhapsody

Fenomenální pfiíbûh skupiny
Queen také v letním kinû!

ãt 20. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

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

Léto s
gentlemanem

Jaromír Hanzlík jako ‰armantní
gentleman v nové komedii.

FK

so 8. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã 

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 132 min., 12+, titulky

Godzilla II
Král monster

Kultovní monstrum
se vrací s druh˘m dílem.

út 11. 6. – 20.15 / 250 Kã

balet, VB, 2019,
185 min., MP

Romeo
a Julie

Pfiím˘ pfienos slavného baletu
z Lond˘na.

ãt 13. 6. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
LK: ãt 20. 6. – 22.00 /

120 Kã / 105 Kã

komedie, âR, 2019,
93 min., MP

Îeny v bûhu

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

so 15. 6. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

dokumentární/váleãn˘, VB,
2018, 99 min., 12+, titulky

Spitfire

Dokument o legendárním
britském stíhacím letounu.

2D titulky ãt 13. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dabing pá 14. 6. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dabing ne 16. 6. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

komedie/akãní, USA, 2019, 12+

MuÏi v ãerném:
Globální hrozba

Svût se sám nezachrání.

2D ne 16. 6. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
Dûtské odpoledne – Pfiedpremiéra

LK: pá 21. 6. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã
LK: so 22. 6. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã
LK: ne 30. 6. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA, 2019, 86 min., MP, dabing

Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2

Pokraãování pfiíbûhu na‰ich ãtyfinoh˘ch mazlíãkÛ.

BALET

LETNÍ KINO LETNÍ KINO

LETNÍ KINO
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Nepfiehlédnûte v programu
Letní kino zahajuje promítání
V pořadí již sedmá digitální sezóna turnovského
letního kina začne v úterý 18. června a potrvá až
do konce srpna. Mezi největší lákadla této sezóny
bude patřit nové zpracování slavného Lvího krále,
závěrečný díl série Toy Story: Příběh hraček nebo
třeba nejnovější film režisérské ikony Quentina
Tarantina. Prostor ale dostanou také populární filmy
posledních měsíců, mezi kterými hned v červnu
nebudou chybět Ženy v běhu nebo Bohemian
Rhapsody.

Konec ãervna v kinû patfií dûtem
Ještě než dorazí tolik vytoužené letní prázdniny,
čeká na všechny děti hned několik zajímavých ak-
cí v turnovských kinech!

V neděli 16. června pořádáme v kině Sféra Dětské
odpoledne s předpremiérou očekávaného Tajného
života mazlíčků 2. Na děti bude v kině čekat také vý-
tvarná dílnička, kde proběhne soutěž o hezké dárky.

Tím to ale nekončí, také letos se totiž pilní žáci
v letním kině po předložení vysvědčení s vyzname-
náním (nebo jeho kopie) dočkají výrazně levnější-
ho vstupného. Tento rok máme připravený v pátek
28. června nový dobrodružný příběh Aladin o dži-
novi a kouzelné lampě od studia Disney a zároveň
v sobotu 29. června zakončení nejoblíbenější ani-
mované trilogie posledních let Jak vycvičit draka 3.

Rocketman
Dexter Fletcher, který spolurežíroval fenomén
Bohemian Rhapsody, přichází s životopisným
snímkem o další hudební legendě! Film Rocket-
man nám odhalí, jak se z původně nenápadného
Reginalda Dwighta stal ikonický Elton John.

X-Men: Dark Phoenix
Nejmocnější nepřítel pochází z vlastních řad.
O tom se přesvědčí Profesor X, Magneto a další
mutanti, když se budou muset postavit kamarád-
ce Jean Grey, ze které se postupně stává extrémně
mocný Dark Phoenix. 

MuÏi v ãerném: Globální hrozba
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před
šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodruž-
ství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení –
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů
v černém.

LK: ne 23. 6. – 22.00 /
130 Kã / 115 Kã

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

Podfukáfiky

Anne Hathaway a Rebel Wilson
v roli dvou podvodnic.

LK: po 24. 6. – 22.00 /
120 Kã / 105 Kã

dokumentární/road movie,
âR, 2019, 105 min., 12+

Trabantem
tam a zase

zpátky
Nejnovûj‰í v˘prava „Ïlutého cirkusu“

Dana Pfiibánû.

LK: út 25. 6. – 22.00 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, Svk./âR
/Rak., 2018, 113 min., 12+

Tlumoãník

Jifií Menzel cestuje napfiíã Slovenskem
a hledá pravdu o minulosti.

LK: st 26. 6. – 22.00 /
140 Kã / 125 Kã – Pfiedpremiéra

horor, USA, 2019,
15+, titulky

Annabelle 3

Pokraãování dûsivého pfiíbûhu
prokleté panenky.

FK

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO

LK: ãt 27. 6. – 22:00 /
140 Kã / 125 Kã

komedie/hudební, VB,
2019, 117 min., MP, titulky

Yesterday

V‰ichni zapomnûli na Beatles.
V‰ichni kromû Jacka.

LK: so 29. 6. – 22.00 /
130 Kã / 115 Kã /

60 Kã dûti s vyznamenáním

animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 104 min., MP, dabing

Jak vycviãit
draka 3

·kyÈák a Bezzubka se vrací
v dal‰ím dobrodruÏství!

LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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hudební pozvánky

âervnové Písniãky Napfiíã zazpívá Pranic a Duo Nika
V červnovém pořadu „Písničky Napříč“ budou
hosty Ondřeje Halamy a jeho skupiny Pranic dvě
mladé turnovské gymnazistky Veronika Rubášová
a Nikola Domácí, vystupující pod názvem Duo
Nika.

Duo Nika vzniklo v roce 2017. Děvčata o sobě pí-
ší: „Chodíme na gymnázium v Turnově, kde má-
me také divadelní soubor Rendez-Vous. Hudba
i divadlo nás moc baví a jsme rády za každou pří-
ležitost, kdy můžeme dělat svými vystoupeními
radost sobě i veřejnosti. Žánrově se naše hudba
zařadit asi nedá. Prostě hrajeme to, co se nám lí-
bí.“ Na svém kontě mají vedle účinkování na ně-
kterých festivalech také ocenění z Porty.

Hudební skupinu Pranic tvoří dnes tři muzikanti.
Jeden žije v Kladně, jeden v Praze a jeden v Tur-
nově. Na hudební scéně se skupina s tímto ná-

zvem pohybuje už patnáct let. Začínala jako čtyř-
členná a později dokonce pětičlenná sestava.
Dnes skupinu tvoří Ondřej Halama, kytarista,
zpěvák, kapelník a autor většiny písní, které má
kapela v repertoáru, Petr Brabec, hráč na kontra-
bas a akordeonista Oto Havle.

Funkin’ Turnov 2019
Celý Turnov a jeho nejbližší okolí už téměř rok ne-
trpělivě vyhlíží další ročník festivalu, který nemá
v republice obdoby. Čekání na Funkin’ Turnov
2019 skončí 28. června! A jako vždy pořadatelé
z domovské kapely Funk Corporation nenechali
nic náhodě a přivedli na pódium u Kulturního
centra Střelnice ty nejlepší, které současná funk-
soul-r’n’b scéna nabízí. 

Letos se navíc představí nejen česká scéna. Svůj
comeback totiž v srdci Českého ráje oslaví United
Flavour se španělskou frontmankou Sista Carmen
v čele. Skvadra, servírující už dvanáct let mix reg-
gae, hip-hopu a world music, představí svůj nový
singl. Vycházející generaci elektronického pop-
funku reprezentuje Sofian Medjmedj, jenž se pro-
slavil spoluprací s Benem Cristovao a Lazer
Vikingem, a nabídne před Střelnicí svůj pohled na
melodické písně podbarvené analogovými beaty. 

Celý festival pak odstartuje trojice Foxy Mama
inspirovaná zvukem 60. a 70. let, aktuálně dobý-
vající pražská klubová pódia. Nemůžou chybět ani
téměř domácí, a přesto ještě stále dosti albánští
Hitfakers, kteří před svoji početnou crew turnov-
ských fans přijedou představit nový, více elektro-
nický sound. A když k tomu všemu připojíme do-
mácí Funk Corporation, program je kompletní.
Přes celý region rozkročená soulová úderka přivá-
ží letos playlist, ukazující, jak by vypadaly hudeb-
ní dějiny, pokud by všichni hráli funk!

Nenechte si ujít jediný čistě funky festival v Čes-
ké republice, který od 18 hodin ukončí školní rok
v pátek 28. června!

pátek 28. ãervna od 18 hodin
Funkin’ Turnov 2019 
hudební festival
pfied KC Stfielnice
v pfiedprodeji 230 Kã / 280 Kã na místû / dûti do 15 let zdarma

ãtvrtek 6. ãervna od 19 hodin
Písniãky Napfiíã: Ondfiej Halama
a Pranic a Duo Nika 
koncert
kulturní kavárna KUS
v pfiedprodeji 80 Kã / na místû 100 Kã / studenti 50 Kã

Duo Nika

Foxy Mama

Hitfakers
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DvofiákÛv Turnov a Sychrov

Pfiedstavujeme leto‰ní DvofiákÛv Turnov a Sychrov
Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční
připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém
ráji. Letos se chystá již 64. ročník, který opět v pů-
vodním duchu pořádá Spolek přátel hudebního
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Festival bude letos slavnostně zahájen v sobotu
1. června recitálem Jaroslava Svěceného a Karolí-
ny Žmolíkové. Třetím účinkujícím zahajujícího
večera bude klavíristka Ludmila Juránková. Na
programu budou samozřejmě díla Antonína
Dvořáka, ale také Johannesa Brahmse, Josefa
Suka či Franze Schuberta. Koncert v zámecké ga-
lerii Státního zámku Sychrov začne v 18 hodin.

V úterý 11. června můžete v semilském Kultur-
ním centru Golf navštívit koncert Zámeckého sa-
xofonového kvarteta Josefa Žemličky. Zakladatel,
saxofonista Josef Žemlička vede dechové uskupení
a „dvorní kapelu zámku Vinařice“ od roku 2005.
V podání kvarteta ve složení Josef Žemlička,
Vladimír Vlášek, Milan Červinka a Roman Fojtí-
ček zazní skladby autorů, jako jsou Luigi Bocche-
rini, Antonín Dvořák, George Gershwin a další.

Středeční večer 12. června bude v turnovském
divadle patřit recitálu Leoše Čepického (housle),
Michala Kaňky (violoncello) a Tomáše Víška (kla-
vír) a čtvrtek 13. června poté recitálu barytonisty
Romana Janála, kterého na klavír doprovodí
Martin Levický.

Před recitálem Evy Bublové a Jana Pohořalého,
který se uskuteční v Kostele sv. Jakuba Většího
v Železném Brodě v neděli 16. června, proběhne
závěrečný koncert frekventantů Interpretační hu-
dební dílny mladých. Závěrečným koncertem bude
koncert v Podještědském muzeu v Českém Dubu,
na kterém opět vystoupí Zámecké saxofonové
kvarteto Josefa Žemličky.

Interpretaãní hudební dílny slaví
20. v˘roãí!
V roce 2000 oživili pořadatelé festival Dvořákův
Turnov a Sychrov myšlenkou pořádat interpretač-
ní hudební dílnu mladých. Hlavní ideou bylo u-
spořádat setkání, která by se jinak pravděpodobně
neuskutečnila. Hudebních dílen a workshopů je
sice v České republice mnoho, ale jen nepatrná
skupina mladých začínajících muzikantů má
možnost tyto dílny či kurzy, zpravidla určené kon-
zervatoristům, profesionálům či pokročilejším a-
matérům, navštěvovat, a zažít tak možnost přímé-
ho setkání s významnými interprety. Cílem byla
organizace dílen pro „nadšené obyčejné zuškové
děti“, aby i ony měly možnost zažít výuku, inter-
pretaci a umění „jinak“. Za uplynulých sedmnáct
ročníků dílny poctili svou přítomností a uměním
například Michyio Keiko, Jana Jonášová, Bohu-
slav Matoušek, Roman Janál, Zdena Kloubová,
Tomáš Víšek, Darina Zárubová, Leoš Čepický,
Slávka Pěchočová, Ivo Kahánek, Anna Hlaven-
ková, Jaroslav Šaroun a mnozí další. Letošní roč-
ník je jubilejní, dílna slaví své 20. výročí, a proto jí
budou v rámci festivalu věnovány hned dva slav-
nostní koncerty.

PROGRAM FESTIVALU

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

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

stfieda 12. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Recitál Leo‰e âepického, Michala
KaÀky a Tomá‰e Ví‰ka
Slavnostní koncert k 20. výročí Interpretační hu-
dební dílny mladých

pátek 14. ãervna od 19.30 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Recitál Romana Janála
Slavnostní koncert k 20. výročí Interpretační hu-
dební dílny mladých

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

nedûle 16. ãervna od 18 hodin 
Kostel sv. Jakuba Vût‰ího v Îelezném Brodû
Varhanní recitál Evy Bublové

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

Vstupenky budou k dostání vždy přímo před kon-
certem. KCT nezajišťuje jejich předprodej.

Pro další informace navštivte webové stránky
www.dvorakuvturnovasychrov.eu

Karolína Îmolíková Zámecké saxofonové kvarteto
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KCT informuje

Vandráci Vagamundos
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman
Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS –
tři měsíce vandrovali po střední Americe a o svém
putování vám budou vyprávět.

Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džung-
lí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes
varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vul-
kánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké
Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami,

foťáky a dronem. Nenechte si ujít cestopisný večer
s Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své
přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich ce-
stovatelsko-zábavného pořadu na Prima COOL.

úter˘ 18. ãervna od 19 hodin
Vandráci Vagamundos
cestopis
KC Stfielnice – Velk˘ sál 
280 Kã

PfiijíÏdí hlubinn˘ psychoterapeut Pjér la ·e’z
Nejen hlubinný psychoterapeut, ale také hudeb-
ník, spisovatel, člověk, který spolupracuje s Jaro-
slavem Duškem na představeních Čtyři dohody,
Pátá dohoda a Vizita, Pjér la Še’z přijíždí do
Turnova s pořadem Otcové a dcery. 

Pjér publikuje v oblasti psychologie a také provo-
zuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve
které doprovází své klienty na jejich cestě při hle-
dání a realizaci osobní svobody. V pořadu Otcové
a dcery naráží na věčné téma vztahů v rodině, kte-
ré nás determinují a ovlivňují celý život. Pokud

jsou tyto konstelace vědomé a láskyplné, může
náš život být šťastný a naplněný. Pokud ale ne, je-
ví se nám to často jako nepřekročitelná překážka,
kterou ale můžeme také chápat jako výzvu k vy-
kročení na cestu k daleko vědomějšímu životu.

stfieda 5. ãervna od 18 hodin
Pjér la ·e’z: Otcové a dcery
komponovan˘ pofiad
kino Sféra
290 Kã

Pfiedstavení O lásce nahradí Vysavaã
Studio DVA divadlo se omlouvá, ale Karel Roden
kvůli natáčení filmu v zahraničí nemůže odehrát
představení O Lásce plánované na 27. června
v Turnově. Představení se tím pádem ruší. 

Festival na Jizeře ale již nyní zná náhradu i termín.
Na začátku července tak přijede do turnovského
letního kina Bob Klepl s jedinečnou komediální
One man show z pera Patrika Hartla (Cave-
woman) Vysavač, která vám představí zamilova-
ného uklízeče nákupního centra. Pokud máte chuť
nechat si vysát každodenní starosti z hlavy, je tato
komedie právě pro vás! Zakoupené vstupenky zů-

stávají v platnosti, ale doporučujeme si je (bez-
platně) vyměnit na recepci KC. V případě, že vám
náhradní představení nevyhovuje, můžete je vrátit.

Program festivalu: 10. ãervence – Vysavač, 25. ãer-
vence – Cavewoman, 30. srpna – Jaroslav Uhlíř,
14. záfií – Michal Hrůza a Kapela Hrůzy.

stfieda 10. ãervence od 19.30 hodin
Vysavaã
Festival na Jizefie / divadelní pfiedstavení
letní kino Turnov
v pfiedprodeji 390 Kã / na místû 450 Kã
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KCT informuje

Ohlédnutí ZdeÀka Pilafie
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu
Zdeňka Pilaře. Výstava Ohlédnutí bude slavnostně
zahájena ve foyer KC Střelnice ve středu 5. června
v 17 hodin a potrvá do 6. července.

Zdeněk Pilař se narodil v dubnu roku 1944 v ne-
dalekých Jenišovicích a prožil zde prvních 25 let
svého života. S fotografováním začal již na základní
škole. Od roku 1969 žije v Turnově, v roce 1980 se
stal členem fotoklubu Safír, který v roce 1979 pod
novým vedením obnovil svou činnost. Rokem
1980 se rovněž datuje počátek jeho vážnější foto-
grafické tvorby. Stěžejním se stává zaměření na
krajinu a přírodu. V rámci svého působení ve foto-

klubu se svými pracemi pravidelně účastní klubo-
vých soutěží a mapových okruhů, uskutečnil ně-
kolik autorských výstav a svou práci prezentoval
i v zahraničí.

A proč tuto výstavu nazval „Ohlédnutí“? „Inu,
tři čtvrtě století putování životem, z něhož jsem
větší část prožil s fotoaparátem v ruce, je myslím
dostatečným důvodem na chvilku se zastavit,
ohlédnout se trošku zpět a pohledem na fotografie
v archivu si připomenout, co vše jsem prožil a vi-
děl a kam jsem postupně došel. Ona totiž právě
fotografie má jedinečnou schopnost zachytit
a uchovat navždy okamžiky, které už se nikdy
nebudou ve stejné podobě opakovat,“ vysvětluje
autor výstavy.

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:

ãtvrtek 6. ãervna 2019 – Písničky Napříč: Pranic
a Duo Nika (koncert) 80 Kč / studenti 50 Kč

úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč

úter˘ 18. ãervna 2019 – Vandráci Vagamundos
(cestopis) 280 Kč

pátek 28. ãervna 2019 – Funkin Turnov 2019
(hudební festival) 230 Kč

stfieda 10. ãervence 2019 – Vysavač 
(divadelní představení) 390 Kč

ãtvrtek 25. ãervence 2019 – Cavewoman
(divadelní představení) 390 Kč

sobota 24. srpna 2019 – Básníci ticha 2019
(hudební festival) 270 Kč / studenti 135 Kč

pátek 30. srpna 2019 – Jaroslav Uhlíř
(koncert) 400 Kč

sobota 14. záfií 2019 – Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
(koncert) 350 Kč

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice, tel.: 481 322 083, 733 668 128

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)

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

Zasílání novinek pfiímo 
na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první? Tak zare-
gistrujte svůj e-mail k odběru novinek!

Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami
a dalšími informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail
můžete na www.kcturnov.cz, kde stačí kliknout na
„novinky emailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“
a e-mailovou adresu zde vyplnit.

Sledujte nás také na instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.

Pfiedprodej vstupenek

Básníci ticha 2019 pfiedstaví i trio Chiki Liki Tu-a



ãerven 2019 | | 13

ohlasy

B˘t Medea
Srdečně vás zveme na předpremiéru autorské-
ho hudebně-divadelního psychologického dra-
matu Být Medea, která se bude konat v pátek
7. června od 18 hodin ve starém železničním
depu v Turnově. 

Drama je společným dílem německého scéná-
risty a divadelního režiséra Stephana Bestiera
a českého hudebního skladatele Martina Hyblera.
Představení symbolicky odkazuje k výročí začátku
II. sv. války a volně zpracovává téma emigrace,
střetu kultur i současné geopolitické situace. 

Představení proběhne v německém jazyce s čes-
kými titulky. Po představení následuje otevřená
diskuze s divadelním režisérem Stephanem
Bestierem. Večer uzavřeme odlehčenou jazzovou
hudební produkcí Martina Hyblera, Jany Kubán-
kové a německých hostů.

Akci organizuje umělecká iniciativa iMUZA za
podpory města Turnova a nadace B. J. Horáčka.

Více informací na imuza.cz.
Vstupné: dospělí 120 Kč / senioři 50 Kč / stu-

denti 50 Kč / děti zdarma

Koncert k letnímu slunovratu
Již tradiční koncert k letnímu slunovratu tur-
novského orchestru TOS a Martina Hyblera se
uskuteční v sobotu 15. června v 6 ráno na hradě
Vranov-Pantheon na Malé Skále. 

Můžete se těšit na díla A. Vivaldiho, A. Schnitt-
keho, W. A. Mozarta, M. Hyblera a dalších. Jako
hosté vstoupí flétnistka Melanie Matějka, kytaris-
ta Štěpán Matějka a houslistka Jana Kubánková.
V případě deštivého počasí se koncert uskuteční
v místní kapli. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z hudby při slunce východu!

Součástí akce je opět výtvarná dílna – malba
v otevřené krajině. Tentokrát se můžete těšit na
večerní malbu při slunce západu. Dílna se usku-
teční 14. června od 20.00 hodin na hradě Vranov-
-Pantheon na Malé Skále. 

Akce organizuje umělecká iniciativa iMUZA za
laskavé podpory města Turnova. Více na webu
imuza.cz. Vstupné na obě akce je dobrovolné.

Umûlecká iniciativa iMUZA

Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz 

Aktuální termíny
24.–28. června – Individualizace vzdělávání
v předškolním věku (akreditovaný seminář)

T-Centrum
Od září jsme pro vás připravili zbrusu nové kurzy
pro děti všech věkových kategorií:
Metoda dobrého startu (MDS) – rozvoj psycho-
motoriky a řeči pro předškoláky
Hravá robotika pro nejmenší – základy robotiky
se stavebnicí Lego WeDo pro 1. st. ZŠ
Robotika pro začátečníky – základy programování
se stavebnicí Lego Mindstorms pro žáky od 4. třídy
Tvůrčí psaní
Matematika s Klokanem
A další programy pro vás připravujeme.

Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl šestý
V letech 2010 a 2011 trval zájem veřejnosti o jazy-
kové a počítačové kurzy, naše centrum navštěvo-
valo přes dvě stě klientů. Pokračovala spolupráce

s úřady práce v Semilech, Mladé Boleslavi a Jab-
lonci nad Nisou, v průběhu dvou let jsme zorgani-
zovali patnáct rekvalifikačních a deset motivač-
ních kurzů. Připravili jsme 14 veřejných zaká-
zek… 

V tomto období jsme zahájili práci s nadanými
dětmi a žáky. Realizovali jsme první letní příměst-
ský tábor – Summer English Camp a pracovali
v projektu Rovné příležitosti, problematika péče
o nadané žáky. Zaměřovali jsme se především na
rozvoj logického myšlení ve workshopech Ima-
gine Logo a na zdokonalování angličtiny s pomo-
cí rodilé mluvčí v Klubu anglického jazyka. Začali
jsme nabízet nadaným žákům další jazykové vzdě-
lávání v angličtině, němčině, španělštině a fran-
couzštině ve workshopech Cizí jazyky za školou.
Naše zkušenosti vyústily později v založení talent-
centra.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.

Vzdûlávací centrum Turnov
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www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov 

pondûlí 3. ãervna–nedûle 9. ãervna v knihovnû, ve ‰kolách,
druÏinách a dal‰ích institucích, ale hlavnû doma 
T˘den ãtení dûtem 
Cílem Týdne čtení dětem je motivování dětí, mlá-
deže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení
lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnot-
né a dobré literatury. Prostřednictvím Týdne čtení
dětem chceme široké veřejnosti opět jako v před-
chozím roce ukázat, že každodenní čtení dítěti pro
radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře –
člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vě-
domostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.

stfieda 5. ãervna od 15 do 18 hodin v sálku ICM
Jarní udrÏitelná (S)tvofiitelna 
Tato speciální dílna proběhne v Týdnu udržitelné-
ho rozvoje, a proto to tentokrát bude vyrábění na
udržení starých věcí při životě (recyklace).

ãtvrtek 6. 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. Od místostarostky města Mgr. Petry
Houškové obdrží pamětní listy s fotografií a od
knihovny pamětní list za Klub Matýsek.Na závěr
bude připravena pohádka v podání LS Na Židli.

ãtvrtek 6. ãervna od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova KAS
Na vrchol Pyrenejí 
Cestopisná přednáška o krásách Pyrenejí doplně-
ná nádhernými fotografiemi Mgr. Jana Bubala,
mineraloga muzea Českého ráje v Turnově. 

ãtvrtek 6. ãervna od 18 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí
Norsko – Ztraceni mezi fjordy 
O fjordech, ledovcích, dřevěných domečcích, dra-
matických pohledech i strmých útesech bude mlu-
vit cestovatel a mořeplavec Tomáš Kůdela. Na di-

vokou přírodu Norska se podíváme netradičně
z pohledu dronu a plachetnice.

nedûle 9. ãervna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Dílna plstûná, ponoÏková 
a recyklaãní 
Tvůrčí výtvarná dílna poslední před prázdninami
pro rodiče s dětmi je zaměřena na výrobky z re-
cyklovaných materiálů, plstění a výrobky z pono-
žek. 

stfieda 12. ãervna od 10.30 hodin, hrad Vald‰tejn 
Den ãtenáfiÛ na hradû 
Tradiční akce na závěr školního roku, která je po-
řádána v rámci projektu Rok Eduarda Petišky,
Ivony Březinové a 70. výročí vzniku nakladatelství
Albatros. Na děti čeká poznávací stezka a soutěž

Po stopách spisovatelů a knih. Doputují na hrad
Valdštejn, kde je bude čekat král, královna, vévoda
Albrecht z Valdštejna, rytíři hradu a další pro-
gram. 

pondûlí 17. ãervna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stfieda 19. ãervna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
Husitská revoluce 
Přednáška PhDr. Jiřího Sajbta se koná u příleži-

tosti 600. výročí předehry husitské revoluce v roce
1419. Mapování příčin vzniku husitského hnutí,
historické aspekty této doby a další historická fak-
ta a souvislosti. 

ãtvrtek 20. ãervna od 14 hodin
klubovna KAS penzion ÎiÏkova
Flétnov˘ koncert 
Na závěr školního roku a s přáním pěkných prázd-
ninových dní vystoupí žačky hudebního oboru hry
na flétnu pod vedením paní učitelky Moniky
Szantó. 

ãtvrtek 20. ãervna od 18 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí
Z kuchynû do vesmíru
Teoretický fyzik a popularizátor vědy profesor
Petr Kulhánek nám představí zejména svou knihu
Z kuchyně do vesmíru. 

ãtvrtek 20. ãervna od 18 hodin, sálek ICM 
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: 
Marek a DobrobûÏka
Dobrodruh Marek na své červené koloběžce ujel
neuvěřitelných 7 850 km z Nového Dillí do
Singapuru. Přijďte si poslechnout Markovy zážit-
ky z cest, uvidíte spoustu fotek a dozvíte se, jak to
celé probíhalo. 

Výstavy

70 let nakladatelství Albatros
Výstava k 70. výročí vzniku nakladatelství Al-
batros o kmenových spisovatelích, ilustrátorech
a další zajímavosti z kronik knihovny v Turnově.
V˘stava potrvá dokonce roku 2019, 
Galerie Na Schodech knihovny

âesk˘ spisovatel Eduard Peti‰ka 
Výstava ze života a díla spisovatele Eduarda
Petišky, která se koná u příležitosti 95. výročí na-
rození a v rámci projektu Rok Eduarda Petišky. 
V˘stava potrvá do listopadu 2019, 
sálek ICM knihovny

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9.00 do 16.30 (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v har-

monické stylové jednotě romantického historis-
mu – novogotiky.

Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů, které České republice
věnoval turnovský rodák, pan František Khynl. 

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběra-
telky Svatavy Jakoubkové.

Kulturní akce:
1. ãervna od 18.00 hodin v zámecké galerii
Zahajovací koncert 64. roãníku
DvofiákÛv Turnov a Sychrov
Recitál Jaroslava Svěceného a Karolíny Žmolíkové
(Více informací na str. 10) 
Jednotné vstupné 200 Kč, 
předprodej: www.evstupenka.cz

TJ Sokol Lí‰n˘
www.lisenske-pochody.cz, e-mail: salabovi@lisny.cz
tel.: 483 392 495, 603 297 931

sobota 1. ãervna
Lí‰enské pochody âesk˘m rájem –
memoriál Vladimíra Hajného
KČT při TJ Sokol Líšný pořádá v sobotu 1. června
již 49. ročník Líšenských pochodů Českým rájem.

Program začíná již v pátek 31. května na hřišti
u táboráku, kde bude připraveno také občerstvení.
K tanci i poslechu zahraje skupina NONSTOP
z Liberce. V sobotu bude od 6. hodiny připraven
start na nejdelší 50km trasu. V průběhu rána i do-
poledne je možné vyrazit na ostatní trasy 42, 30,
19, 11 a 6 km, která je sjízdná i s kočárkem.
Cestou narazíte na populární Hlavní kontrolu s u-
dírnou nebo na kratších trasách na dětské hry,
které spestří malým pochodníkům zdravý pohyb
v přírodě.

Odpoledne i večer je provázen v sokolovně ži-
vou hudbou.

ZO âSCH Turnov 1
jednatel spoleãnosti: Daníãek Antonín
tel.: 604 339 766

sobota 29. ãervna od 8 do 15 hodin, chovatelská hala u zastáv-
ky âD Turnov mûsto
V˘stava králíkÛ a drÛbeÏe

ZO ČSCH Turnov pořádá Místní výstavu králíků
a drůbeže spojenou s prodejem kuřic. Občerstvení
je zajištěno, těšit se můžete na losování Štěstí
i s živými zvířaty, možnost zakoupení vystavova-
ných zvířat, za pěkného počasí vyjížďka kočárem
zdarma. Dále bude připraven dětský koutek s mlá-
ďaty kuřat, kachňat, králíčků, bílého ježka, hada
a dalších. Všechna zvířata si mohou děti pochovat
a pohladit.

K návštěvě výstavy vás srdečně zvou pořadatelé.



16 | | ãerven 2019

ohlasy

www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

sobota 8. ãervna od 14 hodin
Nejvût‰í dûtsk˘ den v regionu
Na Den dětí s Ponorkou chystáme i letos bohatý
program. Kromě široké škály skákacích atrakcí
najdete v parku sportovní a tvořivá stanoviště,
lego robotiku, ukázky parkouru a historického
šermu a další překvapení. 

Akci realizujeme ve spolupráci s organizacemi
z Turnova i okolí. Na různých disciplínách možná
děti poznají své vedoucí, trenéry nebo učitele.
Záštitu opět převzal Mgr. Petr Tulpa, člen rady li-
bereckého kraje. 

Děkujeme hlavním sponzorům akce: Kraj Libe-
rec, Město Turnov a společnostem ONTEX, Gru-
po Antolin Turnov, KV FINAL a. s., Crytur s. r. o.,
JUTA a. s. a celé řadě dalších, bez jejichž podpory
bychom nepokryli pronájem atrakcí a nemohli
připravit dárečky pro všechny, kdo obejdou ales-
poň polovinu připravených stanovišť. 
Park za letním kinem, vstupné zdarma

stfieda 12. ãervna od 9 hodin
Atletick˘ 3boj – Krajské finále
Krajské finále atletických závodů pro základní
školy. 
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov

stfieda 19. ãervna od 9 hodin
Atletick˘ 3boj – Republikové
finále
Republikové finále atletických závodů pro základní
školy. 
Mûstsk˘ stadion L. DaÀka Turnov

pondûlí 24.–pátek 28. ãervna od 17 do 19 hodin
Podveãery s irsk˘m tancem 
Přijďte se sami nebo společně s dětmi, partnery,
kamarády či přáteli naučit irské tance. Kurz pro
milovníky tance a pohybu od 10 do 100 let povede
ostřílený pedagog a tanečník Martin Vít. 

Přihlašování a další informace na webových
stránkách www.ponorkaturnov.cz. 
Taneãní sál v pfiízemí Îluté ponorky

pondûlí 15.–pátek 19. ãervence
dennû od 8 do 16 hodin
Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti z M· 
– posledních 5 volných míst. Určeno pro děti
od 5 do 7 let. Cena 1 300 Kč

Îlutá ponorka Turnov

Základní umûlecká 
‰kola 
nám. âeského Ráje 5, Turnov
tel: 481 322 767
www.zusturnov.cz

4. a 5. ãervna od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Závûreãné koncerty ZU· Turnov
Na koncertě se vám představí žáci hudebního a ta-
nečního oddělení. 
Vstupně 50 Kč / žáci školy zdarma.

6. a 11. ãervna 16 – 18 hodin
Pfiijímací pohovory ÏákÛ pro
‰kolní rok 2019/2020
Přijímáme žáky do všech čtyřech oborů: hudební-
ho, výtvarného, literárně dramatického a taneční-
ho. Optimální věk pro studium v ZUŠ je 6 a 7 let
dítěte. 

pondûlí 17. 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 Ladislavy Grundové a Carmina pod vedením
Martina Hyblera. Vstupné 50 Kč / žáci školy zdarma.

ãtvrtek 27. ãervna od 18 hodin, koncertní sál ZU·
Koncert absolventÛ 2018/2019
Na závěr školního uzavřou svá studia absolventi I.
a II. stupně hudebního oboru na svém absolvent-
ském koncertě. Vstupné dobrovolné.

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

1.–9. ãervence, ZU· Turnov
Hudební festival a Letní hudební
kurzy B. MartinÛ a L. Janáãka
– Turnov 2019 
(29. ročník, v Turnově 14.)
Součástí kurzů jsou koncerty, které budou uvede-
ny v prázdninovém čísle HOT nebo je najdete na
www.zusturnov.cz 

Turnovská Bohéma
nedûle 2. ãervna od 18 hodin
Pizzerie Ma‰kovka
Jazzov˘ podveãer v pizzerii
Ma‰kovka
Opět se můžete těšit na jazzovou Maškovku, hrát
vám bude LÉDL JAZZ Q a DUO DIM.
Vstupné 50 Kč, 
rezervace na tel.: 481 311 265
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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 ve výkladu odborného průvodce. O těžbě
a zpracování, broušení a zlatnických technik vysa-
zování a zasazování. Přijďte se podívat i na jeden
z největších českých granátů o průměru 7,5 mm
vážící 0,7 g. Obdivovat zde můžete i prestižní ce-
nu pro zpěváky „Český slavík“.

Výstava:

ãerven–ãervenec 
…maluji jen tak, pro radost ze
Ïivota
výstava obrazů Hany Mňukové, Orlické hory

Dětství a mládí prožila v Trutnově, odkud se v ro-
ce 1977 přestěhovala do Rychnova nad Kněžnou,
kde žije doposud. 

Žádné výtvarné vzdělání nemá, ale protože to
byl její velký koníček, uvažovala o tom, převést jej
do profesního života. Pokusila se o přijetí na UM-
PRUM v Praze. Talentové zkoušky absolvovala,

bohužel ji ale nepřijali, prý z důvodu nedostatku
ubytovacích kapacit. Stala se zdravotní sestřič-
kou, později porodní sestrou, která dál malovala,
jen tak pro radost. 

„V té době jsem objevila krásu zachycení oka-
mžiku ve fotografii a po celý život jsem si slibova-
la, že v důchodu si všechny momenty namaluji.
Toho cíle jsem už dosáhla a tak jsem se v roce 2017
postavila na start nové cesty, začít si plnit svůj
celoživotní sen, být upatlaná od barviček, studo-
vat různé výtvarné techniky, jezdit na kurzy, setká-
vat se s výtvarníky a na výstavách svými obrázky
potěšit srdce návštěvníka.“ 

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

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

6. ãervna–2. záfií
Portréty studentů 1. ročníku SUPŠ a VOŠ Turnov
Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy
v Turnově v rámci výtvarné přípravy nakreslili teč-
kovací technikou své autoportréty a připravili také
několik portrétů zaměstnanců společnosti Part-
ners Turnov. Na vernisáži, která se bude konat
6. června v 16.30 hodin, studenti s paní učitelkou
Evou Matyldou Jiřičkovou vystoupí se svou hu-
dební tvorbou. Výstavu můžete shlédnout v oteví-
rací době infocentra, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v ãervnu: dennû kromû pondûlí 9–17 hodin 

4. ãervna–5. srpna
(C)haredim
Výstava nadané mladé fotografky Elišky Blažkové
představí jedinečné fotografie zachycující uzavře-
nou komunitu těch nejkonzervativnějších Židů,
obyvatel ultraortodoxní jeruzalémské čtvrti Mea

Šearim. O fotkách a životě komunity bude Eliška
Blažková vyprávět osobně ve čtvrtek 27. června
v 18 hodin.

4. ãervna od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy
konzervatofie pod vedením 
prof. Jaromíry JeÏkové
Srdečně vás zveme k návštěvě koncertu mladých
umělců. Vstupné dobrovolné.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v ãervnu: dennû 9–17.30 hodin 
(poslední vstup do hradu v 17.30 hodin)
8. ãervna–1. záfií
Hrad Vald‰tejn za husitsk˘ch válek 

Tematická výstava k letošnímu výročí vypuknutí
husitské revoluce a obsazení Valdštejna Janem
Žižkou. Výstava probíhá formou informačních
panelů, ukázky dobových zbraní a originálních fil-
mových kostýmů z Barrandova, připomínajících
slavnou Husitskou revoluční trilogii režiséra Ota-
kara Vávry. 

12. ãervna od 10.30 hodin
Den ãtenáfiÛ na hradû
Společná akce s Městskou knihovnou Antonína
Marka Turnov v rámci projektu Rok Eduarda
Petišky.

30. ãervna od 11 hodin 
Skupina theCube – krátké
akustické koncerty v kapli 
Talentované turnovské hudební uskupení vystoupí
letos poprvé na Valdštejně. 

Turnovské památky a cestovní ruch 
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz

pondûlí 3.–pátek 7. ãervna
Jarní pobyt rodiãÛ a dûtí 
– Benecko 2019

sobota 8. ãervna od 14 do 18 hodin
Den dûtí se Îlutou ponorkou
Tradiční přehlídka turnovských organizací s bo-
hatým programem pro celou rodinu. Ani letos ne-
bude chybět Centrum pro rodinu Náruč s hravými
úkoly pro nejmenší děti.

úter˘ 11. ãervna od 9.30 a 10.30
MasáÏe miminek
Přijímat dotek je pro miminko stejně silná potřeba
jako přijímat potravu. Představení kurzu kojenec-
kých masáží mezinárodní asociace IAIM.

stfieda 12. ãervna od 10 hodin 
Maminky maminkám – vstup do M·
Jak připravit dítě i sebe na vstup do mateřské školky? 

ãtvrtek 13. ãervna od 10.30 hodin
Kontaktní rodiãovství
Beseda a sdílení s dulou a laktační poradkyní Ve-
ronikou Udeaja. Cena 50 Kč.

pátek 14. ãervna od 15 hodin
Dynamická meditace 
Meditace v pohybu, který umožňuje dostat se do

lepšího kontaktu se sebou, svými energiemi, léčit
se. Očista od běžného stresu s Ivetou Čihulkovou.
Cena 70 Kč.

stfieda 19. ãervna od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

ãtvrtek 20. ãervna od 17 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání 
Více informací na tel.: 775 964 311.

ãtvrtek 20. ãervna od 18 hodin
Setkání celiakÛ 
Pro všechny, které život bez lepku zajímá.

pátek 21. ãervna od 10 hodin 
Zlobení u dûtí
Čím a proč nás děti zlobí a čím zlobíme my je?
Beseda s Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.

stfieda 26. ãervna od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Veronikou Udeaja. 

Objednání na tel. 728 328 452 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

nedûle–pátek 7.–12. ãervence
Letní pobyt rodiãÛ a dûtí 
– PIRÁTSKÉ PLESKOTY 2019
Staňte se členy pirátské posádky a zažijte velké
dobrodružství při hledání dávno zapomenutého
pirátského pokladu. 

Letní pobyt rodičů s dětmi 0–18 let uprostřed
lesů Českého ráje. Program pro menší děti v tábo-
řišti nebo blízkém okolí, cyklovýlety po okolí ad. 

Více informací www.naruc.cz, přihlášky na
naruc.webooker.cz

Změna programu vyhrazena. 

âesk˘ rybáfisk˘ svaz 
MO Turnov
www.crsmoturnov.cz, info@crsmoturnov.cz

sobota 22. ãervna 
Dûtské rybáfiské závody
Český rybářský svaz MO Turnov pořádá Dětské
rybářské závody na Jizeře u autobusového nádra-
ží v Turnově. Prezentace od 7.30 hodin, závody
od 8 do 12 hodin, poté vyhlášení vítězů.

Závody jsou určené pro děti do 15-ti let s doprovo-
dem dospělého. Závodu se mohou účastnit jak ry-
báři, tak nerybáři. Lov povolen pouze na jeden
prut. Startovné zdarma a drobné občerstvení pro
děti bude zajištěno.

Místní rybářská organizace přijímá také nové členy
z řad dětí i dospělých do spolku. V případě zájmu
nás neváhejte kontaktovat na webových strán-
kách www.crsmoturnov.cz, pro děti bude v září
zahájen rybářský kroužek ve Žluté ponorce.

Centrum pro rodinu Náruã
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ohlasy / inzerce

Muzeum âeského ráje
v Turnovû
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v ãervnu: 
dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hod. 

13. ãervna–13. fiíjna / Kamenáfisk˘ dÛm 
Ze stébel a proutí
Nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční
lidové kultuře Pojizeří. Výstava návštěvníky se-
známí s nářadím, náčiním a zvykoslovnými před-
měty tradiční lidové kultury Pojizeří vyrobenými
z přírodních matriálů – slámy, orobince či vrbové-
ho nebo březového proutí. 
Slavnostní zahájení probûhne ve ãtvrtek 13. ãervna od 17 hodin
a bude souãástí programu Turnovské muzejní noci.

4. dubna – 30. ãervna / V˘stavní sál 
Zkamenûlé stopy aneb 
po stopách dávn˘ch ÏivoãichÛ 

V horninách z dávných geologických dob zůstaly
někdy uchovány kromě klasických zkamenělin
i stopy po různých činnostech organismů a jejich
životních projevech.

9. dubna–9. ãervna / Kamenáfisk˘ dÛm 
Jifií Plátek – Umûlecké kniÏní vazby
Retrospektivní výstava výtvarné práce Jiřího
Plátka.

Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava je zasazena do historického sklepení tur-
novského muzea a seznamuje návštěvníka s jevem
luminiscence, tedy světélkováním obvykle pev-
ných nebo kapalných látek. 

Akce:
ãtvrtek 13. ãervna od 17 do 23 hodin
Turnovská muzejní noc 2019
Program naleznete na www.muzeum-turnov.cz.

GEOLOGICKÉ EXKURZE
7. ãervna – Po stopách „českého granátu“ III
23. ãervna – Doly a lomy Krkonoš a jejich blízkého okolí

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
Otevfieno dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hodin

12.–15. ãervna
¤ezbáfiské sympozium
Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolán-
kách. Výstava Dřevěný svět
Od středy 12. června do soboty 15. června se
z areálu dvora zemědělské usedlosti budou ozývat
zvuky pil, dlát, brusek, vrtaček a kladívek, s jejichž
pomocí vytvoří řezbáři svá díla. 

„Zrození, Ïivot, smrt“
Expozice návštěvníky seznámí s životním cyklem
tradičního lidového prostředí a jeho zlomovými
okamžiky. 
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V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináfiÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit. 
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pfiímo u budovy Kulturního centra Stfielnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten. 

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

POSTAVÍME 
I VA·I 

ZEë! 

WWW.KAMENNAKAMEN.CZ

VÍCE JAK 50 REALIZACÍ !
SPOT¤EBOVÁNO 1 000 TUN KAMENE !

▼
▼

▼

Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2019

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Petra Hou‰ková, Pavel Charousek, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov.

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

Program odstartoval v 9.00 hodin ukázkami tech-
niky, výstroje a výzbroje Československé samo-
statné obrněné brigády v podání Roty Nazdar

z Bakova nad Jizerou. Do 12. hodiny mohly školy
i veřejnost zhlédnout polní poštu s dobovými ra-
zítky, lehkou polní ambulanci, pěchotní zbraně

včetně těžkého kulometu. „Raritou byla i ženijní
souprava minohledaček s první minohledačkou
sériově vyráběnou na světě,“ vyzdvihl Dušan
Klavík z Roty Nazdar. 

Jak pokračoval, velmi cenné byly i automobily,
které zaparkovaly před sokolovnou ve Skálově ulici.
Znalci mohli obdivovat radiovůz – nákladní auto-
mobil Bedford QLR, nákladní automobil Bedford
MWR nebo štábní automobil Jeep GPW. 

Ve 12 hodin proběhl u pomníku padlých vzpo-
mínkový akt za účasti vedení města, zástupců
Krajského vojenského velitelství Liberec, Svobod-
né asociace Československého letectva, příslušní-
ků Sokola, dobrovolných hasičů či obce Malá
Skála. Po zaznění státní hymny následoval pro-
slov starosty města a poté přítomní položili věnce
a květiny k pomníku na uctění památky všem pad-
lým. 

Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základ-
ních škol fungovala během dopoledne výtvarná
dílna, dětem ze základních škol zahrál v měst-
ském divadle Literárně dramatický soubor ZUŠ
Lomnice nad Popelkou Deník Anne Frankové.

Turnov si pfiipomnûl konec 
2. svûtové války
Devátého května Turnov oslavil 74. výročí konce druhé světové války. U příležitosti oslav Dne vítězství
proběhl ve Skálově ulici doprovodný program a vzpomínkový pietní akt s kladením věnců. 



U příležitosti oslav devadesátých narozenin Draho-
míra Machaně mu starosta města Tomáš Hocke
udělil medaili.

Vedení radnice předalo medaili v Praze, kde pan
Ing. Drahomír Machaň žije. Ocenění mu bylo
uděleno za vynikající občanské aktivity v oblasti
dobrovolnictví především při vedení pražské po-
bočky Spolku rodáků a přátel Turnova a propaga-
ci horolezectví.

Drahomír Machaň se narodil v Mašově u Tur-
nova. Středoškolské vzdělání na Obchodní akade-
mii dokončil v Liberci, dále studoval Vysokou eko-
nomickou školu v Praze - obor zahraniční obchod.
Celý život obětavě pracoval ve službách Minis-
terstva zahraničního obchodu. Jako obchodní ra-
da ČSR pracoval v diplomatických službách
(Sydney, Moskva, Oslo, atd.) 

Externě spolupracoval s Institutem zahraniční-
ho obchodu, fakultou na Vysoké škole ekonomic-
ké při výuce studentů a pracovníků zahraničního
obchodu. Stále ve svém oboru publikuje. 

Pana Machaně známe ale také jako výkonného
sportovce-horolezce. Jako člen reprezentačního
horolezeckého družstva ČSSR (1949–1953) je
zapsán na vrcholech nejen Vysokých Tater, ale
i Pamíru, Ťan-šanu, Kavkaze. Dodnes obdivuje

milované Hruboskalsko, kde se svými vrstevníky
– Radovanem Kuchařem, Bohumilem Svatošem,
Oldřichem Kopalem, Jaroslavem Kyselou, Kar-
lem Cermanem a dalšími skalními kamarády tvo-
řili tehdy podstatnou část národního mužstva
ČSR horolezců. 

Drahomír Machaň je také autorem hodnotných
prvovýstupů na pískovcových skalách Českého

ráje. Je duší spjat s rodným krajem. Proto také od
roku 2005 do roku 2011 řídil velice úspěšně výbor
pražské pobočky spolku rodáků. Vykonal velký
kus obětavé nezištné práce v přípravě besed pro
členy pobočky a také publikoval o historii kraje
v rozmanitých oblastech etnografie Turnovska
okolí. Těší se dodnes ve své skromnosti velké obli-
bě. Svou lásku a obdiv k rodnému kraji projevil ve
více jak padesátiletém členství rodáckého spolku. 

Dodnes je bezednou studnicí znalostí kraje, se-
psal historii Turnovského spolku rodáků v Praze,
je příkladem životního optimismu. V minulém
roce vzpomínal na Josefa Smítku, kamaráda ze
skal při odhalení jeho pamětní desky na domě
v Komenského ulici v Turnově. „Od Josky jsem se
učil lezení, moderní lezecké a jistící technice, po-
slouchal jsem jeho nekompromisní názory na ně-
meckou okupaci. Pepík Smítku byl výborný vypra-
věč, milovali jsme ho, byl to pro nás guru a každé
setkání s ním bylo pro nás svátkem,“ popsal
Drahomír Machaň.

Jsme moc rádi, že je Drahomír Machaň stále
duševně mladý a můžeme mu popřát hodně zdra-
ví a životní pohody. Těšíme se na jeho krásnou pří-
tomnost mezi námi.

T. Hocke, A. Mánková, Z. Štrauchová

Pfiijímáme návrhy na 
udûlení vyznamenání 
za rok 2019
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 na 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 při-
jímá sekretariát turnovské radnice, e-mail: r.vy-
drova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná ko-
mise složená ze zastupitelů města a schvaluje je
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena Radě města Turnova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od ro-
ku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umělec-
ká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k ob-

ci, a také za významné občanské aktivity a činy,
které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji ob-
ce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdr-
ží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

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

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivity
v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnikatel-
ské, za práci s mládeží, ve 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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Tomá‰ Hocke udûlil Medaili starosty Drahomíru MachaÀovi 
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Zdravé mûsto Turnov

Od prvního dubna probíhá stavba denního stacio-
náře v MŠ a ZŠ Sluníčko. Akce je plně hrazena
z turnovského rozpočtu, přijde na více než 12 mi-
lionů korun včetně DPH. 

„V těchto dnech dochází k vyzdívání obvodového
zdiva nástavby, výstavbě výtahové šachty a nového
schodiště,“ sdělila Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku turnovské radnice. Jak doplnila,
od 20. května by měla začít realizace krovu a střechy. 

Náročná stavba, která omezuje provoz MŠ a ZŠ
Sluníčko, bude trvat do 30. 10. 2019. Zakázku
realizuje firma čekro CZ, s. r. o. 

Hlavní stavební práce budou probíhat do konce
srpna, po celé letní prázdniny bude škola uzavře-
na. „Normální provoz by měl být zahájen od prv-
ního září, kdy by měly ze stavebního hlediska pro-
bíhat již jen vnitřní práce,“ sdělila místostarostka
Houšková. 

Nástavbou se vytvoří kvalitní zázemí pro posky-
tování sociální služby denního stacionáře pro
10 klientů s kombinovaným postižením do 26 let,
rozšíří se prostory pro speciální školu, mateřskou
školu a celá budova bude díky výtahu bezbarié-
rová. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Na M· a Z· Sluníãko roste nástavba 

V Turnovû zaãala 
oprava mostu pfies
Jizeru
Čtrnáctého května zahájilo Ředitelství silnic
a dálnic ČR rekonstrukci turnovského mostu
přes Jizeru na komunikaci I/35. Řidičům tak
přibylo další dopravní opatření. 

„V první fázi je opravována část mostu ke skaut-
skému ostrovu, most je zúžen na dva pruhy.
V souvislosti se stavbou bohužel došlo i k uzavření
chodníku. Opět v provozu bude 1. září,“ sdělil sta-
rosta Turnova Tomáš Hocke. 

Oprava mostu zahrnuje výměnu mostního svrš-
ku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace,
lokální sanace nosné konstrukce v oblasti most-
ních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek,

opravu svodů odvodnění, hydroizolace a odvod-
nění obetonávky rubu závěrných zídek. Termín
realizace je do 31. 8. 2019, rekonstrukce si vyžádá
38,76 mil. Kč. 

Vefiejné zakázky
Jak fungují veřejné zakázky v Turnově aneb
Zaregistrujte se do systému, má to své výhody!

Nikdy nebyly zakázky města a jeho organizací
pro firmy dostupnější. Zaregistrujte se do katalo-
gu dodavatelů a už vám neunikne žádná nabídka.

Od roku 2016 využívá město Turnov a jeho
příspěvkové a obchodní společnosti elektronický
nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK od
společnosti QCM s.r.o. Zároveň tento nástroj po-
skytuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a vyhlášky č. 168/2016 certifikovaný profil zada-
vatele. Na odkazu https://zakazky.turnov.cz lze
nalézt přehled veřejných zakázek města a jeho or-
ganizací. 

Elektronický nástroj umožňuje vést interní ka-
talog potenciálních dodavatelů, z něhož se vybírá
pro příslušnou zakázku potenciální dodavatel
k oslovení výzvou k předložení cenové nabídky.
Tento katalog museli pracovníci úřadu a zmíně-
ných organizací města postupně naplnit a činí tak
stále, aby bylo možné oslovit co nejvíce potenciál-
ních účastníků veřejné zakázky. 

Zaregistrovat se do katalogu dodavatelů může
i sám dodavatel prostřednictvím nabídky v dolní
části levého sloupce obrazovky – záložka Regist-
rovat dodavatele. Doporučujeme však nejprve
provést Test nastavení prohlížeče (též nabídka
v levém sloupci), který prověří funkčnost počíta-
čového vybavení pro komunikaci v elektronickém
systému E-ZAK. Pro systém E-ZAK funguje také
podpora helpdesk „schovaná“ v pravém horním
rohu obrazovky pod zkratkou E-ZAK.

Nezaregistrovaní uživatelé mají přístup pouze
k základním informacím o jednotlivých veřejných
zakázkách a též k zadávací dokumentaci a jejím
vysvětlením. Nemohou však podávat v rámci za-
kázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, své cenové nabídky. Od 18. 10.
2018 je totiž povinnost nabídky u těchto zakázek
podávat pouze elektronicky prostřednictvím pro-
filu zadavatele. Další výhodou registrace je větší
šance, že v případě vyhlášení výběrového řízení
budou osloveni k podání nabídky. 

Uvítáme, když se i drobní podnikatelé zapojí do
našeho systému a zaregistrují se na našem profilu
zadavatele v katalogu dodavatelů. Pro plnohod-
notné využití katalogu potenciálních dodavatelů
doporučujeme vyplnit nepovinnou položku popis,
která slouží k bližší identifikaci poskytovaných
služeb, dodávek, stavebních prací a usnadní přes-
nější výběr možného dodavatele. 

Marcela Pilská a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov



24 | | ãerven 2019

Turnovské radniãní listy

Do konce května budou ve dvou lokalitách Turno-
va nové podzemní kontejnery na tříděný komunál-
ní odpad. 

Čtyři nádoby (papír, plasty, sklo bílé, sklo barev-
né) budou umístěny u supermarketu Billa u nád-
raží, tři nádoby (papír, plasty, sklo bílé + barevné)
na parkovišti U Raka. Způsobilé výdaje celého
projektu jsou 3 207 995 Kč s DPH. „Na akci byla
schválená dotace z Operačního programu život-
ního prostředí, město Turnov má spoluúčast
630 726 Kč,“ přiblížila finanční částky místosta-
rostka Jana Svobodová. Jak pokračovala, součástí
celkové ceny je i 10 ks velkokapacitních kontejne-
rů za zhruba 800 tisíc korun. 

Kontejnery by měly pomoci zlepšit vzhled sepa-
račních míst v daných lokalitách. Jejich hlavní vý-

hodou je, že šetří místo. Odpadky zůstávají mimo
dosah vandalů, nemůže je po městě rozfoukat vítr
nebo roztahat hlodavci. Řada pozitiv je na druhou
stranu vyvážena vyšší cenou – podzemní kontej-
nery jsou logicky dražší než běžné nadzemní po-

pelnice. „Oproti stávajícím nadzemním nádobám
se svoz prodraží přibližně o 150 000 korun za rok,“
sdělila předpokládanou částku místostarostka
Jana Svobodová. „Díky projektu ale město získá
prostředky na pořízení velkoobjemových kontej-
nerů, které bychom jinak museli koupit bez přis-
pění dotace za vlastní prostředky,“ doplnila místo-
starostka. 

Na vyprazdňování nádob jsou Turnovské odpa-
dové služby, s. r. o. připravené, disponují vozidlem
DAF nosič kontejnerů s hydraulickou rukou, kte-
rým je možné tyto kontejnery svážet. 

Vybudování podzemních kontejnerů realizuje
firma Komunální technika, s. r. o., Stará Boleslav,
zakázka by měla být dokončená nejpozději do
31. 5. 2019, cena díla je celkem 2 175 852 Kč včet-
ně DPH.

V Turnovû budují podzemní kontejnery

Mûsto Turnov vyhla‰uje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/1
o výměře části cca 4 234m2 v kat. území Turnov,
obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, a to za kupní cenu v mini-
mální výši alespoň 1 350 Kč/m2 prodávané čás-
ti pozemku.

Pozemek bude prodáván formou výběrového ří-
zení, dle jeho podmínek, 17. června 2019 v 15.30
hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově MěÚ

Turnov, ul. Ant. Dvořáka 335. Svůj zájem o účast
na výběrovém řízení sdělte na e-mail odboru sprá-
vy majetku – Bc. Olga Bažantová: o.bazantova
@mu.tumov.cz nebo odbor rozvoje města –
RNDr. Miroslav Varga: m.varga@mu.tumov.cz.

Rozhodovat bude nejvyšší nabídnutá cena. Kaž-
dý účastník výběrového řízení složí před konáním
výběrového řízení vstupní jistotu ve výši 50 tis. Kč
nejpozději den před konáním výběrového řízení.
Tato vstupní jistota bude následně vítězi započte-
na do celkové kupní ceny. Prodej nově vzniklého
pozemku bude realizován na základě uzavření
smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy
za výlučným účelem výstavby bytových domů
v rámci otevřené zástavby bytovými domy dle re-
gulativů územního plánu (na www.tumov.cz/cs/
mesto/uzemni-plany-rozvoi-a-mpz/uzemni-
plan-tumov/). 

Architektonická studie bytových domů (tech-
nická zpráva, situace, půdorysy, řezy domy vč. te-
rénu, vizualizace, zákres do dvou fotografií) bude
dle podmínek tohoto vyhlášení vítězem předlože-
na do 6 měsíců od schválení vítěze Zastupitel-
stvem města Turnova. 

Detaily výběrového řízení najdete na úřední
desce a webových stránkách města.

Zápisy dûtí do 
matefisk˘ch ‰kol

V úterý 14. 5. 2019 proběhly v turnovských ma-
teřských školách zápisy k předškolnímu vzdě-
lávání. 

Děti a rodiče měli možnost si před vlastním
zápisem mateřské školy prohlédnout na dni otev-
řených dveří. 

Zájem rodičů o umístění dětí byl velký, a to
nejen z řad turnovských rodičů. K zápisům do tur-
novských mateřských škol přišlo celkem 261 dětí.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem
ve spádových školských obvodech Turnova, se-
stupně dle data narození dítěte, až do naplnění ka-
pacity jednotlivých mateřských škol. 

O přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol
rozhodnou ředitelky v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb.

Přejeme všem dětem, které ve školním roce
2019/2020 nastoupí do mateřské školy, hodně ús-
pěchů a mnoho nových kamarádů.

Odbor školství, kultury a sportu 
MěÚ Turnov
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V rámci participativního rozpočtu vyčlenila letos
turnovská radnice 500 000 Kč, o jejichž využití
rozhodnou občané. Tyto peníze pomohou zlepšit,
upravit, oživit nějaké místo ve městě. Do 26. dubna
bylo možné podávat návrhy, v pondělí 29. dubna
proběhla v zasedací místnosti Nové radnice veřejná
prezentace návrhů. Celkem bylo ve 3. ročníku pro-
jektu TVOŘÍME TURNOV představeno 14 návrhů.
Na začátku všechny přítomné přivítala místosta-
rostka Petra Houšková. Byla potěšena především
velkým zájmem ze strany veřejnosti, protože před-
chozí ročníky vzbudily aktivitu jen u hrstky lidí.
Letos se předkladatelé se svými fanoušky téměř
nevešli do zasedací místnosti. 

Prezentované návrhy byly v následujících týd-
nech posouzeny komisí, zda mají veškeré formál-
ní náležitosti a splňují podmínky. Dva návrhy byly
vyřazeny. Obnovu a doplnění prvků na hřišti pro
nejmenší ve Skálově ulici (návrh č. 9) nelze v rám-
ci participativního rozpočtu realizovat, protože
hřiště není na pozemku města, ale TJ Sokol.
Vyřazeno bylo také workoutové hřiště (návrh č.
13), které bylo plánováno na zbylých betonových
základech koupaliště v Dolánkách.

Sedm návrhů prošlo bezproblémově do dalšího
hlasování, u dalších pěti se čeká do 29. května na
doplnění, které komise požaduje, a když bude vše
v pořádku, půjdou taktéž do hlasování. Veřejné
hlasování odstartuje v červnu. 

Pro ucelenou představu přinášíme přehled
všech čtrnácti podaných návrhů.

1) Sportujeme na rovné ploše, místo realiza-
ce – hřiště u haly TSC, Turnov II. Návrh upravu-
je hrbolatou plochu po bývalé ledové ploše před
halou, nová plocha s hladkým asfaltem by mohla
sloužit bruslařům, skateboardistům, koloběžká-
řům a malým dětem, které se začínají učit na kole.

2) Pumptrack v Turnově, místo realizace – Maš-
kova zahrada. Výstavba hřiště – dráhy pro nácvik
rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jakém-
koliv jízdním kole, bruslích, koloběžce. Dráhy by
mohly využívat děti i profesionální cyklisté.

3) Obnovení pěší stezky ke Stebence, místo
realizace – ulice Ve Struhách směrem k rozluč-
kové síni. Obnovení (vysypání štěrkem, kame-
nem) pěší stezky, která vede z ulice Ve Struhách
k lávce přes Stebenku a na ni navazující stezka
směrem k rozlučkové síni.

4) Zabezpečení cesty na Mariánském hřbito-
vě, místo realizace – Mariánský hřbitov. Návrh
počítá s umístěním zábradlí podél cesty, která ve-
de od schodů ke schodům k rozlučkové síni, cesta
je svažitá, hůře schůdná především pro starší a in-
validní osoby.

5) Chodník u dětského hřiště v Dělnické ulici,
místo realizace – Dělnická ulice. Cílem je zhoto-
vení chodníku v délce cca 35 metrů v Dělnické uli-
ci na Daliměřicích v těsné blízkosti dětského hřiš-
tě. Důvodem je zajištění bezpečného přístupu na
dětské hřiště, v současné době je přístup na hřiště
pouze z vozovky.

6) Dětské hřiště Mašov, místo realizace – ná-
ves Mašov. Stavba dětského hřiště na návsi
v Mašově. Hřiště by obsahovalo hrací věž se sklu-
zavkou, kyvadlovou houpačku a pískoviště
s plachtou. Ideálně i oploceno.

7) Bezprašný objezd místní komunikace
Nudvojovice jihozápad, místo realizace – Nud-
vojovice. Cílem je zhotovení povrchu na místní
komunikaci za účelem odstranění enormní praš-

nosti významně zatěžující životní prostředí souse-
dící bytové občanské zástavby a veřejného prosto-
ru ppč. 3713/1

8) Rekonstrukce hřiště na Hruštici – Ká-
rovsku, místo realizace – Hruštice – Károvsko.
Jedná se o revitalizaci sportovní plochy s fotbalo-
vým hřištěm a o rozšíření o herní a cvičební prvky
pro všechny generace a sezení v podobě laviček.

9) Hřiště pro naše nejmenší – revitalizace
a doplnění inventáře, místo realizace – Skálova
ulice. Obnova a doplnění prvků na hřišti, které je
primárně určeno pro děti 1–6 let. V rámci projektu
by došlo k nákupu a instalaci nového herního prv-
ku – mašinky, doplnění stávajícího herního prvku
pískoviště o pevné zastřešení a opravu oplocení.

10) Městské ovocné sady Károvsko, místo re-
alizace – Károvsko – Hruštice. Hlavní myšlen-
kou studie prostoru v oblasti Károvsko – Hruštice
je propojení nové zástavby s krajinou pomocí sa-
dů. Nově navržené ovocné sady pro zdejší oblast
by měly zajistit využitelnost místa lidmi a zároveň
zvýšit biodiverzitu prostoru.

11) Lavičky, místo realizace – 20 míst v Tur-
nově. Odpočinkové lavičky v místech Turnova,
kde chybí. Pevné dřevěné lavičky s kovovým usa-
zením, které by byly výtvarně zpestřeny žáky a stu-
denty místních škol, a to tematicky podle míst,
událostí, osobností či atributů Turnova. 

12) Gril a pítko do parku, místo realizace –
park u letního kina. Pro ještě větší využití hřiště
u letního kina a pohodu je do parku navržená in-
stalace pítka na čerstvou vodu a gril.

13) Workoutové hřiště, místo realizace –
Dolánky. Workoutové hřiště může být složeno
z mnoha různých cvičících prvků. Pro jednodušší
instalaci a pro větší odolnost je vhodnější zvolit
variantu „posilovací stanice“, tedy jednolitého
celku s mnoha variabilními prvky, statickými i ki-
netickými (žebřiny, bradla, brusle).

14) Oprava chodníku mezi ulicí Studentská
a Za Sokolovnou, místo realizace – ulice Student-
ská až Za Sokolovnou. Předmětem návrhu je celop-
lošná oprava dožilé části chodníku s betonovým povr-
chem na cestě propojující Daliměřice s Turnovem 2.

Obyvatelé prezentovali, co chtûjí ve mûstû zlep‰it



26 | | ãerven 2019

Turnovské radniãní listy

Nadace EURONISA spustí
sbírku „Pozvednûte 
slabé!“ v Turnovû
V květnu zahájí Nadace EURONISA další roč-
ník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, který je
určený na pomoc lidem v Euroregionu Nisa. 

Tato sbírka byla poprvé zahájena v roce 2003
a od té doby vynesla více než 6,7 milionů korun.
Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku vybírá na předem určené
projekty konkrétních neziskových organizací. Co se
v konkrétním městě vybere, tak tam je poté rozdě-
leno. Lidé v podstatě vybírají na své neziskovky,
které působí v jejich regionu. Proto také považujeme
za úspěch, že se za tu dobu vybrala takováto výše. 

V Turnově se do sbírky zapojí Střední zdravot-
nická škola a Gymnázium Turnov. Ve středu 29.
května vyrazí do ulic střední škola a ve čtvrtek 20.
června zase gymnazisté a budou prodávat přívěs-
ky se žetonem do nákupních košíků za 30 Kč.

V Turnově v letošním ročníku bude podpořeno
Centrum pro rodinu NÁRUČ. Vybrané peníze
použijí na nákup nového prvku na dětské hřiště,
opravu pískoviště a plotu.

Sbírka se letos uskuteční v dalších desíti měs-
tech. K loňskému Liberci, Jablonci n. N., České
Lípě a Rumburku přibude Nový Bor, Tanvald,
Frýdlant, Varnsdorf, Semily a Hrádek n. N.
Kromě letní části bude také zimní část a po sečte-

ní obou se peníze slavnostně předají podpořeným
subjektům v Liberci.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z pod-
nětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého
založení rozdělila potřebným přes 35 milionů ko-
run a podpořila z nich 1 661 projektů 324 organi-
zací. Finanční prostředky nadace získává nejen
z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jed-
notlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je ve-
řejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem
je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minu-
lém roce nadace rozdělila mezi 20 organizací přes-
ně 800 tisíc korun.

Jana Jánová, grantová manažerka

Chodby Nové radnice 
oÏivila v˘stava 
„Já pûstoun“ 
Zhruba od poloviny května mohou návštěvníci
Nové radnice ve Skálově ulici zhlédnout na chod-

bách 11 obrazů, které jsou instalovány na dřevě-
ných malířských stojanech. Obrazy představují
skutečné pěstouny v jejich občanských profesích -
hasič, svářeč, bankovní úřednice aj. Výstava byla
vytvořena v rámci projektu „Hledáme rodiče“ a je
zapůjčená od Nadace J&T.

Fotografie jsou doplněny životním příběhem
a především motivy, které lidi k pěstounství vedly.
Výstavu bude možné na úřadě vidět do konce
června.

Pro zájemce jsou k dispozici v místě výstavy
i doprovodné propagační materiály, vedle infor-
mačního banneru jsou to i příručky „JÁ PĚS-
TOUN“. „Pokud by někdo měl zájem o podrobné
informace k pěstounské péči, lze si domluvit
schůzku s naší pracovnicí Ing. Kateřinou Strán-
skou, která má náhradní rodinnou péči na úřadě
na starosti,“ doplnila místostarostka Petra Houš-
ková. Více o pěstounství se dočtete také na webu
www.hledamerodice.cz

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ãtvrtek 27. ãervna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Dne 13. května bylo oficiálně otevřeno workoutové
hřiště na atletickém stadionu. 

„Kdyby nebylo veřejnosti, tak by hřiště vůbec ne-
vzniklo. Umístilo se totiž na 2. příčce v hlasování
participativního rozpočtu v roce 2018. Lidé na něho
v Turnově čekali a jsem ráda, že sem ráno chodí
cvičit veřejnost a odpoledne v rámci tréninku atle-
ti nebo parkouristé,“ uvedla při zahájení místosta-
rostka Petra Houšková. Výstavba hřiště vyšla na
130 tisíc korun, sestavu dodala firma Flora servis,

s. r. o. „Akce byla realizována za podpory Městské
sportovní Turnov, s.r.o., která upravila povrch pod
sestavou. Třicet tisíc korun na akci poskytl i před-
kladatel návrhu AC Turnov a spolufinancoval tak
celý projekt,“ doplnila místostarostka. 

Workoutové hřiště je zařízením pro juniory, do-
spělé i seniory, děti do 15 let by měly cvičit pod do-
hledem dospělé osoby. Detaily jsou uvedeny v ná-
vštěvním řádu. První sestava wourkoutového
hřiště je u nádraží vedle hřiště Drak. Ta je ale dře-
věná. Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí 

Druhé workoutové hfii‰tû v Turnovû otevfieno
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