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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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Vážení čtenáři,
před měsícem jsem na tomhle místě psal, že se

může stát, že neuskutečníme žádnou kulturní či
společenskou akci několik příštích měsíců. V tu
chvíli se ve mně odehrával téměř hmatatelný souboj
rozumu a citu. Zvláštní stav. Ale přiznávám, že těm
slovům jsem nevěřil. Představa, že KC Střelnice
a Městské divadlo zůstanou několik měsíců úplně
zavřené, se mi totiž jevila jako naprosté sci-fi. No
a vidíte sami… Z dubnového programu nezbylo vů-
bec nic, z květnového taky ne. Co přinese červen, si
už raději netroufám odhadovat, jsem evidentně po-
řád hrozně naivní. (Ostatně když jsem komunikoval
se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která mě-
la být naším hvězdným květnovým hostem pořadu
O literatuře, i ona mi napsala, že jsem byl asi po-
slední, kdo věřil, že se tu v květnu potkáme.) A zno-
vu si připomínám ten známý vtip o tom, jak nejvíc
pobavíte Boha – to, když se mu svěříte se svými plá-
ny na zítřek.

Vy tak v tuto chvíli držíte v ruce skutečně unikátní
vydání HOT. Zaprvé je mnohem tenčí, než jste zvyklí,
zadruhé neobsahuje žádnou klasickou pozvánku na

nějakou konkrétní kulturní či společenskou akci
(nepočítám-li pozvánky do domácího kina, na vir-
tuální koncerty nebo třeba online kvíz). Dlouho to
vypadalo, že květnové číslo tohoto časopisu vůbec
nevydáme, ale nakonec převládl názor, že kontinui-
tu je třeba zachovat, protože ačkoliv to tak možná
trochu vypadá, život se nezastavil. Zpomalili jsme,
to ano, a do určité míry je to i v pořádku. Ale tenhle
zpomalený čas se pomalu blíží ke svému konci a my
bychom měli být připravení naskočit zpátky do se-
del. 

V den, kdy píšu tento úvodník, známe vládní plán
postupného uvolňování restrikcí. Podle tohoto plá-
nu se život svému normálu z dob před vypuknutím
pandemie alespoň přiblíží nejdříve 25. května. Do
té doby určitě žádnou kulturní akci, kde by se mohli
lidé potkat osobně, neuspořádáme. A kdo ví, jak
moc svobodní budeme potom. Řídíme se však výše
uvedeným citátem Jana Viktora Mládka a jsme při-
pravení udělat pro návrat svobody maximum.

Hezký květen a hodně sil všem.
David Pešek

Plány na zítfiek

úvodní slovo
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Turnovská kultura v dobû koronakrize

Události od 10. bfiezna ve zkratce
Pokud se do vašich rukou náhodou nedostalo
dubnové číslo HOT, na následujících řádcích na-
leznete stručné shrnutí kroků, které jsme museli
učinit na základě vládních nařízení. Právě 10. břez-
na byla vládou České republiky zakázána divadelní,
hudební, filmová a jiná představení přesahující
počet 100 osob. Už v tu chvíli jsme byli nuceni
zrušit několik velkých a tradičních akcí nebo jejich
průběh zvláštním způsobem omezit. Utrpěl tak
například jubilejní třicátý Turnovský drahokam,
který se musel obejít bez diváků, ale coby soutěžní
přehlídka proběhnout musel. Z programu zcela
zmizel Neformální jazzový festival a očekávaná
čokoládová slavnost Čokofest se přesunula na
podzim. Veškerý plán se změnil hned 12. března,
kdy byly všechny prostory KC Střelnice včetně re-
cepce uzavřeny definitivně. Kino přestalo promí-
tat, byly ukončeny aktivity v zrcadlovém sále a ne-
začaly ani Jarní taneční kurzy Taneční a pohybové
školy ILMA. 

Tento stav měl trvat do 12. dubna, v období
těchto dní jsme zrušili přes čtyřicet akcí a hledali
náhradní termíny pro zrušená divadla a koncerty.
Zůstával v nás jistý optimismus, který se však
postupem času vytrácel. V neděli 5. dubna bylo
vydáno rozhodnutí, že celý dubnový i květnový
program bude zrušen. V původním termínu se tak
neuskutečnilo a neuskuteční nic z toho, co bylo
dlouhé měsíce plánováno. Celkem je to již zhruba

šedesát akcí, a to bez dalšího programu kina, cvi-
čení či kurzů. Byla zrušena divadelní představení,
cestovatelské přednášky i koncerty. Pro velmi oče-
kávané a žádané pořady se nyní snažíme získat
termíny v nové sezóně, abyste o představení či
koncerty nepřišli. Kompletní přehled zrušených
představení a informace o postupu při vracení
vstupenek naleznete na www.kcturnov.cz.

Pořady, které již mají svůj náhradní termín
15. záfií – Sebemotivací ke zdraví a štíhlosti
(PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.)
18. záfií – Helena Vondráčková: Vzhůru k výškám
2. listopadu – Travesti Revue Techtle Mechtle
13.–15. listopadu – Čokofest
22. listopadu – Kafka Band

¤ádné zakonãení dûtské 
divadelní sezóny aÏ v fiíjnu
Mezi zrušenými pořady byly hned dvě sobotní do-
polední pohádky pro nejmenší diváky. Březnové
Nezbedné pohádky a také dubnová Alenka a její
říše divů. Jak je zvykem, právě při poslední pohád-
ce losujeme v Městském divadle výherce celoroční
doprovodné soutěže, kteří vyhrávají volnou vstu-
penku pro celou rodinu na nadcházející sezónu.
Nechceme naše pilné soutěžící o možnost výhry
připravit, proto losování výherců proběhne při
první pohádce nové sezóny. Nenechte si tedy po-
hádku ujít! V případě, že máte stále doma soutěž-
ní lístky, můžete je odevzdat na recepci KC Střel-
nice nejpozději do konce srpna 2020. 

Do kina virtuálnû
Již 27. března se kino Sféra připojilo k projektu
virtuálního kina, který přináší filmové projekce do
vašich domovů. Sféra tak dala Turnovanům jasně
najevo, že se o své věrné fanoušky a diváky hodlá
postarat a filmové zážitky i přes uzavřený sál zpro-
středkovat. 

První online projekcí byla dokumentární road
movie Afrikou na pionýru. Z pohodlí svého gauče
jste tak mohli prožít neuvěřitelné africké dobro-
družství Marka Slobodníka a jeho odvážné výpra-
vy. Kino Sféra virtuálně každý týden nabízí nové
i osvědčené filmy, které v televizi jen tak neuvidíte,
a snaží se navodit atmosféru návštěvy kina, která
nám všem tolik chybí. Více o virtuálním kinu, a jak
si ho s vašimi nejbližšími užít i u vás doma, nalez-
nete na straně 7.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Pfiíbûhy vodníka âesílka – Divadlo D5
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Projekt Za kulturou virtuálnû
Přestože by se mohlo zdát, že turnovská kultura
jako taková usnula a s ní i naše činnost, je tomu
právě naopak. 

Vedle již zmíněného online projektu kina vznikla
totiž myšlenka virtuálních koncertů. Iniciátorem
této akce je hudební dramaturg KCT Karel Šírek.
„Divákům určitě koncerty chybí, chtěli jsme po-
kračovat s naší prací a najít způsob, jak lidem kon-
certy zprostředkovat i přes přísná karanténní
opatření. Způsob jsme našli a těší mě, jaký zájem
o tyto koncerty u Turnovanů je, nehledě na nadše-
ní ze strany umělců, kterým hraní přece jenom ta-
ké chybí,“ řekl o významu online koncertů Šírek.
V následujících dnech tak vznikl celý projekt, kte-
rý byl pojmenován stručně a jasně – Za kulturou
virtuálně. Na velký sál Střelnice se vrátil život –
zatím v podobě technické podpory. Bylo potřeba
zajistit veškerou techniku a vyzkoušet fungování
přenosu. 

Ve čtvrtek 16. dubna se odehrál první virtuální
koncert. Událost, kterou Kulturní centrum Tur-
nov zažilo vůbec poprvé v historii. Zahajujícího
koncertu se ujalo Duo BigBand (Josef Uchytil
a Jindřich Bada), které doplnila zpěvačka Sáva
Klobušická. 

„Velmi nás těší, že můžeme být součástí projektu
Za kulturou virtuálně. Muzika nás baví, je nám
dobře s posluchači, rádi se dělíme o energii, dob-
rou náladu a hudební zážitek. To všechno nám teď
schází a doma je nám smutno. Pokud je šance

zprostředkovat radost, pohodu a naději na lepší ča-
sy prostřednictvím tohoto skvělého kulturního ná-
padu, neváháme. Je to pro nás výzva, hrát‚ bez pub-
lika pro publikum‘, ale hlavně čest a dobrý pocit, že
jsme toho součástí. Děkujeme,“ svěřila se zpěvačka.

Na velkém sále Střelnice se odehrál velmi ko-
morní koncert, kromě tří účinkujících na pódiu se
v hledišti nacházely pouze tři další osoby, které se
staraly o hladký průběh koncertu po technické
stránce. „Po celou dobu příprav koncertu i během
něj panovala všude velmi přátelská a veselá atmo-
sféra, bylo znát, že si přítomní užívají fyzickou pří-
tomnost jiných lidí a hlavně že jsou rádi, že zase
mohou dělat to, co je baví. I já jsem si koncert
vlastně užila,“ okomentovala koncert Romana
Holubová, která během něj komunikovala s divá-
ky, kteří sledovali koncert online. „Koncert sledo-
valo několik desítek lidí, přesný počet netušíme,
jelikož čísla nám sdělovala pouze počet připoje-
ných, nikoli počet skutečně sedících nebo tančí-
cích před obrazovkami,“ doplnila Holubová.

Druhý online koncert, tentokrát s Evou Lédlo-
vou, Věrou Poláchovou a Jaroslavem Patočkou za
klavírní spolupráce Bohuslava Lédla, se nesl v ob-
dobné, pozitivně naladěné atmosféře. Zazněly
písně a árie našich i zahraničních autorů, které si
opět užily desítky virtuálních diváků.

„Jsem přesvědčen, že hudba může v této složité
době lidem pomoci. Umělci jsou tu od toho, aby

dělali lidem radost, dokázali je odpoutat od všech
povinností a strastí, a myslím si, že právě teď je
pro to ten vhodný okamžik. A když nemohou po-
sluchači za námi, musíme my alespoň virtuálně za
nimi,“ řekl o projektu Za kulturou virtuálně
Jaroslav Patočka.

Jednatel KCT David Pešek dodává: „Projekt Za
kulturou virtuálně vznikl v reakci na aktuální ko-
ronavirovou pandemii a za jediným účelem – po-
těšit turnovské publikum. To je totiž skutečné po-
slání kultury – dělat radost těm, kteří o to stojí.“

Koncerty v rámci projektu Za kulturou virtuál-
ně připravujeme pravidelně každý čtvrtek nebo
úterý. Informace o nadcházejících koncertech na-
leznete vždy s dostatečným předstihem na našem
webu www.kcturnov.cz a našich sociálních sítích.

Duo BigBand a Sáva Klobu‰ická

Bohuslav Lédl, Eva Lédlová a Vûra Poláchová
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PfieÏije-li kultura, pfieÏije národ

Kavárensk˘ kvíz 
na Instagramu
Mysleli jsme také na ty, kteří přijdou o svou dáv-
ku soutěžení. Kavárenský kvíz se proto trans-
formoval a změnil se na Kavárenský kvíz z po-
hodlí vašeho domova. 

Prvního kvízu, který se zaměřil na historii a fak-
ta o Střelnici, turnovském divadle, kinech a další
zajímavosti ohledně KCT, se zúčastnilo celkem 74
soutěžících. Pro tento úspěch jsme se rozhodli
kvíz zopakovat. Druhý kvíz, jehož témata budou

již světovějšího charakteru – hudební scéna, lite-
ratura, umění a film, bude opět vyhlášen na na-
šem Instagramu, a to v pondělí 4. května. Celkem
zodpovíte 9 × 4 (36) otázek + 4 bonusové. Více in-
formací a pravidla naleznete na www.kcturnov.cz.

Otevírací doba recepce 
KC Stfielnice
Od úterý 5. května bude opět otevřena recepce
KC Střelnice pro veřejnost, a to každý všední
den od 8 do 14 hodin.

Prosíme, zvažte, je-li vaše návštěva recepce oprav-
du nutná. Vaše případné dotazy můžete směřovat
i na tel. 481 322 083 (od úterý 5. května 8.00 ho-
din) nebo 733 668 128, popřípadě můžete psát na
emailovou adresu sara.mochalova@kcturnov.cz.

Svûtlej‰í zítfiky
V současné době vyhlížíme červen, od něhož si
mnoho slibujeme. Věříme, že právě v červnu by
se mohla kultura pomalu, ale jistě začít zase
stavět na nohy. 

Vše bude samozřejmě záviset na aktuální situaci
a vládních nařízeních. Rádi bychom pro vás uspo-
řádali tradiční červnovou akci Funkin’ Turnov
v termínu 26. června. Funkový večer by se tak mohl
stát pomyslným otvírákem přerušeného kulturní-
ho dění a prvním setkáním milovníků kultury.
V červnu by se také již mohly s jistými opatřeními
uskutečnit první filmové projekce v kině Sféra, po-
tažmo v turnovském letním kině. Kdy k tomu do-
jde a za jakých podmínek, však v tuto chvíli nedo-
kážeme říct. Jisté je, že bychom se s vámi u našich
pořadů rádi sešli co nejdříve. 

Kulturní centrum Turnov se v polovině dubna při-
pojilo ke kampani na podporu kultury. Právě
v těchto dnech se kultura, v tom pravém smyslu
slova, nedobrovolně uložila k pomyslnému zimní-
mu spánku. Zástupci kulturních organizací
Libereckého kraje proto vytvořili kampaň, jejíž
motto zní „Přežije-li kultura, přežije národ.“.

„Známý citát Jana Viktora Mládka, manžela vý-
znamné mecenášky a sběratelky umění Medy
Mládkové, jsme si v posledních týdnech připo-
mněli několikrát. Po vypuknutí současné pande-
mie a zavedení drastických opatření na ochranu
zdraví obyvatel nejen v naší zemi bylo jasné, že už
tak podfinancovaná kultura bude znovu tou, která
zůstane v žebříčku priorit na jednom z posledních
míst,“ uvádí ke kampani její tvůrci.

„Lidé se potřebují nadechnout, znovu jít na vý-
stavu, do divadla, na koncert, potkat se s přáteli na
krásných místech, prožít něco mimořádného, co
jim dovolí na chvíli zapomenout na každodenní
starosti,“ dodávají kulturní pracovníci.

„Musíme se snažit, aby kultura v naší zemi pře-
žila tuto těžkou dobu. Nejen kvůli lidem pracují-
cím v kultuře, jak občas slyšíme. Tato snaha je dů-
ležitá pro všechny lidi v naší zemi. I pro ty, kteří to
v této době nemají za důležité,“ doplňuje Květa
Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kulturní centrum Turnov se ke kampani připo-
juje velmi rádo, neboť stejně jako její iniciátoři cítí
potřebu upozornit na fakt, že kultura je nedílnou
součástí našich životů. „Sami na sobě můžeme
pozorovat, jak velký význam kultura má. Konkrét-
ně zde v Turnově je přímo hmatatelné, jak výrazně
kultura zvyšuje kvalitu života a jak podněcuje ob-
čanskou společnost k aktivitě. S citátem pana
Mládka nelze nesouhlasit,“ říká ke kampani jed-
natel společnosti David Pešek.
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kino Sféra

Kino Sféra láká do online kina
Protože vás stále nemůžeme pozvat k nám do kina,
chtěli bychom vám nabídnout filmový zážitek
v trochu jiné podobě. Kino Sféra se připojilo k pro-
jektu Moje kino LIVE, v rámci kterého přinášíme
kinosál až k vám do obýváku. Projektu se navíc
často účastní speciální hosté z řad tvůrců a my vě-
říme, že je to velmi zajímavá možnost, jak i v těch-
to složitých časech společně sdílet hezké filmové zá-
žitky.

Na této straně jsme pro vás připravili další po-
drobnosti, které vám tento projekt přiblíží a zod-
poví některé případné dotazy. Doufáme, že se
s vámi v kině brzy uvidíme, ať už v tom opravdo-
vém, nebo virtuálním.

Moje kino LIVE – Spolu doma
v kinû
Vítáme vás v našem kině u vás doma. Protože vás
chceme potkávat a dělat dál společně to, co nás
baví, přinášíme pro všechny filmové fanoušky
Moje kino LIVE.

Jak si zajistit vstupenku?
Vyberete si v našem programu projekci a vstupen-
ku si koupíte tak, jako byste si kupovali lístek do
kina. Projekce se obvykle konají každý den od
20.30 hodin, dejte ale pozor na výjimky. Pokud si
vstupenku koupíte s předstihem, odkaz na přenos
vám zašleme už 30 minut před začátkem. Pokud
později, odkaz zašleme těsně před filmem.
Předprodej končí vždy 10 minut před začátkem
(obvykle tedy ve 20.20 hodin).

Jak funguje virtuální sál?
Sál se otevírá 30 minut před začátkem filmu. Po
celou dobu přenosu můžete komunikovat s ostat-
ními diváky prostřednictvím společného chatu
a sdílet tak filmový zážitek. My jsme v diskuzi sa-
mozřejmě také, stejně tak i další kina zapojená do
projektu. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze
ho vypnout a užít si tak ničím nerušený zážitek.

Na co se tû‰it?
Program Moje kino LIVE se specializuje na diváky
i kritiky dobře hodnocené originální snímky z ce-
lého světa. Často je navíc doprovází úvodní slovo,
nebo dokonce interaktivní beseda se zajímavými
tvůrci. V projektu se už objevili režiséři Jiří Ha-
velka a Vít Klusák, herec Jaroslav Dušek nebo ces-
tovatelé Dan Přibáň a Marek Slobodník. Proběhla
už také projekce cestovatelského klubu nebo uni-
kátního přenosu pražské PechaKucha Night.

Kolik stojí vstupenka?
Základní cena vstupenky je obvykle 100 Kč.
Pokud se vám ale tato myšlenka líbí, budeme rádi,
pokud zvolíte některou z vyšších cenových kate-
gorií a podpoříte tak naše kino.

Co je potfieba ke sledování filmu?
Filmy je možné sledovat skrze jakýkoliv standard-
ní webový prohlížeč (např. Google Chrome).
Přenos vyžaduje stabilní připojení k internetu
(film není možné pozastavit), plynule funguje ale
i s pomalejším připojením.

Kde najít program?
Aktuální program na daný týden a novinky týkají-
cí se projektu virtuálního kina naleznete na našich
webových stránkách www.kinoturnov.cz.

Vlastníci 

Parazit

Afrikou na pion˘ru
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Základní ‰kola Skálova Turnov
Skálova 600, Turnov 
tel.: 481 322 770 
739 220 391
e-mail.: skola@zsskalova.cz 
www.zsskalova.cz

Skálovka směřuje „Společně k zodpovědnosti“
i v době online komunikace

Po jarních prázdninách jsme s ostatními učiteli
v České republice nastoupili na neprobádanou ce-
stu online vzdělávání, vzdělávání na dálku. A co
jsme na Skálovce objevili?

„Vize Společně k zodpovědnosti, kterou v naší
škole následujeme, získala nový rozměr,“ říká ře-
ditel školy Michal Loukota, „nyní se zodpověd-
nost za učení ještě více přesunula na žáky. Ti zís-
kávají podporu nejen od našich učitelů, ale také od
svých rodičů, kteří vytvářejí vhodné podmínky pro
vzdělávání.“

Učitelé se s novou situací vyrovnali dobře.
Pátrali, co všechno je v online světě možné, rychle
se zorientovali a nyní komunikují s žáky, rodiči,
posílají úkoly takové, které žáky obohatí.

Jak vypadá situace v praxi? 
Učitelky na 1. stupni komunikují online, využívají
vlastní připravené materiály, inspirují se kolegy
z jiných škol. Některé připravují zadání v podobě

zvukových nahrávek pro nejmenší děti, jiné diktu-
jí dětem prostřednictvím videa. „Učitelky jsou
v kontaktu a inspirují se navzájem,“ popisuje si-
tuaci vedoucí učitelka 1. stupně Vendula Bičíková
a dodává: „Velmi si vážím všech lidí, kteří nejenom
vyučují online, ale jakkoliv jinak přispívají k fun-
gování společnosti v této době. Vnímám i nerov-
nost podmínek, ve kterých se každý individuálně
ocitl.“

Na 2. stupni po prvotním rozplánování zadává-
ní úkolů začalo vše dobře fungovat. „Zpočátku
jsme řešili, jak žáky nezahltit, jak smysluplně vy-
užít jejich čas, který stráví mimo školu, a myslím,
že se to daří,“ vysvětluje Michal Loukota. 

„Důležitou součástí takové výuky je oslovení
žáků, kteří nemají takové technické možnosti.
Také jsme se zaměřili na podporu cizinců a žáků
se specifickými poruchami učení. I školní psycho-
ložka a speciální pedagog jsou připraveni žákům
i rodičům pomoci, zkonzultovat, co je trápí.“

Nová životní situace přinesla nové věci i do škol.
A my doufáme, že si z nich všichni do budoucna
vezmeme to užitečné! Teď však všem přejeme pev-
né zdraví, které je na prvním místě!

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

otevfieno: pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem, 
sobota od 9 do 12 hodin bez v˘kladu
vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti. O jeho těžbě a zpracování, uvidíte ukázky
broušení granátu a zlatnické profese vysazování
a zasazování. Obdivovat zde můžete i prestižní ce-
nu pro zpěváky Český slavík.

výstavy:
duben–kvûten
Malování pro radost a pohodu
aneb Každý námět je pro mě výzva – výstava ob-
razů Jany Plačkové

„V šedesáti letech jsem se rozhodla malovat.
Přihlásila jsem se na kurz kreslení pravou hemi-
sférou. Bylo to milé překvapení, že jsem něco na-
kreslila, a tužka mě začala bavit. Později jsem po-
znala malířku Jolanu Čechovou a dojížděla k ní na
kurzy olejomalby. Olejomalbu dnes vnímám jako
opravdu krásnou zálibu a koníček. V Mladé
Boleslavi patřím do skupiny mladoboleslavských
výtvarníků VLNA. Maluji pro radost a pohodu,“
podotýká Jana Plačková.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov
e-mail.: naruc@naruc.cz
www.naruc.cz

Náruã v dobû 
„sociálního blackoutu“
Za jiných okolností bychom touto dobou zveřej-
ňovali květnový program. Po rozjezdovém lednu
a únoru bychom za sebou měli po okraj naplněný
březen. Odpočatí z jarních prázdnin bychom se
začali připravovat na nápor mimořádných akcí
pro veřejnost, pomalu bychom chystali také poby-
ty a tábory. Těšili bychom se z čím dál teplejšího
slunce. Děti z Miniškolky by vyměnily karnevalo-
vý program za velikonoční… 

Vše je jinak. Náš prostor, zvyklý na celodenní
pulsování, je teď nebývale prázdný. Chybí nám
dopolední cvrkot maminek (tu a tam zpestřený
hlubokými hlasy tatínků), žvatlání prcků i jejich
nespokojený křik. Dům se dopoledne neotřásá
v základech, protože bubny jsou uložené a marně
čekají, že si do nich přijde někdo bouchnout.
Jediným zvukem, který se v tuto chvíli nese

Náručí, je cvakání klávesnice v kanceláři. Pora-
denství funguje pouze telefonicky či elektronicky,
naše propojení s rodinami se přesunulo do virtuál-
ního světa, kam se snažíme směřovat alespoň ty

aktivity, u kterých to jde (aktuálně třeba chystáme
online besedy), a tipy „jak přežít“. Náručácké tety
najednou okouší zajímavou situaci – totiž že mís-
to „cizích“ dětí mají na starost jen ty vlastní
(a doufáme, že tuto zkušenost plně zúročí, až se
život vrátí zase do normálu). 

Každému z nás se v různé míře překopaly stáva-
jící životy a jistoty. Z rodičů se ze dne na den stali
krizoví manažeři, (speciální) pedagogové, IT spe-
cialisté, úklidové čety a vývařovny s nonstop oteví-
rací dobou – řada z vás navíc ještě zvládá stále vy-
konávat svá zaměstnání – často v aktuálně expo-
novaných pomáhajících profesích, ve službách,
někteří se vrhli na dobrovolnictví. Zároveň se obá-
váme o zdraví svých nejbližších z řad seniorů, se
kterými ale nemůžeme být v úzkém osobním kon-
taktu… 

Milí rodiče, pro nás a pro své děti (byť ony si to
asi teď nemyslí – obzvláště ty školou povinné) jste
hrdinové. Těšíme se, až se s vámi opět shledáme,
rádi vás za vynaložené úsilí odměníme.

Za tým Náruče Anna Bergerová

Muzeum âeského ráje v Turnovû
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz

Pfiipravujeme pro vás léto plné
zábavy, akce a pouãení

Muzeum Českého ráje v Turnově je nyní z naříze-
ní vlády do odvolání uzavřeno, zcela určitě tu bu-
de opět prostor pro zábavu a regeneraci vašich
myšlenek. Rádi tu pro vás budeme v letní sezóně
2020. Bohužel termín otevření našich expozic
a výstav není znám, ale doufáme, že v červnu, pří-
padně červenci, už se budeme moci s vámi setká-
vat a připravovat pro vás zajímavé výstavy a pro-
gramy.

Ani v „době koronavirové“ nezahálíme a chystáme
pro vás nabídku nabitou zábavou, akcí i poučením.

Odborní pracovníci všech oddělení muzea se vě-
nují sbírkovým fondům, restaurování jednotli-
vých předmětů a výběru toho nejlepšího na výsta-
vy a akce, které nás v tomto roce ještě čekají. 

Lektorka a průvodkyně nové stálé expozice
Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa
připravuje rozsáhlý program k tématu expozice,
který přiblíží pohyb a bytí ve skalách, práci s la-
nem formou uzlování a další pro horolezce doplň-
kové pohybové aktivity, jako je např. slackline.
Část mineralogické expozice prošla rekonstrukcí,
a vy tak budete moci obdivovat drahé kameny
v nových vitrínách, nové osvětlení pak umocní je-
jich lesk a krásu. Dlaskův statek v Dolánkách zase
ožije novou expozicí Kolovrátek, stav i jehla, kterou
pro vás připravuje etnografické oddělení muzea. 

Pfiehled kvûtnov˘ch akcí, 
které jsou z dÛvodu 
vládních opatfiení zru‰eny
15. kvûtna
Turnovská muzejní noc

30.–31. kvûtna
Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2020

V˘stavy plánované na kvûten
Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz 
– Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků (nový termín září–říjen 2020) 

Stvořeno z hlíny 
– Ze sbírek muzea keramiky v Boleslavci (nový
termín v řešení)
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Fotoklub Safír Turnov
Alej legií 695, Turnov
tel.: 732 202 132 (pfiedseda Bfietislav Jansa)
www.fotoklubsafir.webnode.cz

50. v˘roãí Turnovského
mapového okruhu
Turnovský mapový okruh dospěl do svého jubilej-
ního 50. ročníku. Dlužno připomenout, že zaháje-
ní tohoto ročníku zapadlo i do kulatého jubilea sa-
motné fotografie. V roce 2019 uplynulo 180 let od
chvíle, kdy světlo světa spatřila první fotografie.
Objev, který se postupem času stal nejen velkým
přínosem vědě, ale dal také nové podněty umění
a který se sám stal i svébytným druhem umění.
Začaly se vytvářet fotografické spolky, které po-
stupně pořádaly vzájemná setkání v zájmu výmě-
ny zkušeností a zkvalitňování vlastní fotografické
tvorby. 

Hledaly se formy vzájemné výměny zkušeností
a porovnávání fotografické tvorby. Na této cestě
pak vznikly i mapové okruhy, korespondenční for-
ma vzájemného posuzování fotografií mezi více
fotografickými uskupeními. Vznikl tak i Tur-
novský mapový okruh, který v roce 1969 založil

tehdejší předseda fotoskupiny Safír v Turnově pan
Jiří Baudyš. 

Za 50 let se ve fotoklubech mnohé změnilo.
Starší fotografové předali své zkušenosti mladým,
mnohé fotokluby změnily svůj název a zřizovatele.
A mnoho fotografů, kteří stáli u zrodu mapového
okruhu, již z našich řad natrvalo odešlo. Právě
v tomto posledním období odešel z našich řad i za-
kladatel mapového okruhu pan Jiří Baudyš. Člo-
věk, který měl fotografii rád a zůstal jí věrný až do
konce svého života.

„Na prahu dalšího desetiletí Turnovského ma-
pového okruhu vám všem přejeme, aby se vzájem-
ná spolupráce nadále úspěšně rozvíjela, fotogra-
fická činnost vám přinášela radost a uspokojení
a přicházeli mezi vás stále noví adepti fotografic-
kého umění. Dobré světlo!“ – Pořadatel 50. roční-
ku TMO, fotoklub Safír Turnov.

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

Letní pfiímûstské tábory

T-Centrum během školního roku nabízí vzdělávací
programy pro všechny zvídavé děti, ale zajímavou
nabídku máme už několik let také o prázdninách.
Vypravili jsme se spolu do vesmíru, procestovali
celou sluneční soustavu, s komiksovými hrdiny
tvořili roboty, testovali jsme naše zdatnosti a zruč-
nost a každoročně se také v několika bězích věnu-
jeme angličtině.

10. srpna nasedneme do stroje času a vydáme se
do pravěku za dinosaury, na vlastní kůži poznáme
život lovců mamutů, navštívíme rytíře nebo vědce
a vynálezce století páry. Prostě napínavá Cesta do
minulosti, jak má být. Nenechte si ji ujít.

Kromě toho již tradičně přicházíme se 2 běhy
oblíbeného English Campu – tábora plného ang-
ličtiny, her a hlavně zábavy. Pro mladší děti ve vě-
ku 7–10 let je připraven v týdnu od 3. srpna, pro
starší táborníky ve věku 11–14 let pak v týdnu od
17. srpna.

Výchozí základnou pro všechny tábory je jako
již obvykle areál Klubu lyžařů v Turnově ve
Struhách. Podrobnější informace a přihlášky na
www.vctu.cz.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2020

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

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Kampaň, která se snaží vzbudit v obyvatelích
města pocit hrdosti a vlastenectví. Koná se os-
mým rokem. V rámci kampaně si mohou zájemci
zdarma vyzvednout na sekretariátu turnovské
radnice státní vlajku (k dispozici je 50 ks) a sym-
bol naší země vyvěsit na budovy a domy ve městě.
Státní vlajky jsou již k vyzvednutí.

Proč je přáním starosty Turnova Tomáše Hocke-
ho, aby na budovách ve městě vlálo co nejvíce stát-
ních vlajek? 
„Nikdy nesmíme zapomínat na osud vojáků, na-

šich sousedů a rodin, kteří obětovali naší vlasti ži-
vot nebo že místo společenského uznání skončili
ve věznicích a pracovních táborech vedle váleč-
ných zločinců a konfidentů gestapa. Někteří
z nich byli popraveni, jiní byli doživotně perzeku-
ováni a další museli zvolit exil. Myslím si, že je
proto nutné připomenout tváře těchto mladých
mužů, kteří odešli bojovat za svobodu,“ říká
Tomáš Hocke. 

Mrzí vás, že se musely květnové oslavy letos zrušit?
Ano, mrzí. Letos si připomínáme 75 let od konce
války. Chtěli jsme si připomenout toto výročí sku-
tečně 8. května. Mělo to být ve větším měřítku,
s vojenskou technikou, ukázkami, kulturním pro-
gramem. Nedá se však nic dělat. Letos musíme
my zvítězit nad koronavirem. Je to taková naše
soudobá bitva a k ní patří pokud možno, co nej-
větší izolace osob. O to silněji by snad mohla vy-
znít kampaň Vlajka pro republiku.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Kvûtnové oslavy jsou zru‰ené,
kampaÀ Vlajka pro republiku
ale zÛstává
Z důvodu aktuálního nouzového stavu republiky byly zrušeny květnové oslavy v Turnově.
Kampaň Vlajka pro republiku se uskuteční. 
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Turnov se ocitl v situaci, kterou nikdo z nás neza-
žil. Lidé tráví čas doma se svými dětmi, se kterými
se učí. Někteří nechodí do práce či jsou v karanté-
ně. Zachytili jste takovou situaci fotoaparátem?
Pošlete nám fotografii. 

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení atmosféry v době nouzového
stavu republiky kvůli výskytu koronaviru. Soutěž
je otevřená pro každého příležitostného fotografa,
fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou věkových
kategoriích. Kreativitě ani neotřelým nápadům se
meze nekladou. 

Kategorie: 
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí

Pravidla soutěže:
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do

soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze

v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně

autorský a bude označen názvem.

• Snímek musí být pořízen na území města
Turnova nebo v okolních obcí ORP Turnov.

• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které
nesouvisí se zadaným tématem, nebudou u nich
uvedeny požadované údaje nebo fotografie s ne-
etickým obsahem a opatřené vulgárním nebo ji-
nak pohoršujícím popiskem.

• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjme-
ní, věk (rok narození) a adresu.

• Termín uzavření soutěže je 31. květen 2020
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje sou-

těžící organizátorovi licenci k užití fotografií za

účelem propagace Města Turnova, a to ke všem
známý způsobům užití. Licence k užití fotografie
je poskytnuta bez časového, množstevního a teri-
toriálního omezení. Licence se poskytuje bez-
úplatně. Organizátor není povinen licenci využít.

• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ –
ROK 2020.

• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje
účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním
osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích
a na internetových stránkách. 

Své snímky zasílejte nejpozději do 31. května
2020 na e-mailovou adresu k.preislerova@
mu.turnov.cz

Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary. Fotografie budou také zveřejněny na webo-
vých a Facebookových stránkách města a dalších
médiích. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Fotografická soutûÏ k zachycení atmosféry 
v dobû koronaviru na Turnovsku

Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Celoroãní turistická hra „Za povûstmi
âeského ráje“ oÏije i letos!
Projekt „Za pověstmi Českého ráje“, neboli putování
po památkách a zajímavostech Českého ráje společně
s postavami z dvanácti pověstí, si pro letošní turis-
tickou sezonu 2020 připravil hned několik novinek. 

Jednou z nich jsou audionahrávky samotných
Pověstí, které připravilo Sdružení Český ráj ve
spolupráci s mladým hercem Štěpánem Tučkem

a hudebním producentem Štěpánem Bártou
(Unbeatable Records). Zaposlouchejte se a pře-
neste se tak do tajemného prostředí, kde ožívají
nejrůznější postavičky z pověstí. Nahrávky jsou
k dispozici na webu www.ceskyrajdetem.cz či na
YouTube kanále Sdružení Český ráj.

Další novinkou je rozšíření nabídky stávajících
suvenýrů k této hře. Od letošní sezony tak budou
k dispozici turistické deníky s motivem Za pověst-
mi Českého ráje, nové dřevěné magnetky v moti-
vech několika postaviček, větší dřevěné hrací
kostky a nové motivy placek. Poslední novinkou je
aktualizované vydání tzv. Cestomapy, kterou do-
stanete zdarma při zakoupení Cestoknížky.

Jednalo se o náročný úkol, na kterém zaměstnan-
ci informačního centra ve spolupráci se
Sdružením Český ráj pracovali několik měsíců.
Tato nová Cestomapa vám nabídne modernější
design, aktualizovaný seznam výletních míst, na
kterých sbíráte razítka do Cestoknížky a sekci zá-
bavné úkoly pro děti.

Neváhejte a vydejte se i letos s celou rodinou na
putování, na kterém zažijete spoustu zábavy!

Pfiipravované novinky 
v turnovském infocentru
Jedním z nově připravených suvenýrů potěšíme
hlavně ekologicky smýšlející občany. Na letošní

Turnovské památky a cestovní ruch 
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turistickou sezónu jsme nechali vyrobit kvalitní
textilní tašky ve čtyřech barvách – vínová, červená,
modrá a šedá. Pro fanoušky a sběratele turistic-
kých vizitek máme také dobrou zprávu. Novinkou
je dlouho očekávaný turistický deník s motivem
turnovského náměstí. Řadu našich suvenýrů jsme
také rozšířili o album fotonálepek. Pozadu nezů-
stávají ani turistické vizitky a fotonálepky, kde máme
rovnou 4 novinky. Z vizitek je to Věžový vodojem
Ohrazenice a z fotonálepek osobnost turnovského
rodáka Jana Patočky. Dalšími fotonálepkami je po-
hled do minulosti Synagogy Turnov a hradu
Valdštejn. Poslední dvě uvedené jsou součástí
celorepublikového projektu Objevuj památky
(www.objevujpamátky.cz).

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)
4. kvûtna – 30. ãervna 2020
Kouzlo mokfiadÛ – Ing. Jifií ·Èastn˘
Výstava fotografií rodilého Turnováka, ochránce
přírody a nadšeného fotografa živé přírody, před-
sedy základní organizace Českého svazu ochránců
přírody „Bukovina“ a člena fotoklubu Safír
Turnov Ing. Jiřího Šťastného. Výstava poukazuje
na důležitost mokřadů v naší krajině, ať už jde
o zadržovaní vody či o zachování druhové rozma-
nitosti rostlin a živočichů. Mokřady jsou cenné
i z hlediska estetického. Proto je důležité tato cen-
ná místa chránit a navracet jim přirozený charak-
ter. Výstavu můžete zhlédnout v otevírací době in-
focentra do konce června, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Historické pfiedmûty v Synagoze Turnov
Tak jako každoročně i letos budou v synagoze v kli-
ma vitríně vystaveny stříbrné historické předměty,
které se používaly v naší turnovské synagoze při
bohoslužbách. Předměty jsou v majetku Židovské-
ho muzea v Praze, které je zapůjčuje. Mezi vysta-
vené předměty patří koruna, nástavce na tóru,
ukazovátko-jadit používané při předčítání z tóry či
štít, který se na tóru zavěšoval. „Turnovský štít“ se
od letošního roku stal součástí nové, stále expozi-
ce v Židovském muzeu v Praze ve Španělské syna-
goze. Proto místo něj bude v naší synagoze vysta-

ven jiný štít. Odkud přesně tento štít pochází se
bohužel neví, tato informace se za Protektorátu
ztratila. Víme však, že pochází z oblasti Sudet a že
byl vyroben okolo roku 1871.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254 
Oprava spárování kamenného
zdiva na prvním nádvofií na hradû
Vald‰tejn
Během měsíce března a dubna proběhly v areálu
hradu stavební a údržbové práce. V březnu
a v dubnu se realizovala první etapa opravy spáro-
vání vnitřního a horního líce parapetních zdí pří-
stupového mostu na druhý skalní blok a část zdi.
Na celkovou opravu zdiva prvního nádvoří byl vy-
pracován projekt, který je vzhledem k náročnosti
rozdělen na několik etap. Práce provedla firma
Durango, s. r. o a cena zakázky je 145 804 Kč /
176 423 Kč s DPH. Na opravu zdiva bylo zažádá-
no o finanční příspěvek v rámci grantového pro-
gramu Libereckého kraje: 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji. Bylo zažádáno
o 70 %, tj. 102 063 Kč z celkových nákladů. Jestli
dotace bude přiznána a v jaké výši se vzhledem
k současné situaci neví. Veškeré práce byly prová-
děny v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ
Turnov, odbor školství. 

Zároveň proběhl úklid podhradí a údržbové prá-
ce v předhradí Valdštejna. 

Expozice hradu byly doplněny o nový mobiliář.
Jedná se např. o barokní truhlu z poloviny 18. sto-
letí či křeslo-trůn z 19. století. Zajímavý je i nově

vystavený soubor kolorovaných litografií „Paříž-
ské módy“ v průjezdu klasicistního domu.

Věříme, že uzavření objektu dané vládním naří-
zením bude brzo ukončeno a vy budete moci jeden
z nejstarších hradů Českého ráje zase navštívit.

Pfiedstavení a prezentace 
sociálních sítí na‰í organizace
Kdy se otevřou námi spravované památky hrad
Valdštejn a synagoga Turnov, které jsou z nařízení
vlády zavřeny, se zatím není. Zavřeno je od polovi-
ny března i informační centrum. Celý duben,
a i v květnu jsou proto pro vás připraveny zajímavé
rubriky na sociálních sítích. 

Na oficiálním Facebooku informačního centra
(www.facebook.com/infoturnov) pokračují i na-
dále úterní a čtvrteční rubriky o detailech a histo-
rických fotografiích z Turnova. Nově jsou zde na
každé pondělí připraveny profesionálně nafocené
virtuální 3D prohlídky vybraných částí města.
Postupně jsou zde také představeny suvenýry
připravené na nadcházející sezónu. Zajímané
fotografie najdete i na Instagramu infocentra
(www.instagram.com/infocentrumturnov).

Na oficiálním Facebooku hradu Valdštejna
http://www.facebook.com/valdstejnhrad) jsou
každé pondělí k dispozici dva obrázky z cyklu
„Pařížská móda 19. století“ s popisem. Kolorova-
né litografie, které jsou na letošní rok nově vysta-
veny v průjezdu klasicistního domu pocházení ze
zámku Slabce u Rakovníka. Obrázky byly v majet-
ku rodiny Maximiliána Prinz von Croy, která na
zámku pobývala do roku 1945, kdy musela opustit
Čechy a odejít do zahraničí. Na středu jsou připra-
veny nové virtuální prohlídky jednotlivých částí
areálu hradu a v pátek sochařská výzdoba v rubri-
ce „Svatí patroni na hradě“. Instagram Valdštejna
se zaměřuje na prezentaci atraktivních snímků
hradu a nově i na zajímavosti z vnitřních prostor
a mobiliáře v seriálu „Túry interiéry“ (www.insta-
gram.com/hradvaldstejn_official/).

Také synagoga Turnov připravila na Facebooku
(www.facebook.com/SynagogaTurnov) novinku.
Tou je cyklus "Procházky po bývalé židovské čtvr-
ti", v rámci, kterého vám je každou středu a pátek
představen jeden zajímavý dům, který v minulosti
patřil židovským spoluobčanům.
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Mûsto prodlouÏilo 
termín pro pfiíjem 
Ïádostí o dotaci 
v dotaãních 
programech
Týká se programu Podpora obecně prospěšné
činnosti a Podpora zahraniční spolupráce. 

Žádosti o dotaci se podávají na podatelnu
Městského úřadu v Turnově do 22. května 2020.
Všechny potřebné informace k vyhlášeným dotačním
programům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední des-
ce města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí

o dotaci nebo je lze získat na odboru školství, kul-
tury a sportu. 

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu

Kontakt: e-mail: l.karaskova@mu.turnov.cz,
tel.: 481 366 756

OdloÏení plateb 
poplatkÛ za odpad
a psy
Městský úřad Turnov informuje, že poplatky za
komunální odpad a za psy mohou občané bez
obav zaplatit až do konce června 2020. 

Sdělujeme všem poplatníkům
• místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,

• místního poplatku ze psů,
že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

v České republice bude Městský úřad Turnov
u všech poplatkových povinností k výše vyjmeno-
vaným místním poplatkům s datem splatnosti
od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 tolerovat úhradu do
30. 6. 2020.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezho-
tovostní platby převodem z účtu.

Nebude vám vyměřována žádná sankce za
pozdní úhradu.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimo-
řádnými opatřeními vlády budou zápisy k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
probíhat v souladu s právními předpisy, ale bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, te-
dy v rozmezí od 2. května do 16. května 2020.
Podat přihlášku lze od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dí-
těte ve škole, a to následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má
svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
3. poštou,
4. online v aplikaci pro zápis do MŠ na webo-

vých stránkách www.skolky.turnov.cz ,
5. osobním podáním pouze po předchozí domlu-

vě s ředitelkou mateřské školy.

Přílohy přihlášky: doložení řádného očkování dí-
těte (nyní nenavštěvujte osobně praktického léka-
ře, zašlete pouze své čestné prohlášení o očkování

a přiložte kopii očkovacího průkazu), doložení
rodných listů (lze jejich prostou kopii dálkovým
způsobem). Školská poradenská zařízení v sou-
časné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě
bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zaří-
zení, zákonný zástupce přikládá kopii doporuče-
ní. Ředitelka školy si může následně vyžádat origi-
nál či ověřenou kopii předložených listin.

Pro konkrétní informace sledujte prosím webo-
vé stránky www.skolky.turnov.cz , informace jsou
postupně aktualizovány a vkládány. Odkaz na on-
line aplikaci pro zápis dítěte do MŠ bude zveřej-
něn ještě před termínem zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspo-
řádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní
však součástí zápisu.

Připomínáme, že děti, které dosáhnou do 31. 8.
2020 pěti let, mají povinnost předškolního vzdělá-
vání.

Dříve stanovené termíny pro dny otevřených
dveří se tímto ruší. 

Mgr. Martina Marková, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Informace k zápisÛm do matefisk˘ch ‰kol
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Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

pfiíjme brigádníky na DPâ na pozice: 

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

Vhodné i pro dÛchodce a studenty.

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

PoÏadujeme:
Časovou flexibilitu (odpolední a večerní služby)

Samostatnost, pečlivost
Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:
Práci v příjemném prostředí

Zaměstnanecké benefity
100 Kč/h

Uvítáme:
Zkušenosti s osvětlovací 
a zvukovou technikou

Zájem o kulturu
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