Aktuality ze srdce
Českého ráje, 36. týden
(3. 9. – 9. 9. 2018)
Pondělí 3. září 2018
Alešova 1732, Turnov II, budova
SHŠ a SOŠ
PŘEDSTAVENÍ POBOČKY ŽLUTÉ
PONORKY PRO TURNOV II
První školní den zavítají do prostor
sdílených s družinou ZŠ Skálova
nejen děti z prvního stupně ale jistě i
rodiče, případně další zájemci.
Připraveny pro ně budou drobné
aktivity,
prohlídka
malířského
atelieru a dle počasí i venkovní
zábavné soutěže.
Díky mateřské loděnici odboru
školství města vyplouvá v září na
vodu naše dceřiné plavidlo, které
kotví zadní části ulice Alešova, ve
druhém patře budovy SHŠ a SOŠ
Turnov, vedle haly TSC. Na palubě
bude veselo po celý rok, jak můžete
z pestré nabídky sami posoudit.
Od 9:00 a do 11:00

Úterý 4. září 2018
Kino Sféra
LÉTO
Leningrad, začátek osmdesátých let.
Neoficiální hudební scénou hýbají
místní následovníci Lou Reeda,
Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking
Heads. Patří k nim i mladý Viktor.
Když se setká se svým idolem
Mikem a jeho krásnou ženou
Natašou, začíná léto plné hudby,
přátelství a zakázané lásky. Film o
začátcích skutečných kultovních
kapel Kino a Zoopark měl premiéru
v hlavní soutěži festivalu v Cannes,
zatímco režisér Kirill Serebrennikov
trávil čas v domácím vězení v
Moskvě.
Režie: Kirill Serebrennikov
Začátek v 19:30
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Čtvrtek 6. září 2018
Areál turnovské nemocnice
DEN ZDRAVÍ
Město Turnov a Krajská nemocnice
Liberec, a.s. všechny srdečně zvou
na Den zdraví, který se uskuteční 6.
9. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin v
areálu turnovské nemocnice.
Na návštěvníky čekají skupinové
prohlídky operačních sálů a
oddělení nemocnice, nebude chybět
hudební vystoupení pro všechny
věkové generace, ukázky irských
tanců, jógy či brazilského bojového
umění s prvky tance a akrobacie.
Svůj program představí také
Středisko volného času Žlutá
ponorka Turnov, na projetí budou
oblíbené šlapací motokáry z
Městské sportovní Turnov, s.r.o. U
stánku Informačního centra pro
mládež si můžete pohovořit se
známým
českým
youtuberem
Martinem
Rotou.
Mnoho
zajímavého chystá na Den zdraví i
řada dalších subjektů.
Místostarostka
Turnova
Petra
Houšková připomněla, že turnovská
radnice je spolupořadatelem akce
letos potřetí. Jak dodala, jde o

aktivitu v rámci Národní sítě
zdravých měst České republiky v
projektu Turnov - Zdravé město a
místní Agenda 21. Turnov je členem
již od roku 2011.

Pátek 7. a sobota 8. září 2018
Kino Sféra
JAN PALACH
Film pozoruje posledních několik
měsíců života Jana Palacha.
Pozoruje jej na základě dostupných
faktických pramenů a zároveň
přemýšlí, co tomu mladému muži
táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z
blízkých o svém rozhodnutí dopředu
neřekl. Ani nenaznačil, že by byl
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něčeho takového schopen. Ve filmu
prochází vztahem se svou přítelkyní
Helenkou,
bouřlivým
kolejním
životem roku 1968, soužitím s
mámou doma ve Všetatech, zažije
studentské brigády v Kazachstánu a
Francii, chodí do školy, pozoruje a
mlčí. Stejně jako se od podzimu 68
mění veřejný život, ráz ulic i výrazy
lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že
si ničeho nevšimla jeho dívka,
máma, spolužáci? Ještě to ráno si
Jan vzal od mámy svačinu, na koleji
vtipkoval se spolubydlícím a před
odchodem do města se vysprchoval.
Kamera po celý film sleduje Janovu
tvář a snaží se zachytit okamžiky
rozhodnutí…
Režie: Robert Sedláček
Od 17:00 (pátek)
Od 19:30 (sobota)

Sobota 8. září 2018
Kavárna KUS
SKLENĚNÉ TICHO A INDIES DISCO
Turnovské gymnázium slaví 110 let
své existence. Ještě než vše vyvrcholí
velkým oficiálním abiturientským
srazem na Střelnici v sobotu 13.
října 2018, proběhne, stejně jako
před deseti lety, série neoficiálních
kulturních akcí spojených s touto
školou. Vedení gymnázia připravilo
ve spolupráci s KC Turnov několik
klubových setkání v prostorách
kavárny KUS. Indies diskotéka,
autorské divadlo, koncerty kapel –
vždy s přímou účastí absolventů
nebo současných studentů, to vše
nabízí možnost setkání aktuálních
gymnazistů a jejich učitelů s
absolventskými
generacemi
v
neformální a příjemné atmosféře
kavárny KUS.
Zlatá devadesátá! Partička lidí
kolem Jindry Svobody (mat. roč.
1991) v hasičárně na Daliměřicích
průměrně jednou za dva měsíce
pořádala rozličné multižánrové akce
– koncerty kapel, divadlo, výstavy
studentských výtvarných děl atd.,
které do brzkých ranních hodin
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uzavírala
diskotéka
nezávislé
hudební tvorby. DJové se v průběhu
večera několikrát střídali, hrály se
skladby, které byste na běžné
diskotéce na Střeláku slyšeli stěží.
Právě na jedné z podobných akcí
spatřilo světlo světa ekologické
rodinné drama „Skleněné oko“ pánů
autorů Jaroslava Rudiše, Aleše
Hozdeckého a výše jmenovaného
Jindřicha Svobody. Tedy spolužáků z
jedné třídy, kteří ještě jako
gymnazisté založili divadelní soubor
TLDS – SUD (Turnovsko-lomnická
divadelní společnost – Sport,
Umění,
Děvčata)
zpočátku
zaměřenou
na
originální
interpretaci cimrmanovských děl.
K podobné dramaturgii akce jsme se
vrátili před deseti lety na Zrcadlové
koze a jsme rádi, že ji pro velký
úspěch budeme moci zopakovat i v
rámci 110. výročí založení školy.
Začátek ve 20:00.

