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Čtenáři sobě! Napište nám do Deníku svůj názor na aktuální dění v Pojizeří nebo
pošlete veselou momentku ze svého okolí, kterou jste náhodně nebo cíleně
zachytili. Přijímáme také vaše náměty na reportáže. Každý zveřejněný příspěvek
většího objemu v novinách honorujeme. Za otištěný text vyplatíme jeho autorovi
padesát korun a fotografii odměníme sto korunami. Staňte se reportéry
Turnovského a semilského deníku. Tato strana vychází každý den.

Richard Pachman v Turnově
Kdo se těšil na ohlášenou
vernisáž výstavy obrazů hudebníka, skladatele a malíře
Richarda Pachmana v Turnově?
I já jsem byl mezi těmi, co
se těšili na tuto výstavu, která
se bohužel v prostorách Městského divadla neuskutečnila.
A to jsem se to dozvěděl až v
podvečer před konáním akce.
V divadle totiž došlo k požáru.
Výstava byla odvolána ještě téhož večera. Mistr však
nechtěl zklamat své natěšené
příznivce, a tak za pomoci
přátel dokázal zorganizovat v
náhradních prostorách lidové
školy umění improvizovaný
večer. Mohu za sebe prohlásit,
že jsem se ani chvíli nenudil.
Úvod patřil začínajícímu
skladateli Tomáši Chmelovi z
Příšovic, který vlastně celou
akci zachránil. Mezi přibližně
třicítkou návštěvníků nechyběl ani maskot turnovských
kulturních akcí Martin Beran.
Richard Pachman přivezl
na ukázku jeden originál: obraz “OKO” a další část svého
díla prezentoval na kalendáři
na rok 2008 se svými obrazy.
I já jsem využil této příležitosti a spolu s dalšími jsem si
na závěr akce zakoupil kalendáře, CD a knihy.
Poutavé vypravování o tom
jak jednotlivá díla vznikala a
že proces vzniku jedné malby
zabere minimálě jeden měsíc,
bylo
vkusně
proloženo
skladbami z jeho tvorby. Autor hrál a zpíval, my se dívali,
žasli a obdivovali.....
Obrazy to jsou zajímavé,
každý v nich může spatřit to,
co chce vidět. Jeho obrazy i dí-

Potřebujete peníze

na rozvoj
vaší firmy?
Najdeme pro vás
nejvýhodnější řešení.
V ČSOB získáte peníze snadno, bez zbytečných
průtahů a přesně podle vašich potřeb. Ať už
otevíráte novou provozovnu, nakupujete stroje,
nebo potřebujete překlenout krátkodobý nedostatek financí, vždy připravíme řešení přesně
na míru vašeho podnikání. Peníze navíc můžete
mít na svém účtu již do tří pracovních dnů!
Navštivte svého firemního poradce či některou
z poboček ČSOB.

Kontakty
Turnovský a semilský deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov

lo hodně ovlivňuje egyptská
kultura, reinkarnace, příroda,
energie barev...
Richard se zmínil i o svém
belgickém kolegovi, skladateli, dirigentovi a klavíristovi.
Francois Gloriuex je 75-letý
umělec, který dodnes jezdí po
světě a koncertuje s energií
mladíka. Dalo by se na něm
prezentovat jak je důležitá
silná psychika pro zdraví i
stárnutí člověka.
Zmíním se ještě o chystaném koncertu Richarda Pachmana 7.12.2007 v 19 hodin s
Ditou Hořínkovou na zámku v
Jičíně.
Doufám jen, že budeme mít
možnost v Turnově zhlédnout

obrazy R.Pachmana v náhradním termínu, a přeji mu,

aby na jeho koncerty chodilo
stále více a více spokojených

návštěvníků a přátel!
Ladislav Gombár

NOC NA KARLŠTEJNĚ
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http://turnovsky.denik.cz
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MMS
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Struktura MMS
Do předmětu zprávy doplňte REP 0514 XX
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HRAD KARLŠTEJN. Je to už patnáct let, co jsem s rodinou o dovolené vyjela na prohlídku hradu
Karlštejn. Nic se ale nezměnilo, přespat nás nenechali. Foto: Marie Černohouzová

