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Vážení čtenáři,
svádí mne to začít obligátním „prázdniny jsou

za námi“. Ale protože to všichni moc dobře víme,
takhle nezačnu. Spíš než ohlížení za minulostí se
totiž víc sluší pohlédnout do budoucnosti! 

Před námi je nová sezóna, jíž, jak pevně věřím,
opět naplníme řadou krásných kulturních akcí
včetně několika novinkových pravidelných pořa-
dů. Za všechny jmenujme např. Nedělní čaje, kte-
ré všem tancechtivým nabídnou možnost strávit
příjemné nedělní odpoledne na parketu velkého
sálu Střelnice.

Pokračujeme i řadou osvědčených stálic progra-
mu KCT – s Kinem nejen pro seniory, které nás loni
utvrdilo v přesvědčení, že kino baví návštěvníky
všech věkových skupin. Stále více diváků si nachází
Cestovatelský klub nebo sobotní pohádky z cyklu
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!, což nás
velice těší. Během léta jste měli možnost zakoupit
si abonentní vstupenky na Divadelní abonentní řadu
a na nový ročník koncertů klasické hudby, tedy

Turnovské hudební večery. Obě tyto řady mezi vámi
vyvolaly veliký zájem a já jsem moc rád, že se po-
tvrzuje mé přesvědčení o tom, že nabízet kvalitní
kulturní počiny se vyplatí. Abonmá je stále v prodeji!

Mnozí z vás jistě již během léta též zaregistrova-
li, že jsme zásadním způsobem proměnili náš
web. Ačkoliv si každý jistě všimne zejména jeho
nové grafické podoby, to nejdůležitější na novém
webu je nyní možnost rezervace a též zakoupení
vstupenek na všechny akce KCT z pohodlí vašeho
domova. V této věci bych vás rád požádal o zpět-
nou vazbu: samozřejmě se mohou vyskytnout
technické závady. V takovém případě nám prosím
dejte vědět, jsme připraveni je řešit!

A poslední poznámka: Městské divadlo Turnov
slaví 140. narozeniny. Přeji mu za sebe i za všechny
své kolegy z Kulturního centra Turnov hodně zdra-
ví a spokojených návštěvníků a slibuji, že o obojí
se budeme snažit v maximální míře!

Dobrý start do nové sezóny vám všem přeje
David Pešek

Pohled do budoucnosti

úvodní slovo

Turnovské kulturní léto je za námi...
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 4. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
ZEJTRA NAPO¤ÁD
kino nejen pro seniory 50,–

16.00 – FOYER KC ST¤ELNICE
VERNISÁÎ V¯STAVY 
NA TÉMA BROWNFIELDS
V LIBERECKÉM KRAJI 
výstava

19.30 – KINO SFÉRA
SIN CITY: ÎENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAÎDIL
3D
akční/krimi/thriller 130,–

pátek 5. záfií
17.00 – LETNÍ KINO
FOKUS TURNOV SLAVÍ
20 LET
benefiční koncert 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
SIN CITY: ÎENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAÎDIL
3D
akční/krimi/thriller 130,–

sobota 6. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
LETADLA 2: HASIâI
A ZÁCHRANÁ¤I 3D
animovaný 130,–

17.00 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
LET’S DANCE ALL IN 
drama/hudební 110,–

nedûle 7. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
LETADLA 2: HASIâI
A ZÁCHRANÁ¤I 
animovaný 80,–

17.00 – KINO SFÉRA
LET’S DANCE ALL IN 
drama/hudební 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
ÎELVY NINJA 3D
dobrodružný/akční 140,–

stfieda 10. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
IDA 
Filmový klub, drama

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 11. záfií
10.00 –KINO SFÉRA
ZEJTRA NAPO¤ÁD
kino nejen pro seniory 50,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POHOVKA I. – 
ZUZANA BUBÍLKOVÁ
talkshow
200,–/ senioři 140,– (OSV Turnov)

19.30 – KC ST¤ELNICE
PÍSNIâKY NAP¤Íâ – 
ARNO·T FRAUENBERG
koncert

předprodej 80,–/ na místě 100,–

19.30 – KINO SFÉRA
NEJHLEDANùJ·Í MUÎ
thriller 110,–

pátek 12. záfií
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
140. V¯ROâÍ OTEV¤ENÍ
DIVADLA V TURNOVù
slavnostní večer

19.30 – KINO SFÉRA
NEJHLEDANùJ·Í MUÎ
thriller 110,–

sobota 13. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
PO·ËÁK PAT
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
CHLAPECTVÍ
drama 100,–

19.00 – ZÁMEK SYCHROV
DÍVâÍ VÁLKA
Legendární inscenace F. R. Čecha

290,–

19.30 – KINO SFÉRA
DÁRCE
fantasy/sci-fi 110,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
DISKOTÉKA
taneční zábava 100,–

nedûle 14. záfií
14.00 – PRACKOV
STAROâESKÁ POUË
hraje Musica Fortuna
14.30 – KINO SFÉRA
PO·ËÁK PAT
animovaný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
DÁRCE
fantasy/sci-fi 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
DÍRA U HANU·OVIC
komedie/drama 100,–

pondûlí 15. záfií
8.30,10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
JAK PEJSEK FERDA 
POTKAL SLUNÍâKO
představení pro školy 40,–/30,–/20,–

stfieda 17. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
O KONÍCH A LIDECH 
Filmový klub, komedie/drama

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 18. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
GRANDHOTEL BUDAPE·Ë
komedie/drama
kino nejen pro seniory 50,–

19.00 – DÒM NA SBO¤E
ZÁZRAKY P¤ÍRODY
S VLADIMÍREM KO¤ENEM
Pořad mluveného slova a promítání
s moderátorem ČT
Večery Na Sboře vstupné dobrovolné

Staroãeská pouÈ na Prackovû
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kulturní pfiehled
19.30 – KINO SFÉRA
D¤ÍV NEÎ PÒJDU SPÁT
mysteriózní/thriller 110,–

pátek 19. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
DÍRA U HANU·OVIC
komedie/drama 100,–

20.00 – RESTAURACE ST¤ELNICE
BODLÁK
Malá scéna, koncert 

dobrovolné vstupné

sobota 20. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
D¤ÍV NEÎ PÒJDU SPÁT
mysteriózní/thriller 110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
·EDÁ SEDMDESÁTÁ ANEB
HUSÁKOVO TICHO
abonentní divadelní představení

předprodej 240,–/ na místě 280,–

19.30 – KINO SFÉRA
LABYRINT: ÚTùK
akční/mysteriózní 120,–

nedûle 21. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
T¤I BRAT¤I
pohádka/rodinný 100,–

17.00 – KINO SFÉRA
LABYRINT: ÚTùK
akční/mysteriózní 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
SIN CITY: ÎENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAÎDIL
3D
akční/krimi/thriller 130,–

úter˘ 23. záfií 
18.00 – KINO SFÉRA
HIMÁLAJSKÉ PUTOVÁNÍ
KOLEM SVATÉ HORY
Cestovatelský klub 70,–

stfieda 24. záfií
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
BOHEMIA BALET TANEâNÍ
KONZERVATO¤E HL. M.
PRAHY– CARMINA BURANA
Turnovský hudební večer

předprodej 100,–/ na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
JE MUÎ, KTER¯ JE 
VYSOK ,̄ ·ËASTN¯?
Filmový klub, animovaný dokument

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 25. záfií
8.30,10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
JAK KRAKONO· PEKA¤KU
JÍ¤U NAPRAVIL
představení pro školy 50,–/40,–/30,–

10.00 –KINO SFÉRA
GRANDHOTEL BUDAPE·Ë
komedie/drama
kino nejen pro seniory 50,–

17.00 – SYNAGOGA TURNOV
KONCERT KONZERVATO¤E
J. JEÎKA
Absolventský koncert studentů
pražské konzervatoře 

19.30 – KINO SFÉRA
MÍSTA
drama 110,–

pátek 26. záfií
18.00 – ZÁMEK SYCHROV
POKRAâOVATELÉ MISTRÒ
Koncert mladých zpěváků 150,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
MEFISTO
volné divadelní představení

předprodej 380,–/ na místě 420,–

19.30 – KINO SFÉRA 
MÍSTA
drama 110,–

sobota 27. záfií
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
POHÁDKA O T¤ECH 
NÁMO¤NÍCÍCH
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

vstupenky pouze na místě za 50,–

10.00 – DLASKÒV STATEK, 
DOLÁNKY U TURNOVA
SVATOVÁCLAVSKÉ 
POSVÍCENÍ NA STATKU
Tradiční pořad k připomínce ukon-
čení letní sklizně

14.30 – KINO SFÉRA
JAK VYCVIâIT DRAKA 2
3D
animovaný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
ÎELVY NINJA 3D
dobrodružný/akční 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
LABYRINT: ÚTùK
akční/mysteriózní 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
ST¤ELNICE ROCK’S
rockový festival

předprodej 70,–/ na místě 120,–

nedûle 28. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
JAK VYCVIâIT DRAKA 2 
animovaný 100,–

15.00 – KC ST¤ELNICE
PLECHA¤INKA
Setkání s dechovkou 50,– 

17.00 – KINO SFÉRA
MÍSTA
drama 110,–

19.30 – KINO SFÉRA
STRÁÎCI GALAXIE 3D
akční/dobrodružný 130,–

stfieda 1. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
OST¤E SLEDOVANÉ VLAKY
komedie/drama

100,–/členové FK a studenti 80,–
Na Setkání s dechovkou zahraje Plechafiinka
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Kino Sféra

ne 14. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã
pá 19. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã

komedie/drama, âR, 
2014, 102 min., 15+

Díra
u Hanu‰ovic

Nov˘ film Miroslava Krobota 
s T. Vilhelmovou a I. Trojanem.

ãt 4. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã 
kino nejen pro seniory

ãt 11. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã 
kino nejen pro seniory

komedie/romantick˘,
âR/SR, 2014, 98 min., 12+

Zejtra 
napofiád

Film sází na pfiirozenost s nadhledem
a probouzí cestovatelské touhy. 

ãt 4. 9. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 5. 9. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 21. 9. – 19.30 hodin /130 Kã

akãní/krimi/thriller, USA,
2014, 103 min., 15+, titulky

Sin City: Îenská,
pro kterou bych

vraÏdil 3D

Pokraãování kultovního snímku podle
komiksové pfiedlohy Franka Millera.

3D so 6. 9. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 7. 9. – 14.30 hodin / 80 Kã

animovan˘, USA, 
2014, 84 min., dabing

Letadla 2: Hasiãi
a záchranáfii

Nová dobrodruÏná komedie o tom,
Ïe kaÏd˘ si zaslouÏí druhou ‰anci.

so 6. 9. – 17.00 hodin / 100 Kã
so 20. 9. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 21. 9. – 14.30 hodin / 100 Kã

pohádka/rodinn˘, âR/DK,
2014, 86 min.

Tfii bratfii

Hudební pohádka reÏiséra Jana Svûráka
– filmová verze dûtsk˘ch minioper.

so 6. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 7. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

drama/hudební, USA, 
2014, 112 min., 12+, titulky

Let’s Dance 
All In

Páté pokraãování filmové série
ukáÏe tanec jako nikdy pfied tím. 

ne 7. 9. – 19.30 hodin / 140 Kã
so 27. 9. – 17.00 hodin / 140 Kã

dobrodruÏn˘/akãní, USA,
2014, 90 min., dabing

Îelvy Ninja
3D

Populární Îelvy Ninja se vracejí 
na filmové plátno.

st 10. 9. – 19.30 hodin 
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

drama, PL/DK, 2013, 
80 min., titulky

Ida 

Originální a poetick˘ pfiíbûh 
hledání vlastní identity.

FK

ãt 11. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 12. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã

thriller, VB/USA/N, 2014,
121 min., 15+, titulky

Nejhledanûj‰í
muÏ

Mlad˘ muslim se snaÏí dostat k penûzÛm
z pozÛstalosti svého mafiánského otce.

so 13. 9. – 14.30 hodin / 100 Kã
ne 14. 9. – 14.30 hodin / 100 Kã

animovan˘/rodinn˘, VB,
2014, 88 min., dabing

Po‰Èák Pat

Po‰Èáka Pata ãeká velk˘ 
úkol – zachránit svût.

so 13. 9. – 17.00 hodin / 100 Kã

drama, USA, 2014,
166 min, 12+, titulky

Chlapectví

Unikátní portrét dospívání jednoho
obyãejného kluka z pfiedmûstí.

so 13. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 14. 9 . – 17.00 hodin / 110 Kã

fantasy/sci-fi, USA, 2014,
89 min., 12+, titulky

Dárce

Pfiíbûh o dokonalém svûtû 
ve stfietu s fale‰nou realitou.
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st 17. 9. – 19.30 hodin 
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama/romantick˘,
IS/N, 2013, 81 min.,15+, titulky

O koních
a lidech 

Osudová svázanost ãlovûka 
a konû.

FK

ãt 18. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã 
kino nejen pro seniory

ãt 25. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã 
kino nejen pro seniory

komedie/drama, USA, 2014,
100 min., 12+, titulky

Grandhotel
Budape‰È

Melancholická komedie spojená s dokona-
l˘m vystiÏením jedné historické epochy.

ãt 18. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 20. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

mysteriózní/thriller, USA/VB/ 
F /SWE, 2014, 92 min., 

15+, titulky

Dfiív neÏ 
pÛjdu spát

Lze se vÛbec dopátrat pravdy o minu-
losti, kdyÏ jediné, co znáte, je dne‰ek?

so 20. 9. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 21. 9. – 17.00 hodin / 120 Kã
so 27. 9. – 19.30 hodin / 120 Kã

akãní/mysteriózní, USA,
2014, 114 min., 12+, titulky

Labyrint:
Útûk

Pravdûpodobnost pfieÏití v labyrintu
se limitnû blíÏí k nule. 

st 24. 9. – 19.30 hodin 
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

dokumentární/animovan˘, 
F, 2013, 88 min., titulky

Je muÏ, kter˘ je
vysok˘, ‰Èastn˘? 

Animovan˘ dokument 
Michela Gondryho.

ãt 25. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 26. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 28. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

drama, âR, 2014, 
108 min., 12+

Místa

Nov˘ projekt tvÛrcÛ Pout, 
nejlep‰ího filmu roku 2010.

3D so 27. 9. – 14.30 hodin – 120 Kã
2D ne 28. 9. – 14.30 hodin – 100 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2014, 105 min., dabing

Jak vycviãit
draka 2

Druh˘ díl epického pfiíbûhu 
ze svûta VikingÛ.

ne 28. 9. – 19.30 hodin / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘/sci-fi, USA,
2014, 122 min., 12+, dabing

StráÏci
Galaxie 3D

V˘pravné vesmírné dobrodruÏství
za záchranu osudu celé galaxie.

st 1. 10. – 19.30 hodin 
100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

komedie/drama, âSSR,
1966, 92 min., 12+

Ostfie sledované
vlaky 

Celoveãerní debut Jifiího Menzela
v dokonalé kvalitû.

ãt 2. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 3. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 4. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã

thriller/drama, USA, 2012,
94 min., titulky

Zmizelá

Ben Affleck v mrazivém thrilleru
Davida Finchera.

pá 3. 10. – 22.00 hodin / 100 Kã 
Horror night

ne 5. 10. – 17.00 hodin / 100 Kã

horor, USA, 2014, 
100 min., titulky

Annabelle

Volné pokraãování úspû‰ného 
filmu V zajetí démonÛ.

FK

FK

3D so 4. 10. – 14.30 hodin – 130 Kã
2D ne 5. 10. – 14.30 hodin – 100 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘, 
N, 2014, 100 min., dabing

7 trpaslíkÛ

7 trpaslíkÛ, 18. narozeniny, 2 draci,
polibek nebo 100 let spánku.
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Mûstské divadlo

Zuzana Bubílková
Zuzana Bubílková se do povědomí diváků zapsala
jako moderátorka diskusního pořadu Co týden
dal, který moderovala s Otou Černým. Po rozděle-
ní republiky půl roku pokračovala v České televizi
a v září 1993 nastoupila do rádia Frekvence 1. 

Ve stejném roce se objevila jako host Miloslava
Šimka v Divadle Jiřího Grossmanna. Na Frek-
venci 1 pak spolu vysílali satirický politický pořad. 

V únoru 1995 uvedla Česká televize první díl zá-
bavného pořadu dvojice Šimek & Bubílková S po-
litiky netančím. Po šesti letech se pod názvem
Politické harašení přemístili na Novu. 

Kromě televizních pořadů účinkovala Zuzana
Bubílková po boku Miloslava Šimka v celé řadě di-

vadelních pořadů (Politické harašení, S politiky
netančím, Politická inventura, Křížový výslech,
Měsíčník DJG, Pohoda všedního dne). 

V televizní i divadelní činnosti pokračuje i po
smrti svého dlouholetého jevištního partnera.

A nyní premiérově (!) i v turnovském divadle.
Můžete se těšit na satiricko-politický pořad „Jinak
s tím nehneme“. A pro Turnováky navíc speciál…
Hudebně doprovází Pavel Půta.

ãtvrtek 11. záfií od 19 hodin
Mûstské divadlo
Pohovka
vstupné 200,– / 140,–

·edá sedmdesátá aneb Husákovo ticho
Kdo ví, jaká byla „šedá sedmdesátá“? Při pohledu
na československou minulost se nový tvůrčí tým praž-
ského Divadla Na Zábradlí v čele s Petrem Štědro-
něm zjevně inspiroval termínem „mlčící většina“. 

Režisér Jan Mikulášek a dramaturgyně Dora
Viceníková pak vytvořili divadelní portrét prvního
normalizačního desetiletí takřka beze slov.
Uprostřed Husákova ticha, jak zní podtitul jejich
inscenace, promluví jediná postava. Mezi ano-
nymními personami na scéně má také jediná jmé-
no: Olga Hepnarová. Žena, která úmyslně vjela
nákladním autem na zastávku tramvaje a zabila
osm lidí. Poslední československá popravená.

Při čekání na pokyn „Dále!“ zabydlují příchozí
strohou čekárnu utopenou v bezčasí svými obse-
semi, úzkostmi i bizarními sexuálními touhami.
Portrét Gustáva Husáka by mohl vyprávět… Hraje
Divadlo Na Zábradlí, Praha.

sobota 20. záfií od 19.30 hodin
Mûstské divadlo
Abonentní pfiedstavení + vefiejnost 
vstupné v pfiedprodeji 240,– / na místû 280,–
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Mûstské divadlo

Jak Krakono‰ pekafiku Jífiu napravil
Pohádkový příběh z Podkrkonoší na motivy po-
hádky Svatavy Pavlové O Krakonošovi a pyšné, la-
komé pekařce Jíře. Příběh, který vychází z lidové-
ho přísloví „pýcha předchází pád“. 

Délka představení 60 min, hraje Divadlo HP
Praha. 
Vhodné pro děti od tří let. 

ãtvrtek 25. záfií od 8.30 a 10 hodin
Mûstské divadlo
Pfiedstavení pro ‰koly 
vstupné 40,–/30,–/20,–

Mefisto
Titul patří mezi nejznámější, ale také nejkontro-
verznější díla evropské literatury dvacátého sto-
letí. 

Klaus Mann se v něm totiž nejen vyjádřil satiric-
kým způsobem k německé situaci nedlouho po
nástupu nacismu k moci, ale otevřel zde také řadu
tabuizovaných témat, pokud jde o lidskou se-
xualitu. 

Základním tématem je cesta k moci v situaci,
kdy demokratický politický režim přechází plynu-
le, nerevolučně v totalitu. Mann vytvořil v titulní
postavě typ kariéristy v době, která láme charakte-
ry. Na bizarním příběhu herce Hendrika Höfgena
ukazuje, že ústupky zlu mohou začínat zdánlivě

nevinně malým sobectvím a malou zbabělostí.
Rozhodně si představení nenechte ujít, tím spíš,
že bude zřejmě jedním z posledních! 

V prosinci je naplánována derniéra, protože au-
torská práva vyprší koncem tohoto roku. 

pátek 26. záfií od 19.30 hodin
Mûstské divadlo
volné pfiedstavení
vstupné v pfiedprodeji 380,– / na místû 420,– 

Pohádka o tfiech námofinících
V pravidelném cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla! jsme pro vás opět připravili na každý
měsíc jednu sobotní pohádku a pochopitelně i oblí-
benou soutěž, které se mohou děti zúčastnit.

Jako první vás čeká pohádka o čestném a dobrém
kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vy-
dává za svým snem na ostrov Hukakulu. Podle
starých námořních legend zde totiž žijí překrásné
mořské panny… Hraje Divadlo Láry Fáry.

sobota 27. záfií od 10 hodin
Mûstské divadlo
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla! 
vstupné 50,–



10 | | záfií 2014

hudební pozvánky

Benefiãní koncert FOKUS Turnov, z. s. 
Nestátní nezisková organizace FOKUS Turnov,
z. s. slaví již 20. narozeniny. A v rámci oslav pořá-
dá též zajímavý benefiční koncert! 

Přijďte si poslechnout a případně i zatančit si na
hudbu skupin Traffic Jam (hrají převzaté skladby
méně známých zahraničních interpretů s vlastní-
mi úpravami, ale i skladby z vlastní tvorby), Funk
Corporation (hrající prověřené hity od funkových
gigantů, například Stevie Wondera, Prince,
Tower Of Power, Freak Power či Maceo Parkera,
které občas prokládá vlastními hity) nebo The
Hitfakers (pravděpodobně jediná česko-albánská
funky kapela na světě v čele s charismatickým zpě-
vákem Alphonsem Llupim, která je ověřenou
směsicí energického hudebního koktejlu, složené-

ho převážně z převzatých hitů a okořeněného
o skladby z vlastní zahrádky). Ochutnat atmosfé-

ru velkých festivalů budete moci také se skupinou
The Tap Tap, složenou z tělesně handicapovaných
studentů a absolventů škol pražského Jedličkova
ústavu, která pravidelně vystupuje na festivalech
Rock for People, Mezi ploty nebo Trutnov Open
Air Music Festival. Nestátní nezisková organizace
FOKUS Turnov, z. s. vám vzkazuje: „Bude nám
ctí, když s námi oslavíte významné 20. výročí vzni-
ku naší organizace benefičním koncertem.“

pátek 5. záfií 2014 od 17 hodin 
letní kino – v pfiípadû ‰patného poãasí se koncert
pfiesouvá do KC Stfielnice
Benefiãní koncert FOKUS Turnov, z. s.
vstupné 100,–

Arno‰t Frauenberg
Písničkář ze středočeského Žebráku je jedním
z nejvýraznějších a nejtalentovanějších autorů na-
stupující generace. Ve svých živých vystoupeních
nabízí porci zábavy v podobě písní lyrických i hu-
morných, které při koncertech prokládá krátkými
básničkami specifickými absolutním rýmem.

Vystupuje s krátkými pauzami od roku 1992, hrál
na různých festivalech a přehlídkách včetně
Folkové Růže, Zahrady atd. V roce 2004 postoupil
konkurzem FaC až na Zahradu a objevil Textovou
dílnu Slávka Janouška, jejíž se stal také jedním
z tvůrčích pilířů. Slávek Janoušek mu rovněž po-
mohl s přípravou prvního autorského CD, které
v roce 2007 nahrál pod názvem Rozednívání. 

Od roku 2011 příležitostně vystupoval ve vol-
ném sdružení písničkářů nazvaném SPOLU, spo-
lečně s písničkářem Montym a Honzou Žambochem.
Později spolupracoval s brněnskou skupinou
POOL, se kterou občas vystupoval, ale pro kterou
psal především texty. 

V poslední době ho ale nejčastěji můžete vidět
v programu Vlasta Redl a přátelé. Samostatnou

kapitolou je pak Arnoštovo úspěšné účinkování
v pořadu Na stojáka, kde se stal vedle Lukáše
Pavláska, Daniela Čecha a Petra Vydry jednou
z nejvýraznějších postav pořadu. Zde si ho také
vybral režisér Zdeněk Tyc pro jednu z vedlejších
rolích ve filmu Jako nikdy. V současné době
Arnošt natáčí letní komedii Musíme se sejít, kde
dostal jednu z hlavních rolí. 

Texty písní Arnošta Frauenberga mají velmi ši-
roký záběr. Arnošt dokáže popsat pocity a situace
všem důvěrně známé, takže se při poslechu písní
divák ocitne uprostřed příběhu. Přestože se autor
nebojí uchopit i témata závažná, zpracovává je
s lehkostí sobě vlastní. Jak říká: „Když už člověk
přijde na můj koncert, snažím se mu z těch zad ra-
ději ubrat, než mu ještě naložit.“

ãtvrtek 11. záfií od 19.30 hodin
Písniãky napfiíã
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 80,– / na místû 100,–

The Tap Tap



záfií 2014 | | 11

hudební pozvánky

Bodlák
Písně, které máte rádi, si můžete zazpívat a po-
slechnout v podání kapelníka, kytaristy a zpěváka
Míry Jíry. Opět se setkáte i s jeho kolegy Petrem
Žampou (basová kytara, kontrabas, zpěv), Jirkou
Paldusem (mandolín, zpěv) a Jirkou Václavíkem
(banjo, kytara, zpěv). 

O svém hraní říkají: „V našem repertoáru jsou pís-
ničky bez výjimky převzaté od jiných skupin a zpě-
váků, kteří je zase převzali od někoho jiného. Žán-

rově nás lze zařadit asi někam na pomezí české
country. Skladby si pro svoji hlasovou a instru-
mentální potřebu náležitě upravujeme, tudíž jsou
od originálů k nepoznání.

pátek 19. záfií 2014 od 20 hodin 
Malá (domácí) scéna
Restaurace Stfielnice 
vstupné dobrovolné

Turnovské hudební veãery pfiedstaví balet!
Ke spolupráci se souborem Taneční konzervatoře
hlavního města Prahy jsou zváni mladí i renomo-
vaní domácí a zahraniční choreografové. 

Za dobu své existence se soubor vyvinul v ambici-
ózní těleso mladých tanečníků, mnohdy laureátů
mezinárodních soutěží. Záběr repertoáru je velmi
široký, zahrnuje jak ukázky klasického baletního
odkazu, tak velké taneční celky. Současný reper-
toár dotvářejí choreografie Tomáše Rychetského
a Viktora Konvalinky. V lednu 2013 měl ve
Stavovském divadle světovou premiéru balet Petr
Pan v choreografii Bérangere Andreo a českou

premiéru balet Serge Lifara Variace. Představení
Bohemia Baletu se vyznačují nejen technickou vy-
spělostí, ale přinášejí na scénu i radost a entuzias-

mus mladých tanečních interpretů. U nás soubor
uvede Suite en Blanc – Lalo/Lifar, skvost fran-
couzské neoklasiky a unikátní dílo největšího
francouzského choreografa 20. stol. Serge Lifara,
a scénickou kantátu Carla Orffa Carmina Burana. 

Rocková scéna ve velkém sále Stfielnice
Nenechte si ujít hudební večírek ve znamení big-
beatu, rock’n’rollu, blues a gothic prog-metalu. 

O zábavu a spadlé brady se postarají tyto kapely:
Silent Session, mladá turnovská kapela ve složení
Jan Hlůže (zpěv), Jan Mikyska (kytara), Leoš Ger-
lich (basa) a Jiří Jandura (bicí). Turnovští „Sokoli“
zahrají opět po delší době u nás doma. V současné
době se spekuluje o tom, že Tichá seance bude
v dohledné době opět pracovat na (tentokrát již
třetí) studiové desce. Dále zahrají Snap Call – tito
každým coulem Turnováci o sobě tvrdí, že dědeč-

kem jim je starý poctivý dřevní blues, fotrové jsou
pak rock’n’roll, punk a hardrock, přesto ale prý
stojí pevně nohama na zemi, takže žádný senti-
ment nečekejte. Na závěr se představí Nothing-
ham, evergreen turnovské metalové scény.

stfieda 24. záfií 2014 od 19.30 hodin 
Turnovsk˘ hudební veãer 
Bohemia balet
Mûstské divadlo 
vstupné v pfiedprodeji 100,– / na místû 120,–

sobota 27. záfií 2014 od 20 hodin 
Stfielnice Rock’s
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 70,– / na místû 120,–
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Diashow Pavly Bičíkové o měsíční dobrodružné
cestě kolem třetí nejvyšší hory světa Kanchenjungy. 
Tato himálajská „osmitisícovka“ je považována
za jednu z nejhůře dostupných a nejtěžších a pro
místní obyvatele je svatou horou. 

Celá okolní oblast je pověstná magickou přírodou,
srdečnými domorodci, ale i špatným počasím
s velkým množstvím deště, sněhu a lavin. Ne-
najdete zde turistickou infrastrukturu a davy tu-
ristů, ale dech vám vyrazí nádherné scenérie hor,
mnohametrové rododendrony všech možných ba-
rev, stovky let staré buddhistické kláštery, odlehlé
vysokohorské vesnice a farmy s původní architek-
turou. 

Úžasným zážitkem je setkání s místními lidmi
a etnická pestrost celé oblasti. Nižší hory jsou do-

movem lidu Limbu. Jejich náboženství je směsicí
buddhismu, hinduismu a šamanismu. 

Ženy si zdobí nosy velkými zlatými šperky, mu-
ži nosí za pasem kukri nůž a na hlavě mají téměř
vždy tradiční nepálskou čapku tópí. Ve vysoko-
horských vesnicích potkáte kmeny Šerpů, Olang-
čungů a Tamangů. 

úter˘ 23. záfií od 18 hodin
Kino Sféra
Cestovatelsk˘ klub 
Diashow Pavly Biãíkové 
vstupné 70,–

Pfiedprodej vstupenek

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstu-
penky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

11. záfií – Pohovka – Z. Bubílková (talkshow)
200,–

11. záfií – Písničky Napříč – Arnošt Frauenberg
(koncert) 80,–

20. záfií – Šedá sedmdesátá aneb Husákovo
ticho (abonentní divadelní představe-
ní) 240,–

23. záfií – Himálajské putování kolem svaté
hory (Cestovatelský klub) 70,–

24. záfií – Bohemia balet Taneční konzervatoře
hl. m. Prahy – Carmina Burana
(Turnovský hudební večer) 100,– 

26. záfií – Mefisto (volné divadelní představení)
380,–

27. záfií – Střelnice Rock’s (koncert) 70,–

8. fiíjna – Otylka (volné divadelní představení)
270,–

17. fiíjna – Chudí v Lodži (abonentní divadelní
představení) 240,–

22. fiíjna – Ančerlovo kvarteto (Turnovský hu-
dební večer) 100,–

23. fiíjna – Mafie a city (volné divadelní představe-
ní) 270,–

12. listopadu – Můj romantický příběh (abonentní
divadelní představení) 240,–

19. listopadu – Zdeněk Izer – Furtluftdurch Tour
(hudebně zábavný pořad) 220,–

24. listopadu – Byt na inzerát (volné divadelní před-
stavení) 270,–

26. listopadu – DPS Carmina (Turnovský hudební
večer) 100,–

10. prosince – Poslední případ Sherlocka Holmese
(abonentní divadelní představení)
240,–

Vstupenky nakupujte na www.kcturnov.cz
nebo v KC Střelnice v těchto časech:
RECEPCE KC ST¤ELNICE
pondělí 7.30–18.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–14.00
pátek 7.30–14.00

POKLADNA KINA SFÉRA 
sobota 14.00–20.00 
neděle 14.00–20.00 

Himálajské putování kolem svaté hory

Nedostáváte do schránky 
Hlasy a ohlasy Turnovska? 

Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra 
na Stfielnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,

v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stfielnici. 
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného, 

mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stfielnice, 
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese

romana.kefurtova@kcturnov.cz.
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TANEâNÍ KURZY PRO
MANÎELSKÉ A P¤ÁTELSKÉ
PÁRY – PODZIM 2014

Jak jsme vás již informovali, i v této nové sezó-
ně pro vás chystáme taneční kurzy! Podzimní
taneční lekce pod vedením tanečního mistra
Petra Mertlíka a jeho partnerky jsou určeny
všem věkovým skupinám se zaměřením na mír-
ně pokročilé až pokročilé.

Rozpis lekcí tanečního kurzu pro pokročilé
v KC Střelnice Turnov je následující: 

1. lekce neděle 12. října 16.00 hodin
2. lekce sobota 25. října 19.30 hodin 
3. lekce sobota 1. listopadu 19.30 hodin
4. lekce neděle 9. listopadu 16.00 hodin
5. lekce neděle 16. listopadu 19.30 hodin
6. lekce neděle 23. listopadu 16.00 hodin
závěr sobota 29. listopadu 19.30 hodin

Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny s reprodukova-
nou hudbou, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny

s kapelou Allegro a programem. Kurzovné činí
1 650 Kč/pár, poplatek za jednotlivou lekci pak
300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou prodlouže-
nou činí 100 Kč/osoba, účastníci kurzu mají vstup
samozřejmě zdarma.

Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na
www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělíme
na tel. 481 322 083. Přihlášky přijímáme do 6. října!

NABÍDKA TANEâNÍCH KURZÒ 
PRO MLÁDEÎ – JARO 2015

Kulturní centrum Turnov nabízí pod vedením
zkušeného učitele Petra Mertlíka, člena svazu
učitelů tance ČR a Mezinárodního svazu učite-
lů tance, kurzy společenského tance a výchovy
pro mládež. 

Všechny výukové lekce, prodloužené i věneček
se budou konat v Turnově, v prostorách KC Střel-
nice. Hudební doprovod všech výukových lekcí,
prodloužených i věnečku obstarává skupina
Allegro. Pro taneční jsou rezervovány pátky,
výjimečně soboty v měsících březen až květen.
Rozvrh lekcí upřesníme podle počtu přihlášených.

Kurzovné činí 1 500 Kč. Nejzazší termín pro
odevzdání přihlášky zároveň s úhradou kurzovné-
ho je 30. leden 2015. 

Vedle formuláře na této straně jsou přihlášky
k dispozici též v recepci KCT na Střelnici nebo na
www.kcturnov.cz. Další informace vám rádi sdělí-
me na tel. 481 322 083.

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA 
do kurzÛ tance pro manÏelské a pfiátelské páry 
PODZIM 2014 

jméno a pfiíjmení ………………………………………………………… 
adresa ………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………… 
telefon ………………………………………………………………… 
partner/ka, se kter˘m/kterou se hlásím do kurzu ………………………………… 
dne …………………………… podpis …………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 650 Kã uhrazeno dne ………………………………………. 

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA 
do kurzu spoleãenského tance a v˘chovy 
JARO 2015 

jméno a pfiíjmení ………………………………………………………… 
adresa ………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………… 
dne ………………………………………………………………… 
podpis …………………………………………………………………
kurzovné ve v˘‰i 1 500 Kã uhrazeno dne ………………………………………. 

V nedûli se 
na Stfielnici tanãí!
Pamatujete si na Nedělní čaje? Pokud ano, jistě
vás potěší novinka v programu Kulturního
centra Turnov. 

A pokud ne, máte jedinečnou příležitost na vlastní
kůži zjistit, oč se jedná! Oblíbená nedělní taneční
odpoledne budeme totiž od září pravidelně stří-
dat. Jeden měsíc si užijete oblíbené Setkání s de-
chovkou a zatančíte si polku či valčík, druhý měsíc
se těšte na Nedělní čaje a tanec rokenrolu či swin-
gu! Na obě tyto pravidelné taneční odpoledne lze

zakoupit také permanentní vstupenky. Na každou
řadu, která bude mít v průběhu sezóny pět pokra-
čování, budou permanentky k dostání na recepci
KC Střelnice za symbolických 40 Kč a jejich drži-
tel bude moci využít slevu na vstupném. Perma-
nentky jsou přenosné! První dechovka již 28. září,
první čaje 26. října. Těšíme se na vaši návštěvu!

KCT informuje
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Turnov je městem plným bohatých a dlouhodo-
bých tradic. Možná proto nikoho nepřekvapí, že
naše divadlo slaví již tak významné jubileum! Kdo
z obyvatel města ale ví, že tento náš stánek múz
vznikl jako teprve třetí kamenné divadlo v Čechách? 

Zřejmě první stálý divadelní sál v Turnově zařídili
místní ochotníci již roku 1822, kdy zakoupili dva
sály v patře domu rodiny Kotlerovy č. p. 2, zvané-
ho U Zlatého jednorožce. Skutečné divadlo však
vzniklo až mnohem později. To když se o padesát
let později začal v Hluboké ulici stavět nový dům
pro záložnu, požádali turnovští ochotníci její
předsednictvo, aby pamatovalo i na ně a postavilo
divadlo. A světe div se: Osvícené předsednictvo zá-
ložny žádost vyslyšelo! 

Budova divadla byla stavěna jako zmenšená ko-
pie Prozatímního divadla v Praze. Hlediště nové-
ho záloženského divadla mělo v přízemí 100 míst
k sezení a za nimi byla místa pro asi 40 stojících
diváků. Vstup na balkon i galerii byl po točitém
schodišti, které dosud vede až pod střechu divadla.
Na balkoně byly po pravé straně lóže pro předsta-
vitele města a dalších pět pro městskou honoraci.
Byla zde i jedna místnost pro čtené zkoušky a pro
konání výborových schůzí. Na levé straně byla

jedna lóže pro divadelní ochotníky. Na galerii byla
místa jen k sezení. Před jevištěm bylo ve snížené
části orchestřiště pro asi 30 hudebníků. Hlediště
bylo vytápěno dvěma velkými kamny a osvětlení
bylo vyřešeno pomocí petrolejových lamp.

Ihned po otevření našeho divadla začaly zajíž-
dět do Turnova různé české divadelní společnosti,
které plně využívaly možnosti hrát ve výjimečně
komfortním prostředí, kterého se jim v jiných
městech nedostávalo. První tři měsíce roku 1875
zde například účinkovala divadelní společnost
J. E. Kramueleho s operou Prodaná nevěsta. Bylo to
necelých pět let po jejím prvním definitivním pro-
vedení v Královském zemském divadle v Praze!
Záznamy dále potvrzují, že v turnovském divadle
účinkoval s několika společnostmi i Eduard Vojan,

poprvé na konci 80. let jako pětadvacetiletý… Od
té doby uteklo hodně vody a Městské divadlo by
mohlo vyprávět mnoho zajímavých příběhů –
o válečné sbírce na jeho opravu Turnov sobě, o za-
čátcích slavných divadelních a filmových tvůrců
(namátkou zmiňme režiséra Jaroslava Dudka ne-
bo herce Václava Knopa), o hostování těch nejvý-
raznějších divadelních osobností, jež české di-
vadlo pamatuje (za všechny např. Karel Höger)…

Toto vynikající jubileum Městského divadla si
připomeneme v pátek 12. září na slavnostním ve-
čeru, kde mj. zazní i projev z otevření divadla v ro-
ce 1874 nebo krátké pásmo pěveckého sboru
Antonín Dvořák (který před 140 lety při zahájení
provozu také účinkoval!). Své divadelní umění
nám nakonec představí nejmladší turnovská
ochotnická generace v inscenaci Bert a Naďa. Na
oslavy divadla srdečně zveme širokou veřejnost!
Vstup je zdarma, míst je však jen 310, proto prosí-
me, abyste si své vstupenky vyzvednuli raději dří-
ve na recepci KC Střelnice. 

Při příležitosti oslav vydává Kulturní centrum
Turnov malou brožuru o historii divadla a oslavy
doplní též výstava plakátů z významných okamži-
ků jeho historie, kterou připravujeme ve spoluprá-
ci s Muzeem Českého ráje.

Mûstské divadlo Turnov slaví 140. narozeniny!

Dvě noci, šest filmů, 420 burgerů, 1 400 vypitých
půllitrů svijanského piva, přes 1 200 návštěvníků.
Zhruba taková je bilance Filmového víkendu
2014. Když k tomu přidáme vydařené počasí, do-
staneme jednu z nejkrásnějších letních akcí, které
jsme v Turnově letos viděli. 

Páteční večer se nesl ve znamení spíše kultovnějších
snímků – Vlk z Wall Street odstartoval tu správnou
atmosféru, film V Bruggách náležitě (a velmi mile)
překvapil početnou skupinu těch, kdo jej dosud
neviděli, a závěrečný Nespoutaný Django správně
„tarantinovsky“ doplnil celonoční maraton. Po
řádném odpočinku (pro přespolní bylo připrave-

no stanové městečko v Dolánkách), se ti odváž-
nější vydali během soboty na sportovní výlet na
koloběžkách a kánoích, ostatní pak objevovali
krásy Českého ráje. Obojí si užili zejména ná-
vštěvníci z daleka, jichž byl nespočet. Mnozí dora-
zili dokonce až ze Slovenska!

Program v Turnově a jeho okolí v sobotu večer
vystřídala druhá filmová noc, nazvaná „blockbus-
terová“. Ta natolik zaujala svou dramaturgií
i místní, že letní kino podruhé v letošním roce sku-
tečně praskalo ve švech. Vysoce cenění X-Men:
Budoucí minulost rozhodně nezklamali, ale sku-
tečným černým koněm byla až akční komedie 22
Jump Street, jejíž ne-až-tak vysoká očekávání byla

překonána několikanásobně, a téměř tisícihlavý
dav brečící smíchy nám zůstane dlouho v paměti.
Poslední film celého víkendu Na hraně zítřka je
v současnosti nejlépe hodnoceným snímkem roku
2014 na celé ČSFD.cz, a tak se ani ten, ač promí-
taný ve velmi pokročilou hodinu, neztratil.

Každou projekci celého víkendu zakončoval
mohutný potlesk, pauzy byly vyplněny losováním
o zajímavé filmové ceny (síťovka Babovřesky 2 byla
opravdový trhák), atmosféra byla nadmíru pří-
jemná a přátelská. Proto pevně věříme, že příští
ročník mladého filmového festivalu bude přinej-
menším stejně úspěšný a už teď vás na něj všechny
zveme!

Ohlédnutí za Filmov˘m víkendem âSFD.cz 2014
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Pozvání do turnovské
synagogy
Synagoga Turnov zve na absolventský koncert
Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Koná se ve
čtvrtek 25. září v 17 hodin. V září bude na ženské
galerii synagogy přístupná výstava fotografií
z Izraele Mgr. Kristýny Kuboňové s názvem
Einstein, Scott a já aneb Život po tel-avivsku. 

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

Vstup zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.

7.–30. ãervence
COMENIUS 
Putovní výstava šperků francouzských studentů.
Ve spolupráci s Muzeem Českého ráje – RNDr.
Tomášem Řídkošilem.

11. srpna–31. fiíjna
KDYÎ SE ANDùL SNOUBÍ S ëÁBLEM
kresby a kamenné tisky Drahomíry Jandové
prodejní výstava tisků

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, sychrov@npu.cz, 
www.zamek-sychrov.cz 

Zámek je pro veřejnost otevřen denně včetně
pondělí, vždy od 9 do 15.30 hodin (začátek po-
slední prohlídky).

Prohlídková trasa A – obsahuje autentické zá-
mecké interiéry.
Klenotnice – prezentuje šperky a plastiky z dra-
hých kovů a kamenů
Technopolis – výstava zaměřena na vynálezy vědy
a techniky 19. a 20. století. 
Zámecké medvědění – výstava v zámeckém sklepení
Cesta za pokladem medvědího klanu – hra v zá-
meckém parku určená pro děti. 
Zámecká oranžérie je otevřena denně mimo
pondělí 10–17 hodin 

Kulturní akce:
13. záfií od 19 hodin – nádvofií, v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
zámecká galerie
Dívãí válka
Legendární představení podle předlohy F. R.
Čecha. Účinkují herci divadla Artur Jindřich
Kriegl, Pavlína Mourková, Kristýna Podzimková,
Bára Mottlová, Václav Upír Krejčí, Bořek Slezá-
ček, Jaroslav Šmíd, Petr Semerád. Jednotné
vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek na poklad-
ně zámku Sychrov 

27. záfií od 18 hodin – zámecká galerie
Pokraãovatelé MistrÛ
Koncert mladých pěvců
Účinkují: Adéla Lučanská (soprán), Radek Prügl
(tenor), Augustin Kužela (klavírní doprovod).
Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová. Kon-
certu se zúčastní a bude hovořit emeritní sólistka
opery Národního divadla v Praze paní Antonie
Denygrová. Na programu jsou árie z českých
a světových oper B. Smetany, A. Dvořáka, W. A.
Mozarta, G. F. Händela a G. Pucciniho. Koncert se
koná za podpory nadace Život umělce. Jednotné
vstupné: 150 Kč
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Výstavy

V srdci Hedvábné stezky 
– Umûní a fiemeslo Stfiední Asie
Návštěvníkům představujeme unikátní výstavu
uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Ná-
prstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur v Praze. 
Galerie muzea / 12. 6. 2014–18. 1. 2015

Inventura Pavla Charouska II 
(1998–2014)
Výstava k autorovým padesátinám představí ko-
lekci jeho černobílých dokumentárních fotografií.
Kamenáfisk˘ dÛm / 23. 8.–5. 10. 2014

V souvislosti s touto výstavou se uskuteční ně-
kolik doprovodných akcí ve spolupráci s Mu-
zeem Českého ráje, Státním okresním archi-
vem v Semilech a městem Turnov:

• Setkání kronikářů regionu spolu s odborným
seminářem.
• Doprovodná výstava historických kronik z re-
gionu – mj. i na omezenou dobu ceněné Dlaskovy
kroniky!
• Představení kronik a kronikářské práce žá-
kům základních škol.
• Fotografický dokument – „Jeden den v Tur-
nově 2014“, na kterém se budou podílet vybrané
děti a studenti z turnovských základních a střed-
ních škol. V jednom zářijovém dni budou všichni
najednou fotografovat život ve městě. Někdo se
zaměří na dopravu, jiný třeba na úřady, další na
zdravotnictví, sport, nákupy, všední ruch v uli-
cích… Výsledný soubor bude zajímavou výpovědí
o tom, jak naši současnost vidí – náctiletí. Soubor
bude mj. součástí kroniky města za rok 2014.
Kamenáfisk˘ dÛm / 23. 8.–5. 10. 2014

Doprovodný program k výstavě:
18. 9. – Volné setkání lidí z fotografií, přátel
a veřejnosti, Kamenářský dům od 16.30 hodin

3. 10. – Beseda s autorem spojená s promítá-
ním (mj. i výsledků práce žáků škol), Kamenářský
dům od 17 hodin

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí
kvûten–záfií 9–17 hodin
fiíjen–duben 9–16 hodin

DLASKÒV STATEK V DOLÁNKÁCH
U TURNOVA
Svatováclavské posvícení na statku
27. září proběhne na Dlaskově statku tradiční po-
řad, připomínající ukončení letní sklizně. „To je
zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso
a zas maso, k tomu kousek pečeně.“ 

Kdo by neznal toto říkadlo. Posvícení je vlastně
oslava posvěcení kostela. Kostel byl a dodnes je
pro každou vesnici významnou stavbou, centrem
kulturního a společenského života. Poté, co byl
dostavěn, došlo k jeho posvěcení, aby mohl být vy-
užíván k bohoslužbám. V lidovém prostředí je
Posvícení spojeno i s oslavou ukončení sklizně
a prací na poli. Podle legendy Posvícení slavil již
král Šalamoun, a to v souvislosti s chrámem
v Jeruzalémě. Po jeho vysvěcení prý uspořádal vel-
kou oslavu, která se pak každoročně opakovala.

Na konci 18. století, za vlády císaře Josefa II., byla
tendence oslavy omezit, respektive sjednotit da-
tum, a to na třetí neděli v říjnu, po svátku svatého
Havla (jednalo se o tzv. Císařské hody či Havelské
posvícení). Dnes víme, že se tak nestalo. Posvícení
bylo a na mnoha místech stále je velmi oblíbenou
tradicí. Dříve ho lidé měli rádi zejména proto, že si
mohli odpočinout od práce, pobavit se, setkat se
s příbuznými a dobře se najíst. Na svátečním stole
nechyběly koláče, husa s knedlíkem a se zelím
a další dobroty. Samozřejmostí byl i dostatek pití,
zejména piva a vína. Slavnost doprovázela taneční
zábava, hudba a obchůzky vesnicí. 

Chcete-li si připomenout, jak vypadalo tradiční
posvícení v minulosti, přijďte na Dlaskův statek.
Kulturní program začíná v 10 hodin a uvidíte
v něm vystoupení folklórního souboru, loutkové
pohádky pro děti (divadlo Vozichet z Jablonce nad
Nisou), zahraje nám dechová hudba Broďanka.
Chybět nebudou ani řemeslně-výtvarné dílny pro
děti a jejich rodiče, vyzkoušet si budete moci také
práci na dřevěném soustruhu, který je poháněn
šlapacím kolem, práci s truhlářskou stolicí, poří-
zem ad. Program doplní představení nositelů titu-
lu Mistr rukodělné výroby a malý řemeslnický trh. 
27. záfií 2014 (10–17 hodin)

Stálá expozice 
na Dlaskovû statku
Z jednoho kmene – stálá expozice na Dlaskově
statku je věnována tradičním technologiím ruko-
dělného zpracování přírodních matriálů – dřeva
a proutí. Samostatná část expozice je pak věnová-
na podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly
nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné, tedy
zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému
broušení drahých kamenů. 

Otevírací doba Dlaskova statku: 
dennû kromû pondûlí
záfií–fiíjen 9–16 hodin
listopad zavfieno
prosinec 9–16 hodin

Muzeum âeského ráje
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.knihovnicek.cz

Nový školní rok je před námi a my máme před sebou
opět spoustu zajímavých akcí a aktivit.

Pokračuje rok věnovaný významným osobnostem
ze světa literatury Eduardu Petiškovi a Ondřeji
Sekorovi a připomeneme i významné výročí spiso-
vatele Bohumila Hrabala, 100 let od jeho naroze-
ní. Pokračují projekty Knihovna pro všechny –
Knihovna otevřená rodině a Aktivní senior, které
jsou součástí celostátní kampaně na podporu ro-
diny Křídla a kořeny naší rodiny. Do dalšího škol-
ního roku knihovna opět připravuje další tematic-
ké přednášky, pořady o regionálních osobnostech
Večery Na Sboře, virtuální univerzitu třetího věku
VU3V a další. 

V měsíci září se knihovna zapojuje do celoměst-
ských aktivit v rámci Týdne mobility a evropských
dnů památek pořádaných městem.

Pro potřeby všech stupňů škol je k dispozici na-
bídkový katalog služeb a pořadů.

V novém školním roce 2014/2015 pokračuje ta-
ké činnost literárního kroužku Turnovský Gra-
nátek, který v září oslaví 45 let od svého založení.
Informace a přihláška ke stažení na webových
stránkách www.knihovnicek.cz. 

pondûlí 8. záfií od 17 hodin, Hlavní budova, spoleãensk˘ sálek
VernisáÏ v˘stavy Z. Buriana 
– Malífi ztraceného ãasu
Zveme Vás na vernisáž putovní výstavy reproduk-
cí děl slavného výtvarníka Zdeňka Buriana s ná-
zvem Malíř ztraceného času.

pondûlí 15. záfií od 18 hodin, zámek Hrub˘ Rohozec
Stromy z ráje ãeského
Slavnostní křest knihy o památných a zajímavých
stromech regionu Českého ráje za přítomnosti au-
torů, vedení města a dalších hostů. 

úter˘ 16. záfií od 14 hodin, penzion ÎiÏkova
stfieda 17. záfií od 14 hodin, DD Pohoda

ãtvrtek 25. záfií od 14 hodin, penzion V˘‰inka
Setkání s vévodou
Setkání se zajímavou postavou českých dějin
Albrechtem z Valdštejna. Koná se v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Akce je připravena i pro seniory
a další veřejnost v rámci projektu Aktivní senior.
Seznámí se s jeho životem a obdobím českých dě-
jin, ve kterých žil.

úter˘ 16. záfií od 14 do 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Turnovsk˘ Granátek
Literárně-dramatický kroužek ve svém 45. výročí
založení zahajuje svou činnost v novém školním
roce se zajímavými hosty a bývalými členy krouž-
ku. Novou kmotrou kroužku se stává spisovatelka
Ivona Březinová. Kroužek je určen pro aktivní
mladé čtenáře, které zároveň baví psát, malovat,
tvořit atd.

úter˘ 16. záfií od 16 hodin, prostor pfied hlavní budovou
Putujeme za pohádkou
Pohádkový podvečer pro celé rodiny s dětmi, vítá-
me babičky a dědečky! Putování po pohádkách
celým světem.

ãtvrtek 18. záfií od 19 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie – Zázraky pfiírody
s Vladimírem Kofienem 
Večerní pořad mluveného slova a projekce Vla-
dimíra Kořena, moderátora pořadu České televize

Zázraky přírody. Určeno široké veřejnosti, vstup-
né dobrovolné. 

nedûle 21. záfií od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Postaviãky z kníÏek
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na motivy
knížek Eduarda Petišky, výroba papírových i lát-
kových loutek, další výrobky.

pondûlí 22. záfií od 14 hodin, penzion ÎiÏkova
Strom Ïivota – âím jsem byl, tím
jsem byl rád
Další z cyklů vzpomínek seniorů společně se sou-
časníky na povolání v jejich životě. Doplněno set-
káním se zástupci zajímavých profesí, hudbou
a módní přehlídkou.

VÝSTAVY
8. záfií – 30. fiíjen, v˘stavní sálek knihovny
Malífi ztraceného ãasu
Výstava reproducí ilustrací Zdeňka Buriana ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví
a Josefa Ptáčka.

do 19. prosince, galerie Na Schodech knihovny 
V˘tvarné práce ZU·
Výstava nejlepších prací z výtvarného oboru této
školy, kterou připravila akademická malířka Eva
Mastníková.

do 30. záfií 2014, galerie Na Schodech knihovny
Moje kofiínky
Výstava výtvarných prací dětí turnovských mateř-
ských škol a I. stupně základních škol ze soutěže,
která proběhla v rámci celostátní kampaně Křídla
a kořeny naší rodiny. Výstava byla uspořádána ve
spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč, která
soutěž organizovala.

do 30. záfií 2014, hrad Vald‰tejn 
Kde konãí svût – nejmoudfiej‰í je
ãíslo
Výstava literárních a výtvarných prací z projektu
Kde končí svět. Výstava je uspořádána na počest
spisovatele Eduarda Petišky.
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Centrum pro rodinu
Náruã, o.s.
Skálova 540, Turnov
www.naruc.cz
naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 1. aÏ pátek 5. záfií
INFORMAâNÍ SCHÒZKY 
Ukázkové hodiny a informační schůzky ke všem
pravidelným aktivitám v programu CPR Náruč
(mimicvičení, zpívánky, šikovné ručičky, taneč-
ky…). Více informací najdete na našem webu.

pondûlí 8. záfií od 10 hodin
ZUBNÍ HYGIENA NEJEN U DùTÍ
Beseda s Šárkou Kovářovou na téma zubní hygie-
na. Prevence zubního kazu u dětí. Kdy a jak začít
čistit dětem zoubky? První návštěva zubaře.

pátek 19. záfií od 10 hodin
JAK VYTVO¤IT VZTAH MEZI
RODIâEM A DÍTùTEM
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hanou Haj-
novou. Vstupné 30 Kč.

úter˘ 23. záfií od 10 hodin
MANIPULACE S MIMINKY,
„MIMINKOVÁNÍ“
Beseda s Veronikou Feštrovou. Správná manipu-
lace s miminky je nesmírně důležitá. Nošení, zve-
dání, otáčení a přebalování jsou manipulační
techniky, které dítěti nabízíme v průběhu celého
dne a výrazně tím ovlivňujeme jeho vývoj.

Îlutá ponorka 
Stfiedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe Turnov 
Husova 77, Turnov, tel.: 603 293 957
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com

Otevíráme volnočasový klub
Od konce září uvítáme u nás kluky a holky i mimo
rámec zájmových kroužků. Pět dní v týdnu bude
otevřeno do pozdních hodin, zajištěn bude kvalifi-
kovaný dozor i možnost využít herní prostředky
Žluté ponorky (deskovky, Xbox, Dance Pad, vý-
tvarná činnost, apod.) V příjemném, nově rekon-

struovaném prostoru klubovny a velkého sálu je
možno trávit volný čas po vyučování, před trénin-
kem nebo mezi různými aktivitami. Za pěkného
počasí se bude využívat upravená zahrada.

Vstup do klubu je podmíněn souhlasem zákon-
ného zástupce. Vstupné jednorázové 20 Kč, polo-
letní 1x týdně 150 Kč, pololetní 2x týdně a víc
300 Kč.

Činnost zahajujeme v týdnu od 29. 9. 2014
Otevírací doba po–čt 13.30–17.30 hodin, pá

13.30–16 hodin

Od září chystáme řadu nových kroužků
Zatančíte si jednou Bugatti step? – na kroužku
Amerického stepu budou děti samozřejmě začínat
spíš pozvolna, ale kdo ví, kam to jednou pod vede-
ním Zuzky dotáhnou.

Zkuste být rytířem tělem i duší – v rámci His-
torického šermu se děti kromě základních bojo-
vých technik, užití měkčených zbraní a tvorby
kostýmů seznámí i s rytířskými ctnostmi a mravy.

Znáte pohádku o kouzelné švadleně? – na no-
vém kroužku Hrátky s textilem naučí děcka kouz-
lit s nitěmi a tkaným materiálem Milada Kořín-
ková.

Obnovená premiéra Fotokroužku – jestli vás
baví technika a tvorba, je náš tradiční kroužek,
který měl roční pauzu, ideální volbou. 

Neradi vaříte? Nechte to na mládeži! – na
kroužku vaření Mlsná vařečka půjde nejen o chut-
né recepty, ale i o tvorbu, vizuální podobu a zdra-
vý přístup ke stravě.

Oddíl JUDO TSC Turnov
informuje
Nábor do oddílu
Oddíl JUDO TSC Turnov pořádá nábor a zápis dí-
vek a chlapců ve věku od 5 do 10 let, a to v termínu
do 30. září 2014!
Naše moderní odpružené dožo (tělocvična) je
umístěno ve sportovní hale v Alšově ulici naproti
nádraží ČD (tel.: 481 321 922).
Přihlásit se můžete u těchto trenérek a trenérů
a tréninky budou v uvedené dny:
ročníky 2004–05: pondělí a středa od 15 do
16.30 hod., Klára Volfová (604 389 030) 
ročníky 2006–07: úterý a čtvrtek od 15 do 16.30
hod., Jan Zárybnický (739 550 110) a Iveta Trpi-
šovská (733 313 145) 
ročníky 2008–09: každý pátek od 15 do 16.30
hod., Jan Zárybnický (739 550 110)
Počet přihlášených je omezen kapacitou tréninko-
vého doža. O přijetí bude rozhodovat datum po-
dání přihlášky, kterou je možné podat též na adre-
se vydra.judotu@quick.cz nebo u Jiřího Vydry na
tel. 606 260 340. U starších dětí je nutná osobní
dohoda. Další informace na www.judoturnov.cz.

Kurz sebeobrany pro ženy a muže
Oddíl Judo TSC Turnov pořádá kurz sebeobrany
pro ženy a muže od šestnácti let. Kurz bude rozdě-
len do dvou skupin – pro pokročilé a začátečníky.
Základní kurz sebeobrany a výuky bezpečných pá-
dů bude obsahovat 10 cvičebních hodin, vždy v ú-
terý od 19.45 hod. do 21 hodin ve sportovní hale
TSC Turnov, Alšova 1865. Kurz povedou kvalifi-
kovaní trenéři juda v čele s Jiřím Velem (7. dan).
Předpokládaný termín zahájení kurzu je 30. září
2014. Všechny přihlášené budeme o zahájení kur-
zu včas informovat. Počet přihlášených je omezen
kapacitou tréninkového doža – tělocvičny. O při-
jetí bude rozhodovat datum podání přihlášky.
Další informace najdete na webových stránkách
www.judoturnov.cz, cena kurzu je 1 000 Kč. 
Své přihlášky zasílejte na e-mail vydra.judotu@
quick.cz nebo se můžete hlásit telefonicky na
čísle 606 260 340. Do přihlášky uveďte své jmé-
no, e-mailovou adresu a číslo telefonu.

Jiří Vydra, jednatel oddílu Judo TSC Turnov
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2014

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. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie:
Radek Dra‰nar, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz

Nový územní plán Turnova je koncepčním mate-
riálem, který je velmi důležitý pro další rozvoj
města. Nahradil tak územní plán z roku 1996, kte-
rý již nevyhovoval především kvůli nárůstu dopra-
vy, novým požadavkům ochrany přírody a také
vzrůstajícímu počtu žádostí vlastníků pozemků
o změny. „Pořizovatelem nového územního plánu
byl odbor rozvoje města městského úřadu a zpra-

covával jej na základě výběrového řízení ateliér
ARCHIS architekta Ivana Horkého z Prahy,“ vy-
světluje vedoucí odboru Miroslav Varga a dodává,
že práce trvaly od dubna roku 2009 do června 2014. 

Celkové náklady se vyšplhaly na více než 2,5 mi-
lionu korun. Díky dotaci Evropské unie z Integro-
vaného operačního programu ve výši přes 1,5 mi-
lionu korun doplatilo město ze svého rozpočtu

zhruba jeden milion. Zpracování nového územní-
ho plánu si vyžádal nový stavební zákon platný od
roku 2006, který omezil platnost územních plánů
vydaných podle původního stavebního zákona jen
do roku 2020. 

„Máme nyní v ruce nejdůležitější nástroj územ-
ního plánování, který vymezuje zastavěné území,
zastavitelné plochy, plochy přestavby, pro veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
plochy pro územní rezervy. Materiál, který stano-
vuje podmínky pro využití těchto ploch, řeší kon-
cepci rozvoje území i jeho regulaci,“ říká starosta
města Tomáš Hocke a dodává: „Je potěšitelné, že
náš nový územní plán vymezuje již jen jeden kori-
dor územní rezervy pro komunikaci R35, respek-
tive S5, vše v souladu se Zásadami územního roz-
voje Libereckého kraje.“ Zachovává však tři
územní rezervy pro vnitroměstskou odlehčovací
komunikaci a obsahuje i územní studie bytových
zón Daliměřice, Hruštice–Károvsko a Dury-
chov–Na Kamenci. Územní plán řeší celé správní
území města, tedy pět katastrálních území (Malý
Rohozec, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Tur-
nov, Mašov u Turnova) s celkovou rozlohou 2 273
hektarů a je zpracován v měřítku 1:5 000.

„Obyvatelé jej najdou na internetových stránkách
města Turnova (http://www.turnov.cz/cs/mesto/
uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/
novy-uzemni-plan-turnov.html, http://gis.turnov.cz)
a mohou se s ním také přijít seznámit do budovy
radnice. Pracovníci odboru rozvoje města jsou
připraveni v úředních hodinách zodpovědět dota-
zy občanů týkající se nového územního plánu,“
uzavřel Varga. 

Turnov má nov˘ územní plán
Město Turnov se nadále může rozvíjet podle nového územního plánu. Byl schválen
zastupitelstvem 26. června 2014 a nabyl účinnosti o měsíc později. 
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Město Turnov vyhlašuje kampaň Babičko, dědeč-
ku, převeď mne do školy!, kterou se bude snažit na-
jít několik ochotných důchodců k hlídání přecho-
dů pro chodce v blízkosti základních škol.

Podnětem k vyhlášení kampaně se stala petice se
168 podpisy, kterou žádají obyvatelé města radni-
ci o zajištění hlídkování policie na přechodu pro
chodce v Nádražní ulici ve dnech školního vyučo-
vání ráno v době od půl osmé do osmi a odpoledne
od dvou do tří hodin. Bojí se o bezpečnost svých
dětí na místě s velmi silným automobilovým pro-
vozem. 

„Z hlediska zákona o provozu na pozemních
komunikacích je řízení provozu na přechodu pro
chodce městskou policií možné,“ vyjádřil se k pří-
padnému řešení vedoucí odboru dopravy turnov-
ské radnice Pavel Vaňátko. 

„Dohled u přechodů, po nichž přecházejí ulice
děti jdoucí do škol, ráno podle možností zajistí-
me,“ přislíbil velitel městské policie Luboš Trucka
s tím, že strážníky by mělo být více vidět u přecho-
dů v Nádražní ulici, ale také u základní školy Žiž-
kova, v Sobotecké ulici a na náměstí u kostela sv.
Františka. Odpoledne však bude se zajištěním
bezpečnosti na přechodech pro chodce problém,

protože děti odcházejí z vyučování různě, v širokém
časovém rozpětí. Na společném jednání s vede-
ním města pak padl návrh, aby dopravu u přecho-
dů korigoval také někdo jiný. Třeba nezaměstnaní
evidovaní na úřadu práce nebo senioři. Jako tomu
je třeba v Brně, Svitavách nebo i jiných městech. 

„Zákon takovou možnost připouští, ale musí
být splněny určité podmínky,“ vysvětlil Vaňátko
a upřesnil, že se musí jednat o přechod pouze
v blízkosti škol a řízení provozu je možné jen pro
děti a školní mládež. Nádražní ulice ustanovení
zákona bohužel nesplňuje. Osoba usměrňující do-
pravu musí být dostatečně odborné způsobilá,
starší 18 let a pověřená obcí s rozšířenou působ-

ností. Musí být vybavena reflexním oděvem a za-
stavovacím terčíkem. Účastníci silničního provo-
zu, tedy chodci i řidiči, jsou povinni pokynů této
osoby uposlechnout. 

„Nezaměstnané, kteří vykonávají pro městský
úřad veřejné prospěšné práce, bohužel využít ne-
můžeme, jak jsme zjistili,“ zalitoval starosta města
Tomáš Hocke. Proto se začalo uvažovat o prarodi-
čích školáků. „Před prázdninami už jsme oslovili
ředitele škol, aby nám pomohli seniory kontakto-
vat,“ sdělil Hocke a dodal, že prozatím uspěli jen
na základní škole 28. října. 

S blížícím se novým školním rokem vyhlásila
proto radnice kampaň s názvem Babičko, dědeč-
ku, převeď mne školy!, s jejíž pomocí by ráda našla
několik seniorů k zajištění bezpečnosti dětí. Ti by
zatím řídili dopravu na přechodech pro chodce
u základní školy Žižkova a 28. října vždy ráno před
začátkem výuky. 

„Prošli by školením odboru dopravy, vystavili
bychom jim nutné pověření a vybavili je potřebný-
mi pomůckami,“ slibuje Hocke a věří, že na výzvu
budou obyvatelé města kladně reagovat. Zájemci
o tuto činnost se mohou hlásit u ředitelů jednot-
livých škol nebo na odboru školství, kultury
a sportu. 

Radnice hledá seniory na hlídání pfiechodÛ

Mûstsk˘ majetek je zase
o nûco opravenûj‰í

Město Turnov spravuje majetek v hodnotě více
než 1,111 miliard korun a prostřednictvím své-
ho odboru správy majetku zajišťuje jeho údrž-
bu, úpravy či vylepšení. V poslední době byla
realizována řada takových akcí.

Opravy a úpravy nepatří k těm milionovým, při-
jdou řádově jen na desítky či stovky tisíc korun.
V součtu až do výše 15 milionů, které jsou pro ten-
to účel vyčleněny na letošní rok z městského roz-
počtu. 

Dosud se od počátku roku podařilo například
instalovat a opravit veřejné osvětlení v Mašově

v Koutech za 30 tisíc korun, na Bukovině od kos-
telíku za 34 tisíce korun, v úseku Kobylka–Buko-
vina za 61 tisíc korun. Oprava osvětlení a chodníku
v ulici Nad Perchtou stála 109 tisíc korun. Cestu
od dolánecké železniční zastávky na Kobylku se
podařilo opravit za 34 tisíce korun a lávku přes
trať v Dolánkách za 16 tisíc korun. 

Díky opravě opěrné zdi na schodech ve Svěrác-
ké bráně za 150 tisíc korun a opravě schodiště do
parku u letního kina za 73 tisíce korun je nyní
Skálova ulice a její bezprostřední okolí zase o něco
hezčí. Opravy za 35 tisíc korun se dočkala Kopa-
lova vyhlídka v podobě altánu na Šetřilovsku.
Nový plot v dolní části Mariánského hřbitova při-
šel městskou pokladnu na 50 tisíc korun. 

60 tisíc korun stály dvě nové autobusové zastáv-

ky na Valdštejnsku a u čerpací stanice Benzina.
„Město zaplatilo pouze materiál, výrobu a usazení
zastávek na místo provedli zdarma hasiči z Pele-
šan,“ pochvalovala si vedoucí odboru správy ma-
jetku Ludmila Těhníková. Ta také sdělila, že byly
za 280 tisíc korun zrekonstruovány dva městské
byty v ulici 5. května a za 18 tisíc korun upraveno
hřiště na Kobylce. „Úpravy provedli uživatelé
hřiště, my jsme jim zaplatili pouze materiál,“ do-
plnila Těhníková. 

Ke středním a menším akcím je nutné přičíst
i vyložené drobotiny. „Patří k nim třeba někde na-
třené zábradlí, vyrovnání sloupků nebo doprav-
ních značek, mnohé malé opravy dláždění,“ uvedl
starosta města Tomáš Hocke s tím, že se ve městě
opravdu stále něco opravuje a vylepšuje.



záfií 2014 | | 23

Turnovské radniãní listy

Rekonstrukce návsi v Mašově, která byla po měsí-
cích příprav zahájena v druhé polovině července,
začala skácením několika vzrostlých stromů.

Motorové pily se zakously především do čtyř smr-
ků pichlavých a dvou smrků ztepilých, čtyř javorů
mléčů, borovice černé a zeravu západního, aby
udělaly místo technice a stavebním dělníkům, kte-
ří do konce září provedou úpravy mašovské návsi.
Odstranění stromů bylo podle projektu nezbytné. 

„Cílem revitalizace prostoru je totiž především
zdůraznění historické dominanty kaple a vytvoře-
ní důstojného okolí této sakrální památky v podo-
bě kamenného dláždění a úplně nových parko-
vých úprav,“ zdůvodnil starosta města Tomáš
Hocke. 

Po ukončení prací se na návsi objeví plocha roz-
členěná různými druhy dlažby s autobusovou za-
stávkou s nástupištěm a dřevěným přístřeškem.
U ní budou lavičky, poštovní schránky, rozcestník
značených tras a turistická mapa. „U mobiliáře
chceme, aby byl totožný s novým, již instalova-
ným mobiliářem v Turnově,“ vysvětlil investiční
technik turnovské radnice Jiří Vocásek. Součástí
rekonstrukce bude vjezd k hasičské zbrojnici

a zpevněné plochy pro pěší. V okolí kaple bude
zpevněná plocha pro pěší s lavičkami a zelení, če-
dičová dlažba umožní prostor ve tvaru kapky vyu-
žít jako provizorní parkoviště v době konání vět-
ších společenských akcí. U sokolovny přibude
parkoviště pro pět osobních automobilů, předza-
hrádka restaurace a chodník k šatnám. Směrem
k ulici Na Stráni bude prostor pro kontejnery na
tříděný odpad krytý ze stran živým plotem.
„Samozřejmostí bude dešťová kanalizace, veřejné
osvětlení a dostatek nové zeleně v podobě stromů,
keřů a záhonů s květinami,“ ubezpečil Vocásek. 

Na celou akci je počítáno s částkou 5,5 milionu
korun a provádí ji společnost SaM silnice a mosty
z České Lípy. Současně se také dokončuje oprava
kapličky. „Již vloni bylo proinvestováno více než
176 tisíc korun při opravě střechy a věžičky,“ sdě-
lila vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těh-
níková s tím, že nyní se dokončují práce na vněj-
ších a vnitřních omítkách, podlaze, vstupním
schodišti a elektroinstalaci. Také byla zrestauro-
vána vitrážová okna, vyrobeny a osazeny nové
vstupní dveře a instalováno vnitřní osvětlení.
Nakonec byla kaple uvnitř vymalována a zvenčí
natřena. „Odstín barvy jsme volili podle toho, jaký
se vyskytoval na daných místech po oškrábání za-
šlých a špinavých omítek,“ upřesnil Vocásek. 

Celkové náklady na opravu kaple, kterou z větší
části provedla společnost DURANGO z Liberce,
se pohybují kolem 350 tisíc korun. Přispěli však
na i samotní obyvatelé Mašova. „Je úžasné, že se
jim už podařilo shromáždit více než 160 tisíc ko-
run. Za to jim patří můj obdiv a poděkování nás
všech,“ vyjádřil se starosta města. Zároveň vyslo-
vil přesvědčení, že se podaří u příležitosti dokon-
čení opravy návsi uspořádat v Mašově 28. října
malou slavnost.

Rekonstrukce návsi zaãala poraÏením stromÛ

Kostelík byl opraven
a znovu vysvûcen
Kostelík sv. Václava na Bukovině prošel v uply-
nulém období potřebnými opravami a dočkal
se i svého znovuvysvěcení.

Za více než 80 tisíc korun z městské pokladny
byla v průběhu prázdnin na kostelíku opravena
střecha, aby do objektu nezatékalo. Opravy se do-
čkaly také atiky a fasáda, došlo i na vnitřní výmal-
bu. Ruce k dílu přidali i místní obyvatelé. „Uvnitř
uklidili, instalovali některé nové prvky vnitřního
vybavení a nová vrátka oddělující oltářní prostor.
Podíleli se i na přípravách znovuotevření kostelí-
ku, “ informoval místostarosta Otakar Špetlík.
K němu došlo v neděli 31. srpna 2014 od 16 hodin
za přítomnosti biskupa litoměřického Jana Ba-

xanta. Další událostí pak bude slavnostní mše
k 75. výročí otevření kostelíku, která se uskuteční
na svátek sv. Václava 28. září od 14 hodin. Sloužit
ji bude vikář turnovské římskokatolické farnosti
Václav Vlasák.

Reklamy na chodníku musí
b˘t povoleny
Obchodníci, majitelé a provozovatelé firem stá-
le častěji umísťují na chodníky reklamní zaříze-
ní typu „A“ bez povolení, což je bohužel nepří-
pustné.

Pracovníci odboru dopravního za pomoci stráž-
níků městské policie zahájili v prázdninovém ob-
dobí evidenci nepovolených reklamních stojanů
a setkali se s mnohými nedostatky. Městský úřad

proto upozorňuje majitele reklamních zařízení ty-
pu „A“, že k umístění takové reklamy na ulici je
potřeba mít povolení ke zvláštnímu užívání chod-
níku a zaplacený správní poplatek. Totéž se týká
i jakéhokoliv vystavení zboží. Tato povinnost je
dána zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích. „Vyhláškou města byl od počátku roku
2014 zrušen pouze poplatek za zábor veřejného
prostranství. Povinnost získat příslušné povolení,
které bude obsahovat i podmínky umístění věcí na
chodníku, platí i nadále,“ vysvětlil vedoucí odboru
dopravního Pavel Vaňátko. Jím řízený odbor agen-
du vyřizuje ve svém sídle ve Skálově ulici čp. 72.
„Naši pracovníci jsou připraveni zodpovědět veš-
keré dotazy týkající se uvedené problematiky a po-
moci při vyřizování všech potřebných záležitostí,“
přislíbil Vaňátko. 
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Více než 200 dětí nastoupilo 1. září do devíti prv-
ních tříd na turnovských základních školách.

Většina z nich předtím navštěvovala jednu z mno-
ha místních mateřských škol, které se s nimi roz-
loučily na tradiční akci Loučení s předškoláky.
Uspořádal ji odbor školství, kultury a sportu tur-
novské radnice ve druhé polovině června ve
Středisku pro volný čas dětí a mládeže. V sále Žlu-
té ponorky se tehdy vystřídalo na 160 dětí.
Pokaždé jim na samém začátku starosta města
Tomáš Hocke připomněl, jak je důležité odejít na
základní školu a naučit se tam dobře číst, psát
a počítat. Zážitek v podobě pohádky O kropenaté
slepičce si děti odnášely díky loutkářskému sou-
boru Na Židli. Domů odcházely také s pamětním
listem s vlastní fotografií a podpisem starosty. 

„Přechod z mateřské do základní školy není
právě jednoduchý. Končí tím bezstarostné dětství
a začínají školní povinnosti. Chceme, aby se tako-
vá událost vryla dětem do paměti a se školkou se
příjemně rozloučily,“ zdůvodnil smysl každoroční

akce vedoucí odboru René Brož a dodal, že pravi-
delná účast vedoucího představitele města a do-
provodné slovo Evy Kordové dodává loučení punc
mimořádnosti a svátečnosti. Podobně slavnostní
pak bylo zahájení nového školního roku v jednot-
livých základních školách. Nové prvňáčky na nich

přivítali nejen ředitelé škol, ale i představitelé
města. „První školní den bude dětem připomínat
dárek v podobě knížky s věnováním a vlastnoručním
podpisem starosty,“ sdělil vedoucí odboru školství,
kultury a sportu turnovské radnice René Brož.

·kolní rok 2014/2015 bude mít následující prÛbûh:
Období školního vyučování začne v pondělí 1. září
2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 29. ledna 2015, ve druhém pak v úterý
30. června 2015. Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování
pak začne v pondělí 5. ledna 2015. Jednodenní po-
loletní prázdniny budou v pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny pro jsou určeny pro Liberecký
kraj na týden od 2. února do 8. února 2015.
Velikonoční prázdniny budou mít žáci ve čtvrtek
2. dubna a v pátek 3. dubna 2015. Zápis do 1. roč-
níků se uskuteční na ZŠ v Turnově ve čtvrtek 15. 1.
2015 v době od 10 do 17 hodin.

Do prvních tfiíd nastoupili noví Ïáci

Prázdninové měsíce jsou nejlepší dobou pro prove-
dení oprav a úprav ve školách, školkách a školních
budovách v majetku města, letošní rok nebyl pro
Turnov výjimkou.

Proto například v mateřské škole ve Zborovské
ulici Lomnická stavební s.r.o. rekonstruovala část
sociálních zařízení a ESCO stavební společnost
z Jičína provedla rekonstrukci venkovních chod-
níků a schodů. Obě akce vyšly na 1,866 milionu
korun. Také zde společnost Světlo Turnov vyměni-
la část radiátorů za 109 tisíc korun. 

V základní škole ve Skálově ulici byla provedena
rekonstrukce osvětlení a došlo k přebroušení a ná-
těrům parket ve třech třídách, což přišlo městskou
kasu na 119 tisíc korun. „Současně se zateplením
budovy základní školy v Alešově ulici jsme rekon-
struovali sociální zařízení za více než dva milio-

ny,“ sdělil Ladislav Osička, který má na radnici na
starosti údržbu nebytového fondu, a pokračoval
informacemi o tom, že na základní škole Žižkova
byly vyměněny některé střešní žlaby za 83 tisíc ko-
run. V průběhu září se tu začne s výměnou umělé-

ho povrchu hřiště, která má stát 1,11 milionu ko-
run. U mašovské základní školy soukromník
z Ohrazenic opravil část oplocení a bránu za 55 ti-
síc korun. Také v budově gymnázia, kterou vlastní
město, se přes prázdniny pracovalo. Ve dvou tří-
dách zrekonstruovali řemeslníci osvětlení a pře-
brousili a natřeli parkety za 121 tisíc korun. „Také
jsme měli vyčleněno čtvrt milionu na dokončení
osazení radiátorů termohlavicemi v základních
školách Žižkova a Skálova, na gymnáziu a v zá-
kladní umělecké škole,“ doplnil údaje o prázdni-
nové činnosti ve školách Osička. 

Veškeré opravy a úpravy ve školách přišly měs-
to na téměř 6 milionů korun, do této částky nejsou
započítána energetická vylepšení základní školy
v Alešově ulici. Zateplení budovy přišlo na téměř
5,75 milionu korun a bylo částečně zaplaceno
z prostředků Evropské unie.

Ani o prázdninách nebyl ve ‰kolách klid
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Základní ‰kola je 
energeticky úspornûj‰í
Provoz základní školy v Alešově ulici již bude
méně energeticky náročný.

Škola prošla o letních prázdninách kompletním
zateplením a byla vyměněna všechna okna. Akce
celkově vyšla na více než 5 741 tisíc korun, Státní
fond životního prostředí poskytl dotaci z operač-
ního programu Životní prostředí ve výši 2 332 ti-
síc korun. „Současně jsme zrekonstruovali sociál-
ní zařízení a provedli úpravy interiéru za více než
2 miliony korun z rozpočtu města,“ informoval pra-
covník odboru správy majetku turnovské radnice
Ladislav Osička. 

Žáci školy se tak od nového školního roku učí
v důstojnějších podmínkách. „O tom, jaké nyní
jsou, se budou moci lidé přesvědčit při Pohodo-
vém rodinném odpoledni, které chystáme ke slav-
nostnímu otevření školy po rekonstrukci na pátek
19. září,“ zve veřejnost ředitel základní školy
Skálova Michal Loukota. Zahradní slavnost s ob-
čerstvením a vystoupením žáků začne v 15 hodin.

Turnov má novou ‰kolku
Na Daliměřicích byla dokončena stavba nové
waldorfské mateřské školy a od nového školní-
ho roku se v ní bude vzdělávat padesátka tur-
novských dětí.

V pondělí 1. září 2014 zahájí nově postavená
školka svůj provoz. Tomu předcházelo dokončování
stavebních prací, úprava zahrady v přírodním sty-

lu a vybavení celého objektu vnitřním zařízením
a nábytkem v průběhu prázdnin. Harmonogram
byl však mírně narušen a stavba nabrala oproti
plánu zhruba měsíční časový skluz. „Důvodem
zpoždění byla vlhkost podlah, která znemožnila
jejich finální dokončení,“ vysvětlil starosta města
Tomáš Hocke a zdůraznil, že se vše nakonec poda-
řilo stihnout. 

„Díky velkému úsilí a nasazení všech zaměst-
nanců se nám povedlo vše přestěhovat z budovy
hotelové školy ve Zborovské ulici, kde jsme po do-
bu výstavby nalezli azyl, abychom mohli začít
školní rok 2014/2015 v novém,“ sdělila ředitelka
mateřské školy Hana Lamačová a všechny zájem-
ce pozvala na Den otevřených dveří. „Ten jsme
připravili až na sobotu 20. září, až se trochu za-
běhneme. Program bude od deseti do šestnácti
hodin,“ prozradila Lamačová s tím, že v uvedený
den se uskuteční v 10 hodin slavnostní otevření
a první prohlídka školy. Následovat bude v 11 ho-
din loutkové divadlo pro děti O princezně Lesněn-
ce a od 14 hodin zahraje dechová hudba Turno-
vanka. Chybět nebude ani občerstvení. 

Nová moderní budova nahradila nevzhlednou
montovanou stavbu, která byla na Daliměřicích
postavena před 40 lety. Její špatný technický stav
se stal již neúnosným, proto se město Turnov roz-
hodlo pro výstavbu nového areálu. Za téměř
21 milionů korun školku postavila liberecká firma
Brex podle návrhu architekta Borise Šonského.
Součástí areálu se stala také zahrada v přírodním
stylu, na kterou se podařilo získat dotaci z Evrop-
ské unie. 

·kola zmûnila adresu
Základní škola se ze Sobotecké ulice přestěho-
vala do bývalých kasáren. 

Škola zajišťující obory vzdělávání základní ško-
la praktická a základní škola speciální změnila své
působiště a ze Sobotecké ulice se přestěhovala do
budovy hotelové školy v ulici Zborovská. 

„Žáci s menším hendikepem se tak budou od
nového školního roku učit v moderním prostředí
a lepších podmínkách, stávající zřizovatel Libe-
recký kraj bude městu do konce roku platit nižší
nájem,“ vysvětluje hlavní důvody ke stěhování
místostarosta Otakar Špetlík. 

Stěhování však souvisí především se skutečnos-
tí, že město Turnov převezme od 1. ledna příštího
roku školu pod svá křídla. Je tedy logické, že chce
vzdělávací instituci provozovat ve své budově.
„Žáci základní školy budou mít vlastní vstup boč-
ním schodištěm. Pro jejich výuku byly vyčleněny
a přes prázdniny stavebně upraveny samostatné
prostory. Nebudou se tak potkávat se studenty
střední školy,“ mírní obavy některých rodičů ve-
doucí odboru školství, kultury a sportu turnovské
radnice René Brož a dodává, že velkým kladem
nového sídla školy je bezbariérový přístup a kva-
litně vybavená školní kuchyně s dostatečnou ka-
pacitou. 

O převzetí zřizovatelských kompetencí k uvede-
né škole od Libereckého kraje rozhodli zastupitelé
města na svém květnovém zasedání, se stěhová-
ním do jiného objektu pak souhlasili v červnu. 
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Dva projekty, které spolu s partnery realizovalo
město Turnov v rámci Operačního programu přes-
hraniční spolupráce Česká republika–Polská re-
publika 2007–2013, uspěly v soutěži o nejinspira-
tivnější projekt. 

Vítězným se stal projekt s názvem Naučné stezky
v česko-polském příhraničí. „Je velmi potěšitelné,
že v uvedené soutěži byl nejlépe hodnocen pro-
jekt, který realizovalo společně město Turnov
a Powiat Jaworski,“ netajila svoji radost Eliška
Gruberová z bývalého odboru cestovního ruchu
turnovské radnice, díky němuž vznikly v Turnově
tři tematické poznávací stezky: Zámecká naučná
stezka, Kamenářská stezka a Stezka po stopách
židovských památek a byla vybudována i naučná
stezka v zámeckém areálu s parkem v polském
Muchowě. 

Gruberová zároveň uvedla, že úspěchem je také
čtvrté místo projektu Židovská kultura v česko-
polském příhraničí. K jeho aktivitám například
patřilo vydání DVD s filmem Židovské památky
Českého ráje a okolí ve čtyřech jazykových muta-
cích či divadelní workshopy s židovskou temati-

kou pro českou a polskou mládež. „Součástí pro-
jektu byly také dva festivaly židovské kultury
v Jelení Hoře v letech 2012 a 2013 a společné pro-
pagační materiály,“ přiblížila Gruberová. 

„Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný tech-
nický sekretariát Centra pro regionální rozvoj ČR
na konci května 2014, bylo seznámit širokou
veřejnost se zajímavými projekty realizovanými
v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika–Polská republika
2007–2013,“ vysvětlil vedoucí olomouckého Spo-
lečného technického sekretariátu Karel Schmied
a doplnil: „Do soutěže byly nominovány projekty,
jejichž realizace byla ukončena nejpozději roku
2013.“ 

Projekty byly do soutěže navrženy pracovníky
českých krajských a polských maršálkovských
úřadů, kteří vybírali nejlepší z těch, které byly rea-
lizovány na území daného regionu. Při výběru
projektů byl brán zřetel na příspěvek projektu
k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních
vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost
aktivit, které mohou inspirovat další subjekty
k následování. 

„Celkem bylo nominováno 17 projektů, z nichž
veřejnost vybrala prostřednictvím internetového
hlasování ty nejzajímavější. Odevzdáno bylo 326
platných hlasů,“ přiblížil Schmied.

V˘sledky hlasování
1. Naučné stezky v česko-polském příhraničí
2. Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN
3. Ochrana a propagace lidové tvořivosti a umě-
leckých řemesel polsko-českého pohraničí
4. Židovská kultura v česko-polském příhraničí
5. Regenerace degradovaného lázeňského území
v rámci česko-polské příhraniční spolupráce
6. Kulturní setkání na česko-polských hranicích
7. Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Obec
Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti pří-
hraničního území po vstupu do Schengenského
prostoru
8. Probiotika: společný výzkum, vzdělání a osvěta
9. Hranice bez hranic – Bez granic
10. Spolupráce ZOO Olomouc a ZOO Opole v ob-
lasti cestovního ruchu

Turnovské projekty v soutûÏi uspûly

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší za-
jímavé reportáže o dění ve městě. 

Relace z 15. června 2014 informuje o následují-
cích tématech:
1. Nejtěsnějším poměrem čtrnácti hlasů turnovští
zastupitelé rozhodli, že v Maškově zahradě se bu-
dou stavět najednou koupaliště a hokejová hala
v limitu 177 milionů korun bez daně.
2. Turnovské muzeum si pochvaluje jubilejní dva-
cátý ročník Staročeských trhů a otevřelo profilo-
vou výstavu léta 2014.
3. Město Turnov i letos pořádá soutěž o nejkrás-
nější zahrádku.
4. Že i v drsném prostředí slévárny se může

v Turnově dařit múzám, dokazuje naše reportáž.
5. Turnovu se představila nová kmotra zdejší
knihovny, spisovatelka Martina Bittnerová.

Prázdninová relace z 1. července přinesla tato
témata:
1. Zda vůbec a kdy se budeme moci ve sportovním
areálu Maškovka koupat či bruslit a nepoloží dra-
hý projekt finančně Turnov? To jsou otázky obča-
nů a my na ně hledáme odpověď.
2. Každý den v Turnově bude po celé prázdniny
s novou turistickou nabídkou.
3. Turnovské kulturní léto se pro rok 2014 roz-
prostře do široka pro celé rodiny přímo před
Střelnicí.
4. I letos v Turnově prázdniny přinášejí příležitost
soutěžit o nejlepší zahrádku.
5. Žlutá ponorka se těsně před prázdninami před-

stavila v novém jako poprázdninová.
6. Děti z 3. základní školy Žižkova dobyly Prahu
jednou velmi povedenou knihou.

Srpnovou relaci nahradil dokument Milana
Brunclíka k 50. výročí světového rekordu Ludvíka
Daňka v hodu diskem. 

ãtvrtek 25. záfií 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos a podrobn˘ program 
na www.turnov.cz
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

Peníze pro kaÏdou
pfiíleÏitost

rychle – do 24 hodin

jednodu‰e – bez poplatkÛ

s moÏností odkladu splátek

s bezplatn˘m nav˘‰ením pÛjãky

www.proficredit.cz

Volejte

zdarma

800 166 000




