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Nová abonentní sezóna právû zaãíná.

Stále se nûco dûje
Vážení čtenáři,
v čase letních prázdnin jste před Kulturním
centrem Střelnice mohli každý pátek navštěvovat
koncerty a divadla, každou sobotu pak poslechové
večery. Akce to byly příjemné a věřím, že dělaly radost nejen mně. Ale i uvnitř budovy KC Střelnice
se dělo mnohé, byť to vašim zrakům zůstávalo
skryto! V prvé řadě jsme konečně vyřešili letitý
problém s přístupem na jeviště na velkém sále. Na
ně až do letošního června nebylo možné vyjít jinak
než jeho středem, což bylo velmi nepraktické
a často vyloženě rušivé, zejména při koncertech,
školních i jiných přehlídkách atp.
Pro novou sezónu (a všechny další) jsme zde vytvořili vchod vedoucí ze sálu přímo do zákulisí,
takže nešikovné chození přes jeviště už bude navždy jen vzpomínkou. Zároveň jsme uskutečnili
poptávkové řízení a nakoupili mobilní podesty,
které nám umožní vytvořit pro nadcházející plesovou sezónu stabilní elevační stupeň po (téměř) celém
obvodu sálu, takže odpadne další svízel v podobě
ztíženého výhledu do sálu od řady stolů u zdi.
Věřím, že všechna tato vylepšení ještě více zpří-

jemní váš pobyt na akcích zde uskutečňovaných.
Další „neviditelnou“ aktivitou, jež nám zabrala
část léta, bylo jednání s Taneční a pohybovou školou ILMA o spolupráci při organizaci jarních tanečních kurzů pro mládež, které se v minulých letech nedařilo v sále KC Střelnice realizovat. Jsem
rád, že se nám podařilo najít „modus vivendi“,
který zde umožní uskutečnit taneční kurzy pod vedením této školy opět v plnohodnotném formátu.
Více se dočtete uvnitř tohoto vydání HOT.
Je před námi nová kulturní a společenská sezóna, v níž na vás opět čeká zajímavá divadelní abonentní řada i divadelní kusy nad její rámec pro
všechny věkové skupiny diváků, cyklus koncertů
klasické hudby Turnovské hudební večery i koncerty všech dalších žánrů, filmové premiéry, taneční večery, plesy a řada dalších akcí. Letos například novinkově poslechové a literární večery
v naší kulturní kavárně KUS. Více se o nich dozvíte již brzy na našem webu nebo v říjnovém vydání
našeho časopisu.
Krásné babí léto a potom veselý barevný podzim přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
úter˘ 1. záﬁí
18.00 – KAVÁRNA KUS
Eva Matylda Jiﬁiãková
koncert
vstupné dobrovolné

ãtvrtek 3. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Kur˘r: Restart
akční/krimi

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Daleko od hluãícího davu
drama
90,–

stﬁeda 9. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Dáma ve zlatém
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 10. záﬁí

pátek 4. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Kur˘r: Restart
akční/krimi
22.00 – KINO SFÉRA
Vetﬁelci
Horror Night

120,–

10.00 – KINO SFÉRA
Îivot je Ïivot
Kino nejen pro seniory

100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sinister 2
horor

50,–

110,–

pátek 11. záﬁí

sobota 5. záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
Gangster Ka
krimi/drama

9.30 – KC Stﬁelnice
·achov˘ turnaj
14.30 – KINO SFÉRA
Mune – StráÏce mûsíce 3D
animovaný
130,–
16.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
Básníci ticha
hudební festival
v předprodeji 190,–
na místě 250,– / studenti 125,–
děti do 15 let zdarma

22.00 – KC ST¤ELNICE
Diskotéka
První pivo zdarma
22.00 – KINO SFÉRA
Sinister 2
Horror Night

130,–

sobota 12. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
Mimoni 3D
animovaný/komedie
130,–/děti do 15 let 110,–
17.00 – KINO SFÉRA
Gangster Ka
krimi/drama
19.30 – KINO SFÉRA
American Ultra
akční/komedie

110,–

úter˘ 15. záﬁí
19.30 – KAVÁRNA KUS
Dalibor Cidlinsk˘
koncert Napříč

80,–

130,–

stﬁeda 16. záﬁí
110,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
De~la~moldau
koncert
vstupné dobrovolné

nedûle 13. záﬁí
14.00 – PRACKOV POD KOZÁKOVEM
Prackovská pouÈ
staročeská pouť

100,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mimoni 2D
animovaný/komedie
115,–/děti do 15 let 90,–

110,–

17.00 – KINO SFÉRA
American Ultra
akční/komedie

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mal˘ pán
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 17. záﬁí
10.00 – KINO SFÉRA
Îivot je Ïivot
Kino nejen pro seniory

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Labyrint: Zkou‰ky ohnûm
akční/sci-fi
110,–

pátek 18. záﬁí
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Novecento (1900)
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 280,–
na místě 320,–
19.30 – KINO SFÉRA
Labyrint: Zkou‰ky ohnûm
akční/sci-fi
110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Daleko od hluãícího davu
drama
90,–
19.30 – KINO SFÉRA
Iracionální muÏ
drama/mysteriózní

19.30 – KINO SFÉRA
Sinister 2
horor

sobota 19. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
V hlavû 3D
animovaný

130,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mune – StráÏce mûsíce 2D
animovaný
110,–

17.00 – KINO SFÉRA
Cesta vzhÛru
dokumentární/sportovní

100,–

17.00 – KINO SFÉRA
Iracionální muÏ
drama/mysteriózní

19.30 – KINO SFÉRA
Dárek
drama/mysteriózní

110,–

110,–

nedûle 6. záﬁí
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110,–

V kavárnû KUS pokraãují i na podzim zajímavé poﬁady.

kulturní pﬁehled
nedûle 20. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
V hlavû 2D
animovaný
17.00 – KINO SFÉRA
Divoãina
životopisný/drama
19.30 – KINO SFÉRA
Cesta vzhÛru
dokumentární/sportovní

pátek 25. záﬁí
80,–

zdarma

100,–

úter˘ 22. záﬁí
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jak Tonda léãil
rohatou princeznu
Safiru
představení pro školy
40,–/30,–/20,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Biostory
volné divadelní představení
v předprodeji 280,–
na místě 320,–
19.30 – KINO SFÉRA
Everest 3D
dobrodružný/drama

19.30 – KINO SFÉRA
Pride
komedie/drama

110,–

140,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
Kaleidoskop
Jana RejÏka
poslechový klubový večer
vstupné dobrovolné

14.30 – KINO SFÉRA
Mune – StráÏce mûsíce 2D
animovaný
110,–
17.00 – KINO SFÉRA
Pride
komedie/drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Labyrint: Zkou‰ky ohnûm
akční/sci-fi
110,–

sobota 26. záﬁí
9.00 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

pondûlí 28. záﬁí
20.00 – KC ST¤ELNICE
African Project
koncert
v předprodeji 120,–
na místě 150,–

úter˘ 29. záﬁí

stﬁeda 23. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Velká láska
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mune – StráÏce mûsíce 3D
animovaný
130,–

18.00 – KINO SFÉRA
Norsko
Cestovatelský klub

70,–

ãtvrtek 24. záﬁí
10.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû mladá
Kino nejen pro seniory

10.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû mladá
Kino nejen pro seniory

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
MarÈan 3D
sci-fi/akční

140,–

pátek 2. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
MarÈan 3D
sci-fi/akční

140,–

sobota 3. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 2 3D
animovaný/komedie
165,–/děti do 15 let 140,–
17.00 – KINO SFÉRA
ÚÏasn˘ Boccaccio
historický/drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Everest 3D
dobrodružný/drama

140,–

nedûle 4. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 2 2D
animovaný/komedie
130,–/děti do 15 let 105,–

50,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského
zastupitelstva
19.30 – KINO SFÉRA
Everest 3D
dobrodružný/drama

stﬁeda 30. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Filmov˘ dobrodruh
Karel Zeman
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 1. ﬁíjna

nedûle 27. záﬁí

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
JeÏibaby a Ïenichové
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
50,–

18.00 – SOKOLOVNA TURNOV
Pﬁedná‰ka Tomá‰e
Pfeiffera

17.00 – KINO SFÉRA
Labyrint: Zkou‰ky ohnûm
akční/sci-fi
110,–

140,–

Pro ‰koly a veﬁejnost je pﬁipravená pohádka o rohaté princeznû.

17.00 – KINO SFÉRA
Everest 2D
dobrodružný/drama

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
ÚÏasn˘ Boccaccio
historický/drama

110,–
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Kino Sféra

FK
Kur˘r:
Restart

Vetﬁelci

Mune –
Daleko od
StráÏce mûsíce hluãícího davu

Kur˘r nasazuje Ïivot pﬁi pﬁepravû
nebezpeãn˘ch zásilek.

Roz‰íﬁená a technicky dokonalá
verze kultovní klasiky.

Animovaná pohádka o stráÏci
jednoho mûsíce.

Stát se v 19. století nezávislou
farmáﬁkou nebylo pro Ïenu jednoduché.

akãní/krimi, FR, CN,
2015, 96 min., 12+, titulky

sci-fi/horror, USA/VB,
1986, 154 min., titulky

animovan˘, FR, 2015,
85 min., dabing

drama, USA/VB,
drama/mysteriózní, USA,
drama, USA/VB,
2015, 119 min., 12+, titulky 2015, 96 min., 15+, titulky 2015, 110 min., 12+, titulky

ãt 3. 9. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 4. 9. – 19.30 hodin / 120 Kã

pá 4. 9. – 22.00 hodin / 100 Kã
– Horror Night

3D so 5. 9. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 6. 9. – 14.30 hodin / 110 Kã
3D so 26. 9. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 27. 9. – 14.30 hodin / 110 Kã

so 5. 9. – 17.00 hodin / 90 Kã
ne 6. 9. – 19.30 hodin / 90 Kã

Iracionální
muÏ

Dáma
ve zlatém

Nov˘ Woody Allen vypráví
o návratu ze samotného dna.

Pozoruhodn˘ pﬁíbûh Ïeny, která
se rozhodla bojovat o dûdictví.

so 5. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 6. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

FK

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

FK

Îivot je
Ïivot

Sinister 2

Gangster Ka

Mimoni

American
Ultra

Mal˘ pán

âeská komedie s Ondﬁejem Vetch˘m
a Simonou Sta‰ovou.

Pokraãování hororu z domu
pﬁedurãeného pro smrt a zlo.

Lest a armáda právníkÛ se dá
vyuÏít i pro dokonal˘ podvod.

O Ïlut˘ch Mimoních a jejich
vesel˘ch pﬁíhodách.

KdyÏ se o milovníka trávy zaãne
zajímat americká vláda.

Mal˘ pán se vydá pﬁijít na kloub
jedné velké záhadû.

komedie, âR,
2015, 95 min., 12+

horor, USA,
2015, 97 min., 15+, titulky

krimi/drama, CZ,
2015, 100 min.

animovan˘/komedie, USA,
2015, 91 min., dabing

akãní/komedie, USA,
2015, 96 min., titulky

loutkov˘, CZ/SK,
2015, 83 min.

ãt 10. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 17. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 10. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 11. 9. – 22.00 hodin / 110 Kã
– Horror Night
ne 13. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã

pá 11. 9. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 12. 9. – 17.00 hodin / 130 Kã

3D so 12. 9. – 14.30 hodin /
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 13. 9. – 14.30 hodin /
115 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

so 12. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 13. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

st 16. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti
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Kino Sféra

FK
Labyrint:
Zkou‰ky ohnûm

V hlavû

Cesta vzhÛru

Dárek

Divoãina

Velká láska

Pokraãování boje proti mocné
organizaci v pustinû Spáleni‰tû.

Nov˘ animovan˘ film ukáÏe,
co se komu dûje v hlavû.

O umanutosti a zdolávání
vlastních limitÛ.

KdyÏ se odkr˘vá dávná minulost,
nemusí to b˘t pﬁíjemné.

Reese Witherspoon si dává
dohromady divok˘ Ïivot v horách.

Moderní svût zisku, spotﬁeby
a stereotypÛ se stává kulisou snûní.

akãní/sci-fi, USA,
2015, 129 min., titulky

animovan˘, USA,
2015, 102 min., dabing

dokumentární/sportovní,
âR, 2015, 12+, 100 min.

ãt 17. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
pá 18. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
so 26. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 27. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã

3D so 19. 9. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 20. 9. – 14.30 hodin / 80 Kã

so 19. 9. – 17.00 hodin / 100 Kã
ne 20. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã

drama/mysteriózní, USA,
Ïivotopisn˘/drama, USA,
2015, 107 min., 12+, titulky 2014, 115 min., 15+, titulky
so 19. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã

komedie/romantick˘, FR,
1969, 87 min., titulky

ne 20. 9. – 17.00 hodin / zdarma

st 23. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

FK
Vûãnû mladá

Everest

Pride

Filmov˘ dobrodruh
Karel Zeman

MarÈan

Hotel
Transylvánie 2

Vûãn˘ Ïivot mÛÏe b˘t
dar i prokletí.

Film podle skuteãné události, pokusu
o zdolání nejvy‰‰í hory svûta.

Pﬁíbûh z Gay Parade v Lond˘nû
o dvou odli‰n˘ch komunitách.

Îivotopisn˘ film o v˘znamném
klasikovi svûtového filmu.

Astronaut se ocitne sám na planetû,
nikdo v‰ak netu‰í, Ïe je‰tû Ïije.

Pokraãování úspû‰ného animáku
o Drákulovi a jeho pﬁátelích.

sci-fi/akãní, USA,
2015, 100 min., titulky

animovan˘/komedie, USA,
2015, 100 min., dabing

komedie/drama, VB,
dokumentární/Ïivotopisn˘,
drama/romantick˘, USA, dobrodruÏn˘/drama, USA/VB,
2014, 120 min., 15+, titulky CZ/CAN, 2015, 102 min.
2015, 110 min, 12+, titulky
2015, 122 min., titulky
ãt 24. 9. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 1. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D ãt 24. 9. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D pá 25. 9. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D so 3. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã
2D ne 4. 10. – 17.00 hodin / 120 Kã

so 26. 9. – 19.30 hodin / 110 Kã
ne 27. 9. – 17.00 hodin / 110 Kã

st 30. 9. – 19.30 hodin / 100 Kã / 3D ãt 1. 10. – 19.30 hodin /140 Kã
80 Kã ãlenové FK a studenti
3D pá 2. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã

3D so 3. 10. – 14.30 hodin /
165 Kã / 140 Kã dûti do 15 let
2D ne 4. 10. – 14.30 hodin /
130 Kã / 105 Kã dûti do 15 let
záﬁí 2015
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Mûstské divadlo

Sezónu otevírá hra Novecento (1900)
Na samotném počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat
Lemon, tedy Citron.

příběh – to jsou ingredience činící z této inscenace
zážitek, který si nesmíte nechat ujít.
Divadelní hru italského spisovatele a dramatika
Alessandra Baricca do turnovského divadla přiveze Městské divadlo Mladá Boleslav.

pátek 18. záﬁí od 19.30 hodin
Novecento (1900)
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

Citron na té obrovské lodi objevil v restauraci první
třídy klavír, usedl k němu, ponořil ruce do bílých
a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi.
Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci
doslova na dosah ruky a společně sdílený skvělý

Komedie Biostory je o hledání
Komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně
prospěšná idea může v nepravých rukou stát pastí
pro ty slabší, hledající.
Reflexe dnešní společnosti, našich představ a snů.
Děj je zasazen do prostředí fiktivního bio-kurzu,
kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na
mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra se snaží
nalézt samy sebe a být bio. Bio totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal

uznání ve vnějším světě, dnes chce „poznat sám
sebe“. Obojí může být dobrý byznys! Představení
přiveze Divadlo Malé(h)ry, které je „třinoherním“,
autorským divadlem tří hereček: Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikoly Zbytovské.

pátek 25. záﬁí od 19.30 hodin
Biostory
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

JeÏibaby a Ïenichové budou první pohádkou
První pohádkou nové sezóny z cyklu Mámo, táto,
pojďte se mnou do divadla! bude představení
Divadla Malé(h)ry Brno Ježibaby a ženichové.
Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by
tuze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého
brášky Ježourka zkoušejí kouzelná zaklínadla,
kterými by si toho pravého přičarovaly. Ještě že je
na blízku máma Košťalinda, ta je pokaždé vytáhne
z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec i poradí.
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Kdopak bude tím pravým ženichem? Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.

sobota 26. záﬁí od 10 hodin
JeÏibaby a Ïenichové
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Mûstské divadlo

Zakládáme IMPRO v Turnovû!
Po několika letech diskuzí, přání a odhodlávání,
přišel konečně ten okamžik a v Turnově vznikne
Improtým. Tedy vznikne, pokud budete chtít.
V sobotu 9. a v neděli 10. října se bude konat první workshop „Improhry s pravidly“ pod vedením
Jany Machalíkové, spoluzakladatelky České improvizační ligy, trenérky improvizačních týmů,
improvizátorky, recitátorky, vypravěčky, herečky,
vysokoškolské pedagožky a lektorky výukových
programů v Národní galerii. Jedná se o víkendový
improvizační trénink kreativity a rychlých reakcí.
Ve dvou šestihodinových trénincích improvizačních dovedností se zaměříme na trénink koncentrace, kreativity a kooperace. Jedno bez druhého
nelze trénovat. Koncentrace je nezbytná k uvolnění tvůrčího myšlení a teprve potom mohou vznikat

Jana Machalíková

improvizace. Spustit asociační řetězec tvůrčího myšlení není snadné a je třeba tuto dovednost trénovat.
Zaměříme se na schopnost soustředit se na daný úkol, nehodnotit sebe ani ostatní zvenku, být
přítomen, schopnost vidět věci z jiného úhlu po-

hledu, to znamená spustit tvůrčí myšlení, reagovat na podněty, nehodnotit vlastní nápady, necenzurovat je a tedy rychle reagovat a schopnost
opustit svůj „geniální nápad“ a přijmout nápad
druhého a společně na něm pracovat.Výsledkem
našeho tréninku bude zvládnutí několika improvizačních her s pravidly.
Další seminář se uskuteční v lednu a povede ho
známá a oblíbená herečka Simona Babčáková. Na
jaře (zřejmě v dubnu) nás pak bude školit známý
performer Petr Váša.
Mezi těmito semináři bude probíhat jednou týdně (případně jednou za 14 dní) trénink, ve kterém
budeme rozvíjet již nabyté zkušenosti.
Zájemci, hlaste se do 30. září na mailovou adresu:
weissova@kcturnov.cz. Počet míst je omezený! Kurzovné na všechny semináře a tréninky činí 2 500 Kč.

S Kulturním centrem na balet a operu
Pro všechny milovníky baletu a opery má Kulturní
centrum Turnov jedinečnou nabídku! Podařilo se
nám získat pro vás vstupenky do Národního divadla v Praze s výraznou slevou. Vstupenky objednávejte do konce září na recepci KC Turnov, abychom
mohli garantovat místa. Doprava je individuální.

Balet: âarodûjÛv uãeÀ
Čarodějův učeň – taneční představení, ve kterém
tvůrci oživují téma staré lužickosrbské legendy

z přelomu 17. a 18. století. Známý příběh o chlapci, který se na prahu dospělosti přiblížil černé magii a je jí fascinován, dokud nepozná, že ho může
zahubit.
Příběh zobrazuje nebezpečí střetů se záhadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat.
Hlavní hrdina dojde k poznání, že jen láska může
přemoci i ta nejtemnější kouzla.
Hraje Orchestr Národního divadla. Délka představení 2 hodiny 15 minut, 1 přestávka.
Termín: úter˘ 3. listopadu od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
Cena vstupenky: 565 Kč (běžná cena 880 Kč)

Opera:
Antonín Dvoﬁák – Jakobín
Dvořákův Jakobín je jednou z nejoblíbenějších
a nejuváděnějších českých oper. Příběh, líčící na
jedné straně poměry českého maloměsta a na
straně druhé návrat „podezřelého“ emigranta
zpět do vlasti, bývá často chápán v naivistické
nadsázce. Je ovšem spíše nesen – především díky

Dvořákovu hudebnímu géniu – ve smíšené a nejednoznačné atmosféře melancholie, sentimentu,
humorného nadhledu i sebeironie. Jako v mnoha
jiných podobně laděných českých dramatických
dílech končí i zde všechny nakupené a vyhrocené
konflikty v pokorném, smířlivém a vlídném
zmoudření.
Účinkují: Hrabě Vilém z Harasova – Ivo Hrachovec, Bohuš z Harasova – Jakub Kettner, Julie –
Maria Kobielka a další. Orchestr Národního divadla, Sbor Národního divadla, Balet Opery
Národního divadla, Kühnův dětský sbor;
Opera je nastudována v češtině a v představení
jsou použity české a anglické titulky.
Délka představení: 3 hodiny, 2 přestávky
Termíny:
pátek 2. ﬁíjna od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
nedûle 18. ﬁíjna od 17 hodin, Národní divadlo v Praze
sobota 14. listopadu od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
pondûlí 7. prosince od 19 hodin, Národní divadlo v Praze
Cena vstupenky: 630 Kč (běžná cena 990 Kč)
záﬁí 2015
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hudební pozvánky

Básníci ticha zvou na hudební ‰piãku
Hudební festival Básníci ticha představí v Turnově již počtvrté to nejlepší z alternativní hudební
scény. Letos se vše odehraje poprvé před Kulturním
centrem Střelnice.
V sobotu 5. září se na jednom místě sejdou nejlepší skupiny nezávislé hudební scény z Česka
a Slovenska. Celkem budou Básníci ticha hostit
šest skupin. První z nich, českolipská sestava Old
Minka Band, hraje hudbu plnou touhy a křehkosti, ušpiněnou hospodou a ulicí. Druhým hostem
festivalu bude Duo Pavoon, které tvoří bicí nástroje a elektronické efekty Pavla Fajta a originální pěvecký projev a hra na klávesové nástroje

a další z legend, která patřila k nové generaci mladých nezávislých seskupení inspirovaných punkem a novou vlnou, Garage & Tony Ducháček.
Šestici uzavírá kapela Ladě, která je nepochybně
tím nejlepším z české hudby stojícím mimo pozornost mainstreamových médií.

sobota 5. záﬁí od 16 hodin
Básníci ticha
hudební festival
pﬁed KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 190 Kã, na místû 250 Kã,
pro studenty 125 Kã, dûti do 15 let zdarma

Oony Kastner. Legendou nezávislé hudební scény
jsou pak Tornado Lue, ti patří k nejlépe hodnoceným slovenským kapelám vůbec. Ze zbývajících je
potřeba zmínit ještě pub rockovou skupinu Echt!

Pohodov˘ veãer s klavírem a zpûvem v KUSu
De~la~moldau je pražské duo, které tvoří zpěvačka Markéta Melechovská, původem z Dačic, a turnovský pianista Michal Špína.

ce kokainu, hymnu maďarských sebevrahů nebo svižnou píseň o snědých ženách z mexického pobřeží.

sobota 12. záﬁí od 20 hodin
De~la~moldau
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Duo hraje a zpívá písně, balady a protestsongy z celého světa s těžištěm v zemích Latinské Ameriky,
zejména v Argentině a Chile. Uslyšíte však také
písně z meziválečných a válečných her Bertolta
Brechta, sto let starý kuplet o moskevské poživač-

Napﬁíã s Daliborem Cidlinsk˘m
V klubovém pořadu Napříč, který zve na Střelnici
zajímavé hosty, tvůrce a interprety autorských písní, vystoupí v září Dalibor Cidlinský.
Dalibor patří ke známé písničkářské generaci 70.
a 80. let. Je skvělým muzikantem, ale i pedagogem, jehož hudební školou prošly desítky mladých lidí. Cidlinský je dlouholetý pořadatel nezaměnitelných Folkových nocí na Frýdštejně a byl
i u zrodu nejstaršího evropského bluegrassového
festivalu Banjo Jamboree. Nejen za to se stal
10 |
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Dalibor letos držitelem prestižní ceny European
Bluegrass Music Association. Protože hudebník
vystupuje už jen zřídka, je tohle jedinečná možnost ho slyšet naživo.

úter˘ 15. záﬁí od 19.30 hodin
Dalibor Cidlinsk˘
hudební cyklus Napﬁíã
kulturní kavárna KUS
vstupné 80 Kã

hudební pozvánky

Kaleidoskop Jana RejÏka
Poslechový klubový pořad volně navazuje na programy, které Jan Rejžek připravoval za minulého
režimu po celé republice.
V první polovině dojde na ukázky z domácí hudební scény, která takřka nezní v rádiích, třeba kapely jako Zrní, DVA, Květy, Jananas a dalších. Pak
přijde upozornění na výročí týdne, aktuální vzpomínku na právě zesnulou osobnost hudebního
světa, anebo naopak oslavu narozenin některé
z výrazných hudebních postav.
Další součástí komponovaného programu je
třeba „zámek hrůzy“, připomínka nejstrašidelnějších písní normalizačního popu. Dojde i na upozornění na zajímavé knižní tituly, které právě
vycházejí, a historický kalendář, připomenutí zajímavé hudební události z minulosti.

O přestávce mohou návštěvníci na lístečky napsat
dotazy všeho druhu, ty se ve druhé polovině pokusí
Jan Rejžek zodpovědět. Náplní druhé části pořadu
bude průřez nejzajímavějšími zahraničními alby
poslední doby a nejpestřejšími žánry a styly. Namátkou zabrouzdáme do africké hudby, irského či
amerického folku, kubánské hudby či mezi žánrově nezařaditelné zpěváky a písničkáře.
Tuto akci pořádají společně Městská knihovna
Antonína Marka Turnov a Kulturní centrum Turnov.

pátek 25. záﬁí od 20 hodin
Kaleidoskop Jana RejÏka
poslechov˘ klubov˘ veãer
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Exotick˘ African Project zazní na Stﬁelnici
Hudba tria Moussa Cissokho – Jan Galega Brönnimann – Omri Hason je vzpomínkou na umění vyprávět. Trio vytváří to správné hudební napětí mixem tradiční a moderní hudby z Afriky, Evropy
a Blízkého východu. Šumivé zvuky kory, nazývané
též někdy „africká harfa“, doplňuje teplý tón
basklarinetu a orientální perkuse. Užijte si nádherné, měkké a houpavé afropísně.
Moussa Cissokho pochází ze Senegalu, je mimořádně talentovaným a šikovným hráčem na koru,
zpěvákem a skladatelem. Narodil se a vyrůstal ve
známé tradiční griotské rodině a hudbě se učil
u svého otce již od útlého věku. Moussa Cissokho
žije nyní v Rakousku a spolupracuje s různými hudebníky z Afriky i Evropy.
Jan Galega Brönnimann je sice Švýcar, ale narodil se v Kamerunu v západní Africe. Je znám jako inovativní hráč, nejznámější je ale jako frontman své elektrojazzové kapely Brink Man Ship.
Omri Hason se narodil a vyrůstal v Izraeli.
Bubnovat začal v deseti letech, nejdříve na klasic-

kou bicí soupravu, později tíhne k perkusím a orientálním bubnům: zarb, darbuka a frame-drum.
Vyrůstal v bohatém i inspirujícím multikulturním
prostředí, jež mělo pochopení pro jeho hudební
vášně. Později ovlivnil jeho způsob hraní rytmický
jazyk Indie, absolvoval též dlouholeté studie
s íránským bubeníkem Djamchidem Chemiranim.
Od roku 1986 žije ve Švýcarsku, nahrává a hraje s různými jazzovými a world music sestavami.
Omri založil skupiny Kedem Ensemble a Modus
Kvartety, které se obě vyznačují prolínáním několika hudebních kultur.

pondûlí 28. záﬁí od 20 hodin
African Project
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã, na místû 150 Kã
záﬁí 2015
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Cestovatelsk˘ klub zaãíná v Norsku
Přednáška cestovatele, fotografa a historika umění Petra Štěpána doplněná více než stovkou snímků nás zavede na severní výspu Evropy – do
Norska.

treskami i velrybami. A navštívíme i nejzajímavější střediska norského života Oslo, Trondheim
a Lillehammer.
Norská láska k vlasti a k přírodě se projevuje
i v norském umění. Především krajinomalba, ale
i mimořádný cit pro usazení moderní architektury
do krajiny patří k Norsku už stejně zákonitě jako
nádherná příroda.

Jedinečná příroda poznamenaná především horotvornými procesy a dobami ledovými nabízí unikátní přírodní scenérie. Fjordy, zaříznuté mnoho
desítek kilometrů do norských hor, kaskády vodopádů a peřejí, slavné vyhlídky pro turisty, horolezce i dobrodruhy. Geirangerský fjord, Cesta Trolů,
Lofotské souostroví a Svartisenský ledovec jsou
nejvýraznějšími přírodními body na naší cestě.
Ale setkáme se i s nejstaršími obyvateli severu
Sámy, a také se zdejší zvěří – se soby, pižmoni,

Zaãíná nová divadelní
abonentní sezóna
V září je stále možné si na recepci KC Střelnice
zakoupit abonentní legitimace na nadcházející
sezónu.
Zároveň také začíná předprodej jednotlivých
vstupenek na všechna podzimní představení. A na
co se můžete v první polovině sezóny těšit? Třeba
hned v září na Novecento, příběh geniálního klavíristy, který strávil celý svůj život na lodi. Pak přijede Divadlo Petra Bezruče Ostrava s představením Petrolejové lampy, do konce roku stihneme
ještě Detektor lži, který přiveze Divadlo v Celetné
Praha a v prosinci uzavřeme první část sezóny
s brněnským HaDivadlem, dojemným vánočním
příběhem nazvaným Psaní Ježíškovi s Pavlem
Liškou v hlavní roli. Abonentní vstupenka na
všech devět představení stojí letos 1 980 Kč, pro
studenty je za polovinu. Více na www.kcturnov.cz.

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
sobota 5. záﬁí 2015 – Básnící ticha
(hudební festival) 190,–/ studenti 125,–
12 |
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úter˘ 29. záﬁí od 18 hodin
Norsko
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã
úter˘ 15. záﬁí 2015 – Ondřej Halama a Dalibor
Cidlinský (koncert) 80,–
pátek 18. záﬁí 2015 – Novecento (1900)
(Abonentní divadelní představení) 280,–
pátek 25. záﬁí 2015 – Biostory
(volné divadelní představení) 280,–
pondûlí 28. záﬁí 2015 – African Project
(koncert) 120,–
úter˘ 29. záﬁí 2015 – Norsko
(Cestovatelský klub) 70,–
stﬁeda 21. ﬁíjna 2015 – Bohemia Balet
(Turnovský hudební večer) 100,–
ãtvrtek 22. ﬁíjna 2015 – Účastníci zájezdu (Travesti
show) předprodej bude zahájen 22. 9. – 270,–
úter˘ 27. ﬁíjna 2015 – Petrolejové lampy
(Abonentní divadelní představení) 380,–
pondûlí 2. listopadu 2015 – Detektor lži
(Abonentní divadelní představení) 350,–
sobota 12. prosince 2015 – Psaní Ježíškovi
(Abonentní divadelní představení) 380,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice
pondělí 7.30–18.00
úterý
7.30–16.00
(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

středa
čtvrtek
pátek

7.30–18.00
7.30–14.00
7.30–14.00

Velké jarní taneãní
rozh˘bou Stﬁelnici
Taneční pro žáky devátých tříd a prvních ročníků středních škol se budou na jaře 2016 konat
pod vedením turnovských tanečních mistrů
Ilony a Mariana Šulcových v Kulturním centru
Střelnice.
Taneční kurzy v Turnově mají velkou tradici
a vysokou úroveň. Spojením moderního pedagogického přístupu a charismatu sourozenců Šulcových při výuce společenských tanců a společenské
výchovy se z chlapců stávají mladí muži a z dívek
mladé dámy.
V tanečních kurzech TaPŠ ILMA jsou vyučovány
základy latinsko-amerických a standartních tanců, národně-společenských tanců, karibských stylů a v neposlední řadě i disco tanců a streetových
novinek.
Kurzy společenského tance a společenské výchovy 2016 budou začínat na konci března a budou zahrnovat 12 výukových lekcí, zakončených
slavnostním večerem zvaným „Věneček“. Novinkou
pro taneční kurzy v roce 2016 na Střelnici bude
vyvýšená elevace kolem celého sálu, díky které
uvidí hosté pohodlně i závěrečnou polonézu.
Přihlašovat se můžete již dnes na www.ilma.cz.

KCT informuje

Filmov˘ víkend nav‰tívilo na patnáct set lidí
KolobûÏky jsou vûãné

O druhém srpnovém víkendu se v turnovském letním kině konal zatím historicky nejúspěšnější
Filmový víkend ČSFD.cz. Již čtvrtý ročník přilákal
dohromady zhruba patnáct set lidí, letos nad akcí
navíc poprvé převzal záštitu starosta města Tomáš
Hocke. Dvoudenní filmový maraton navštívili diváci nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska
a dalších okolních států.
„Jsem rád, že se nám daří vytvořit tak skvělou atmosféru, nikdy dřív jsem takhle plné letní kino neviděl,“ podotýká dramaturg turnovského kina
Adam Švancar. První noc filmového víkendu se
promítaly filmy Kingsman: Tajná služba, Špión
a Jurský svět.
„Mě nejvíc překvapila komedie Špión s Melissou McCarthy, normálně ji nemám ráda, ale
u tohohle jsem se vážně pobavila,“ hodnotila jedna z divaček.

Druhá noc pak měla podtitul „šílená“ a diváci
sledovali filmy Šílený Max: Zběsilá cesta, Vincentův svět a Méďa 2. Jasným favoritem večera se stal
první zmiňovaný, ale návštěvníci se vesměs pobavili u všech. „Já předtím neviděl Vincentův svět,
takže jsem rád, že byl na programu,“ dodal další
z návštěvníků.

V sobotu odpoledne byl navíc pro zájemce nachystaný sportovní doprovodný program. Na koloběžkách z Dolánek u Turnova vyrazilo i přes horké
letní počasí zhruba sto lidí směrem na Malou
Skálu. Tam si mohli vyzkoušet překážky v lanovém centru a zpět se vydat po Jizeře na lodích.
Program byl navíc připravený jak jinak než ve filmovém duchu, překážky měly špiónské názvy.
„Kdo zvládl všech pět disciplín, mohl odevzdat
orazítkovaný lístek a zařadit se do slosování o velkého plyšového Méďu,“ vysvětlil Švancar. „Sešlo
se nám dohromady pětatřicet lístků a dva šťastlivci s medvědy opravdu odešli,“ dodal.
„Díky za skvělou akci, s nápoji za férovou cenu
a chutným občerstvením,“ napsal Miroslav
Koudis, jeden z mnoha spokojených návštěvníků.
Tak tedy zase za rok touto dobou.

Taneãní pro manÏelské a pﬁátelské páry
I v další sezóně 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 mírně pokročilé a pokročilé.
Rozpis lekcí tanečního kurzu v KC Střelnice je
následující:
1. lekce
sobota 3. října
19.30 hodin
2. lekce
sobota 10. října
19.30 hodin
3. lekce
sobota 17. října
19.30 hodin
4. lekce
sobota 31. října
19.30 hodin
5. lekce
neděle 8. listopadu
17.00 hodin
6. lekce
úterý 17. listopadu
17.00 hodin
Závěr
neděle 22. listopadu 18.00 hodin
Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny s reprodukovanou hudbou, závěrečná prodloužená je dlouhá
přibližně 4 hodiny s kapelou Allegro a doprovodným programem.

Kurzovné činí 1650 Kč/pár, poplatek za jednotlivou lekci pak 300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou
prodlouženou: 100 Kč/osoba – účastníci kurzu
mají vstup samozřejmě zdarma.

Přihlášky jsou k dispozici také na recepci KC
Turnov. Další Informace rádi sdělíme na telefonním čísle 481 322 083.
Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2015

ZÁVAZNÁ P¤IHLÁ·KA
do kurzÛ tance pro manÏelské a pﬁátelské páry
PODZIM 2015
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
…………………………………………………………
záﬁí 2015
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz

hudební doprovod Jitka Koláčná-Břízová, Ondřej
Koláčný. Vstupné 50 Kč.

ãtvrtek 17. záﬁí od 14 hodin, klubovna penzionu ÎiÏkova
pondûlí 21. záﬁí od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 23. záﬁí od 14 hodin; klubovna DD Pohoda
Sychrov – Rohanové, princové
královské krve
O bohaté historii zámku Sychrov a jeho majitelů
rodu Rohanů slovem i obrazem pohovoří PhDr.
Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového
ústavu a státního zámku Sychrov. Přednáška se
koná v rámci projektu Aktivně proti stáří – Klub
aktivní senior. Je určena pro obyvatele penzionu
a další zájemce z řad veřejnosti.

úter˘ 22. záﬁí od 9 hodin, Skálova ulice
Den bez aut
Knihovna se také zapojí propagačním stánkem
k Týdnu mobility a Dni bez aut. Malé soutěže
v malování a znalostí dětí z knížek na téma doprava.

nedûle 20. záﬁí od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Dílna provázková a drátková
Výtvarná a tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi zahajuje další pololetí roku 2015. Tentokrát se zaměříme
na jiné materiály. Zároveň dílnu propojíme se společným čtením z nových knih pro děti. Lektorky
Eva Šrajerová a Simona Bakešová.
nedûle 20. záﬁí od 15 hodin, hrad Vald‰tejn, kaple
Krajina básníkova zpûvu
K poctě básníka Českého ráje Josefa Brože se
uskuteční poetické nedělní odpoledne slova a hudby v režii Josefa Kettnera a s dramaturickou přípravou Františka Skřípka. Recitace Josef Kettner
a František Skřípek, zpěv Veronika Vildmanová,

úter˘ 22. záﬁí od 19 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Tﬁi zastavení
s Antonínem Markem
V roce 195. výročí založení knihovny slavným provoláním k pánům vlastencům města Turnova a ke
230. výročí narození pátera Antonína Marka připomínáme význam této osobnosti pro region
Turnovska. Průvodní slovo PhDr. Květoslava
Hnízdová, citace textů Eva Kordová a Petr Pešek.
Hudební doprovod Monika Szantó.
pátek 25. záﬁí od 10 hodin
Putování za Antonínem Markem
Literární výlet žáků druhého stupně ZŠ Žižkova
po stopách zakladatele knihovny Antonína Marka, u příležitosti 230. výročí jeho narození. Pietní
vzpomínka na Vyšehradě bude doplněna průvodním slovem historičky PhDr. Hany Kábové.
sobota 26. záﬁí od 9 hodin; galerie Muzea âeského ráje
Poprvé do knihovny
Tradiční vítání občánků je také obohaceno o malé
dárky z organizací, které se věnují dětem. Naše
knihovna pro rodiny s malými dětmi dává knížečku, propagační skládačku a dárkový poukaz na registraci do knihovny zdarma.
ãtvrtek 1. ﬁíjna od 14 hodin; penzion ÎiÏkova – Klub aktivní senior
Za tajemstvím obrazu Pobití
SasíkÛ pod Hrubou Skálou
Velmi známý panoramatický obraz, který ztvárňuje údajnou historickou bitvu mezi Čechy a Sasíky.
Předlohou malířům byla epická báseň z tzv.
Královédvorského rukopisu o bitvě na území
dnešního Českého ráje mezi markrabětem Sieg-
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friedem von Meissen a českým šlechticem Benešem, synem Heřmana, která se měla odehrát právě kdesi v údolí Prachovských skal pod Hrubou
Skálou. Tajemství obrazu přiblíží ve své přednášce
Mgr. Alžběta Kulíšková, pracovnice muzea Českého ráje v Turnově
pondûlí 5. aÏ nedûle 11. ﬁíjna
T˘den knihoven
19. ročník celostátní propagační akce knihoven
má pro tento rok hlavní motto „Zažijte knihovnu
jinak“.
Opět je připraven program pro děti, rodiny
a další věkové kategorie návštěvníků a uživatelů.
Součástí akce je také 5. ročník Maratónu čtení –
Velkého říjnového čtení. Toto čtení je zaměřeno na
české i světové spisovatele, kteří mají v roce 2015
významné životní výročí.
Výstavy
do 30. záﬁí, v˘stavní sálek knihovny
Eva Mastníková dûtem
Výstava knižní ilustrace významné české ilustrátorky a malířky. Průřez její tvorbou a nejúspěšnějších titulů knih.
do 30. prosince, galerie Na Schodech knihovny
Na rybáﬁské stezce
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Turnov
na téma ryby. Nejlepší práce z projektu Na rybářské stezce.

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka

(v 1. patﬁe Infocentra)
„Na‰e svûty propojené jsou“
Výstava obrazů Evy Matyldy Jiřičkové, která představí tvorbu posledních let, kdy se zabývá malbou
tiskařskými barvami. Kombinovanými technikami dosahuje expresivního vyjádření různých pocitů, jako jsou radost, vztek, smutek atd. V dynamických kompozicích řeší vztahy mezi lidmi
a zkouší vyjádřit vzájemné propojení země, nebe
a lidí.
Vernisáž se bude konat v úterý 1. září od 17 hodin, autorka na ní představí i vlastní písňovou
tvorbu. Na kytaru ji bude doprovázet Karel Jiroš.
Výstavu je možné zhlédnout od 1. září do 31. října.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
otevírací doba v záﬁí: dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin
ãtvrtek 10. záﬁí od 17 hodin
Svatá zemû Palestina – minulost
a souãasnost
Přednáška Dr. Pavla Rossmanna. Vstupné: 50 Kč

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
sobota 12. záﬁí od 18 hodin
Koncert „Pokraãovatelé místrÛ"
Koncert mladých pěvců
Účinkují: Lucie Vagenknechtová (soprán), Eliška
Sedláčková (mezzosoprán), Rostislav Florian
(basbaryton). Klavírní doprovod: Augustin Kužela. Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová.

pátek 18. záﬁí od 18 hodin
Koneãné ﬁe‰ení cikánské otázky
v Osvûtimi
Přednáška historika Muzea romské kultury v Brně
Michala Schustera.

sobota 5. záﬁí
Varhanní maraton – rozlouãení
s prázdninami
Varhanní koncerty během dne pod vedením Radka Rejška.

stﬁeda 30. záﬁí od 17 hodin
Koncert studentÛ konzervatoﬁe
Jaroslava JeÏka Praha

sobota 12. záﬁí
Dny evropského dûdictví
R. Rejšek – varhany, V. Janata – trubka; skladby
pro trubku a varhany

Synagogy v plamenech: Kﬁi‰Èálová
noc 1938 v ãeském pohraniãí
Výstava, zapůjčená ze Severočeského muzea v Liberci, připomíná protižidovský pogrom z listopadu 1938. Na jedenácti výstavních panelech přibližuje osudy sudetských Židů i následnou likvidaci
židovských komunit. Výstavu můžete zhlédnout
do konce září na ženské galerii synagogy.

pátek 18. záﬁí od 20.30 do 24 hodin
Noc netop˘rÛ
Ukázky metod výzkumu netopýrů – jedinečná
šance setkat se s živými netopýry.
sobota 26. záﬁí
Svatohubertské slavnosti
Myslivecké slavnosti na Valdštejně. Slavnostní
pasování nových myslivců, ukázky, lovecká hudba, program pro děti. Více na str. 22.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v záﬁí: dennû od 9.30 do 17 hodin
od pátku 4. záﬁí do soboty 31. ﬁíjna
Martin Táborsk˘ – Zrozeno
v âeském ráji
Výstava fotografií. Vernisáž 4. září v 18 hodin na
Valdštejně. Zahraje skupina Rozumbrothers.
Koncertu se zúčastní a bude hovořit dlouholetý
sólista opery Národního divadla v Praze a hlasový
pedagog Leo Marian Vodička. Na programu jsou
árie z českých a světových oper V. Blodka, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, G. Verdio,
G. Pucciniho. Koncert se koná za podpory nadace
Život umělce. Jednotné vstupné 150 Kč.
sobota 19. aÏ nedûle 20. záﬁí, vÏdy od 10.30, 14 a 15.30 hodin
Ve sluÏbû u RohanÛ
Chtěli byste zjistit, jak se žilo služebnictvu na
Sychrově v první polovině 20. století? Dozvědět

se, jaké úkoly museli sluhové a služky rodiny
Rohanů plnit a některé z nich si vyzkoušet?
Na prohlídce zámku s komorníkem a služebnou
budete mít možnost najít odpovědi na vaše otázky
a ještě se dozvědět klepy a příběhy, které si o panstvu sloužící rádi vyměňovali. Přijeďte na Sychrov
a přesvědčte se, zda byste dostáli náročným požadavkům na perfektního sloužícího.
Kapacita každé prohlídky je 15 osob.
Vstupenky dostupné zde: http://www.evstupenka.cz/place:statni-zamek-sychrov
záﬁí 2015
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Muzeum âeského ráje
DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do nedûle 20. záﬁí, v˘stavní sál muzea
300 let zpracování drah˘ch
kamenÛ v Turnovû
Výstava s názvem 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově má za cíl připomenout dlouholetou
tradici zpracování drahých kamenů v Turnově,
která v letošním roce završí tři sta let od oficiálního založení této svébytné organizace. Turnovské
kamenářské bratrstvo (cech) bylo ustaveno roku
1715, do kterého jsou také datovány cechovní artikule. V první části se bude výstava věnovat historii oboru. Textová část i trojrozměrné historické
předměty přiblíží návštěvníkům regionálně důležité řemeslo až do období první republiky.
do nedûle 18. ﬁíjna, galerie Muzea
Bitva pod Hrubou Skálou, Turnov
a âesk˘ ráj na Národopisné v˘stavû
ãeskoslovanské v Praze 1895
Zveme vás na výlet po stopách největšího exponátu turnovského muzea a zároveň jedné z největších olejomaleb v Evropě! Po stopách obrazu tak
velkého, že mu galerie, ve které je vystaven, musela být postavena na míru. Jeho podivuhodnou
historii představí hlavní letošní výstava muzea
nazvaná Bitva pod Hrubou Skálou, která se bude
konat právě v oné galerii.
pátek 4. záﬁí od 16 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
VernisáÏ v˘stavy Martina Kabáta
Táborského – Malováno svûtlem
Sabattierův efekt neboli efekt pseudosolarizace je
fotografická technika z 19. století, která učarovala
Martinovi Táborskému proto, že její aplikací vznikají jedinečné, originální obrazy. Výsledkem tohoto chemického procesu je velmi černý obraz se
zvýrazněnými konturami jednotlivých objektů.
Výsledná fotografie je dílem náhody, kterou ovlivňuje řada faktorů, je podobná spíše obrazu než
klasické fotografii. Stěžejním tématem výstavy fotografií je krajina, ale tajemství Sabattierova efektu můžete obdivovat také na několika portrétních
fotografiích. Výstava potrvá do 1. listopadu.
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sobota 12. záﬁí od 10 do 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Dny evropského kulturního dûdictví
Muzeum Českého ráje v Turnově se opět připojí
k významné celoevropské kulturně poznávací,
společenské a výchovné akci, kterou jsou Dny evropského kulturního dědictví. Národní téma pro
letošní ročník nese název „Památky znovuzrozené“.
V turnovském muzeu si proto v sobotu 12. září
připomeneme „znovuzrození" Kamenářského
domu, objektu, který v 70. letech musel ustoupit
nové zástavbě na Havlíčkově náměstí v Turnově,
aby v září 2010 našel své nové místo v zahradě
Muzea Českého ráje v Turnově. V rámci programu, který bude v Kamenářském domě probíhat od
10 do 16 hodin, se návštěvníci seznámí s projektem záchrany objektu, který byl jedním z posledních dokladů původních roubených staveb města,
ale i s jeho novým životem. V doprovodném programu se mohou příchozí těšit na ukázky tesařské
práce s použitím původních nástrojů, například
sekery bradatice, hlavatky či širočiny, nebo pořízu. Připravená bude také řemeslná dílna, kde si
malí i velcí budou moci vyrobit historický stavební
materiál – mazaninu, kterým pak vyplní spáry mezi dřevěnými trámy, a tak si vyzkoušejí stavební
techniku našich prarodičů.
Vstup do Kamenářského domu a na nádvoří
muzea, kde budou probíhat ukázky tesařského řemesla a řemeslná dílna pro veřejnost, je zdarma.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí, kvûten–záﬁí, 9–17 hodin

sobota 26. záﬁí od 10 do 16 hodin
Svatováclavské posvícení
na Dlaskovû statku
„Vo posvícení včecko to voní…“
Akce, kterou Muzeum Českého ráje v areálu statku pořádá od roku 1986, každoročně připomíná
návštěvníkům tradiční obřady, obyčeje a pokrmy,
které jsou s tímto svátkem spojeny. Jaké by to bylo
posvícení, na kterém by chyběly koláče. Obdarovávali se jimi přátelé i sousedé, kteří přišli na návštěvu. Návštěvníci nebudou jen přihlížet, ale budou mít možnost se příprav posvícenských dobrot
sami zúčastnit. Budou k tomu mít nejen suroviny
z našich sadů, ale i tradiční nástroje ze dřeva a kameniny, aby si mohli ověřit, jak byla příprava posvícenských koláčů pro naše babičky a prababičky
namáhavá. Spolu s našimi zdatnými kuchařkami
budou nejen zadělávat těsto, ale také vařit povidla,
třít mák a samozřejmě také vázat tradiční druhy
koláčů s nádivkami, které si sami připraví. Budou
mít možnost koupit si i brožurky s recepty na posvícenské dobroty a také čerstvé pečivo, koláče,
medovinu, koření a perníčky na řemeslnickém jarmarku, který bude součástí akce.
Program:
11.00 Říkanky a písničky s Evou Kordovou
11.30–12.15 Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou O pyšné čarodějnici
13.00–13.45 Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou Jak šel Kozlík do světa
14.00–15.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů, staropražské a kramářské
písně
15.15–16.00 Loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou
16.00–17.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů, staropražské a kramářské písně
Otevírací doba Dlaskova statku:
dennû kromû pondûlí, záﬁí 9–16 hodin
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Muzejní krouÏek – V˘tvarn˘ salon
Styl a ornament

výtvarných technik zmapujeme předměty našich
předků v národopisné expozici. Kurzovné na tři
měsíce činí 1 500 Kč a zahrnuje veškerý materiál,
externí lektory a půlroční vstupenku do muzea
zdarma.
Pro další informace nebo přihlášení do Výtvarného salonu kontaktujte MgA. Mgr. Veroniku Gocovou nebo MgA. Marii Peškovou v Kamenářském
domě Muzea Českého ráje.
Kontakt: gocova@muzeum-turnov.cz nebo
kamenarskydum@muzeum-turnov.cz, telefon:
775 578 220.
Informační schůzka pro nové zájemce proběhne
v úterý 3. září od 16 hodin v Kamenářském domě.
První lekce bude ve čtvrtek 10. září od 14 do 16 hodin a od 17 do 19 hodin. Ve čtvrtek 1. listopadu se
Salon z důvodů muzejní exkurze konat nebude.
Předpokládaná náplň Salonu: Kresba – roubenka – uhel, tuš; Malba v plenéru – krajina – tempera,

akryl; Ornament, vzor – inspirace lidovým uměním, cizími kulturami; Výroba vzorníku ornamentů – různé techniky, pozdější použití vzorníku;
Malování na nábytek – zlacení; Modrotisk – výroba
matrice, tisk, barvení; Barvení – batika – sypaná,
vosková, vázaná; Tepání kovu – formička – frotáž,
perforace.

Galerie Granát

V˘roãí Turnovsko-kralupské dráhy

vstupné zdarma

V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici z Turnova
do Kralup nad Vltavou, Turnovsko-kralupské dráhy. Roku 1865 tato dráha spojovala český průmyslový sever s Buštěhradskou železnicí a státních
drah.
Klub přátel železnic Českého ráje připravuje
k tomuto významnému výročí o víkendu 5. a 6. září zvláštní jízdy historických vlaků v trase původní
železnice, tj. Kralupy – Neratovice – Mladá Boleslav – Turnov, a to oběma směry, a dále v trase
později vzniklé spojnice do Prahy, tj. Praha hl. n. –
Praha Vysočany – Neratovice. Vlaky budou vedeny v parní trakci a také historickými motorovými
vozy.
1. protokolární vlak vyjede v sobotu ráno z Turnova a bude veden lokomotivou 310.0134 Kafemlejnek, turnovskými fanoušky láskyplně oslovovanou „babička“.

2. protokolární vlak vyjede z Kralup také v sobotu ráno a bude veden lokomotivou 354.195
Všudybylkou.
Kromě těchto dvou protokolárních vlaků, které
přivítají hejtmani Libereckého a Středočeského
kraje, vyjedou i další vlaky.
V Depu Turnov bude po oba dva dny doprovodný program v podobě výstavy historických železničních i silničních vozidel či jízdy úzkorozchodné
železnice.
V Turnově, Neratovicích a Kralupech bude
v prostoru železniční stanice výstava o historii této významné dráhy. Ve stanicích Turnov, Loukov,
Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kropáčova Vrutice, Neratovice a Kralupy nad Vltavou
bude též další doprovodný kulturní program.
V Turnově je program v dramaturgii ILMA
AGENCY a vystoupí v něm děti z Taneční a pohybové školy ILMA, dechový orchestr Broďanka,
Big Band ZUŠ Turnov a další hosté.

záﬁí aÏ listopad 2015

Zveme seniory, dospělé, děti, zájemce o výtvarné
umění a rukodělnou tvorbu na Výtvarný salon,
který se snaží propojit svou náplň s muzejními expozicemi a depozitáři. Prostřednictvím různých

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

od úter˘ 1. záﬁí do soboty 31. ﬁíjna,
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov
Jan Vybíral – ﬁezbáﬁství
portrétní loutky, plastiky a reliéfy
Jan Vybíral se narodil v Mikulově v roce 1952 ve
znamení Střelce, od roku 1972 bydlí a tvoří
v Turnově.
Lásku ke dřevu našel u svého pradědečka, který
vedl jeho první kroky, tedy spíše řezy dlátem.
Postupem času při získávání dovedností své práce
a další výtvarné činnosti konzultoval zejména s akademickými malíři J. Maškem, J. Jírou, D. Matoušem
a H. Kotrbou. Jeho práce byly vystaveny na pětadvaceti výstavách. Kromě autorské tvorby se věnuje taktéž restaurátorské činnosti, restaurování
starožitného nábytku a církevních předmětů.

Bližší informace na internetových stránkách dotyčných obcí a na www.3100134.cz.
záﬁí 2015
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

stﬁeda 16. záﬁí od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou, objednání na
tel. 775 964 314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

úter˘ 1. aÏ pátek 4. záﬁí
Ukázkové hodiny dopoledního
programu
Ukázkové hodiny našeho dopoledního programu
pro děti i dospělé. Těšíme se na Vás.

pátek 18. záﬁí, 10 hodin
V˘vojové fáze dítûte
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. V jakých rytmech se dítě vyvíjí a co můžeme
v jednotlivých fázích očekávat. Cena za akci 30 Kč.

pátek 11. záﬁí od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad u dûtí
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 314
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč.
úter˘ 15. záﬁí od 10 hodin
Prevence respiraãních onemocnûní
na podzim

Na podzim se setkáváme se spoustou nemocí, které mohou děti potkat. Dozvíte se, jaké z nich jsou
pro toto období typické a jak jim předcházet.

Vzdûlávací centrum
Turnov

pro starší děti (5.–7. třída ZŠ)
– Tajemství našeho světa – Tajemné děje
– Programování je hra
– Poznáváme svoji minulost
– Píšeme pro radost
– Astronomie
– Rozvoj matematického myšlení
– Fyzika kolem nás
– Create your world – angličtina zábavně

Jana Palacha 804
tel. 604 988 480, info@vctu.cz, web: www.vctu.cz

Podzimní semestr kurzů pro veřejnost
Zápisové dny: 7.–11. září
Začátek semestru: 29. září
– jazykové kurzy (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čínština)
– počítačové kurzy (základy, internet, Word,
Excel, grafika, webdesign…)
– kurzy psychologie a rozvoje osobnosti
– kurzy fotografování, genealogie a mnoho dalších
Soutěž: všechny přihlášky přijaté od 1. 7. do 30. 9.
budou zařazeny do slosování o slevové poukázky
v hodnotě až 2 000 Kč.
T-Centrum – celoroční programy pro rozvoj nadání
pro mladší děti (3.–5. třída ZŠ)
– Tajemství našeho světa
– Tajemný svět filmu
– LOGICO – logické myšlení hravě a zábavně
– Komunikace a tvůrčí psaní
– Puzzle your world – angličtina zábavně
18 |
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od pátku 11. září
Automotive workshopy
Pro žáky 7.–9. tříd ZŠ se zájmem o techniku.
Celkový rozsah 20 hodin, z toho dvě sobotní dopoledne přímo v automotive výrobě. Zdarma.

Îlutá ponorka
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí mládeÏe Turnov
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com, 603 293 957
Žlutá ponorka Turnov otevírá své kajuty všem zájemcům a nadšencům o zajímavou náplň volného
času po celý školní rok.
Nabídka pravidelných kroužků a aktivit Žluté
ponorky ve školním roce 2015–2016

Miniškolka zahajuje provoz 1. září. Zahájení odpoledních kroužků pro děti a cvičení pro dospělé
proběhne po konzultaci s lektory. Aktuální informace na www.naruc.cz.
Estetické kroužky: irské tance, americký step,
fotokroužek, na kytaru bez not, veselá flétnička,
výtvarné kroužky, tvořínek, hrátky s textilem, mlsná vařečka–vaření, zvídavý historik, keramika,
kurzy kresby pro dospělé a mládež (začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí)
Novinky: kurz keramiky pro dospělé, dílny filmové animace
Sportovní a pohybové kroužky: míčové hry,
pohybové hry, florbal, sportovní kroužky, kroužek
orientačního běhu, historický šerm–LARP, rybářský kroužek, šachy
Novinka: základy bruslení v areálu Maškovka
Přírodovědné a ostatní kroužky: mineralogie,
astronomie, technický kroužek–Merkur, klub deskových her, klub křesťanského dorostu, počítačový kroužek
Novinka: farmářský kroužek, letecké modelářství
Veškeré podrobnosti doplňujeme na webových
stránkách www.zlutaponorka.turnov.cz.
Online přihlášky se otevřely 23. června, tak neváhejte a vyberte si kroužek dle svých zájmů.
Přihlásit se můžete z domova ze svého počítače.
Také v novém školním roce bude pro vás otevřen
náš volnočasový klub. Své brány otevře již 1. září.

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service

www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707

záﬁí 2015

|

| 19

Grupo Antolin Turnov je ‰panûlská
nadnárodní spoleãnost, ãelní pﬁedstavitel
v designu, v˘voji, logistice a v˘robû interiérov˘ch dílÛ pro automobilov˘ prÛmysl.

Do na‰eho t˘mu hledáme nové pracovníky na pozici

V¯ROBNÍ DùLNÍK – TURNOV
PoÏadavky:
• Zku‰enost ze smûnného provozu v˘hodou (automobilová nebo jiná
v˘robní spoleãnost), není v‰ak nutností
• Flexibilita, zodpovûdnost, spolehlivost, manuální zruãnost
Nabízíme:
• Stabilní a perspektivní zamûstnání
• Zajímavé finanãní ohodnocení a dal‰í firemní benefity – ãtvrtletní bonus, 13. plat, 5 t˘dnÛ dovolené, závodní stravování, systém zamûstnaneck˘ch benefitÛ Cafeteria, pﬁíspûvek na dopravu (zaji‰tûná doprava
ze smûru Liberec a Semily/Îelezn˘ Brod)
• Práci ve tﬁísmûnném nebo nepﬁetrÏitém reÏimu
Místo v˘konu práce: TURNOV
Pokud Vás zaujala na‰e nabídka, za‰lete nám svÛj Ïivotopis na emailovou adresu
petra.mohylova@grupoantolin.com nebo vyplÀte osobní dotazník na vrátnici závodu (PrÛmyslová 3 000, Turnov). Více informací také na telefonu +420 481 363 712.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záﬁí 2015
2016. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování tedy začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny budou mít žáci
v pátek 29. ledna a prázdniny jarní jsou stanoveny
od 8. do 14. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24.
března a pátek 25. března 2016. Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy
31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
Všem žákům, především prvňáčkům, přejeme
krásný vstup do nového školního roku a pedagogům hodně síly a optimismu.

Ve ‰kolství nastaly
personální zmûny

První tﬁídy se otevﬁou pro
194 prvÀáãkÛ
Na 194 žáků prvních tříd nastoupí ve školním roce 2015/2016 do pěti základních škol
v Turnově. (počet přijatých žáků je ke konci června)
Nejvíce zapsaných dětí vykazuje Základní škola
Žižkova s počtem 73, dále pak Základní škola
Skálova, kam nastoupí 55 prvňáčků. Do Základní
školy 28. října zavítá 45 dětí, do Mašova 18 a do
Zborovské 3 žáci.

Organizaci školního roku 2015/2016 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letošní školní rok bude zahájen v úterý 1. září
2015. Vyučování prvního pololetí bude ukončeno
28. ledna 2016 a ve druhém pololetí 30. června

Téměř po 18 letech odchází z pozice vedoucího
odboru školství, kultury a sportu PhDr. Mgr. René
Brož, kterého nahradí Mgr. Martina Marková,
jmenovaná Radou Města Turnova dne 12. srpna
2015. René Brož povede Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na Krajském úřadě
Libereckého kraje.
Mateřskou školu Jana Palacha opouští ředitelka
Svatava Dekanyová, která byla ředitelkou školy
od jejího vzniku v roce 1990, a která odchází do
důchodu. Paní Dekanyovou nahradí Bc. Dana
Musílková.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
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, odbor Ïivotního prostﬁedí, odbor rozvoje mûsta, odbor správy majetku, Mateﬁská ‰kola 28. ﬁíjna.
záﬁí 2015
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Svatohubertská slavnost na Vald‰tejnû
Město Turnov ve spolupráci se svými partnery Vás
srdečně zve v sobotu 26. září 2015 na Svatohubertskou slavnost, která se uskuteční přímo
v areálu hradu Valdštejn.
Slavnostní zahájení je na programu od 13.00 hodin. Po celý den uvidíte bohatý doprovodný program i soutěže pro děti, které budou zaměřené na
myslivecké a lesnické dovednosti a znalosti. Těšit
se můžete na ukázku vábení zvěře, předvedení
plemen loveckých psů i loveckých dravců. Od
15.30 hodin proběhne slavnostní pasování na
myslivce. Slavnost vyvrcholí v 16.30 Svatohubertskou mší.

Víte, Ïe je Turnov Zdrav˘m mûstem?
Webové stránky jsou rozdûleny
do nûkolika bodÛ:

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v projektu Turnov – Zdravé město a místní agenda 21.
Poupravili jsme sekci Zdravého města na městských webových stránkách a chceme vás tak více
zapojit do projektu.
„Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme
do Zdravého města. Protože však veškeré aktivity
děláme, a to i nad jejich rámec činností, chceme
občanům poskytnout aktuální informace nejen
o dění ve městě,“ říká místostarostka Petra Houšková, která je i odpovědným politikem projektu.
Jak poznáte, Ïe Ïijete
ve Zdravém mûstû?
• Zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů,
komunikujeme, vytváříme partnerství, sdílíme
své zkušenosti a vyměňujeme si dobrou praxi
• Zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti
• Pořádáme osvětové kampaně – Den Země, Dny
zdraví, Evropský týden mobility, Evropský den
bez aut
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• Podporujeme neziskový sektor – vyhlašujeme
grantový systém na podporu aktivit organizací,
podporujeme je i při realizaci jejich aktivit, atd.
• Podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel
s výhledem na dlouhodobou budoucnost a strategicky řídíme rozvoj města
• Pořádáme vzpomínkové a společenské akce –
Den vítězství, Kámen a šperk v Českém ráji,
Oslava výročí 28. října, Rozsvícení vánočního
stromu, Vánoční řemeslnické trhy, Novoroční
ohňostroj, Městský ples atd.

• Zdravé město aktuálně – zde najdete základní
informace o projektu
• Organizační struktura – přehled a kontakt na
členy pracovní skupiny
• Projekty a kampaně – každoročně pořádané
akce ve městě
• Plánování s veřejností – zapojování veřejnosti do
diskusí a debat
• Příklady dobré praxe – o našich dobrých postupech a inspiracích píší i jinde
• Parlament mládeže – odkaz na webové stránky
Parlamentu mládeže, který se od září opět aktivně zapojí při jednání na radnici
• Hodnotící zprávy – přehled hodnotící zpráv
o činnosti Zdravého města
• Místní Agenda 21 – vysvětlení pojmů o Místní
Agendě 21
Pokud se chcete do projektu zapojit s námi, nebo
máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.
Veškeré informace naleznete na www.turnov.cz –
Město – Zdravé město Turnov.

Turnovské radniãní listy

Mateﬁská ‰kola bude mít novou ‰kolní zahradu
Nedaleko Mateřské školy 28. října vyroste, na
městském oploceném pozemku, dlouho očekávaná
a potřebná zahrada v přírodním stylu.

Realizace zahrady je podpořena dotací z fondů
EU – Evropským fondem pro regionální rozvoj,
a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková cena díla činí 1,375 milionů korun, dotace pokryje 90 % uznatelných nákladů.
Smlouva o dílo byla podepsána na konci července letošního roku, kdy bylo také předáno samotné
„staveniště“ firmě Aquafun, s. r. o. Nyní probíhá
výroba herních prvků. Samotná realizace má být
hotová do 5. října 2015.
„Zahrada v přírodním stylu byla v minulém roce realizována i v Mateřské škole Sluníčko,“ říká
Martin Féna z odboru správy majetku, který má
veškerou administrativu spojenou s dotací na starosti. Děti se díky zahradě naučí získávat praktické
dovednosti, získají poznatky o životním prostředí

i přírodě samotné. „Mohou se od nového školního
roku těšit na novou, krásnou školní zahradu
plnou tvořivých, herních prvků,“ říká Martin Féna.

Mûsto Turnov prodává
stavební pozemky
v lokalitû Hru‰tice, Károvsko

v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína
Dvořáka 335, zasedací místnosti č. 215, 1. patro.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.turnov.cz – prodeje a pronájmy.
Odbor správy majetku

Harmonogram svozů – čtvrteční termíny:
3. 9.
10. 9. 17. 9. 24. 9. 1. 10. 8. 10.
15. 10. 22. 10. 29. 10. 5. 11. 19. 11.

Město Turnov vyhlašuje prodej 4 pozemků
v bytové zóně Hruštice – Károvsko, etapa IV,
část A, určených k zastavění za základní cenu
1 350 Kč/m2 včetně DPH.
Pozemky se budou prodávat formou výběrového řízení konaného dne 7. 9. 2015 od 15.00 hodin

Úprava termínÛ svozu
biopopelnic
Od 15. 7. 2015 došlo k úpravě termínů svozu
biopopelnic v těchto částech města:
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC.
Svoz biopopelnic bude probíhat v těchto částech města ve středu. Jedná se vždy o středy před
původními termíny harmonogramu. Popelnice
tedy připravujte v těchto částech města již v úterý večer.
Ve zbylých částech města Turnova bude probíhat svoz dle původního harmonogramu – ve
čtvrtek.

Důvodem změny je velká časová náročnost při
zajištění svozu biopopelnic na území celého
města během jednoho dne i v souvislosti s navýšením svážených nádob. Omlouváme se za případné potíže a děkujeme za pochopení. Kontakt
na pracovníka Technických služeb Turnov – p.
Ciler – 737 204 277; 481 322 294
Odbor životního prostředí, MěÚ Turnov
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Místa pro tﬁídûn˘ odpad nejsou sbûrn˘m dvorem!
Město Turnov řeší opakující se nepořádek kolem
separačních míst, který se často vyskytuje v mnoha
lokalitách. Často také řeší černé skládky bioodpadu.
Na sběrných místech jsou umístěny barevné kontejnery na papír, sklo či plast, případně také na
textil a vysloužilé drobné elektrospotřebiče.
Občané jsou však schopni do kontejnerů, a především kolem nich, odložit téměř cokoliv, co doma
nepotřebují.
Například pytle se směsným komunálním odpadem, stavební suť, staré oblečení, televizory,
pneumatiky, krabice se zeleninou i celé dveře nebo
koberec a další věci, které se po rekonstrukci interiéru už prostě nehodí. Pracovníci Technických
služeb uklízí separační místa pravidelně jednou
týdně, a také náhodně při vyvážení nádob. Často
je to zaměstnává i nad rámec pravidelných úklidů.
I tak si ostatní občané oprávněně na nepořádek
stěžují. Mezi nejvíce problémové lokality patří
Koňský trh, Pelešany, prostor u Billy a parkoviště
U Raka.
Na odkládání odpadů, které nepatří do popelnice nebo jsou rozměrné, slouží občanům Sběrný
dvůr Vesecko, který má otevřeno každý pracovní
den a dokonce i v sobotu. Zde mohou občané města bezplatně odevzdat objemný odpad (křesla,
matrace, koberce apod.), vysloužilé kompletní
elektrospotřebiče, zářivky, úsporné žárovky, bate-
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rie, použitý fritovací olej, ale například i obaly od
barev a další složky nebezpečného odpadu.
Provozní doba sbûrného dvora:
březen–říjen
Pondělí 9.00–17.00
Úterý 9.00–17.00
Středa 9.00–17.00
Čtvrtek 9.00–17.00
Pátek 9.00–17.00
Sobota 9.00–12.00
listopad–únor
Pondělí 9.00–16.00
Úterý 9.00–16.00
Středa 9.00–16.00
Čtvrtek 9.00–16.00
Pátek 9.00–16.00
Sobota 9.00–12.00
Občané vytváří skládky odpadů i v centru města
a na dalších místech. Například Na Lukách či podél Malé Jizery se během letní sezóny pravidelně
objevují hromady posekané trávy a dalšího odpadu ze zahrad. Bioodpad, komunální odpad, pneumatiky, objemný odpad i odpad stavební se opakovaně objevuje v prostoru za průmyslovou zónou
Vesecko a za Pivovarem Malý Rohozec směrem na
Ohrazenice. Situace je zarážející, když občané
Turnova mají v současnosti k dispozici kompo-

stárnu bioodpadu, kam mohou zdarma přivážet
odpady ze zeleně a zahrad. 18. dubna letošního
roku se Město Turnov spolu s dobrovolníky zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko
2015“. Uklízelo se právě na okraji lesa na Vesecku
a celkem se vysbíralo téměř 3,5 tuny odpadu. K likvidaci bylo předáno 47 pneumatik z osobních
a 18 pneumatik z nákladních automobilů.
Provozní doba kompostárny:
duben – říjen
Pondělí 13.00–17.00
Středa 13.00–17.00
Pátek 13.00–18.00
Sobota 9.00–15.00
březen a listopad
Pondělí 13.00–16.00
Středa 13.00–16.00
Pátek 13.00–16.00
Sobota 9.00–12.00
Místa, kde se situace s nepořádkem opakuje, monitorujeme. Pachatelům, odkládající odpady na
pozemky hrozí, podle Zákona o přestupcích, pokuta až do výše 50 000 korun. Žádáme všechny
obyvatele Turnova, aby na venkovních prostranstvích dodržovali pořádek. Všichni chceme žít
v prostředí, za které se nemusíme stydět.
Děkujeme!
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V˘stavba Ma‰kovy zahrady jede na pln˘ v˘kon
I během horkých letních dnů probíhá výstavba
Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada na plný výkon. Co všechno již je hotové? A co
areál ještě čeká?
V současné době se stavební práce rozeběhly již
skoro na všech částech samotného areálu. Probíhají naplno práce na zimním stadionu, zázemí
pro koupaliště, bazénu, in-line dráhy, parkoviště
a příjezdových komunikací.

„Na objektu zimního stadionu se provádí práce
na poslední vrstvě skladby střešní krytiny, fasádních omítkách a terénních úpravách. Tyto práce
oči veřejnosti vidí, ale spousta stavebních prací
probíhá hlavně uvnitř samotného objektu zimního stadionu. Zde se dokončují práce na elektroinstalaci, voda, omítky, betonové podlahy, chlazení
ledové plochy, vnitřní dveře atd. Probíhají také
práce na obkladech, vybavení provozu občerstvení, interiérové vybavení. V poslední fázi přijdou na
řadu montáže sedaček, mantinelů a poté proběhne první zamrazení ledové plochy, tak aby byl následně spuštěn zkušební provoz objektu,“ sdělil
Jiří Vocásek z odboru správy majetku.
Doplnil, že jsou prováděny práce na 2. etapě výstavby, kde se již provádí výstavba zázemí koupaliště, i montáž nerezového bazénu. Již je vymodelována spodní vrstva pro in-line dráhu i modelace
okolních ploch, kde následně proběhne část výsadby zeleně. Parkoviště se bude snažit generální
dodavatel provést v co největším rozsahu, tak aby
byla zajištěna maximální možnost parkování.
Práce na skateparku začnou během září. Je to jen
zlomek prací, které jsou na stavbě vidět. Za těmito

pracemi jsou však dlouhé hodiny rozhodování,
tak aby areál byl na konci stavby co nejlepším místem pro sportovní vyžití a odpočinek. Za tím vším
stojí celý přípravný tým a již i nový zaměstnanci
Městské sportovní Turnov, kteří se hned naplno
zapojili do příprav budoucího areálu.
Poděkování patří generálnímu dodavateli stavby a všem jeho subdodavatelům. Tito pracovníci
i v horkých letních dnech provádí práce, v co nejlepší kvalitě a v plném nasazení.

Czech POINT veﬁejnosti novû nabízí ovûﬁen˘
snímek z katastrální mapy
Od 6. srpna 2015 občané nebudou muset chodit
pro ověřený snímek katastrální mapy na katastrální úřady. Nově ho získají na kterémkoliv ze
7 144 kontaktních míst, mimo jiné i na turnovské
radnici.
Samotný výpis z katastru nemovitostí je na Czech
POINTu druhým nejžádanějším výpisem po výpisu z rejstříku trestů. Dosud si pro výpis z katastru
nemovitostí přišlo na 2 miliony 872 tisíc lidí, ročně jich je řádově cca 400 tisíc. Nově kromě toho
získá zájemce i ověřený snímek katastrální mapy.
O ten může požádat kdokoliv, aniž by měl k dané-

mu území vlastnický vztah. Výpis o velikosti A4
a ceně 100 korun je důležitý při oceňování nemovitostí a během stavebního řízení. „Kromě katastrální mapy si občané mohou zažádat o výpis z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku nebo výpis
z bodového hodnocení řidiče,“ sdělil Jan Zárybnický, vedoucí odboru vnitřních věcí.
Co žadatel potřebuje pro získání ověřeného
snímku?
• Znát identifikaci oblasti, která bude zobrazena
• Parcelní číslo a katastrální území nebo přesnou
adresu objektu

Kde žadatel vše vyřídí?
• Občané si o výpis mohou zažádat na podatelně
Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335
v úředních hodinách.
Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–15.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek 8.00–15.00
• Kterýkoliv ze 7 144 kontaktních míst Czech
POINTu v České republice a zahraničí
(Zdroj: Lucie Nováková, ředitelka odboru tisku
a PR, Ministerstvo vnitra ČR)
záﬁí 2015
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V Turnovû je novû otevﬁen˘ babybox
Turnovská nemocnice má oficiálně od 12. srpna
2015 babybox, a to 4. v Libereckém kraji a 66. babybox v České republice.

Slavnostního otevření se za tropického poledne
zúčastnilo vedení města spolu s radními i desítka
novinářů a přihlížejících občanů. Dále zástupci
Krajské nemocnice Liberec v čele s generálním ředitelem Luďkem Nečesaným. Liberecký kraj zastupoval Petr Tulpa, který má na starosti rezort
zdravotnictví. „Děkuji všem dárcům, kteří přispěli,“ vyjádřil v úvodu Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v České republice. Turnovský babybox finančně podpořilo na tři desítky dárců, například
Ing. Jan Gold, společnost BusLine, a. s., AQUA
Program, s. r. o. či Zikuda – vodohospodářské
stavby, s. r. o.
„Město Turnov přidá symbolicky korunu na obyvatele plus něco navíc a daruje patnáct tisíc korun,“ dodal starosta města. Babybox je umístěn
vedle vrátnice nemocnice, hned u jejího vstupu. Je
zhotoven z antikorozního plechu a dvířka se otevírají po vložení děťátka automaticky a také se sa-

Starosta mûsta zve
na záﬁijové setkání
s veﬁejností

Setkání se uskuteční ve středu 16. září 2015, od
17.00 hodin. Místem setkání bude společenská
místnost v suterénu DPS Výšinka. Přijďte podiskutovat o problémech, které vás trápí a dozvědět
se novinky z radnice.

Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravidelné setkání s občany. Tentokrát zavítá na
Výšinku.

močinně zavřou. Vnitřek babyboxu je klimatizován, napojen na náhradní zdroj energie, na stálou
službu a mobilní telefon zdravotníků.

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pﬁijme do sv˘ch ﬁad
dobrovolné ãleny
Přijďte mezi nás. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 723 198 999 nebo na e-mailové adrese
hasici@turnov.cz.

Sobotní farmáﬁské trhy
Farmářské trhy nabízí každou vždy od 7.30 do
12.00 hodin veliký výběr čerstvých, kvalitních
českých potravin.
Trhy se konají na náměstí Českého ráje v Turnově.
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ãtvrtek 24. záﬁí 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání ‰kolení, semináﬁÛ, prezentací, slavnostních rautÛ, podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit.
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní obãerstvení a rautÛ.
Velkou v˘hodou je parkovi‰tû pﬁímo u budovy Kulturního centra Stﬁelnice a moderní zázemí vãetnû ‰aten.
Klubovny
Kulturním centrum Stﬁelnice nabízí k pronájmu dvû moderní klubovny vhodné pro konání nejrÛznûj‰ích
jednání, v˘ukové ãinnosti, prezentací a ‰kolení. Kapacita kaÏdé klubovny je aÏ 25 osob.
Obû klubovny jsou vybavené dataprojektorem a projekãním plátnem.
Zrcadlov˘ sál
Víceúãelov˘ zrcadlov˘ sál je vhodn˘ pro sportovní a taneãní aktivity.
Kapacita je podle zpÛsobu vyuÏití 20 aÏ 25 osob.
Nabízíme nejen pronájem, ale i kompletní servis
a mnoho v˘hod
Va‰e kurzy a akce budeme zdarma propagovat na webov˘ch stránkách Kulturního centra Turnov,
v mûsíãníku HOT, na na‰em facebooku a v pravidelnû rozesílaném newsletteru. Díky tomu oslovíte svou
nabídkou cel˘ Turnov a ‰iroké okolí.
V pﬁípadû zájmu jsme schopní zajistit i fotografickou dokumentaci poﬁádané akce a pﬁípadné sepsání
tiskové zprávy. V pﬁípadû konání pravideln˘ch kurzÛ nebo sportovních lekcí je pro nás úvodní hodina zdarma
samozﬁejmostí.
Dáme vám k dispozici volné vstupenky na na‰e kulturní poﬁady, tﬁeba jako motivaci pro nejvzornûj‰í kurzisty.

Kulturní kavárna KUS
je vám k dispozici pro poﬁádání pﬁedná‰ek, workshopÛ pro veﬁejnost nebo tﬁeba k posezení s klienty
ãi uspoﬁádání závûreãného veãírku.

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím e-mailu kefurtova@kcturnov.cz
nebo na telefonu 481 322 083. Ceník pronájmÛ a fotografie prostor najdete na na‰em webu www.kcturnov.cz
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