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Kultura na v‰ech frontách
Vážení čtenáři,
s otevřením kavárny KUS na Střelnici se nám výrazně rozšířilo spektrum možností pro pořádání
kulturních akcí. Našli jsme tu ideální prostor pro
řadu formátů, pro něž jsme do té doby neměli
vhodné místo. Byť jsme stále na začátku – může se
tedy stát, že teprve pokusem zjistíme omyl –, věřím,
že jsme nakročili správným směrem. Ostatně už
během léta jsme si ověřili, že jsme schopní zde
uspořádat akce pro stovky návštěvníků i komorní
večery pro pár „zasvěcenců“. V září se zde uskutečnily hned čtyři různé akce, přičemž jedna znich – poslechový večer Jana Rejžka – byla úplně nová.
S novými pořady budeme v KUS pokračovat
i v říjnu. Velice se těším na literární večer „U zavěšené knihy na cestách“. Tento formát jste dosud
mezi aktivitami Kulturního centra Turnov neměli
šanci vidět. O co jde? Pod moderátorským vedením Petra Viziny, šéfredaktora kulturního zpravodajství České televize a moderátora literárního pořadu U zavěšené knihy, se zde budete setkávat se
zajímavými literáty a jejich díly. A hned ten první
večer bude určitě stát za to, protože hostem bude
Jiří Padevět, autor knihy Průvodce protektorátní

Prahou, jež obdržela v roce 2014 ocenění Magnesia Litera Kniha roku, a zároveň ředitel nakladatelství Academia. Jeho nejnovější kniha Krvavé finále popisuje děsivé události konce druhé světové
války na našem území a já nepochybuji, že to bude
strhující povídání.
Druhým novátorským počinem, který v kulturní kavárně KUS našel své útočiště, je dramaturgická řada koncertů pod názvem Metal for Hope.
Minimálně třikrát zde během sezóny proběhnou
večery metalové hudby ozvláštněné charitativním
podtextem. Veškerý výtěžek z vybraného vstupného bude totiž vždy odevzdán předem vybranému
neziskovému projektu. Když za mnou na jaře přišli dva mladí lidé s touto ideou, byl jsem nadšen.
Tohle je totiž přesně to, po čem jsem od začátku
toužil – poskytovat servis pro kulturní akce s přesahem, které vyjdou z veřejnosti samé.
Je toho hodně, co pro vás na této nové scéně
chystáme. V Hlasech a ohlasech Turnovska proto
každý měsíc najdete celou jednu stránku, která
bude vyhrazena jen akcím v KUS realizovaným.
Dobrý říjen přeje
David Pešek
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 1. ﬁíjna

10.00 – KINO SFÉRA
Vûãnû mladá
Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
MarÈan 3D
sci-fi/akční

50,–
140,–

pátek 2. ﬁíjna

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Besídka textové dílny
Slávka Janou‰ka
hudební pořad
v předprodeji 100,–/na místě 130,–
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,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro partnerské
a manÏelské páry 1. lekce
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–

představení pro školy + veřejnost
40,–/30,–/20,–
19.45 – KINO SFÉRA
Figarova svatba
živý přenos opery
290,–/260,– studenti a senioři

stﬁeda 7. ﬁíjna

19.00 – KAVÁRNA KUS
U zavû‰ené knihy
na cestách
literární večer
zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Vynález zkázy
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

ãtvrtek 8. ﬁíjna

10.00 – KINO SFÉRA
Domácí péãe
Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Wilsonov
komedie/krimi

50,–
130,–

pátek 9. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Wilsonov
komedie/krimi

sobota 10. ﬁíjna

130,–

14.30 – KINO SFÉRA
Mimoni 3D
animovaný 130,–/děti do 15 let 110,–

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

140,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro partnerské
a manÏelské páry 2. lekce
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–
19.30 – KINO SFÉRA
Pan 3D
fantasy/dobrodružný

140,–

nedûle 11. ﬁíjna

14.30 – KINO SFÉRA
Mimoni 2D
animovaný 115,–/děti do 15 let 90,–
17.00 – KINO SFÉRA
Pan 3D
fantasy/dobrodružný

140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Wilsonov
komedie/krimi

130,–

2015

19.30 – KINO SFÉRA
Legendy zloãinu
životopisný/krimi

110,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Michal Horáãek & hosté
koncert
dle místa sezení 310,–/340,–/370,–

pátek 16. ﬁíjna
110,–

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jan Cimick˘ a Petr Vydra
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–

20.06 – RESTAURACE DIVIZNA
Mackie Messer Band
koncert
50,–/žáci ZUŠ zdarma

stﬁeda 14. ﬁíjna

22.00 – KINO SFÉRA
Purpurov˘ vrch
Horror Night

120,–

sobota 17. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 2 3D
animovaný/komedie
165,–/děti do 15 let 130,–
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
k tanci a poslechu

pondûlí 5. ﬁíjna
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17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Interní koncert ÏákÛ ZU·
vstupné dobrovolné

20.00 – KAVÁRNA KUS
Metal for hope
koncert
vstupné dobrovolné

nedûle 4. ﬁíjna
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50,–

70,–

14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 2
animovaný/komedie
130,–/děti do 15 let 105,–
17.00 – KINO SFÉRA
Everest 2D
dobrodružný/drama
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
ÚÏasn˘ Boccaccio
historický/drama
110,–
8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádka o Kaãence
a Rará‰kovi

ãtvrtek 15. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Domácí péãe
Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Legendy zloãinu
životopisný/krimi

úter˘ 13. ﬁíjna

18.00 – KINO SFÉRA
Mexiko – Belize
– Guatemala
Cestovatelský klub

19.30 – KINO SFÉRA
Love
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

Pﬁedstavení Royal Opera House pﬁímo v kinû Sféra

17.00 – KINO SFÉRA
Wilsonov
komedie/krimi

50,–

130,–

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
MuÏ na lanû 3D
drama

150,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro partnerské
a manÏelské páry 3. lekce
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–

nedûle 18. ﬁíjna

14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 2
animovaný/komedie
130,–/děti do 15 let 105,–
17.00 – KINO SFÉRA
MuÏ na lanû 3D
drama

150,–

18.00 – PIZZERIE MA·KOVKA
Jazzov˘ podveãer
v pizzerii
hrají M. Buble (sax), I. Hájek (bass),
R. Tomáš (drums), B. Lédl (piano)
50,–
19.30 – KINO SFÉRA
Purpurov˘ vrch
horor/fantasy
120,–

úter˘ 20. ﬁíjna

8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zahrada
představení pro školy + veřejnost
50,–/40,–/30,–
18.00 – KINO SFÉRA
Persie II
Cestovatelský klub
70,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Veﬁejné zasedání
mûstského zastupitelstva
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Úãastníci zájezdu
travesti show
v předprodeji 270,–/na místě 290,–
19.30 – KINO SFÉRA
Poslední lovec ãarodûjnic
akční/dobrodružný
120,–

pátek 23. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Poslední lovec ãarodûjnic
akční/dobrodružný
120,–
22.00 – KINO SFÉRA
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
Horror Night
140,–
22.00 – KC ST¤ELNICE
Diskotéka

100,–

sobota 24. ﬁíjna

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Peklo s jeÏibabou
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
14.30 – KINO SFÉRA
Mrkáãek Bill 2D
animovaný
17.00 – KINO SFÉRA
The Program:

Pád legendy
thriller/drama

110,–

19.30 – KINO SFÉRA
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
horor
140,–

nedûle 25. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Mrkáãek Bill 2D
animovaný
15.00 – KC ST¤ELNICE
Sonet
Nedělní odpolední čaje

110,–

110,–

50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
horor
140,–
19.30 – KINO SFÉRA
The Program:
Pád legendy
thriller/drama
110,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Petrolejové lampy
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 380,–/na místě 420,–

stﬁeda 28. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Oslavy 28. ﬁíjna
slavnostní večer

zdarma

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Bohemia Balet taneãní
konzervatoﬁe hl. m. Prahy
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Ztraceni v Mnichovû
komedie/drama
130,–
19.30 – KINO SFÉRA
Ztraceni v Mnichovû
komedie/drama
130,–
20.00 – KAVÁRNA KUS
Ba Naopank a hosté
koncert
vstupné dobrovolné

sobota 31. ﬁíjna

14.30 – KINO SFÉRA
V hlavû 3D animovaný / 130,–
16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
k tanci a poslechu

50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
horor
140,–
19.30 – KINO SFÉRA
The Who – Hyde Park 2015
záznam koncertu
200,–

nedûle 1. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
Návrat do budoucnosti I a II
Filmový klub
190,–/studenti a členové FK 160,–

ãtvrtek 22. ﬁíjna

50,–

50,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro partnerské
a manÏelské páry 4. lekce
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–

stﬁeda 21. ﬁíjna

10.00 – KINO SFÉRA
Cesta vzhÛru
Kino nejen pro seniory

ãtvrtek 29. ﬁíjna

10.00 – KINO SFÉRA
Cesta vzhÛru
Kino nejen pro seniory

pátek 30. ﬁíjna

úter˘ 27. ﬁíjna
50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Amy
Filmový klub
100,–/studenti a členové FK 80,–

âernobílá party na Stﬁelnici bude mít styl.

14.30 – KINO SFÉRA
V hlavû 2D animovaný / 80,–
17.00 – KINO SFÉRA
FakjÛ pane uãiteli 2
komedie
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
horor
140,–
ﬁíjen 2015
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Kino Sféra

Vûãnû mladá

MarÈan

Hotel
Transylvánie 2

ÚÏasn˘
Boccaccio

Vûãn˘ Ïivot mÛÏe
b˘t dar i prokletí.

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

Pokraãování úspû‰ného animáku
o Drákulovi a jeho pﬁátelích.

Pût povídek z renesanãního
klenotu pln˘ch fantazie.

drama/romantick˘, USA,
2015, 110 min, 12+, titulky

sci-fi/akãní, USA,
2015, 134 min., titulky

animovan˘/komedie, USA,
2015, 90 min., dabing

ãt 1. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D ãt 1. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D pá 2. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D so 10. 10. – 17.00 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
3D so 17. 10. - 14.30 hodin / 165 Kã /
140 Kã dûti do 15 let
2D ne 18. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã /
105 Kã dûti do 15 let

Everest

ROH
Figarova svatba

Film podle skuteãné události,
Îiv˘ pﬁenos Mozartovy opery
pokusu o zdolání nejvy‰‰í hory svûta. z lond˘nského Royal Opera House.

historick˘/drama, I/FR, dobrodruÏn˘/drama, USA/VB, opera, VB, 2015, 205 min.
2015, 120 min., 15+, titulky 2015, 122 min., 12+, titulky
vã. pﬁestávky, titulky
so 3. 10. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 4. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã

3D so 3. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã po 5. 10. – 19.45 hodin / 290 Kã /
260 Kã studenti a senioﬁi
2D ne 4. 10. – 17.00 hodin / 120 Kã

FK

FK

FK

Vynález
zkázy

Domácí péãe

Wilsonov

Mimoni

Pan

Love

Slavn˘ film podle románu J. Verna
z dílny Karla Zemana.

âeská komedie s B. Polívkou
a T. Vilhelmovou.

Nová ãeská komedie s Vojtou Dykem
a Jiﬁím Macháãkem.

Nejúspû‰nûj‰í animák roku
je‰tû jednou v kinû.

Fantaskní svût pirátÛ a pohádkov˘ch
bytostí, kde se dûti bojí.

Gaspar Noe pﬁiná‰í provokativní
a ‰okující pohled na lásku.

dobrodruÏn˘, âR,
1958, 81 min.

komedie/drama, âR,
2015, 92 min.

komedie/krimi, âR/SK,
2015, 115 min.

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

fantasy/dobrodruÏn˘, USA, drama/erotick˘, FR, 2015,
2015, 111 min., dabing
130 min., 18+, titulky

st 7. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 8. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 15. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 8. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 9. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 11. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã
so 17. 10. – 17.00 hodin / 130 Kã

3D so 10. 10. – 14.30 hodin /
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 11. 10. – 14.30 hodin /
115 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

3D so 10. 10. – 19. 30 hodin / 140 Kã st 14. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti
3D ne 11. 10. – 17.00 hodin / 140 Kã
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Kino Sféra

FK
Legendy
zloãinu

Purpurov˘
vrch

MuÏ
na lanû

Návrat do
budoucnosti
I a II

Cesta vzhÛru

Poslední lovec
ãarodûjnic

Skuteãn˘ pﬁíbûh mafiánsk˘ch
dvojãat, Tom Hardy v dvojroli.

Tajemná minulost vyplouvá
na povrch na anglickém panství.

Jen jeden ãlovûk pﬁe‰el mezi vûÏemi
Svûtového obchodního centra.

Remasterované verze prvních
dvou filmÛ slavné série.

Radek Jaro‰ zdolal jako první
âech v‰echny nejvy‰‰í hory svûta.

Zlé ãarodûjnické síly ovládají svût
a stateãní lovci s nimi bojují.

Ïivotopisn˘/krimi, VB,
2015, 133 min., 15+, titulky

horor/fantasy, USA,
2015, 119 min., titulky

drama, USA,
2015. 100 min., titulky

sci-fi, USA, 1985/1989,
116 min./108 min., titulky

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

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2015, 100 min., titulky

3D so 17. 10. – 19.30 hodin / 150 Kã
3D ne 18. 10. – 17.00 hodin / 150 Kã

st 21. 10. – 19.30 hodin / 190 Kã /
160 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 22. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 29. 10. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 22. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 23. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã

Amy

Ztraceni
v Mnichovû

V hlavû

ãt 15. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã pá 16. 10. – 22.00 hodin / 120 Kã
– Horror Night
pá 16. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã ne 18. 10. – 19.30 hodin / 120 Kã

FK
Paranormal Activity:
The Program:
Mrkáãek Bill
The Ghost Dimension
Pád legendy
Pokraãování slavného
dûsivého hororu.

Animované dobrodruÏství
neposedného medvídka koaly.

Vzru‰ující Ïivotní pﬁíbûh
slavného cyklisty.

Celoveãerní dokument o slavné
hudební ikonû.

Papou‰ek, kter˘ kdysi patﬁil
Daladierovi, znovu mluví.

Animovan˘ film ukáÏe,
co se komu dûje v hlavû.

horor, USA, 2007,
82 min., 15+, titulky

animovan˘, AUS,
2015, 100 min., dabing

triller/drama, USA,
2015, 104 min., titulky

dokumentární/Ïivotopisn˘, VB,
2015, 128 min., 12+, titulky

komedie/drama, âR,
2015, 105 min.

animovan˘, USA
2015, 102 min., dabing

3D pá 23. 10. – 22.00 hodin / 140 Kã
– Horror Night
3D so 24. 10. – 19.30 hodin / 140 Kã
3D ne 25. 10. – 17.00 hodin / 140 Kã
3D so 31. 10. – 17.00 hodin / 140 Kã
3D ne 1. 11. – 19.30 hodin / 140 Kã

2D so 24. 10. – 14.30 hodin / 110 Kã
2D ne 25. 10. – 14.30 hodin / 110 Kã

so 24. 10. – 17.00 hodin / 110 Kã
ne 25. 10. – 19.30 hodin / 110 Kã

st 28. 10. – 19.30 hodin / 100 Kã
/ 80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 29. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã
pá 30. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã

3D so 31. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã
2D ne 1. 11. – 14.30 hodin / 80 Kã

ﬁíjen 2015
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Mûstské divadlo

Jan Cimick˘ zavítá na turnovskou Pohovku
Hostem první talk show Pohovka v nové sezóně
bude lékař, prozaik, básník a překladatel Jan Cimický, moderovat ji bude Petr Vydra.

mnohdy jde o příběhy s detektivní zápletkou.
Kromě prózy a poezie se zabývá i překlady děl
francouzských dramatiků a básníků, kterými jsou
třeba Jean Anouilh a Jacques Prévert.

Jan Cimický se od počátku své lékařské dráhy specializoval na psychiatrii a působil v Psychiatrické
léčebně v Bohnicích. V současné době pracuje
v privátním Centru duševní pohody Modrá laguna.
Je také předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury. Ve své vlastní tvorbě čerpá z lékařské praxe;

stﬁeda 14. ﬁíjna od 19 hodin
Jan Cimick˘ a Petr Vydra
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

Bohemia Balet se vrací se Slovansk˘mi tanci
Mladí tanečníci hostovali v Turnově s programem
Carmina Burana a svým nadšením i precizností
provedení strhli diváky. Proto jsme na místě domluvili další pořad na téma Dvořákových Slovanských tanců.

jeným hudebním kompozicím (Martinů Kuchyňská revue nebo choreografickému odkazu Pavla

Soubor tvoří posluchači vyšších ročníků Taneční
konzervatoře hlavního města Prahy a čerství absolventi této školy, která se tak stává jakýmsi mostem mezi studiem a profesionální kariérou. Dramaturgie Bohemia Baletu patří k nejprůraznějším
v České republice. Věnuje se jak málo uváděným
neoklasickým dílům (například Balanchinova
Serenáda nebo Lifarova Suita v bílém), tak opomí-

Šmoka). Na repertoáru má také díla Jiřího Kyliána
a pravidelně dává prostor předním českým choreografům (spolupráce s Petrem Zuskou, Janem
Kodetem a dalšími). Byť jde částečně o školní těleso, dočkalo se už několika celorepublikových ocenění a pravidelně vyjíždí na turné do zahraničí.

stﬁeda 21. ﬁíjna od 19.30 hodin
Bohemia Balet Taneãní
konzervatoﬁe hl. m. Praha
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Techtle Mechtle jedou do Jugoslávie
Přestože nám už podzim pomalu klepe na dveře,
travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle přivážejí nový zábavný pořad plný letních melodií
a prázdninové nálady, který tentokrát nazvali
Účastníci zájezdu.
Společně s nimi se můžete vypravit na pravou
a nefalšovanou letní dovolenou do bývalé Jugo8|
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slávie, kde mimo jiné potkáte i řadu známých zpěváků, zpěvaček, herců i hereček. Dorazí krásná
delegátka Pamela a řidiči autobusu Karel a Karel,
kteří se postarají především o to, abyste vraceli
zpět hnědé podšálky.
Kromě nich se ovšem zájezdu zúčastní také
hvězdy, jako jsou Helena Vondráčková, Heidi
Janků, Pavel Vítek, Shakira, Madonna, ale dokon-

ce i Mařena Škopková, doktor Kája a nebo Konopnice ze známe trilogie Slunce Seno.

ãtvrtek 22. ﬁíjna od 19 hodin
Úãastníci zájezdu – travesti show
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 270 Kã, na místû 290 Kã

Mûstské divadlo

Ka‰párek zaÏije peklo s jeÏibabou
Pohádka pro herce a loutky na motivy her
Bohumila Schweigstilla o tom, jak Kašpárek čertům utekl, ježibabu vypekl a kobylku si vysloužil.

zapomněla, ale stále dovede zvětšovat a zmenšovat vše, co jí přijde pod ruku.

Hlavním hrdinou naší nezbedné pohádky je malý
Kašpárek, který touží po koníčkovi, a tak se vypraví do lesa za pohádkovou babičkou.
Netuší, že domnělá hodná babička je zlá bába
ježibaba – po čertech hladová, která má hrozně
ráda děti a hlavně Kašpárky. Většinu kouzel dávno

sobota 24. ﬁíjna od 10 hodin
Peklo s jeÏibabou
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã

Petrolejové lampy rozsvítí turnovské divadlo
Divadlo Petra Bezruče přiváží dramatizaci románu Petrolejové lampy, který je proslavený stejnojmenným filmem scénáristy a režiséra Juraje
Herze z roku 1971. Autory jeho jevištní dramatizace jsou Martin Velíšek a Ivan Rajmont.

„Při čtení Petrolejových lamp jsem zjistil, že
přes nesporné kvality filmu (postaveného na výborném scénáři, na kterém se vedle Herze podílel
Václav Šašek), na mne knížka působí jiným dojmem. Řekněme méně secesně apartním, ale o to
hlubším. Havlíčkovo ,kronikářské‘ vyprávění s jistou dávkou osobního vkladu v sobě mísí psychologickou drobnokresbu s přesnými detaily a smysl
pro až groteskní nadsázku. Zároveň nechybí respekt k tajemnostem lidské existence,“ řekl režisér
Martin Velíšek.
Hlavní hrdinka, maloměstská dívka Štěpka,
touží po lásce. Není už nejmladší a není to zrovna
krasavice. Bratranec Pavel, její dávná dětská láska, se vrací z vojny. Rodinný statek upadá a bratr
to Pavlovi vyčítá. Pavel žádá Štěpku o ruku. Bude
to sňatek z lásky, z rozumu, nebo jen pro peníze?
Čekají po svatbě Štěpku rozkoše lásky, kupa dětí
a šťastný rodinný život? Pavel, milovník všech
slastí, které život nabízí, si ale z vojny nepřivezl
pouze vzpomínky…
Ústřední roli Štěpánky Kiliánové svěřil režisér
Sylvii Krupanské, které ihned uvěříme silnou
osobnost její hrdinky, dívčí rozdychtěnost, radost
ze života, přímost a nespoutanost, s níž reaguje na
maloměstské pokrytectví, posléze netrpělivé i skeptické očekávání stárnoucí slečny, zklamání ze
sjednaného sňatku a nakonec smíření s údělem,
k němuž se staví čelem, neporažená a vyzrálá.

Rovnocenným hereckým partnerem je jí Lukáš
Melník jako bratranec Pavel, lehkomyslný oficír
ruinující otcovský statek, lenoch a povaleč, vypočítavec, z něhož se následkem choroby stává fyzická a psychická troska. Melník opět potvrdil šíři
svých hereckých proměn a sugestivita jeho projevu je srovnatelná s filmovým Pavlem Petra Čepka.

úter˘ 27. ﬁíjna od 19.30 hodin
Petrolejové lampy
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã
ﬁíjen 2015
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hudební pozvánky

Petr Bende zahraje na deváté textové dílnû
Skvělí muzikanti a především výborní textaři a milovníci češtiny zavítají opět po roce do Turnova,
a to v rámci 23. živé textové dílny, jejímž patronem
a hnacím motorem je písničkář Slávek Janoušek.
Hostem textové dílny, která se koná v Turnově již
podeváté, bude zpěvák a muzikant Petr Bende,
který vystoupí trochu netradičně sám s kytarou.

stoupení budou předcházet koncerty kapel Ivo
Cicvárek a Velký svět, Arnošt Frauenberg Trio

Na textové dílně Slávka Janouška se bude také
křtít jeho nové album pojmenované „Konec!
Panáka! Bazén!“, kterého se jako kmotr ujme právě velký fanda textové dílny Petr Bende. Jeho vy-

a nastupující textařskou generaci bude reprezentovat Orchestrion kočky Pandy. Během večera dojde i na tradiční výběr pěti slov od diváků, z nichž
přítomní textaři během krátké chvíle vytvoří text,
který se záhy pokusí i zhudebnit.

pátek 2. ﬁíjna od 19 hodin
Besídka textové dílny Slávka Janou‰ka
hudební poﬁad
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 130 Kã

Na cestû Michala Horáãka
Textař a producent Michal Horáček vyráží na turné
„Na cestě“ a jednu ze zastávek udělá i na turnovské Střelnici. Na svém podzimním recitálu rekapituluje 32 let své textařské tvorby a koncert připomene především jeho tvorbu, kterou interpretoval
Petr Hapka.

se dostaly na první místa v žebříčcích nejprodávanějších zvukových nosičů. Spolupracoval ale
i s dalšími hudebníky, jako jsou Richard Müller,
Jana Kirschner, Daniel Landa, Hana Hegerová,
Natálie Kocábová a další. Michal Horáček je
i úspěšný novinář a spisovatel.

Písně Michala Horáčka budou interpretovat jeho
hosté, kterými jsou František Segrado, Lenka
Nová, Naďa Válová a další. Koncertní recitál „Na
cestě“ doprovodí kapela v čele s Petrem Maláskem. Michal Horáček je jako textař známý zejména
díky spolupráci s Petrem Hapkou. Jejich projekty

ãtvrtek 15. ﬁíjna od 20 hodin
Michal Horáãek & hosté – „Na cestû“
koncertní recitál
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 370 Kã / 340 Kã / 310 Kã

Sonet
Nedělní odpolední čaje se v budou v říjnu konat
znovu pod taktovkou kapely Sonet, která má nezvykle široký repertoár, zatančí si snad každý.
Sonet založil původně kolem roku 1954 kapelník
Josef Kovář a o tři roky později pak vznikl rozšířený taneční orchestr.
Ze 70. a 80. let také pochází mezi lidmi zažitý
název Koloranka; Kolora 07 v Košťálově totiž kapele poskytovala záštitu. Kapela hraje ve složení
10 |
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Jiří Jína, Vlaďka Jínová, Jana Jírová, Miloslav
Brož, Martin Jína, Milan Červinka, Vojta Jína,
Martin Petrák.

nedûle 25. ﬁíjna od 15 hodin
Sonet
Nedûlní odpolední ãaje
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã

kulturní kavárna KUS

U zavû‰ené knihy „Na cestách“
Moderátoři pořadu České televize vyrážejí na cestu po republice a v říjnu udělají svou zastávku na
Střelnici v kulturní kavárně KUS.

tuře. Jednou za měsíc chceme navštívit místo, na
kterém představíme vybranou knihu společně s je-

Spoluautor a moderátor oblíbeného televizního
pořadu Petr Vizina si bude povídat se spisovatelem Jiřím Padevětem, autorem knihy Průvodce
protektorátní Prahou, oceněné cenou Magnesia
Litera. Zároveň představí Padevětovu novou povídkovou knihu Nalezený deník.
„V pořadu U zavěšené knihy každý týden upozorňujeme na vše podstatné, co se děje v litera-

spisovatel Jiﬁí Padevût

jím autorem či autorkou,“ říká Petr Vizina. „Nechceme být jen televizní postavičky, vyrážíme na
cesty jako podomní obchodníci a ručíme svým
jménem a obličejem,“ dodává s nadsázkou moderátor.

stﬁeda 7. ﬁíjna od 19 hodin
U zavû‰ené knihy „Na cestách“
literární veãer
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Metal dává nadûji
Spojení tvrdé muziky a charity není zrovna běžné,
ale funguje překvapivě dobře. Turnovské hnutí
Metal for Hope chystá ve spolupráci s Kulturním
centrem metalový benefiční koncert Light in the
Darkness vol. 2, jehož výtěžek poputuje na podporu Centra denních služeb Slunce všem.

nitu, ale vítán je každý, kdo má srdce na správném
místě, a to bez ohledu na to, jakou hudbu poslouchá. „Chceme svou hudbou bojovat za dobrou
věc. Chceme bojovat za naději pro ty, kteří ji potřebují. Každému z nás se může život změnit z minuty na minutu,“ uzavírají organizátoři.

„Vstupné bude dobrovolné a všechny vybrané peníze půjdou na potřebné pomůcky a vybavení,“
uvádějí organizátoři. „Těšit se můžete na tři kapely:
Paralyzer, BU-FU a Outlet Fiction. Podrobnosti
pak najdete na naší facebookové stránce Metal for
Hope,“ dodávají.

pátek 16. ﬁíjna od 20 hodin
Light in the Darkness vol. 2
metalov˘ koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Vítán je každý, kdo má v sobě pokoru a touhu pomoci. Hnutí je sice zaměřené na metalovou komu-

Ba Naopank a hosté
„Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vzniknul
v roce 2009 v reakci na předsmrtnou ztuhlost
místní hudební scény. Každý z jeho úderných songů
je jako defibrilační výboj vedený do selhávajícího
srdce Českého ráje.“
Tohle o sobě píše kapela, která vystoupí v kulturní
kavárně KUS v rámci tradičního cyklu Malá (domácí) scéna. „Elektrizující nasazení, injekce živelnosti a skalpel vtipu přimějí i ty nejvychladlejší

ležáky vstát a křepčit,“ tvrdí kapela. Hrají ve složení Kamil Pinta, Matěj Hajn, Jan Dékány, Ivo
Hájek a Jan Holubec.

pátek 30. ﬁíjna od 20 hodin
Ba Naopank
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
ﬁíjen 2015
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Od Karibiku k maysk˘m pyramidám
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou
napříč středoamerickým poloostrovem Yucatán. Od
moderních měst plných luxusu, přes močály a pralesy, až k tisíce let starým mayským památkám.
Navštívíme i karibské ostrovy patřící státu Belize
a na ostrově La Isla Bonita zažijeme pravý karibský karneval. Budete se s námi moci ponořit pod
hladinu karibského moře u přírodního monumentu Blue Hole, který je vzdálený desítky kilometrů
od pobřeží či stopovat kolonie vzácných ptáků tereje červenonohého a fregatky velké. Budete se
s námi prodírat pralesy, prolézat podzemní jeskyně,

provincii Petén a hlavně světoznámou památku
UNESCO Tikal. Přes hraniční řeku Usumacinta
se pak přesuneme k další světoznámé památce
Palenque. Při cestě zpět na sever poloostrova projdeme uličkami Méridy, komplexem Chicen Itza
a zdoláme vrchol pyramidy v Cóba.

anebo si zaplavete v horské řece a zaskáčete z vodopádu. Budete moci zhlédnout i guatemalskou

úter˘ 13. ﬁíjna od 18 hodin
Od Karibiku k maysk˘m pyramidám
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

Persie II
O aktuální situaci v Íránu, o tom jak jinak vypadá
život oproti zprávám z médií, nám ve svém druhém
vyprávění bude ukazovat cestovatel Luboš Vránek.

vynalézavosti. Výtvarné, architektonické i inženýrské vlivy z mnohonárodní říše uměli obratně využít
a přetavit do nádherných uměleckých a stavitelských děl, z nich mnohé můžeme dodnes obdivovat.

Írán je hornatou zemí opředenou pověstmi, bájemi, pohádkovými příběhy a jak magnet přitahující bohatou historií. Vznikla tu jedna z prvních civilizací, která dala světu nápady a podněty, které
využíváme dodnes. Po tisíce let se období rozkvětu střídala s válkami a útiskem, které se Peršanům
podařilo přežít díky přizpůsobivosti a diplomatické

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
pátek 2. ﬁíjna 2015 – Besídka textové dílny Slávka
Janouška (koncert) 100,–
úter˘ 13. ﬁíjna 2015 – Od Karibiku k mayským
pyramidám (Cestovatelský klub) 70,–
stﬁeda 14. ﬁíjna 2015 – Pohovka – Jan Cimický
(Talkshow) 200,–/seniorská sleva na OSV 140,–
ãtvrtek 15. ﬁíjna 2015 – Michal Horáček & hosté
(koncertní recitál) 310,–/340,–/370,–
12 |
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úter˘ 20. ﬁíjna od 18 hodin
Persie II
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

úter˘ 20. ﬁíjna 2015 – Persie II
(Cestovatelský klub) 70,–
stﬁeda 21. ﬁíjna 2015 – Bohemia Balet
(Turnovský hudební večer) 100,ãtvrtek 22. ﬁíjna 2015 – „Účastníci zájezdu“
(Travesti show) 250,–
nedûle 25. ﬁíjna 2015 – Sonet
(Nedělní odpolední čaje) 50,–
úter˘ 27. ﬁíjna 2015 – Petrolejové lampy
(Abonentní divadelní představení) 380,–
stﬁeda 28. ﬁíjna 2015 – Výročí založení republiky
(slavnost) zdarma s nutností rezervace
pondûlí 2. listopadu 2015 – Detektor lži
(Abonentní divadelní představení) 350,–

úter˘ 3. listopadu 2015 – Gruzie
(Cestovatelský klub) 70,–
stﬁeda 25. listopadu 2015 – Jan Šimandl
(Turnovský hudební večer) 100,–
sobota 12. prosince 2015 – Psaní Ježíškovi
(Abonentní divadelní představení) 380,–
Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 8.00–18.00
úterý
8.00–16.00
(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

středa
čtvrtek
pátek

8.00–14.00
8.00–14.00
8.00–14.00

KCT informuje

Do kina na operu nebo koncert The Who
Kino máme všichni celkem logicky spojené hlavně
s klasickými filmy. Do kina se dá ale zajít i na koncert nebo operu.

Od nové sezóny budete moct v turnovském kině
Sféra zhlédnout třeba přímé přenosy operních
představení z londýnského Royal Opera House,
už v říjnu je na programu Mozartova Figarova
svatba. Na řadu ale přijdou i koncerty klasické,
populární a rockové hudby. Začínáme záznamem
letošního červnového koncertu kapely The Who.
Rocková legenda slaví letos padesát let, vyrazila
na své poslední světové turné a jednu z prvních zastávek udělala před davem 70 000 fanoušků v londýnském Hyde Parku. Vy si můžete jedinečnou atmosféru tohoto koncertu vychutnat už v sobotu
31. října ve svém kině.
Říjnový program kina je zajímavý i pro fanoušky legendární sci-fi série Návrat do budoucnosti.

První dva díly budou na velkém plátně k vidění
přesně v den, do kterého se ve filmu cestuje jako
do budoucnosti, tedy 21. října 2015.

Diskotéky na Stﬁeláku budou mít styl
Černobílá party, akční drinky, velkoplošná projekce a vstupné za polovinu. Přesně takhle bude vypadat už příští diskotéka na Střelnici, která se bude
konat 23. října. Pravidelné diskotéky na Střeláku
totiž dostávají zbrusu novou podobu, budou tematické a stylové do posledního detailu.
Říjnová Černobílá party začne už v 21 hodin a kdo
stihne přijít během první hodiny, bude mít vstupné za polovinu, zaplatí tedy jen 50 Kč. Od 22 ho-

din bude stát vstupné 100 Kč, ale ještě pořád bude
šance získat ho za 50 Kč. Stačí si schovat vstupenku z jakékoli akce Kulturního centra, včetně vstupenky do kina, z posledních čtrnácti dní před diskotékou a předložit ji u vchodu.
Černobílý outfit je vítán, ten nejlepší získá o půlnoci věcnou cenu. Kromě stylové výzdoby a personálu v černobílé doplní atmosféru i nová technika
a zmíněná velkoplošná projekce. Veškeré novinky
k disko Střelák můžete sledovat na našem facebooku.

Nezapomeňte naši stránku označit „To se mi líbí“,
jen tak budete mít nové informace jako první.
A možná i volné vstupenky už na říjnovou diskotéku.

pátek 23. ﬁíjna od 21 hodin
âernobílá party
diskotéka
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 100 Kã, zlevnûné 50 Kã

Hrou âtyﬁi Ïeny Karla IV. slavíme 28. ﬁíjna
V rámci oslav 28. října se bude v Městském divadle
konat divadelní představení Čtyři ženy Karla IV.
s podtitulem Kvaterita neboli čtvernost času.
V hudebně literárním pásmu s divadelními prvky
vystoupí v roli Karla IV. Jan Potměšil a v rolích jeho manželek Jitka Nerudová. Vypravěči a hudebními alchymisty budou Václav Návrat a Přemysl
Vacek. Jde o dramatizaci vyprávění o vztazích
velkého českého krále Karla IV. s jeho postupně

tragicky umírajícími čtyřmi manželkami. A také
o politických i duchovních souvislostech jeho
pohnutého života v přesahu do naší, moderní
doby.
Celá tato alegorická hra je jakousi alchymickou
přeměnou duše diváka do vyšší roviny poznání.
Souhra hlubokých myšlenek i nečekaných propojení vytváří předivo významů, které nenechá
posluchače stejnými. Život Karla IV. je jako prohlídka kaple Svatého Grálu na Karlštejně, plné

drahokamů obdivu k příběhu velikého člověka žijícího ve veliké době.

stﬁeda 28. ﬁíjna od 19 hodin
âtyﬁi Ïeny Karla IV.
slavnostní veãer
Mûstské divadlo
vstup zdarma, místa je nutné rezervovat na recepci KC Stﬁelnice
ﬁíjen 2015
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KCT informuje/inzerce

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 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.
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.
Opera je nastudována v češtině a v představení
jsou použity české a anglické titulky.

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)

Inzerci v ãasopise

Hlasy a ohlasy Turnovska
uvidí opravdu
v‰ichni Turnováci!

kontakt:
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz
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.
Tajemství obrazu přiblíží ve své přednášce Mgr.
Alžběta Kulíšková, pracovnice muzea Českého ráje.
pondûlí 5. aÏ nedûle 11. ﬁíjna
Maraton ãtení – velké ﬁíjnové ãtení
Již pátý ročník propagace čtení ve spolupráci se
školami a dalšími institucemi. Čtení je zaměřeno
na spisovatele, kteří mají v tomto roce významná
životní výročí (například Karel Čapek, Božena
Němcová, Rudyard Kipling či Arthur Miller).
pondûlí 5. ﬁíjna od 18 hodin, pﬁedná‰kov˘ sálek knihovny
ãtvrtek 15. ﬁíjna od 14 hodin, penzion ÎiÏkova
stﬁeda 21. ﬁíjna od 14 hodin, DD Pohoda
pondûlí 26. ﬁíjna od 14 hodin, penzion V˘‰inka
Od Karibiku k maysk˘m pyramidám
(Mexiko, Belize, Guatemala)
Cestopisná přednáška, při které vás cestovatelé
Petr Kvarda a Pavel Chlum provedou napříč středoamerickým poloostrovem Yucatán. Vstupné 20 Kč.
úter˘ 6. ﬁíjna od 9 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Tvoﬁíme i ãteme se ZdeÀkem
Raku‰anem

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin,
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691
¤ezbáﬁství, portrétní loutky,
plastiky a reliéfy
Jan Vybíral se narodil v roce 1952 v Mikulově a od
svých dvaceti let bydlí a tvoří v Turnově. Lásku ke
dřevu našel u svého pradědečka, který vedl jeho první kroky, spíš řezy dlátem.
Postupem času při získávání dovedností konzultoval své práce a další výtvarné činnosti s pány

pátek 9. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Svûtoví âe‰i
Uvedení nové knihy, která prostřednictvím textu
a komiksu mapuje životní příběhy sedmadvaceti
významných osobností ze světa umělců, vynálezců,
vědců, spisovatelů i podnikatelů. Autorské čtení spisovatele Jiřího Černého a ilustrátora Jiřího Fixla.
Zajímavou formou pokusů poznáte s Mgr. Zdeňkem Rakušanem, PhD. základní fyzikální zákony
a zároveň v knihách najdete doprovodné citace
a informace.

nedûle 11. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
V˘tvarná dílna podzimní d˘Àová
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je věnována podzimní tematice, oblíbenému dýňovému
tvoření.

úter˘ 6. ﬁíjna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Turnovsk˘ Granátek zahajuje
svou ãinnost
Literárně dramatický kroužek pro děti opět zahajuje svou činnost v novém školním roce 2015/16.
Kroužek je určen pro tvořivé děti od 6 do 15 let.
Součástí kroužku je i čtenářský klub. Informace
a přihlášky k dispozici na www.knihovnicek.cz.

úter˘ 13. ﬁíjna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer Z pohádky
do pohádky
Oblíbený pořad pro rodiče s dětmi je opět ve znamení Večerníčka a jeho padesátých narozenin.
Doplněno malou výtvarnou dílnou, kde si děti vytvoří postavičky z pohádek Večerníčka. Účinkuje
LS Čmukaři.

úter˘ 6. ﬁíjna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: âesk˘ ráj to na pohled
Večer s mineralogem doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. Uvedení nové knihy bude doplněno vzpomínkou na RNDr. Tomáše Řídkošila, mineraloga
a ředitele geoparku Český ráj, který náhle opustil
nejen své blízké i kamarády, ale i svou profesi. Hudební doprovod Monika Szantó a Martin Hybler.

ãtvrtek 22. ﬁíjna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Stromy
V říjnu, měsíci stromů, uvedeme nové CD spisovatelky Marie Hruškové a připomeneme další
knižní tvorbu s tematikou stromů. Součástí večera bude vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý
Turnov odboru životního prostředí městského
úřadu.

Maškem, Jírou, Matoušem a Kotrbou. Zúčastnil se
asi pětadvaceti výstav, především v Česku. Kromě
autorské tvorby se věnuje také restaurátorské činnosti, zejména restaurování starožitného nábytku
a církevních předmětů.
Ukázky jeho práce jsou k vidění třeba v kostele sv.
Matěje na Hruštici (betlém), chrámu Panny Marie
v Turnově (sv. Zdislava), v kapli v Přepeřích (sv.
Gaudencius, Kristus, Panna Marie s Ježíškem) a na
dalších místech.
Podrobnosti najdete na webových stránkách
www.paclt.unas.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel. 604 988 480, info@vctu.cz, www.vctu.cz
Podzimní semestr kurzů pro veřejnost právě začal,
do řady kurzů je však možné se stále ještě přidat.
od úter˘ 13. ﬁíjna
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách, akreditovaný kvalifikační kurz
ãtvrtek 22. ﬁíjna od 9 do 15.30 hodin
Kvalitní ošetřovatelská péče o seniory s využitím
prvků konceptu bazální stimulace, seminář akreditovaný MPSV
ﬁíjen 2015
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Îlutá ponorka
www.zlutaponorka.turnov.cz, svc.turnov@gmail.com
481 311 364, 722 642 287

všeho věku. Výtvarná dílna v přízemí Žluté ponorky. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.

Nûkteré krouÏky mají je‰tû volné
kapacity!
Chceme připomenout, že ve Žluté ponorce nemáme uzávěrku přihlášek, ale v kroužcích, které probíhají a mají volno, je možné se dohlásit i v průběhu školního roku. Informace na internetu nebo
v pracovní dny v kanceláři 10 až 12 a 13 až 16 hodin, tel. 481 311 364, 722 642 287

úter˘ 20. ﬁíjna od 18 do 22 hodin
Malba grafickou barvou
Večerní dílna pro dospělé. Přijďte si vyzkoušet
kouzlo grafických barev formou netradičních grafických technik, jako je malba různými pomůckami, monotyp, vytírání přes šablony a další.
Kreativní tvorba pro každého, kdo má chuť užít
si barev a tvoření. Počítejte s tím, že se trochu
umažete. Kapacita je omezena na 12 osob, cena
150 Kč (zájemce prosím, aby zaslali rezervaci na
adresu ladicka@email.cz).

Volnoãasov˘ klub na palubû
ponorky
Od prvního školního dne se opět rozběhl náš klub
pro zájemce o zábavný a bezpečný prostor v centru Turnova. Provozní doba je pondělí až pátek od
13 do 18 hodin. Po přihlášení je možno navštěvovat klub pravidelně, cena za jeden den v týdnu po
celé pololetí je 200 Kč.
ãtvrtek 8. ﬁíjna od 16.30 do 18 hodin
Ponorka slaví narozeniny
Rodinné setkání v ponorce pro vytrvalé příznivce
i náhodné kolemjdoucí. Od 16 hodin možno pro-

hlížet všechny prostory, nechat děti pohrát a vyskákat na nafukovacím hradě, objednat si něco
dobrého a zhlédnout fotý program ze života na
kroužcích a závěrečný dort pro velké i malé hosty.
úter˘ 13. ﬁíjna od 14 do 18 hodin
Kouzlo pﬁírodních barev
Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi zaexperimentovat s barvivy, které nám nabízí
podzimní příroda (bezinky, červená řepa, pertželka, jeřabiny apod.) Můžete nasát podzimní vůně
a vytvořit si originální dílko. Vítáni jsou nadšenci

sobota 7. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na akci, kterou letos organizujeme ve spolupráci s rodinným centrem Bouda.
Průvod se sejde opět v městském parku za letním
kinem a zakončen bude na stejném místě. Trasu
a způsob zakončení ponecháme prozatím v tajnosti, ale cestu bude možné projít i s běžnými kočárky. Od 16 hodin mohou zájemci na zahradě
Ponorky vyrábět lampiony, zakoupit teplé nápoje
i drobné občerstvení.

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. patře 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 dynamic16 |
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kých kompozicích řeší vztahy mezi lidmi a zkouší
vyjádřit vzájemné propojení země, nebe a lidí.
Výstavu je možné zhlédnout od 1. září do 31. října.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Turistická sezóna v synagoze skončila s příchodem měsíce října. Synagoga Turnov přeje všem
příznivcům ŠANA TOVA U-METUKA! DOBRÝ
A SLADKÝ NOVÝ ROK 5776!
Nový židovský rok začal o novoluní v neděli
13. září večer. Děkujeme za Vaši přízeň.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v ﬁíjnu: sobota, nedûle, svátky 10.00–17.00
Martin Kabát Táborsk˘ – Zrozeno
v âeském ráji
Výstava fotografií Martina Kabáta Táborského
byla připravena přímo pro prostory bývalé kočárovny na hradě Valdštejně. Více informací o autorovi a používané metodě zpracování fotografií naleznete na str. 17. Výstavu je možné zhlédnout
v otvírací době hradu do 31. října.

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
do nedûle 8. listopadu, 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 svébytné organizace. Turnovské kamenářské bratrstvo (cech) bylo ustaveno roku
1715, do kterého jsou 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 pod dohledem svého hlavního
exponátu.

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 3. ﬁíjna od 10 do 21 hodin, areál zámku Sychrov
Slavnost jablka
Slavnost pro všechny, kdož mají rádi vše dobré
a čerstvé, ochutnávky regionálních produktů, dětské kreativní dílničky, bohatý kulturní program,
večer plný koncertů. U oranžérie bude řada pohádek pro děti. Více na: www.slavnostjablka.cz

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

do nedûle 1. listopadu
Martin Kabát Táborsk˘ –
Malováno svûtlem
Sabatierův efekt neboli efekt pseudosolarizace je
fotografická technika z 19. století, která Martinovi Táborskému učarovala, protože 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 Sabatierova efektu můžete obdivovat také na několika portrétních
fotografiích.

Z jednoho kmene – tak se jmenuje expozice, která
je věnována tradičním technologiím rukodělného
zpracování přírodních materiálů, dřeva a proutí.
Dřevo bylo ve vesnicích v Pojizeří nejdůležitější
surovinou po staletí. Člověk s ním přicházel do
styku denně. Buď jako s výrobkem, surovinou nebo pracovním nástrojem. Dřeva byl všude dostatek, a tak se v celém regionu přirozeně rozvíjelo jeho zpracování.
V souvislosti s tím se tak rozvíjela řemesla, která
se dřevem pracovala. Stálá expozice, která je na
Dlaskově statku zpřístupněna po celý rok, se proto možnostem zpracování dřeva věnuje.
Snahou autorky expozice je demonstrovat
v prostorách Dlaskova statku výrobní postupy,
z nichž je patrná pozoruhodná zručnost a důvtip
výrobců i souznění člověka s přírodou, díky
čemuž vznikaly předměty užitečné, trvanlivé
a krásné.
Samostatná část expozice je pak věnována podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné – zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému broušení
drahých kamenů.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí
ﬁíjen–prosinec 9.00–16.00 hodin

Otevírací doba Dlaskova statku:
dennû kromû pondûlí
ﬁíjen 9.00 – 16.00 hodin

sobota 17. ﬁíjna od 10 do 16 hodin, zámecká galerie
KníÏecí lov na zámku Sychrov
Slavnosti lovu, luku a nože.
Jedinečná příležitost pro malé i velké zastřílet si
z luků na makety zvířat v zámeckém parku.
Celodenní akce ve spolupráci s Českou asociací
3D lukostřelby. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

klobouků a oděvní tvorby designérky ASHAADOX ve spolupráci s umělkyní Vanesou Wallet
Hardi (květinový šperk a fascinátory).
Prodej oděvů, doplňků, květinových šperků
a fascinátorů. Oděvní styling – poradenství s designérkou. Jednotné vstupné 200 Kč, děti do
12 let zdarma.

sobota 17. ﬁíjna od 14.30 zámecká galerie
Velká módní show
Móda od baroka po 60. léta 20. století. Prezentace

sobota 24. a nedûle 25. ﬁíjna, vÏdy od 10, 11, 13, 14, 15 hodin
SÛl nad zlato
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi.
ﬁíjen 2015

|

| 17

ohlasy

Základní ‰kola Turnov
ul. 28. ﬁíjna („dívãí ‰kola“)
stﬁeda 21. ﬁíjna od 10 do 15.30 hodin, ‰kolní klub
Den otevﬁen˘ch dveﬁí
Nabízíme prohlídku školy, setkání s učiteli budoucích prvních a šestých tříd.

dy jsme si uvědomily, jak děti hezky sedí, nesvačí,
nevyhazují odpadky pod sedačky, nekřičí – jen
jsme si všichni společně zazpívali za doprovodu

Individuální návštěvu školy v jiném termínu si
můžete dohodnout předem na tel. 481 311 640.
Podûkování mateﬁsk˘m ‰kolám
a rodiãÛm
Dovolte nám, abychom jako učitelky 1. ročníků
poděkovaly za přípravu dětí ke vstupu do první třídy nejen rodičům, ale i mateřským školkám.
Po prvním týdnu výuky jsme se odvážily vzít děti na exkurzi na kozí farmu do Pěnčína. Během jíz-

kytary. Takto vychovaná skupinka žáčků pokračovala dál – venku na lavičkách všichni při svačince
seděli, po použití toalety si myli ruce, nezanechali
po sobě ani papírek na zemi, při práci s korálky
byli soustředění a poslušní.
Bylo velmi dojemné, jak děti myslely na výrobu
šperku pro své maminky: „Maminka bude krásná,
bude mít radost.“ V první části prohlídky si totiž
prvňáčci navlékli korálky na drátek – náramek pro
maminky. V druhé části si prohlédli pěkně zblízka
domácí zvířata, některá si i pohladili. Ve třetí části
se seznámili pomocí krátkého filmu s výrobou kozího sýra a následovala i jeho ochutnávka. Děkujeme a doufáme, že nám žáčci budou dělat radost
i nadále.
Mgr. Ivana Tichá
Mgr. Iva Tomešková

Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
ãtvrtek 1. ﬁíjna od 15 hodin
Hledáme rodiãe – mít domov a rodinu
„Samozﬁejmost, nebo vzácnost?“
Chcete se dozvědět, co je pěstounská péče? Jak se
stát pěstounem? Co je pěstounská péče na přechodnou dobu? Nabízíme Vám informační setkání pro zájemce o náhradní rodičovství.
úter˘ 6. ﬁíjna od 16 hodin
Jak se uãit s dûtmi
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou
Leitnerovou. Jak se učit s dětmi, příprava do školy, kdy je na místě doučování a jak postupovat
v případě školních obtíží. Cena za akci 30 Kč.
pátek 9. ﬁíjna 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.
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pondûlí 12. ﬁíjna od 10 hodin
Zdrav˘ úsmûv
Přednáška na téma optimální péče o dětský
chrup. Jak správně čistit dětské zoubky. Zubní kaz
patří k nejrozšířenějším chorobám. Jak zajistit dětem zdravé zuby po celý život.
stﬁeda 14. ﬁíjna 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.
ãtvrtek 15. ﬁíjna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost. V CPR
Náruč. Bližší informace na tel. čísle 737 774 229.
pátek 16. ﬁíjna od 10 hodin
Role muÏe a Ïeny ve v˘chovû

Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Jakou roli ve výchově má matka a jakou
otec? Cena za akci 30 Kč.
pondûlí 19. ﬁíjna od 10 hodin
V˘Ïiva dûtí do tﬁí let
Beseda s Pavlou Kalouskovou, DiS.
Na téma: Výživa batolat, výživové problémy u dětí. Co dělat, když dítě nechce jíst? Cena za akci
30 Kč.
pondûlí aÏ pátek od 19. do 23. ﬁíjna
Tradiãní podzimní bazárek a sbírka
Tradiční podzimní bazárek v CPR Náruč spojený
se sbírkou oblečení, obuvi, hraček a dalšího vybavení pro děti i dospělé.
sobota 24. ﬁíjna od 9 do 12 hodin
Setkání rodin dvojãat
Podzimní setkání rodin dvojčat a vícerčat v CPR
Náruč.
Připravena bude výtvarná dílna pro děti.

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707

▼▼▼

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
ﬁíjen 2015
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ﬁíjen 2015

Slavnostní otevﬁení zimního stadionu,
pietní akt i udûlování cen mûsta –
to v‰e je leto‰ní 28. ﬁíjen
Letošní oslavy 97. výročí vzniku samostatného československého státu připadají na středu
28. října 2015. I letos je tento významný den, kromě cen obce, pietního aktu a kampaně
Vlajka pro Masaryka, spojený s dokončenou investiční akcí ve městě – zimního stadionu
Ludvíka Koška v Turnově.

Otevﬁení zimního stadionu,
Ma‰kova zahrada
V 10.00 hodin se otevřou brány areálu pro veřejnost, která bude mít možnost si celý areál s komentářem prohlédnout.
Do 12.00 hodin bude rovněž otevřeno dopolední veřejné bruslení na ledové ploše. Tuto pasáž
programu doporučujeme především rodinám
s dětmi.
Ve 13.00 hodin je na programu slavnostní zahájení spojené s oficiálním přestřižením pásky, rekapitulací stavby zimního stadionu i krátkými proslovy hostů. Hokejový zápas legend ČR veteráni
proti HC Turnov 1931 A můžete vidět od 13.45.
Na ledě bude hrát Ota Janecký, František Kaberle
mladší, Vladimír Martinec či David Moravec
a další hokejové legendy.
Od 16.00 hodin bude následovat jejich autogramiáda. Zejména rodiče s malými dětmi by měli zvážit dobu návštěvy zimního stadionu, který
má omezenou kapacitu. Na zápas legend se očekává velká účast diváků.
Od 18.30 do 21.00 hodin mohou návštěvníci
nazout brusle a vychutnat si večerní veřejné bruslení. Během dne nebude chybět občerstvení, skákací hrad a balónky.
Vzpomínkové setkání, Skálova ulice
Přijďte si s květinou nebo i bez ní připomenout
oběti všech, kteří položili život za základy české
státnosti.
Vzpomínkové setkání začne v 11.00 hodin u pomníku padlých ve Skálově ulici za účastni představitelů města.

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, Hasiãi Mûsta Turnova, Technické sluÏby Turnov, s. r. o., odbor Ïivotního prostﬁedí, odbor správy majetku, Libereck˘ kraj.
ﬁíjen 2015
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kterou starosta města vyzývá občany k vyvěšení
státních vlajek na všechny objekty, nejen v Turnově.
V sekretariátu starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek.

Slavnostní veãer mûsta v divadle,
Trávnice
Večer spojený s udělováním ocenění města začíná
v 19.00 hodin.
Zazní školní smyčcový orchestr žáků Základní
umělecké školy Turnov, budou předána jednotlivá
ocenění a v závěru večera se můžete těšit na jedinečného Jana Potměšila s divadelním představením Čtyři ženy Karla IV.
Vstupenky je možné si zdarma rezervovat po
10. říjnu na recepci Kulturního centra Střelnice.
Součástí oslav je Kampaň Vlajka pro Masaryka,

Partneři akce
Město Turnov, Městská sportovní Turnov, s. r. o.,
Syner, a. s. Liberec, BAK, a. s. Trutnov, Kulturní
centrum Turnov, s. r. o, Hasiči Města Turnova,
Středisko pro volný čas dětí a mládeže, HC Turnov
1931, HC Bílí Tygři Liberec

KampaÀ Vlajka pro Masaryka
Již potřetí vyhlásil starosta města Tomáš Hocke
kampaň Vlajka pro Masaryka. A to u příležitosti
blížících se oslav Dne vzniku samostatného československého státu, tedy 28. října. Proč se k tomuto
kroku odhodlal i letos?
K odpovědi na předešlou otázku jsem si vybral
část myšlenek Václava Havla o vlastenectví:
Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes poněkud starobyle a leckomu jsou možná i k smíchu.
Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro
nás ještě něco?
Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi někdo míní slepou identifikaci s vlastním kmenem
a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti
ostatním, pak si takový člověk beznadějně plete
vlastenectví s nacionalismem. Přičemž nacionalismus je v podstatě jen reliktem pradávného kmenového pojetí světa, tedy něčím, co je v hlubokém
rozporu se základními civilizačními hodnotami
dnešního světa, a co může vést svými důsledky jen
k lidskému neštěstí, kterému je třeba vzdorovat
i silou.
Vlastenectví v tomto druhém slova smyslu znamená
vlastně několik veskrze přirozených věcí: otevřené
přiznání k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme;
že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa; že
rozumíme jeho osobitému duchovnímu klimatu
22 |
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i všemu, co k němu tradičně patří; že straníme
všemu dobrému, co v něm je, a odporujeme tomu,
co je v něm špatné; že cítíme souvislost mezi tím,
oč se snažíme, a tím, oč usilovali naši předkové,
jakož i tím, co odkážeme svým potomkům.
Chceme-li být dobře sami sebou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je nejdůležitější - měli bychom rozumět těm nejlepším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho domova
vznikly, vědomě na ně navazovat a rozvíjet je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu. Takových
hodnot je v našem případě dost - od osobitého demokratismu českého prostředí, přes jeho realismus, vůli k míru a pokojnému řešení sporů až po

masarykovský humanismus. Ale nejen to všechno
je vlastenectví. Patří k němu i úcta k těm, kteří
v minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás
všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve prospěch naší země, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to
dokázali mnozí před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by
měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je
třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit.
Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které
ho tvoří, se stěží můžeme natrvalo těšit ze své
vlastní svobody.
Právě státní svátek 28. října je okamžikem kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč nám na domech
vlaje státní vlajka.
Snad právě proto jsem iniciátorem kampaně
Vlajka pro Masaryka, kterým se pokouším toto
vnímání změnit. Pojďme, prosím, společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme historickým fotografiím z první
republiky.
V sekretariátu starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek. Chtěl
bych poprosit zejména obyvatele centra města,
aby neváhali a vyvěsili vlajku. Ne protože to chce
starosta, ale protože to tak cítí sami.
Tomáš Hocke, starosta města

Turnovské radniãní listy

Turnovské ‰koly bûhem prázdnin zkrásnûly
Město Turnov během letních prázdnin investovalo
do oblasti školství, která vyžaduje postupné rekonstrukce menšího, ale i většího rozsahu. A co se vše
vybudovalo?
V mateřské škole Zborovská po loňské rekonstrukci jedné poloviny sociálního zázemí byla v letošním roce rekonstruována i druhá polovina
včetně hygienického zázemí pro pedagogy.
Rekonstrukcí prošly také výdejny jídel a byla provedena výměna venkovních kopilitových stěn za
nová plastová okna. Práce provedla firma Lieb-

Dolánky zdobí nová lávka
pro pû‰í
Od konce srpna zdobí, turisty oblíbenou oblast
Dolánky, nová lávka, po které se pěší dostanou
přímo k jezu.

scher&Pohl, spol. s r. o. ze Stráže nad Nisou za cenu 1,7 milionu Kč bez DPH.
Základní škola Alešova prošla minulý rok velkou rekonstrukcí sociálního zázemí, oken a fasády. V letošním roce firma INSTAV stavební práce
s. r. o. z Jablonce nad Nisou provedla ve 2. NP nové osvětlení, novou dlažbu na chodbě a nové linoleum ve třídách. Došlo k úpravě dispozičního řešení, díky kterému vznikne prostor pro družinu.
„Navíc byla vybudována nová nákladní plošina,
která ulehčí zaměstnancům školy dopravu jídel do
výdejny ve 2.NP, která prošla také celkovou rekonstrukcí“ říká Ladislav Osička z odboru správy majetku. K výtahu, umístěnému ze zadní časti školy,
byla vybudována i dlážděná příjezdová cesta.
Celkové náklady činily 2,3 milionu Kč bez DPH.
V Základní umělecké škole firma Elgo CZ, s. r. o.
z České Lípy ve 3. patře provedla výměnu 21 oken,
v celkové částce 353 tis. Kč. Pod ředitelnou bylo
provedeno statické zajištění průvlaku pomocí
dvou ocelových táhel. Škola si navíc se svého nechala renovovat původní vchodové dveře, které
nyní vypadají vážně k světu. Základní škola
Skálova má ve třech třídách nové osvětlení a nově
zbroušenou parketovou podlahu. Proběhla zde

také výměna 14 oken v šatnách školy. Gymnázium
Turnov má nový povrch venkovního hřiště, který
za 895 000 korun vyměnila Firma StavoSport, s. r. o.,
Fryšták. Tři třídy mají nové osvětlení ve třídách
i nově zbroušené parkety.
V měsíci září bude nově vybudovaná zahrada
pro MŠ 28. října vybavena herními prvky v přírodním
stylu, na kterou má Město Turnov přislíbenou dotaci z Operačního programu životního prostředí.
„V současné době se také připravuje oprava
střechy nad jídelnou v ZŠ Žižkova, kam zatéká,“
doplnil výhled investic Ladislav Osička.

„Původní lávka byla v havarijním stavu, proto
jsme se rozhodli pro novou,“ říká starosta města.
Občané si tak cestu k jezu mohou zkrátit suchou
nohou přes lávku. Tu vyrobil Petr Bartko z Hrachovic za cenu 97 tisíc korun.

Pro podrobnější informace můžete kontaktovat
velitele Hasičů Města Turnova Martina Bartoníčka na telefonním čísle 723 198 999 nebo prostřednictvím e-mailu m.bartonicek@mu.turnov.cz
I starý autovrak může napomoci k záchraně života.

Máte doma star˘ autovrak?
Turnovsk˘m hasiãÛm se
bude hodit
Turnovští hasiči několikrát ročně zkouší trénovat vyprošťování osob z pomačkaných plechů automobilů. Pokud máte doma autovrak, bude se
jim určitě hodit.
Autovrak je možné zdarma odevzdat k likvidaci,
který Frič auto, s. r. o., Nudvojovice 1350, Turnov
poskytne ke cvičení a poté ekologicky zlikviduje.
ﬁíjen 2015
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Starostové Turnovska vyuÏívají první
v˘sledky meziobecní spolupráce
Starostové spádové oblasti Turnova diskutovali
3. září 2015 na radnici v Turnově na neformálním
závěrečném setkání nad konkrétními příklady
meziobecní spolupráce projektu Svazu měst a obcí
ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (ORP) s reg.
č CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.
Akční plán na období 2016–2017 je konkrétním
výsledkem meziobecní spolupráce a zahrnuje pět
společných projektů. Na jednom z nich participuje 18 obcí a jedná se o elektronickou aukci na dodavatele služeb spojených se svozem odpadu.
Obce si tak slibují, že společně vysoutěží nižší náklady. Posílení komunitního plánování na Turnovsku se projeví v oblasti zajištění sociálních služeb. Do přípravy nového komunitního plánu, který bude zpracovávat Odbor sociálních věcí MěÚ
Turnov, budou zapojené obce správního obvodu
ORP Turnov, což by mělo přinést více podnětů

z území a následně cílenější nabídku služeb.
Sociální problémy stále více doléhají na obce
a tento nástroj by mohl pomoci samosprávám se
lépe orientovat při vzniklém problému. Obce spojuje i další významná oblast – obnova úvozových
a polních cest. Zde by byla i možnost získat dotace z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Na jednání zazněla též
informace o pokračování cyklostezky Greenway

Jizera na území Turnova, Přepeř, Příšovic a Svijan, která se neobejde bez spolupráce zmíněných
obcí. Dalším řešeným tématem v projektu byla institucionalizace meziobecní spolupráce, o kterou
nebyl na Turnovsku takový zájem. Mikroregiony
plní své poslání v území a saturují obcím některé
potřebné služby.
Projekt na podporu meziobecní spolupráce se
pomalu blíží ke svému závěru. Prezentace Akčního plánu představovala poslední společné setkání starostů v rámci projektu. Byla však nastartována spolupráce obcí v širším rozměru a věříme,
že přinese slibované výsledky. Nyní realizační tým
očekává k Akčnímu plánu připomínky odborníků
ze strany Svazu měst a obcí, následně bude zpracována finální verze, která bude zveřejněna i na
webových stránkách města Turnov.
Ing. Eva Krsková
a Barbora Špicarová Stašková M.A.,
členové realizačního týmu

Kompostárna na Malém Rohozci funguje dobﬁe
Kompostárna na Malém Rohozci zahájila zkušební provoz 22. 5. 2015 za přítomnosti dodavatele technologie, pracovníků Města Turnova
a Technických služeb. A jak se za pár měsíců vlastně osvědčila?
Byla provedena 1. zakládka bioodpadu na provzdušňovací ploše a zahájeno kompostování. Pro
veřejnost byla kompostárna otevřena od 29. 6.
2015. Od této doby místní občané i obyvatelé
z okolních obcí předávají bioodpad ke zpracování.
Umístit bioodpad je možné čtyři dny v týdnu –
pondělí, středa, pátek a sobota.
Za první dva měsíce provozu navštívilo kompostárnu 714 občanů. Na kompostárnu je rovněž
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přijímán bioodpad z údržby zeleně v Turnově. Za
sledované období bylo ke zpracování převzato celkem 273 tun bioodpadu (trávy, větví), který je průběžně zpracováván.
„Vzhledem k velmi suchému období je příjem bioodpadu velmi malý,“ říká jednatel Technických
služeb Libor Preisler. Přitom plánovaná kapacita
kompostárny je 2 700 tun za rok.
V současné době je zpracovaný bioodpad sítován a bude předán do akreditované laboratoře
k rozborům vyrobeného kompostu. Na základě
kladných výsledků může být kompost následně
prodáván. „Dle prvotních poznatků kompostárna
funguje celkem dobře a vyrobený kompost se zdá
být kvalitní,“ říká Preisler.
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Nejlep‰í kronika Libereckého kraje
v kategorii nad 2000 obyvatel je z Turnova
V pátek 11. září 2015 se uskutečnil již 2. ročník
soutěže Nejlepší kronika Libereckého kraje 2015.
Soutěž se koná vždy jednou za dva roky a hodnotí
nejlepší kroniky okolních měst a obcí.
Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní
společnosti a Severočeským muzeem v Liberci.
Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Martin
Půta. Cílem soutěže je podpořit a ocenit náročnou
práci městských a obecních kronikářů a upozornit
veřejnost na význam kronik.
Do klání o titul Nejlepší kronika Libereckého
kraje 2015 se přihlásilo celkem 17 měst a obcí,
z toho 5 v kategorii nad 2000 obyvatel a 12 v kategorii do 2000 obyvatel. Kroniky hodnotila komise
odborníků – většinou archivářů, protože kroniky
spadají do jejich pravomoci a ze zákona nepatří
obcím, ale archivům, které pravdivý obraz současné doby uchovávají pro budoucí generace.
Setkání ve sloupové síni Severočeského muzea
v Liberci se zúčastnili zástupci Libereckého kraje,
představitelé měst a obcí a kronikáři. Slavnostní
večer byl zpestřen klavírním minikoncertem žáků

liberecké hudební školy. Poté předseda Ještědské
pobočky České archivní společnosti Mgr. Pavel
Jakubec vyhlásil nejlepší kroniky. V první kategorii do 2 000 obyvatel zvítězila obec Dubá. Za ní
skončila obec Loučky a třetí kronika zvítězila za
obec Horní Branná. V druhé kategorii nad 2 000
obyvatel na plné čáře zvítězila turnovská kronika,
za ní následovalo město Lomnice nad Popelkou
a na třetím místě Železný Brod.
Během večera byly předány diplomy a finanční
odměny kronikářům a starostům tří nejúspěšněj-

ších obcí v každé kategorii. Vítězové získají finanční odměnu ve výši 5 tisíc korun, za 2. místa
náleží odměna 2 tisíce korun a za třetí 1,5 tisíce
korun. Po předání ocenění na přítomné čekala výstava přihlášených kronik do soutěže a byla zpřístupněna i veřejnosti.
Turnovskou kroniku píše třetím rokem kronikářka Mgr. Alžběta Kulíšková. „Pracuji jako historička v muzeu a byla jsem před třemi lety oslovena, zda bych nemohla kroniku psát. Nejprve jsem
říkala, že v žádném případě, ale nakonec jsem se
nechala přesvědčit. Nyní jsem ráda, že jsem to
zkusila a nehodlám to vzdát,“ řekla Alžběta
Kulíšková. Podle svých slov se snaží zaznamenávat vše, o čem se dozví. „Překvapilo mě, jak málo
lidí zastupujících místní organizace a spolky využívá možnost nechat do kroniky zaznamenat nějakou událost, tak se to snažím postupně měnit,“
podotkla Kulíšková. Obrazovou část kroniky od
roku 2000 dokumentuje Pavel Charousek. „Má
profese novináře mi umožňuje být všude, a tak se
to, čím se živím, s kronikářstvím výborně slučuje,“ objasnil Pavel Charousek.
(Zdroj TZ LK)

Mûsto Turnov
vyhla‰uje zámûr
prodeje nemovitostí
na ·etﬁilovsku
Skládajících se z nemovitosti tj. č. p. 904 (restaurace), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých pozemků o celkové výměře 2 084 m2 za celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč.
Podrobnější informace poskytne Růžena Jarošová, odbor správy majetku, tel.: 481 366 317,
e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz
ﬁíjen 2015
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VyslouÏilé úsporné Ïárovky patﬁí do sbûrn˘ch
nádob, aby nezamoﬁily Ïivotní prostﬁedí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve
specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do ko‰e nepatﬁí
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla. Při náhodném
rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

Starosta mûsta zve
na ﬁíjnovévé setkání
s veﬁejností
Starosta města Tomáš Hocke zve veřejnost na
projednání nájezdu a zklidnění Fučíkovy ulice
Setkání proběhne ve středu 14. října od 17.30
v jídelně Základní školy Alešova.

Turnováci budou mít
levnûj‰í tepelnou energii
A to jak v právě ukončené topné sezóně
2014/2015, tak i ještě více v roce následujícím.
Rada Města Turnova na svém zářijovém zasedání odsouhlasila zlevnění ceny tepla pro konečné
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„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy
a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro
nervovou soustavu.

vyúčtování o 5,75 Kč/GJ oproti ceně zálohové.
Rada Města dále meziročně snížila zálohovou cenu tepla na období 2015/2016 o 10 Kč/GJ, a to na
výši 545 Kč/GJ bez DPH.
Vladimír Konopka,
Městská teplárenská Turnov, s. r. o.

Kam s nefunkãními úsporn˘mi
záﬁivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného
dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1900 a každý rok přibývají další.
Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem.
Více informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte
na www.ekolamp.cz.
Město Turnov má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově úřadu v ulici Antonína Dvořáka
335. Sběrný dvůr, který se v Turnově nachází
v průmyslové zóně Vesecko, je otevřen v období
březen–říjen od pondělí do pátku 9.00–17.00
a v sobotu 9.00–12.00. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
v katastru obce.
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Letos byla zpřístupněna věž ZŠ Skálova, která nabídla návštěvníkům krásný pohled na město
a okolí. „Dopoledne byla věž zpřístupněna žákům
základních škol. Na věž vyšplhalo 150 dětí ze ZŠ
Skálova a ZŠ 28. října,“ sdělil Tomáš Vávra z odboru školství, kultury a sportu. Veřejnost mohla
věž navštívit odpoledne, přišlo se podívat 112 návštěvníků.

VûÏ Základní ‰koly Skálova
se otevﬁela veﬁejnosti
Ve středu 16. září 2015 byla, u příležitosti oslav
Dnů Evropského dědictví, zpřístupněna věž
Základní školy Skálova.
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci
září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

ãtvrtek 22. ﬁíjna 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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