H L A S Y

A

zdarma

Cestovatelsk˘
klub hlásí
vyprodáno
zajistûte si vstupenky vãas > 12

Chystá se diskotéka
ve stylu Jamese Bonda > 13

Turnovské
radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21

OH LASY

TURNOV S K A
listopad 2015

Inflagranti
& Josef Vojtek
na Stﬁelnici

2|

| listopad

2015

úvodní slovo
z obsahu
U zavû‰ené knihy „Na cestách“
literární veãer tentokrát s Irenou Douskovou > 8
Inflagranti & Josef Vojtek
koncert smyãcového tria a hlas rockera k tomu > 10
Chystáme tﬁi Cestovatelské kluby
o pﬁedná‰ky dobrodruhÛ je obrovsk˘ zájem > 12

Byli kdysi dnové…
Vážení čtenáři,
není to tak dávno, co diskotéky na Střelnici bývaly
vyhlášenou událostí, na niž se dostat bylo někdy
vlastně docela obtížné. Od chvíle, kdy jsme převzali provoz kavárny a vůbec celou gastronomii
podniku, přešla na nás i odpovědnost za pořádání
těchto diskoték. Po celou dobu jsme se snažili přijít na to, proč to v posledních dvou letech nefungovalo tak dobře jako předtím.
A myslím, že už to máme! Tyto akce bývaly
skvělé pro svou originalitu, stylovou vytříbenost
a zaměření, pro svou hudební dramaturgii, která
nabízela každému něco, pro svůj doprovodný program, který zpestřoval večer něčím speciálním.
A tohle všechno jsme se rozhodli diskotékám vrátit! V říjnu jsme si vyzkoušeli poprvé „na ostro“,
zda se naše nápady ujaly, zda to bylo to pravé, co
diskotékám do té doby chybělo. Věřím, že jsme se
ve svých úvahách nemýlili a vydali se správným
směrem. Po černobílé párty nás tedy v listopadu
čeká díl druhý, tentokrát celý věnovaný nejslavnějšímu tajnému agentovi všech dob. Bondovská
párty opět nabídne velkoplošnou projekci, světel-

Disco Stﬁelák
diskotéka tentokrát ve stylu Jamese Bonda > 13
né efekty a samozřejmě stylové drinky, které
k osobě Jamese Bonda neodmyslitelně patří. A já
doufám, že se zde objeví i celá řada skutečných
„bond girls“! Následující tři měsíce budou na
Střelnici bez diskoték, protože nás čeká doba plesů. Ale v březnu se diskotéky zase vrátí, a snad neprozradím příliš, když naznačím, že tentokrát bude
diskotéka laděná do zelené barvy a připomeneme
si na ní svatého Patrika, patrona Irska.
Než ale dojde na svatého Patrika, oslavíme
Vánoce. Pro řadu z nás nejvýznamnější svátky
v roce nám v tuto chvíli zatím připomínají zejména supermarkety. Ale už na konci listopadu začne
skutečný advent a s ním i řada letošních adventních koncertů. Těšte se na osvědčený cyklus čtyř
koncertů, první tři v turnovských kostelích a ten
čtvrtý již tradičně v domě Na Sboře. Tamní koncert letos pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka, která slaví významné jubileum. A právě 20. prosince, kdy se tento koncert
uskuteční, se ono jubileum završí. Milá knihovno,
gratulujeme!
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pondûlí 2. listopadu

sobota 7. listopadu

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Rákosníãek a jeho rybník
představení pro školy + veřejnost 50,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Detektor lÏi
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 350,–/na místě 390,–

úter˘ 3. listopadu
18.00 – KINO SFÉRA
Ekvádor – indiáni
pod sopkami
Cestovatelský klub

17.00 – KINO SFÉRA
Macbeth
drama
19.30 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný

70,–

stﬁeda 4. listopadu
18.00 – KAVÁRNA KUS
U zavû‰ené knihy
na cestách
Irena Dousková

14.30 – KINO SFÉRA
Snoopy a Charlie Brown.
Peanuts ve filmu 3D
animovaný/dobrodružný
140,–/120,– děti do 15 let

zdarma

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

ãtvrtek 5. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Poutník – nejlep‰í
pﬁíbûh Paula Coelha
Kino nejen pro seniory
50,–

úter˘ 10. listopadu

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Taje Thajska – z opiãího
mûsta za královnou kobrou
Cestovatelský klub
70,–

stﬁeda 11. listopadu

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika
postupová soutěž v přednesu

120,–

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

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
k tanci a poslechu

nedûle 8. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Snoopy a Charlie Brown.
Peanuts ve filmu 2D
animovaný/dobrodružný
125,–/100,– děti do 15 let

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika
postupová soutěž v přednesu

17.00 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný

10.00 – KINO SFÉRA
Poutník – nejlep‰í
pﬁíbûh Paula Coelha
Kino nejen pro seniory
50,–

120,–

ãtvrtek 12. listopadu

| listopad

17.00 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Celebrity s. r. o.
komedie

120,–

nedûle 15. listopadu

17.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro partnerské
a manÏelské páry
5. lekce
jednotlivá lekce 300,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika
galavečer
v předprodeji 80,–/na místě 120,–

14.30 – KINO SFÉRA
Jo Nesbø: Doktor Proctor
a prdící prá‰ek 2D
rodinný
100,–

19.30 – KINO SFÉRA
Macbeth
drama

19.30 – KINO SFÉRA
Steve Jobs
drama/životopisný

17.00 – KINO SFÉRA
Celebrity s. r. o.
komedie

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný

120,–

110,–

120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Inflagranti
& Josef Vojtek
koncert
v předprodeji 370,–/340,–/310,– /
na místě 400,–/370,–/340,–

120,–

110,–

2015

50,–

pondûlí 16. listopadu

22.00 – KINO SFÉRA
Spectre
Suit Up projekce – oblek a šaty
vítány!
120,–
4|

sobota 14. listopadu

110,–

pátek 6. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
StáÏista
dámská jízda

120,–

14.30 – KINO SFÉRA
Jo Nesbø: Doktor Proctor
a prdící prá‰ek 3D
rodinný
130,–

17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Interní koncert ÏákÛ ZU·
vstupné dobrovolné
19.30 – KINO SFÉRA
Spectre
akční/dobrodružný

pátek 13. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Steve Jobs
drama/životopisný

úter˘ 17. listopadu

Na galaveãeru Poetiky vystoupí i zpûvaãka Katarzia.

17.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro partnerské
a manÏelské páry
6. lekce
jednotlivá lekce 300,–

kulturní pﬁehled
stﬁeda 18. listopadu
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Song a Várady
Pohovka 200,–/senioři na OSV 140,–
19.30 – KINO SFÉRA
Berani
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

ãtvrtek 19. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Wilsonov
Kino nejen pro seniory

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Hunger Games: Síla
vzdoru 2. ãást 3D
sci-fi/thriller
150,–

pátek 20. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Hunger Games: Síla
vzdoru 2. ãást 3D
sci-fi/thriller
150,–
19.30 – MùTSKÉ DIVADLO
Svûtáci
volné divadelní představení
21.00 – KC ST¤ELNICE
Bondovská party
Disco Střelák

90,–

19.30 – KINO SFÉRA
Black Mass: ·pinavá hra
krimi/drama
110,–

âervená Karkulka
představení pro školy + veřejnost
40,–/30,–/20,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Nothingham
koncert
v předprodeji 50,–/na místě 100,–

18.00 – KINO SFÉRA
Island
Cestovatelský klub

nedûle 22. listopadu

70,–

stﬁeda 25. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov 3D
rodinný
140,–

sobota 28. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Proã jsem nesnûdl svého
taÈku 2D
animovaný/rodinný
115,–/90,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Takovej barevnej vocas
letící komety
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

14.30 – KINO SFÉRA
Snoopy a Charlie Brown.
Peanuts ve filmu 3D
animovaný/dobrodružný
140,–/120,– děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Black Mass: ·pinavá hra
krimi/drama
110,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jan ·imandl
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
k tanci a poslechu

18.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro partnerské
a manÏelské páry
závěrečná prodloužená
100,– / účastníci kurzu zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Hunger Games: Síla
vzdoru 2. ãást 2D
sci-fi/thriller
120,–

pondûlí 23. listopadu
100,–

úter˘ 24. listopadu

Napﬁíã 2015
komorní festival napříč žánry
v předprodeji 100,–/na místě 150,–

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO

17.00 – KINO SFÉRA
Gangster Ka: Afriãan
krimi/thriller
130,–

ãtvrtek 26. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Wilsonov
Kino nejen pro seniory

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov 3D
rodinný
140,–

pátek 27. listopadu
19.00 – KC ST¤ELNICE

sobota 21. listopadu

50,–

19.30 – KINO SFÉRA
Snow Film Fest 2015
dokumentární
100,–

nedûle 29. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Snoopy a Charlie Brown.
Peanuts ve filmu 2D
animovaný/dobrodružný
125,–/100,– děti do 15 let

10.00 – MùTSKÉ DIVADLO
Kouzla a ãáry tajemné
Prahy
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Hunger Games: Síla
vzdoru 2. ãást 2D
sci-fi/thriller
120,–

14.30 – KINO SFÉRA
Proã jsem nesnûdl svého
taÈku 3D
animovaný/rodinný
140,–/120,– děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Gangster Ka: Afriãan
krimi/thriller
130,–

17.00 – KINO SFÉRA
Hunger Games: Síla
vzdoru 2. ãást 3D
sci-fi/thriller
150,–

pondûlí 30. listopadu

Pohovku bude v listopadu moderovat astroloÏka Vûra Várady.

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Orchestr Ladislava
Bare‰e Liberec
vánoční koncert
v předprodeji 120,–/na místě 150,–
listopad 2015
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Kino Sféra

FK
Ztraceni
v Mnichovû

V hlavû

Paranormal
Activity: The Ghost
Dimension 3D

The Who –
Hyde Park
2015

FakjÛ pane
uãiteli 2

Mládí

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

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

Pokraãování slavného
dûsivého hororu.

Záznam koncertu z posledního
turné slavné kapely.

Pokraãování bláznivé komedie.

Nov˘ film Paola Sorrentina
z jednoho lázeÀského hotelu.

komedie/drama, âR,
2015, 105 min.

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

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

koncert, VB, 2015,
85 min., titulky

komedie, N, 2015,
115 min., titulky

drama, I/F/SWI/VB, 2015,
118 min., 12+, titulky

ne 1. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã

st 4. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti

ãt 29. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã 3D so 31. 10. – 14.30 hodin / 130 Kã so 31. 10. – 17.00 hodin / 140 Kã
so 31. 10. – 19.30 hodin / 200 Kã
pá 30. 10. – 19.30 hodin / 130 Kã 2D ne 1. 11. – 14.30 hodin / 80 Kã ne 1. 11. – 19. 30 hodin / 140 Kã

FK
Poutník –
nejlep‰í pﬁíbûh
Paula Coelha

Spectre

Nejnovûj‰í film inspirovan˘
autorov˘m Ïivotem.

James Bond odhaluje dûsivou
pravdu o organizaci Spectre.

drama/hudební, BRA, 2014, akãní/dobrodruÏn˘, VB/USA,
2015, 150 min., titulky
112 min., titulky
ãt 5. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 12. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
6|
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ãt 5. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 6. 11. – 22.00 hodin / 120 Kã
– Suit Up projekce – oblek a ‰aty vítány!
so 7. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
ne 8. 11. – 17.00 hodin / 120 Kã
so 14. 11. – 17.00 hodin / 120 Kã
ne 15. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã

StáÏista

FK
Snoopy a Charlie
Brown. Peanuts
ve filmu

Pﬁijìte si uÏít dámskou jízdu s Anne Nejlep‰í psí kamarád a jeho páníãek
Hathaway a Robertem De Niro.
na nebezpeãné v˘pravû.

Macbeth

Aferim!

Nominace na Zlatou palmu,
Cannes 2015

Dva jezdci v pusté krajinû
v˘chodní Evropy roku 1835.

komedie, USA, 2015,
121 min., titulky

animovan˘/dobrodruÏn˘,
drama, VB/USA/F, 2015, drama/historick˘, RUM/BUL/
USA, 2015, 88 min., dabing 113 min., titulky, od 15 let âR, 2015, 105 min., titulky

pá 6. 11. – 19.30 hodin /
110 Kã – Dámská jízda

3D so 7. 11. – 14.30 hodin /140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 8. 11. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let
3D so 28. 11. – 14.30 hodin / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
2D ne 29. 11. – 14.30 hodin / 125 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

so 7. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã st 11. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK a studenti
ne 8. 11. – 19.30 hodin / 110 Kã

Kino Sféra

FK
Steve Jobs

Jo Nesbø:
Doktor Proctor
a prdící prá‰ek

Celebrity
s. r. o.

Berani

Wilsonov

Hunger
Games: Síla
vzdoru 2. ãást

Nov˘ film natoãen˘ podle oficiálního
Ïivotopisu Waltera Isaacsona.

Ztﬁe‰tûn˘ vynálezce
a jeho prá‰ek proti prdûní.

Jiﬁí Mádl v nejnovûj‰í
ãeské komedii.

Drsná krajina a ãtyﬁicet let
stará kﬁivda.

Nová ãeská komedie s Vojtou Dykem
a Jiﬁím Macháãkem.

Závûreãná ãást úspû‰né série.

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2015, 122 min., 15+, titulky

rodinn˘, NOR, 2014,
87 min., dabing

komedie, âR,
2015, 103 min.

drama, ISL, 2015,
93 min., titulky

komedie/krimi, âR/SK,
2015, 115 min.

sci-fi/thriller, USA, 2015,
titulky, od 12 let

ãt 19. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 26. 11. – 10.00 hodin / 50 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D ãt 19. 11. – 19.30 hodin / 150 Kã
3D pá 20. 11. – 19.30 hodin / 150 Kã
3D so 21. 11. – 17.00 hodin / 150 Kã
2D ne 22. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
2D ne 29. 11. – 17.00 hodin / 120 Kã

st 18. 11. – 19.30 hodin /
ãt 12. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã 3D so 14. 11. – 14.30 hodin / 130 Kã so 14. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã
pá 13. 11. – 19.30 hodin / 120 Kã 2D ne 15. 11. – 14.30 hodin / 100 Kã ne 15. 11. – 17.00 hodin / 120 Kã 100 Kã / 80 Kã ãlenové FK a studenti

Proã jsem
nesnûdl
svého taÈku

FK
Takovej
Aldabra:
Black Mass:
Gangster Ka: Snow Film Fest
barevnej vocas Byl jednou
·pinavá hra letící komety jeden ostrov
Afriãan
2015

Napínav˘ pﬁíbûh z pravûku.

Irsk˘ mafián a agent FBI
vyﬁazují konkurenci ze hry.

animovan˘/rodinn˘, F,
2015, 95 min., dabing

krimi/drama, USA,
2015, 123 min., titulky

3D so 21. 11. – 14.30 hodin /
140 Kã / 120 Kã dûti do 15 let
2D ne 22. 11. – 14.30 hodin /
115 Kã / 90 Kã dûti do 15 let

Písnû, deníky, povídky
a postﬁehy Filipa Topola.

Fascinující dobrodruÏství
ze svûta pﬁírody.

dokumentární, âR, 101 min. rodinn˘, âR, 2014, 73 min.

Organizovan˘ zloãin po ãesku
a jeho mechanismy.

Nov˘ roãník populárního
festivalu zimních sportÛ.

krimi/thriller, âR,
2015, 100 min.

dokumentární, rÛzné, 2015

so 21. 11. – 19.30 hodin / 110 Kã st 25. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã / 3D ãt 26. 11. – 19.30 hodin / 140 Kã so 28. 11. – 17.00 hodin / 130 Kã
so 28. 11. – 19.30 hodin / 100 Kã
3D pá 27. 11. – 19.30 hodin / 140 Kã ne 29. 11. – 19.30 hodin / 130 Kã
ne 22. 11. – 17.00 hodin / 110 Kã
80 Kã ãlenové FK a studenti

listopad 2015
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Mûstské divadlo / kulturní kavárna KUS

Detektor lÏi odhalí nejen humorná tajemství
Kdesi na ruském panelovém sídlišti žije manželský
pár, jehož zamilovanost už dávno pominula. A teď
má dvojice ještě jeden drobný problém. Boris schoval v alkoholovém opojení jejich našetřené peníze
někam v bytě a následně zapomněl, kde jsou.
Aby se jeho žena Naděžda Petrová dozvěděla, kam
její manžel peníze schoval, pozve domů hypnotizéra, který má od Borise v hypnóze všechno zjistit.
Manžel však v „transu“ sdělí i další tajemství, která před svou ženou do té doby skrýval. Nečekané
zjištění spustí řadu dalších událostí a na scéně se
začnou dít věci.

kterého můžete znát z jeho televizních a filmových
rolí, představení okořenil svým nezaměnitelným
charismatem a Matouš Ruml využívá jako seriózní student a vědec hypnotizér v jedné osobě naplno všechny komické příležitosti, aby diváka od
srdce rozesmál.

Eva Elsnerová se do role prostořeké a temperamentní Naděždy, jejíž pusa se ani na chvíli nezastaví, vložila s velkou energií. Adrian Jastraban,

pondûlí 2. listopadu od 19.30 hodin
Detektor lÏi
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 350 Kã, na místû 390 Kã

Literární veãer s Irenou Douskovou
Moderátor oblíbeného televizního pořadu Petr Vizina si bude v kulturní kavárně KUS povídat se
spisovatelkou Irenou Douskovou, autorkou knihy
Hrdý Budžes, známé i z divadelního zpracování
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli.
V pořadu České televize U zavěšené knihy se diváci
každý týden dozvědí, co se děje ve světě literatury.
Moderátor Petr Vizina ale nechce být jen televizní
postavou, a tak vznikl pořad U zavěšené knihy „Na
cestách“, se kterým vyráží i mimo studio a povídá si

naživo s autory o jejich knihách a aktuálních tématech. Další pořad U zavěšené knihy „Na cestách“
pak bude následovat hned v úterý 1. prosince a jeho hostem bude spisovatelka Iva Pekárková.

stﬁeda 4. listopadu od 18 hodin
U zavû‰ené knihy „Na cestách“
literární veãer
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Poetick˘ galaveãer obohatí J. H. Krchovsk˘
Každoroční slavnostní vyhlášení vítězů recitační
soutěže Poetika letos obohatí hned dva zajímaví
hosté. V Městském divadle totiž vystoupí kromě vybraných vítězů soutěže také básník J. H. Krchovský a slovenská zpěvačka Katarzia.
J. H. Krchovský je slovy učebnic jedním z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu 80. let. Zároveň je jedním z neosobitějších
českých spisovatelů současnosti. Na galavečeru
Poetiky začne autorským čtením a po něm zahraje
8|
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ještě s kapelou Krch-off. Svérázná básnířka, autorka písní a zpěvačka Katarzia bývá přirovnávána
k raperům s kytarou či přímočarým punkovým
písničkářkám.

ãtvrtek 12. listopadu od 18 hodin
Poetika
galaveãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 80 Kã, na místû 120 Kã

Mûstské divadlo

Pohovka s Vûrou Várady a Feng-yın Song
Listopadová talk show Pohovka představí hned dvě
zajímavé dámy. První z nich je publicistka a astroložka Věra Várady, vedle které se posadí zpěvačka
a hlasová pedagožka Feng-yűn Song. Pohovka bude tentokrát bez tradičního moderátora Petra
Vydry, večerem bude provázet sama Věra Várady.

zpěvačku se obzvlášť hodí. Feng-yűn Song usiluje
svou škálou hudebních, pedagogických a kulturních
aktivit o společenskou osvětu od mezikulturního
dialogu, mezilidského porozumění a tolerance až
po tématiku kvality života. Je zastánkyní přírodní
cesty ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Věra Várady se zabývá nejen astrologií, ale i výkladem tarotových karet, výrobou amuletů, numerologií a diagnostikou zdravotního stavu. Profesionální astroložkou je už dvacet let. „Chci lidem
především radit v oblasti osobního rozvoje,“ říká
o sobě. Song je běžné čínské rodové jméno, pro

stﬁeda 18. listopadu od 19 hodin
Vûra Várady a Feng-yın Song
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi na OSV 140 Kã

Svûtáci v podání ochotnického spolku z Rakous
Kulturní a divadelní spolek Jizeran Rakousy si
vás dovoluje pozvat na divadelní zpracování známého díla Zdeňka Podskalského a Vratislava
Blažka – Světáci.
Ve hře doplněné hudbou a zpěvem se představí
Martin Franc, Hynek Matzke, Jakub Sýkora,
Milena Mikezová, Kateřina Brožková, Eliška
Sýkorová, Marta Franzová, Martin Meloun, Jiří
Franz, Bára Franzová a Lída Žďárská. Ochotníci
z Rakous vás potěší oblíbenou komedií, kterou

můžete znát s hvězdným obsazením z televize.
Přijďte si připomenout legendární hlášky a uvolněnou atmosféru lidí, kteří do toho vkládají veškeré nadšení.

pátek 20. listopadu od 19.30 hodin
Svûtáci
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné 90 Kã

Kouzla a ãáry tajemné Prahy pro dûti
Pohádka odehrávající se na Karlově mostě je plná
pověstí, písniček a příběhů, které se hravou formou snaží přiblížit dětem Staré pověsti české a zároveň bohatou historii našeho hlavního města,
jednoho z nejkrásnějších měst celého světa.
Pověst o Libuši, o Karlově mostě, čertovský příběh doktora Fausta, fascinující a dojemný osud
člověkem stvořeného Golema, ale i příběh o mistru Hanušovi. To vše a mnohem více se děti dozvě-

dí přímo od pražské flašinetářky Růženy, jejího
bratra Jozífka a od vodníkovy dcery Ploutvičky.
Pohádka je určená pro děti od čtyř let.

sobota 21. listopadu od 10 hodin
Kouzla a ãáry tajemné Prahy
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã
listopad 2015
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Inflagranti & Josef Vojtek
Elektrické smyčcové trio Inflagranti a doprovodná
kapela přijíždí na podzim do Turnova, jako speciální host vystoupí s hudebnicemi zpěvák kapely
Kabát Josef Vojtek.
Trio Inflagranti tvoří tři krásné a křehké muzikantky, které si na turné přizvaly skutečného
rockera. Hrají crossover hitů z klasiky, rocku i popu
v originálních moderních úpravách pro elektrické
smyčce. „Naše elektrické smyčcové trio jsme založily v roce 2004, abychom si mohly zahrát skladby
nebo písně v úpravách, které máme rádi a které
nás baví hrát,“ říkají o sobě Inflagranti. Trio dovedně překračuje hranice mezi žánry a ve fantas-

mečný hudební zážitek. „Chceme bavit nejen posluchače, ale i samy sebe, a to se s Pepou daří stoprocentně. Je s ním neuvěřitelná legrace a pořád
srší energií,“ řekla pro server mezizenami.cz
houslistka a umělecká vedoucí Inflagranti Markéta Muzikářová.

tické úpravě hrají nejeden slavný hit. Ve spojení
s hlasem rockera Josefa Vojtka čeká diváky výji-

pondûlí 16. listopadu od 20 hodin
Inflagranti & Josef Vojtek
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 370 Kã/340 Kã/310 Kã,
na místû 400 Kã/370 Kã/340 Kã

Nothingham zahraje spolu s hosty na Stﬁelnici
Turnovská kapela Nothingham oslaví příští rok už
dvacet let své existence. Letos na jaře zamíchali muzikanti sestavou a připravili zbrusu nový hudební
materiál v trochu jiném hávu než by se dalo čekat.
Na pomoc při jeho prezentaci si přizvali liberecké
doom metalisty Source of Sadness a novou turnovskou formaci Anarchia, která se rovněž hlásí
k metalovým kořenům. Fanoušky tak podle všeho
čeká skvělá hudba a příjemný zážitek. Nothingham

jsou už přece jen sázkou na jistotu, tak proč si nedopřát trochu tvrdší muziky v blížícím se předvánočním čase.

sobota 21. listopadu od 20 hodin
Nothingham a hosté
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 50 Kã, na místû 100 Kã

Beethovenovy sonáty zahraje Jan ·imandl
Jan Šimandl patří k nejmladším českým klavíristům a jako jediný Evropan byl vybrán na soutěž
Young Artists Piano Competition v americkém Rochesteru. V listopadu vystoupí v rámci Turnovského hudebního večera i v našem Městském divadle.
Pro své interpretační kvality byl Jan Šimandl vybrán na Listinu mladých umělců Nadace Český
hudební fond. Mladý klavírista se účastnil řady
mistrovských kurzů českých i zahraničních pedagogů, vystupoval na Mezinárodním klavírním fes10 |
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tivalu 2011 v New Yorku a úspěšně vystupuje na
koncertech po celé Evropě. V připravovaném večeru zazní slavné Beethoveny sonáty Patetická,
Valdštejnská, Měsíční svit a Appassionata.

stﬁeda 25. listopadu od 19.30 hodin
Jan ·imandl
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

hudební pozvánky

Festival Napﬁíã zve tﬁi zajímavé hudebníky
Myšlenkou „minifestivalu“ NAPŘÍČ je spojit muzikanty, kteří by se třeba na pódiu nikdy nesetkali,
představit nejen turnovským divákům neokoukané, ale o to zajímavější kapely a písničkáře, ale
především přiblížit jim trochu jiné hudební žánry
a originální interprety.
Festival Napříč zahájí vystoupení skupiny XXLive,
která charakterizuje svou hudbu jako „pouliční
akustickej nářez, groove jízdu na dvě španělky
a bednu whiskey a tak trochu hrdelního zpěvu.
Songy o lásce a temnejch zákoutích duše, leopardí skok hořící obručí hudby…“ Druhým vystupujícím bude David Stypka & Bandjeez, což jsou

lika. Jako speciální host se představí Lucie Redlová. Vrcholem festivalu bude znovu obnovená
kapela Dunaj, která vystoupí pod jménem Dunajská vlna, aby zde představila to nejlepší z tvorby
svých členů. Návrat legendy českého alternativního rocku na pódia se odehraje za pomoci čerstvé
posily v podobě bubenice Michaely Antalové.

muzikanti z Frýdku-Místku. Písničky Davida
Stypky se nedají zařadit do jedné hudební škatulky – písněmi prosakuje folk, rock, jazz, místy i elektronika – a získávají si stále větší oblibu u pub-

pátek 27. listopadu od 19 hodin
Napﬁíã
hudební festival
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 80 Kã

Dechová hudba âesk˘ ráj ze V‰enû
Hudbu při tradičním Setkání s dechovkou zajistí
v listopadu Dechová hudba Český ráj ze Všeně.
Přesné založení dechové hudby není známo, prvním známým kapelníkem byl Josef Vocásek z Kacanov. Po jeho smrti převzal taktovku člen souboru Karel Egr z Mladostova. Ten vedl soubor 40 let.
Jeho nástupcem se stal František Adamec z Vyskře. Od roku 1976 držel taktovku pan Josef Adam
z Kacanov, který řídil orchestr až do roku 1984.

Nynější kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od
roku 1985 až dosud. Svým hlasem krášlí kapelu
Markéta Bismilerová a Václav Brož.

nedûle 29. listopadu od 15 hodin
Dechová hudba âesk˘ ráj
Setkání s dechovkou
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 50 Kã

První adventní koncert je tu
Předvánoční čas se přiblížil a s ním i doba tradičních adventních koncertů. První v řadě bude
v kostele sv. Mikuláše koncert Zámeckého saxofonového kvarteta.

Mozarta. Pojďte si připomenout slavné písně G.
Gershwina, J. Ježka, a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších hudebních nástrojů,
kterým je saxofon.

Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením
zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho
let ve známých českých orchestrech. Pod vedením
Josefa Žemličky vznikl projekt, který nabízí klasický i moderní repertoár saxofonového kvarteta.
Nechte se přenést do dob J. S. Bacha nebo W. A.

nedûle 29. listopadu od 15 hodin
Zámecké saxofonové kvarteto
adventní koncert
kostel sv. Mikulá‰e
vstupné v pﬁedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã
listopad 2015
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Vánoãní koncert Orchestru Ladislava Bare‰e
Pro sérii předvánočních koncertů si známý liberecký orchestr připravil speciální program složený
ze známých zahraničních a tuzemských vánočních
písní ve swingových i jiných úpravách, které doplní též řada swingových evergreenů. To vše ve zpívaném i čistě orchestrálním provedení.

v předvánočním shonu a přijďte se příjemně naladit na období začínajícího adventu s porcí poctivé
muziky.

pondûlí 30. listopadu od 19.30 hodin
Orchestr Ladislava Bare‰e
vánoãní koncert
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã, na místû 150 Kã

Orchestr Ladislava Bareše působí na hudební scéně již takřka 70 let, za tu dobu odehrál tisíce vystoupení po celé české republice i v zahraničí, na
kterých získal velmi dobré renomé. Zastavte se

Na „Cestovatelák“ si zajistûte lístky pﬁedem
Zájem o Cestovatelský klub je i v nové sezóně veliký,
což nás velice těší. Všem zájemcům s duší dobrodruhů doporučujeme zajišťovat si vstupenky předem, ať už přes internet, telefonicky nebo přímo na
recepci Kulturního centra Turnov. Kapacitu není
bohužel možné navýšit, proto je jistější přijít už
s lístkem a nespoléhat se, že budou ještě nějaká
volná místa.

povyprávějí o výborných jídlech, exotických chutích a milých lidech. Pozor, Cestovatelký klub
z Thajska se koná výjimečně v Městském divadle!
Trojici dobrodružných výprav uzavře Petr
Schlindenbuch výletem do severního Atlantiku na
druhý největší evropský ostrov, do jedné z nejaktivnějších vulkanických oblastí na světě. Na
Islandu budeme cestovat podél divokých řek přes
horské ledovce, sopečné pustiny, lávové příkrovy
a soustavy sopek.
V listopadu se můžeme těšit hned na tři pořady cestovatelů po různých koutech světa. Prvním z nich
bude přednáška Pavla Svobody nazvaná Ekvádor
– Indiáni pod sopkami. Dva lidé, dva batohy, pět
zemí a sedm měsíců dobrodružství. Taková byla
jeho cesta napříč Jižní Amerikou.
O týden později přijde na řadu pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani
z prostředí severního Thajska. Uvidíte kulturní
a přírodní poklady, skvostné chrámy a cestovatelé

úter˘ 3. listopadu od 18 hodin
Ekvádor – Indiáni pod sopkami
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã
12 |
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úter˘ 10. listopadu od 18 hodin
Taje Thajska – z opiãího mûsta
za královnou kobrou
Mûstské divadlo
vstupné 70 Kã

úter˘ 24. listopadu od 18 hodin
Island
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 70 Kã

KCT informuje

Disko Stﬁelák bude ve stylu Jamese Bonda
Listopadová party na Střelnici bude ve stylu
Jamese Bonda a znovu se můžete těšit na skvělou
zábavu, akční drinky, soutěže a velkoplošnou projekci.

Akční drinky z baru Jamese Bonda, Martini Dry
Coctail a Vesper jsou samozřejmostí. Za mixážní
pult se postaví Zdeněk Vranovský s Dance Party –
budou znít hity, co se hrají a líbí v našich i zahraničních FM rádiích. Pro podrobnější informace
sledujte facebook Disko Střelák.

Začátkem listopadu má v kinech premiéru již čtyřiadvacátý film s Jamesem Bondem. Kdo dorazí
na diskotéku na Střelák se vstupenkou z filmu
Spectre z kina Sféra, bude mít vstupné zcela zdarma. Pro ostatní je cena vstupenky 100 Kč.
Se čtyřiadvacítkou se pak bude pojit soutěž
o zajímavé ceny, které se bude moci zúčastnit právě tolik párů.

pátek 20. listopadu od 21 hodin
Bondovská party
diskotéka
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 100 Kã, s lístkem z kina Sféra z filmu Spectre zdarma

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
pondûlí 2. listopadu 2015 – Detektor lži (Abonentní
divadelní představení) 350,–
úter˘ 3. listopadu 2015 – Ekvádor – Indiáni pod
sopkami (Cestovatelský klub) 70,–
úter˘ 10. listopadu 2015 – Taje Thajska
(Cestovatelský klub) 70,–
ãtvrtek 12. listopadu 2015 – Galavečer Poetika
(Slavnost)
pondûlí 16. listopadu 2015 – Inflagranti & Josef Vojtek
(Koncert) 310,–/340,–/370,–
stﬁeda 18. listopadu 2015 – Pohovka – Song, Várady
(Talkshow) 200,–/seniorská sleva na OSV 140,–
pátek 20. listopadu 2015 – Světáci
(Divadelní představení) 90,–
sobota 21. listopadu 2015 – Nothingham
(Koncert) 50,–
úter˘ 24. listopadu 2015 – Island
(Cestovatelský klub) 70,–

stﬁeda 25. listopadu 2015 – Jan Šimandl
(Turnovský hudební večer) 100,–
pátek 27. listopadu 2015 – Napříč 2015 – komorní
festival napříč žánry (Koncert) 100,–
nedûle 29. listopadu 2015 – Dechová hudba Český ráj
(Nedělní odpolední čaje) 50,–
nedûle 29. listopadu 2015 – Zámecké saxofonové
kvarteto (Adventní koncert)
pondûlí 30. listopadu 2015 – Orchestr L. Bareše
(Koncert) 120,–/150,–
stﬁeda 9. prosince 2015 – Karel Plíhal
(Koncert)

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

Nedostáváte do schránky
Hlasy a ohlasy Turnovska?
Zdarma je mÛÏete získat v recepci Kulturního centra
na Stﬁelnici, v informaãním centru na námûstí âeského ráje,
v Mûstském divadle a v kinû Sféra na Stﬁelnici.
A chcete-li je dostávat domÛ pouze za cenu po‰tovného,
mÛÏete si je objednat. Jak? Osobnû v recepci KC Stﬁelnice,
telefonicky na ãísle 481 322 083 anebo mailem na adrese
romana.kefurtova@kcturnov.cz.
listopad 2015
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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

Inzerci v ãasopise

Zrcadlov˘ sál

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA

Kulturní kavárna KUS

uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

V pﬁípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostﬁednictvím
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz
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Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov
Listopad je měsíc poezie a mnoha novinek!
Knihovna má totiž nové logo, modernizovaný
web, obnovuje činnost Informačního centra pro
mládež (ICM) a v oddělení pro dospělé startuje
čtenářská detektivní soutěž. Jak jistě víte, od 11.
října má knihovna také nového patrona, kterým je
sv. Jeroným. Jeho železobetonová socha stojí v současné době na balkóně hlavní budovy. Pro podrobnější informace navštivte naše internetové stránky
nebo přímo budovu knihovny či její pobočky.
Městská knihovna se opět účastní festivalu Den
poezie. 17. ročník nese podtitul Poezie pod proudem a odehraje se od 9. do 23. listopadu 2015.
pondûlí 9. listopadu; mûstsk˘ park Turnov
Poezie v ulicích
Prezentace vlastní básnické tvorby studentů
SUPŠ Turnov a ZŠ Skálova proběhne v městském
parku. Tato netradiční originální akce dává prostor mladým tvůrcům poezie. V případě nepříznivého počasí se akce koná v prostorách SUPŠ.
úter˘ 10. listopadu od 9.30 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
Pořad výchovy ke čtenářství pro předškoláky
z mateřských škol. Hrátky s říkadly a básničkami
budou doplněny výtvarnou aktivitou.
úter˘ 10. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Jiﬁí Îáãek
Autorský večer s básníkem Jiřím Žáčkem, který se
svými čtenáři oslaví 70. narozeniny. Hudební doprovod Martin Hybler.
10. aÏ 23. listopadu vÏdy od 8 do 12 hodin;
dûtské oddûlení knihovny
Nebe, peklo, ráj aneb hra
na básníky
Pořady o poezii nejen českých básníků určené pro
základní školy. Pořady jsou také věnovány Jiřímu
Žáčkovi v rámci projektu Rok Jiřího Žáčka.

11. a 12. listopadu od 9 do 14 hodin; Mûstské divadlo Turnov
Recitaãní soutûÏ – Poetika
Již 17. ročník recitační soutěže pro milovníky poezie a krásných textů se v roce 2015 koná v celkem
pěti kategoriích od 6 do 25 let. Informace pro soutěžící jsou k dispozici na internetových stránkách
knihovny a kulturního centra, popř. přímo na škole soutěžícího.
stﬁeda 18. listopadu od 14 hodin; penzion pro seniory V˘‰inka
stﬁeda 25. listopadu od 18 hodin; DD Pohoda
Poezie – Dar Ïivota
Komponované pořady slova a hudby pro širokou
veřejnost. Účinkují Eva Kordová (recitace) a František Lamač (hudební doprovod na housle).
pondûlí 23. listopadu od 14 do 18 hodin;
spoleãensk˘ sálek knihovny
Básnû ze ‰uplíku
Volné setkání tvůrců poezie na autorském čtení.

ãtvrtek 26. listopadu od 10 hodin;
dûtské oddûlení knihovny
Autorské besedy s Martinou
Bittnerovou
Kmotra knihovny spisovatelka Martina Bittnerová představí dětem svou novou knihu a další literární díla.
ãtvrtek 26. listopadu od 14 hodin; penzion pro seniory ÎiÏkova
– Klub Aktivní senior
Pﬁedná‰ka nejen pro seniory:
Martina Bittnerová – Lásky
BoÏeny Nûmcové
Uvedení nové knihy spisovatelky Martiny Bittnerové, průvodní slovo autorky, citace textů Eva
Kordová.
ãtvrtek 26. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe:
Martina Bittnerová
– Lásky BoÏeny Nûmcové
Spisovatelka představí svoji poslední knihu, citace textů Eva Kordová.
nedûle 29. listopadu od 9 do 14 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Den pro dûtskou knihu
Devátý ročník propagační akce zaměřený na výchovu ke čtenářství. Určeno pro rodiny s dětmi.
Jako tradičně bude v programu výtvarná dílna,
soutěže, autorská čtení, prodej knih, loutkové pohádky atd. Na akci navazuje rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí Českého ráje.
Nové knihy:
Renata Fučíková – Pravěk a starověk Evropy
James Grady – Poslední dny Kondora
David Lagercrantz – Dívka v pavoučí síti
Jo Nesbø – Krev na sněhu
Jo Nesbø – Policie
Jonáš Ovanul – Kdo si prdnul u dvora
Nic Pizzolatto – Galveston
Green Scum – Nuselskej punk
Magdalena Wagnerová – Příběhy ze staré
židovské Prahy
Vlastimil Vondruška – Oldřich z Chlumu
listopad 2015
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz,
tel.: 739 014 104, 733 565 254

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)
Iveta Kleinová - Perokresby
V listopadu a prosinci v galerii U Zlatého beránka
v Regionálním turistickém informačním centru
na náměstí Českého ráje vystavuje perokresby
z Turnovska paní učitelka a výtvarnice Iveta
Kleinová. Vystaveno bude i několik kovaných
plastik syna Davida, který je absolventem SUPŠ
a VOŠ Turnov.
Vernisáž proběhne v úterý 3. listopadu od 17
hodin. Perokresby slovem i písní doprovodí na
vernisáži Eva Matylda Jiřičková. Výstava potrvá
do konce prosince 2015.
Ohlédnutí za leto‰ní sezónou
O tom, že se turisté v průběhu let naučili využívat
služeb infocenter, není sporu. Na malý počet návštěvníků si ani v letošním roce stěžovat rozhodně
nemůžeme. Hlavní návštěvnická sezóna trvá od
května do září, i když také v období leden–duben
jsme zaznamenali vzestup návštěvnosti oproti roku 2014.
V období květen–září vyhledalo služby Regionálního turistického informačního centra 26 615 tu-
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ristů, což je o téměř 250 více než v roce 2014. Je to
druhá největší návštěvnost za dané období od roku 2008. Pokles návštěvnosti jsme zaznamenali
pouze v měsíci srpnu, což má zřejmě na svědomí
extrémně horké počasí.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.:
481 366 255
Zhodnocení turistické sezóny 2015
v Synagoze Turnov
Letošní sezóna v turnovské synagoze byla opravdu velmi úspěšná. Návštěvnost včetně vzdělávacích akcí, které se uskutečnily i v měsících lednu
a únoru, tedy mimo sezonní otvírací dobu objektu, dosáhla asi 3 000 návštěvníků, což je od roku
2009 zatím nejvíce. Méně návštěvníků přišlo na
prohlídky v rámci Letní prázdninové nabídky, která zahrnuje kromě prohlídky synagogy i návštěvu
židovského hřbitova. Přičítáme to letošnímu velmi horkému létu. V objektu se uskutečnilo celkem
10 koncertů, kdy hlavním tématem byla zcela samozřejmě židovská hudba. Velmi dobrá spolupráce je navázána i s turnovskou ZUŠ a Konzervatoří
Jaroslava Ježka v Praze. Zdejší synagoga svým
prostředím dává studentům možnost zahrát si
v prostředí s dobrou akustikou a zajímavou historií. Dále se zde uskutečnily dvě výstavy a tři besedy. Palestina – svatá země minulost a současnost
přilákala asi 40 návštěvníků.

Kulturní léto na hradû Vald‰tejnû
V letošním roce jsme se pokusili obnovit pouť na
Valdštejně, která se konala 16. května. Zapojili
jsme se do Noci kostelů. Nechyběla koncertní vystoupení Hradeckého komorního tucteta, PeleMele Quintet z Mariánských Lázní a Queente,
souborů složených z profesionálních hudebníků
a zpěváků.
Pro rodiny s dětmi byly čtyři soboty věnovány
skupinám historického šermu. Středy patřily na
hradě romantickým večerním prohlídkám, které
byly obohaceny hudbou. Každý čtvrtek loupeživý
rytíř hradu hledal s dětmi ztracený poklad. Milým
zakončením sezóny byla Hradozámecká noc, která se také konala poprvé a překvapila nás svou návštěvností. V září byl Vadštejn jedním z míst, kde
se konala 19. Mezinárodní noc pro netopýry. Také
jsme v letošním roce využili bývalou kočárovnu
pro uspořádání malých výstav.
Tím pro nás sezóna končí jen částečně, protože
pro vás připravujeme program na svátky vánoční.
Můžete se těšit opět na své oblíbené koncerty
(Musica Fortuna, Cum decore, Provaz, Radek
Rejšek, Skauti) a také na vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna.
Iveta Mečířová,
kastelánka hradu Valdštejn

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
ãtvrtek 5. listopadu, Galerie muzea
Kapr sumec ‰tika – historie
tradiãního chovu ryb a rybolovu
na Turnovsku
Výstava Kapr sumec štika přiblíží návštěvníkům
výsledek výzkumu, který se zabýval tradičním
způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje
a Pojizeří.
Návštěvníci výstavy budou mít možnost se seznámit s pomůckami a náčiním, se kterým pracovali rybáři v závěru 19. století, co všechno používali ve vesnickém prostředí pytláci i jak se způsob
rybolovu v rybničním rybářství vyvíjel od pravěku
po současnost. Výstava zároveň návštěvníkům
představí rybu jako fenomén kulturního dědictví –
například rybu jako součást mytologie a náboženství od pravěku do současnosti, rybu jako motiv
pro výtvarné umění a řemeslo, rybu jako součást
postního jídelníčku, úpravu ryb v tradiční lidové
kuchyni i výrobky z rybích kostí a šupin.
V době konání turnovských vánočních trhů se
mohou zvláště děti těšit na tzv. Kapří stezku, která
je zavede z náměstí Českého ráje Skálovou ulicí
nejen na tuto výstavu, ale také na „rybí dílnu“ do
Kamenářského domu.
Zahájení výstavy se bude konat ve čtvrtek
5. listopadu 2015 v galerii muzea a bude spojeno
s ochutnávkou pokrmů z ryb. Výstava potrvá do
2. ledna 2016.

stﬁeda 18. listopadu od 16.30 hodin, v˘stavní sál
reGenerace, netradiãní propojení
Druhý ročník projektu a výstavy reGenerace bude
dokumentovat vývoj současného šperku v Turnově. Tato výstava má přispět k rozšíření pohledu na
šperk nejen jako na klenot z drahých materiálů,
ale též na šperk s ambicemi stát se uměleckým artefaktem balancujícím na pomezí drobné plastiky.
Pro běžného návštěvníka je však často náročné umět si představit, jak se tato netradiční autorská
díla nosí, proto jsme propojili celou prezentaci
s pracovníky našeho muzea.
Osmnáct autorů si mělo najít v řadách turnovských muzejníků své modely, kteří budou prezentovat jejich práci. Celý tento koncept završíme na
netradiční vernisáži, kde budou šperky před vašimi zraky instalovány do vitrín přímo z těchto modelů. Zároveň bude možno si šperky za přítomnosti autora vyzkoušet a pak už je na každém, zda
má odvahu a není spoután konvencemi.
Novinkou v koncepci výstavy je pozvání hostů.
K okruhu místních autorů přizveme tentokrát
šperkaře působící na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě: Zdenu Laštovičkovou, Libuši Hlubučkovou, Jana Háska,
Janu Makalovou, Bohumilu Vackovou a Zuzanu
Kynčlovou. Návštěvník tak bude mít možnost vnímat různé směry dvou blízkých uměleckých škol.
Výstava potrvá do 17. ledna 2016.

ãtvrtek 26. listopadu, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Betlémy ze sbírky Josefa Václava
Scheybala
Adventní čas návštěvníkům Muzea Českého ráje
zpříjemní výstava betlémů ze sbírky manželů Jany
a Josefa Václava Scheybalových v Kamenářském
domě. Sbírka betlémů manželů Scheybalových
má velký význam pro regionální kulturní historii –
jako ucelený soubor nebyla dosud nikdy prezentována. Obsahuje unikátní betlémové archy z 1. poloviny 19. století, díla rytce P. Bohmanna vydané
pražským vydavatelem W. Hoffmannem, které
patří k nejstarším dosud známým betlémovým archům v Čechách. Vedle toho jsou ve sbírce zastoupeny jednotlivé figury papírových tištěných betlémů tištěné ve vídeňském nakladatelství Richtr.
Kromě tištěných betlémů jsou zastoupeny i betlémy malované na kartonu z oblasti severovýchodních Čech. Výstava betlémů potrvá do 2. února.

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

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Otevírací doba Dlaskova statku:
listopad ZAV¤ENO
listopad 2015
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pátek 20. listopadu od 10 hodin
Podpora dûtské tvoﬁivosti
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Tvořivá hra je dětem vlastní. Jak ji nerušit,
ale podpořit. Cena za akci 30 Kč

pondûlí 2. listopadu od 10 hodin
Krásná maminka – kadeﬁnice
Máte slabé a poškozené vlasy? Nyní už nemusíte
řešit problém slabých, lámavých nebo krepatých
vlasů ostříháním. Jde o velmi účinné hydratační
ošetření vlasů, které se jmenuje keratinová kůra.
Ukázka v CPR Náruč.
stﬁeda 4. listopadu 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.
stﬁeda 4. listopadu, 10 hodin
V˘voj ﬁeãi
Beseda s logopedkou Helenou Vackovou. Předřečové období, vývoj řeči, rozvoj slovní zásoby. Co
dělat, když má dítě opožděný vývoj řeči, patlavost,
koktavost…
stﬁeda 4. listopadu, 18 hodin
Kde se tvoﬁí i boﬁí sebevûdomí dûtí
Lektor rodičovské komunikace Zdeněk Okleštěk
připravil přednášku na téma Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí. Přijďte si poslechnout a společně
objevit, jak můžeme nechat růst sebevědomí a sebedůvěru dětí podporovat. Přihlášky předem.
Cena za akci 30 Kč
pondûlí 9. listopadu od 10 hodin
Trénink pamûti
Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme,
přestáváme existovat, naše minulost je vymazána…
úter˘ 10. listopadu od 16 hodin
Voln˘ ãas dûtí
Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Janou
Leitnerovou. Jaké hračky volit s ohledem na věk,
kdy začít s koníčky, povinnosti versus zábava, kolik potřebují děti volnosti… Cena za akci 30 Kč
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úter˘ 24. listopadu od 17 do 20 hodin
Kurz v˘roby ‰perkÛ a ozdob
háãkovan˘ch z drátkÛ (zaãáteãníci)
Na kurzu se naučíte základům háčkování z drátku
s korálky. Vyrobíte si náhrdelník a
náušnice, které si odnesete domů. Cena 250 Kč.
stﬁeda 11. listopadu, 17 hodin
Martinská svût˘lka
Od 16 hodin si můžete v Náruči vyrobit vlastní
lampion. Lampionový průvod po stopách sv.
Martina v 17 hodin. Zjeví se i letos cestou k pokladu bílý kůň?
stﬁeda 11. listopadu od 18 hodin
stﬁeda 18. listopadu od 18 hodin
Jak zvládat emoce dûtí
Kurz s lektorem rodičovské komunikace Zdeňkem Oklešťkem. Přihlášky předem.
pátek 13. listopadu od 8.30 hodin
Screening v˘vojov˘ch vad
Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hoetzelovou. Pouze na objednání na tel. 775 964 314
nebo v kanceláři CPR Náruč. Cena za akci 50 Kč
stﬁeda 18. listopadu od 10 hodin
Manipulace s miminky
Beseda s Mgr. Martinou Peukerovou. Správná
manipulace s miminkem je nesmírně důležitá
z mnoha důvodů. Nošení, zvedání, otáčení a přebalování jsou manipulační techniky, které dítěti
nabízíme v průběhu celého dne, a tím velmi výrazně ovlivňujeme jeho vývoj.
ãtvrtek 19. listopadu 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.

ãtvrtek 26. listopadu od 9 do 11.30 hodin
V˘roba adventních vûncÛ
Tvořivá dílna, výroba tradičních i netradičních adventních věnců a jiných dekorací.
pátek 27. listopadu od 16 hodin
Adventní spirála
Tradiční otevření krásného a tajemného adventního času s Hankou Hajnovou.

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
od 1. listopadu do 31. prosince 2015
Jsoucno – obrazy
Anety Konopáãové
Narodila se 6. února 1994 v Turnově a zde také žije. Většinu času tráví v Hradci Králové, kde studuje na Univerzitě HK obor aplikovaná matematika;
ve volném čase kreslí a maluje. Nejdříve se věnovala kresbám, zejména tužkou, kde se nechávala
inspirovat okolním světem. Její kresby zachycovaly portréty zaměřené na výrazy obličeje. Časem začala zkoušet nová témata a nové techniky (Dry
Brush). Později se přeorientovala na malbu akrylem či olejomalbu.

ohlasy / inzerce

Îlutá ponorka Turnov
Stﬁedisko pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe
www.zlutaponorka.turnov.cz, 481 311 364, 722 642 287
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 zvládnout s běžnými
kočárky. Od 16 hodin si mohou zájemci v Ponorce
vyrobit lampion, zakoupit teplé nápoje i drobné
občerstvení.
sobota 7. listopadu a sobota 28. listopadu vÏdy od 8 do 16 hodin
Vytvoﬁ si svého andûla
Dvoudenní kurz keramiky

Kurz pro děti i dospělé vede zkušená lektorka
Dana Kupkárová. První sobotu se modeluje, druhá je věnována malování a glazování. Cena za oba
dny: 800 Kč dospělý, 500 Kč děti do 18 let (v ceně
odborná pomoc, materiál a pomůcky, vypálení
a glazury). Přihlašování online na stránkách Žluté
ponorky. Kapacita pouze 10 osob, tak neváhejte.
Kurz probíhá vždy v keramické dílně na ZŠ Žižkova Turnov.

Vítáme pro nadšence všeho věku. Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.
pátek 4. prosince od 16 hodin, sál v pﬁízemí
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s čertem a Mikulášem pro děti od 4
do 8 let. Rezervace místa je nutná, kapacita omezena.

úter˘ 24. listopadu od 14 do 18 hodin; v˘tvarná dílna v pﬁízemí
Îluté ponorky
FrotáÏ 100 x jinak
Výtvarná dílna pro veřejnost. Přijďte si k nám pohrát s technikou frotáže. Kouzlo rozmanitých
struktur vás určitě osloví. Stanete se sběrateli
a budete na svět koukat novýma očima. Co všechno se s frotáží dá dělat, si společně vyzkoušíme.

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

▼▼▼

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.

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

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.
listopad 2015

|

| 19

20 |

| listopad

2015

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2015

Hejtman Martin PÛta
zavítá do Turnova
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 navštíví, v rámci
svých pravidelných návštěv měst a obcí Libereckého kraje, i Turnov hejtman Libereckého
kraje Martin Půta.
Nenechá si ujít návštěvu vedení města, místní
firmy a významné organizace. Na konci dne se
setká také s občany města. Setkání proběhne ve
velkém sále Kulturního centra Střelnice od 16.30
hodin. Podrobné informace sledujte na našich webových stránkách.

Stadion Ludvíka Ko‰ka zve
na zimní radovánky
Nově otevřený zimní stadion v ulici Vojtěcha Maška zve návštěvníky k veřejnému bruslení.
„Ledová plocha o rozměrech 59 x 26 metrů s kapacitou 350 osob nabízí skvělé podmínky pro
bruslení,“ říká manažer Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Tomáš Špinka. Milovníky tohoto zimního sportu určitě potěší i příznivé ceny. Dospělí bruslí 90 minut za 30 korun,
děti o deset korun méně. Pronajmout led si zájemci mohou i pro sebe, zde se cena pohybuje od

1 000 do 1 700 korun v závislosti na denní době
a dnu v týdnu.
Podrobné informace o akcích, rozpisech ledu a aktualitách naleznete na www.maskova-zahrada.cz
nebo na www.facebook.com/maskova.zahrada
Milovníci letních radovánek si ještě musí chvíli
počkat. Koupaliště je v plánu otevřít v květnu
2016.

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 správy majetku, odbor rozvoje mûsta, Radek Dra‰nar, Libereck˘ kraj, Technické sluÏby Turnov, s. r. o., BusLine, a. s., Mûstská sportovní Turnov, s. r. o.
listopad 2015
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Tﬁídenní setkání ãesk˘ch a sask˘ch dûtí
v Turnovû pﬁineslo mnoho spoleãn˘ch záÏitkÛ
Ve dnech od 23. do 25. září 2015 hostil Turnov ve
Žluté ponorce saskou skupinu 25 dětí s doprovodem z Ottendorf-Okrilly. Za českou stranu se setkání účastnili žáci ze ZŠ Žižkova za pedagogického dohledu a tlumočení pedagogů Kutkové
a Falkenbergové.
Po zkušenostech z loňského projektu organizátoři
ze Žluté ponorky zvolili na zahájení setkání integrační hry vhodné pro věk dětí 10–12 let. Tomáš
Zakouřil připravil 1,5 hodinový program, kterým
rozvíjel především jazykové a sociální dovednosti.
Vítězové soutěží si navíc mohli odnést sladkou odměnu. Pak už následovaly oblíbené dílny, na kterých přivítala všechny účastníky místostarostka
Turnova Jana Svobodová.
Mineralogická dílna s Ing. Cuchým a Dominikem Koškem přinesla výsledek účastníkům v podobě vybroušeného kamene. Ne každému se to
dobře dařilo, proto lektoři pomáhali a vysvětlovali. Asi nejvíce „chutnala“ technická dílna s Pavlem
Jirmanem, při které si děti samy vyráběly a snědly
smetanovou, různě ochucenou zmrzlinu, zároveň
měřily teplotu a sledovaly proces tuhnutí. Ani přírodovědná dílna v zájmu dětí nezaostávala. Hana

Kačírková tentokrát přinesla i vycpané ptáky a na
počítači pouštěla různé zvuky zvířat. Děti si vytvářely odlitky stop zvířat, které si pak odnášely s sebou domů.
Druhý den si české a saské děti zasportovaly
pod dohledem Tomáše Špinky v hale TJ Turnov
a po obědě v bývalé Obchodní akademii a hotelové škole Turnov odjely do Liberce do IQ Landie.
Toto science centrum jim poskytlo mnoho zážitků
a to nejen z techniky, biologie a přírodovědy.
Zejména však dospělý doprovod chválil zařazení
návštěvy centra do programu. Večerní procházka

po Turnovu ukázala saským dětem především
Kulturní centrum Střelnice, dostavbu rekreačního areálu v Maškově zahradě, známý židovský
hřbitov a náměstí Českého ráje. Následně měly
děti volný program ve Žluté ponorce, aby si po náročných dnech odpočinuly.
Poslední den se děti rozdělily na dvě skupiny
a střídavě si vyslechly zajímavý výklad PhDr. Jana
Prostředníka z turnovského muzea o osídlení Českého ráje a dalších zajímavostech z naší regionální prehistorie. Díky překladu Marty Maschke
z Ottendorf-Okrilly byly informace srozumitelné
i saským účastníkům. Jako druhý program byla
zvolena návštěva galerie Granát s ukázkou tvorby
šperků.
Projekt Malí přírodovědci bez hranic podpořil
Fond česko německé budoucnosti částkou 80 tisíc
Kč pro oba partnery a spolufinancovalo jej Město
Turnov a Ottendorf-Okrilla. Akce navázala na loňský česko-saský přeshraniční projekt Společná
cesta k přírodním vědám. Avšak tímto setkáním
spolupráce nekončí, již nyní německá strana plánuje na příští rok další setkání, tentokrát na německé půdě.
Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

MÛÏete uplatnit pﬁipomínky k zadání zmûny
ã. 1 Územního plánu Turnov
Zastupitelstvo města Turnov usnesením č.
254/2015 ze dne 25. 6. 2015 schválilo podnět k pořízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov.
Smyslem změny územního plánu není změna
koncepce uspořádání území a vymezování nových
zastavitelných ploch, ale především se bude jednat o drobné a formální úpravy územního plánu
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(např. úprava podmínek funkčního využití a prostorového uspořádání některých ploch aj.).
Připomínky lze uplatnit do 11. listopadu 2015
písemně na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje
města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.turnov.cz – město – územní plány, rozvoj a MPZ – územní plán Turnov.
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Zmûny v pytlovém sbûru tﬁídûn˘ch odpadÛ
od 1. ledna 2016
Na základě rozhodnutí zastupitelů města dochází
od 1. 1. 2016 ke změnám v pytlovém sběru tříděných odpadů. Hlavní změnou v systému pytlového
sběru je skutečnost, že pytle již nebudou sváženy od
domů, ale budou stanovena dvě sběrná místa.
Prvním sběrným místem bude sběrný dvůr Vesecko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora.
březen – říjen
po–pá 9.00–17.00 hodin
so
9.00–12.00 hodin
listopad – únor
po–pá 9.00–16.00 hodin
so
9.00–12.00 hodin
Po provozní době bude možné pytle s tříděnými
odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do
sběrného dvora.
Druhým sběrným místem bude kontejner před
sídlem Technických služeb Turnov s. r. o. v Sobotecké ulici. Kontejner bude volně přístupný 24 hodin denně. Obě sběrná místa budou monitorována
kamerou.
Systém třídění a označování pytlů zůstává stejný. Třídíme plasty, papír, nápojový karton a kovy.
Jednou měsíčně bude na internetu zveřejněno
množství vyseparovaných odpadů a výše slevy
u jednotlivých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se zvýší
na trojnásobek stávajících odměn a bude tedy následující:
za každý započtený kilogram
Plasty
4,50 Kč
Papír
1,50 Kč
Nápojové kartony 4,50 Kč
Směsné kovy
4,50 Kč
Dal‰í podrobnosti a podmínky
• U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství
v jednom plastovém pytli cca 10 kg.
• Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr
Vesecko, může být v pytli, nebo také jen svázán
a rovněž viditelně označen čárovým kódem.
• Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do
úlevy.
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu.
• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50 % sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi.
• Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude
možné ověřit telefonicky nebo e-mailem na finančním odboru (pí. Salačová – 481 366 214,
z.salacova@mu.turnov.cz; sl. Hozdecká – 481
366 209, p.hozdecka@mu.turnov.cz) vždy od
1. ledna následujícího roku.
• Osvědčilo se přelepovat čárový kód průhlednou
lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového
kódu nebo zničení při manipulaci.

• V tomto období budou za odpady vytříděné v listopadu a prosinci poskytnuty původní úlevy.
Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a odvezené na výše uvedená sběrná místa bude poskytována nová
výše úlevy (trojnásobek současné výše).
V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí – Ing. Sedláková, pí. Košková –
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz,
r.koskova@mu.turnov.cz
Poslední termíny pytlového sběru v tomto roce,
kdy budou pytle s tříděným odpadem svezeny od
domů, jsou 4. listopadu 2015 a 2. prosince 2015.
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Svoz biopopelnic probûhne
naposledy v listopadu
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
připomíná občanům, že svoz biopopelnic proběhne naposledy v letošním roce 12. listopadu a 26.
listopadu. Další svozy budou stanoveny příští rok.

Kompostárna funguje
naposledy v listopadu
Občané mohou kompostárnu na Malém Rohozci
využít naposledy v listopadu. Ve dnech pondělí,
středa a pátek od 13.00 do 16.00 a v sobotu od
9.00 do 12.00 hodin. V novém roce bude opět
otevřena od března.

Harmonogram poskytování úlev v období od
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016:
• Vytříděné odpady se budou v tomto časovém intervalu sčítat a následně při platbě za rok 2017 budou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby
od 1. 1. 2017).
listopad 2015
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V˘mûna prÛkazÛ OZP
Úřad práce ČR informuje občany, že jen dva měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za
nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.
2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP
má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.

Setkání se starostou
na Dalimûﬁicích
Starosta města Tomáš Hocke zve na setkání s občany, které se uskuteční v lokalitě Daliměřice.
Setkání se uskuteční ve středu 11. listopadu
2015, od 17.00 hodin. Místem setkání bude hasičárna na Daliměřicích. Přijďte podiskutovat
o problémech, které vás trápí a dozvědět se novinky z radnice.

Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12.
2015.
Pro účely vydávání nového průkazu OZP je třeba doložit:
• stávající průkaz OZP
• aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45 mm)
• občanský průkaz
Před samotnou výměnou průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů
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Zdroj: Odbor sociálních věcí

Pomozte zlep‰it
prostﬁedí ‰kolních
toalet Z· Skálova

Mûstské policii
v Turnovû novû
pomáhá policejní pes

Už vloni se škola ZŠ Skálova zúčastnila soutěže
Domestos pro školy a nevedla si vůbec špatně!
Získala produkty firmy Domestos na celý školní rok zdarma.
I letos se budou žáci, rodiče i zaměstnanci školy
snažit o vysněnou rekonstrukci školních toalet.
A pomoci může každý z vás!
Koordinátorka soutěže na škole, paní učitelka
Jágrová, vysvětluje, jak podpořit naši školu:
„Veřejnost nás může podpořit dvěma způsoby:
První možností je hlas kliknutím na naši aktivitu,
kterou umístíme na stránky školy a na stránku
školy ZŠ Skálova na sociální síti Facebook, druhá
možnost podpory je nákup výrobku firmy DOMESTOS, kdy se účtenka zakoupeného výrobku
nahraje přímo na stránkách soutěže.“
Každý, kdo by nám chtěl pomoci, se musí zaregistrovat na stránkách www.domestosproskoly.cz
a hlasovat pro každou naši aktivitu, kterou uvidí
na uvedených stránkách.
Děkujeme, že nám pomůžete splnit naše přání!

Od září letošního roku strážníkům turnovské
městské policie pomáhá při jejich práci policejní pes.
„Psí posilu v našem týmu velice vítáme, protože
většina agresivních lidí má před psem respekt,“ říká Luboš Trucka, velitel Městské policie v Turnově. Pes dokáže na pachatele nejen číhat a vystrašit
ho, ale i zaútočit. „Rozhodně to není typ k pohlazení,“ sdělil s úsměvem Trucka. Služební policejní
pes bude používán do budoucna i pro vyhledávání
osob, nejen jako donucovací prostředek. Jedná se
o rasu čistokrevného belgického ovčáka tzv.
Maliňák a jmenuje se Dar.

Jana Pekařová
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OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí klienti podat žádost
o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může
ÚP ČR klientům průkaz v nové podobě vydat.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1.
1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí,
aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na přepážce.
Upozorňujeme proto klienty, aby nenechávali
vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku.
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Organizaãní zmûny v autobusové dopravû
Od 1. listopadu 2015 dojde k organizačním změnám vybraných linek autobusové dopravy v Turnově.

Autobusy se již po tomto datu nebudou otáčet
na nezpevněné ploše za Penny marketem
linka 675302 bude nově jezdit u Karla IV. ulicí
Zborovskou nahoru, Terronskou vlevo, dolů Čapkovou a obslouží autobusovou zastávku přiléhající ZŠ Žižkova.

MHD
linka 675301 obslouží původní zastávku Maškova zahrada, která se bude nově jmenovat Turnov, Sobotecká
linka 675302, 675322 obslouží zastávku
Turnov Sobotecká i novou zastávku v areálu,
která se bude nově jmenovat Turnov, Maškova zahrada

Turnovské divadlo
má nov˘ kabát
Začátkem října letošního roku byla dokončena
oprava fasády na původní historické části Městského divadla v Turnově.

Pﬁímûstská doprava
Obousměrně budou obsluhovány nové zastávky uvnitř areálu Turnov, Maškova zahrada
Jízdní řády naleznete na www.idos.cz
Odbor dopravy

Projekt zpracovala Ing. arch. Nikola Netušilová, rodačka z Turnova, působící v Praze a realizaci
prováděla firma DKK Stav s. r. o. z Liberce. Celkové náklady jsou vyčísleny na 731 tisíc korun
a část nákladů je hrazena z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón.
„Záměrem bylo se co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu divadla dle dochovaných fotografií
a zároveň navázat na již dříve opravenou dvorní
část,“ říká Ladislav Osička z odboru správy majetku.
Také doplnil, že realizace byla ztížena tím, že
musela proběhnout bez omezení provozu v Petrnouškově ulici. Stavební firma tento úkol zvládla,
a díky také patří sousedům a projíždějícím řidičům za jejich trpělivost a pochopení. „Ve výhledu
je také oprava zbývající části fasády a hlavně úprava prostoru před divadlem,“ dodal Osička.

žek ZŠ Žižkova pod vedením Jany Kepkové. Žáci
se představí coby adventní postavy a budou dětem
rozdávat drobnou nadílku. Těšit se také můžete
na skřítka Turnováčka.
Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou knihu v Městské knihovně Antonína Marka vTurnově od
9.00 do 14.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

BlíÏí se adventní ãas
I letos bude na první adventní neděli rozsvícen
vánoční strom.
K samotnému okamžiku, který bude spojený
s doprovodným programem, dojde v neděli 29. listopadu 2015 od 16.30 hodin. Tradičně na náměstí
Českého ráje v Turnově. Odpolednem bude provázet paní Eva Kordová. Vystoupí dramatický kroulistopad 2015
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Turnovské radniãní listy
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

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí
na ÎiÏkovce
Základní škola Turnov, Žižkova 518,
511 01 Turnov, www.zsturnov.cz
tel.: 481 325 610, e-mail: skola@zsturnov.cz
• PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY :
Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu
čtvrtek 26. listopadu 2015 od 16.00 hodin.
• PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:
Den otevřených dveří
čtvrtek 5. listopadu 2015 od 15.00 hodin.
• PRO VEŘEJNOST:
Den otevřených dveří
čtvrtek 5. listopadu 2015 od 10.00 do 17.00 hodin

Díky Kotlíkov˘m
dotacím bude moÏné
získat nov˘ kotel
Koncem roku 2015 bude vyhlášen program na
Kotlíkové dotace.
Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší
z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji. Finanční
podpora se týká výměny kotlů na pevná paliva
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s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel i instalaci solárně – termických soustav či „mikro“
energetických opatření.
Výše dotace se pohybuje až do 80%.
Bližší informace k podmínkám programu a aktuality naleznete na webových stránkách Libereckého kraje na http://regionalni-rozvoj.krajlbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.

Skuteãnû zdravá ‰kola
Informačně vzdělávací seminář se koná 18. listopadu 2015, 9.30–11.30 hodin, budova OAHŠ
Zborovská 519 Turnov, přízemí (boční vchod
od parkoviště)
Přidejte se do sítě Skutečně zdravých škol, které
usilují o zlepšování kultury stravování a výživy na
školách. Skutečně zdravá škola je komplexní program aktivit a hodnocení, který vám pomůže vytvořit chutné a zdravé školní stravování, obohatit
vzdělávací program o praktické aktivity pro vaše
žáky a propojit se s místní komunitou.
Seminář vám představí:
– základní pravidla fungování Programu Skutečně zdravá škola
– jak se do programu zapojit
– jak co nejlépe využívat pomůcky a návody při
naplňování kritérií

Program semináře:
9.30–10.00 hodin
Karolina Kallmünzerová: Základní pravidla fungování
programu Skutečně zdravá škola
.
10.00–10.30 hodin
Margit Slimáková: Zdravá výživa dětí – jak strava
ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je
zdravá výživa.
10.30–10.45 hodin
Tomáš Václavík: Food for Life – inspirace SZŠ –
představení britského programu, představení metodiky Jedeme na farmu – jak naplánovat a realizovat úspěšnou spolupráci s místní farmou.
10.45–11.00 hodin
Dana Václavíková: Školní zahrada – jak vytvořit
skutečně zdravou školní zahradu a využít ji pro
vzdělávání o jídle.
11.00–11.30 hodin
Otázky a odpovědi, diskuse .

ãtvrtek 26. listopadu 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
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