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Vážení čtenáři,
dlouho to vypadalo, že léto neskončí. Ještě před

několika dny jsme se potili jako uprostřed prázd-
nin a nejen Maškova zahrada byla plná lidí. Ale
nakonec, zdá se, dostalo počasí přeci jen rozum
a podzim se přihlásil o svůj čas. Alespoň letos ješ-
tě ano. 

S koncem léta se většina z nás vrací zpět do prá-
ce a do škol. Konec cestování, konec objevování
cizích krajů. Tedy, jak se to vezme, ale ono to
nemusí být tak fatální... Chutě a vůně ciziny vám
sice zprostředkujeme asi jen stěží, ale viditelné
krásy a zajímavosti vám dovedeme ukázat i odtud!
Jak už bylo několikrát řečeno, letos vám totiž
Kulturní centrum Turnov nabízí stále oblíbenější
Cestovatelský klub jako abonentní řadu. Celkem
16 (!) cestovatelských přednášek a besed vás bě-
hem sezóny zavede do celého světa a s abonentní
vstupenkou budete mít nejen levnější vstupné, ale
zároveň i své jisté místo v sále kina Sféra. V říjnu

začínáme a abonentky jsou stále ještě k mání.
Ptejte se po nich na recepci KC Střelnice.

A ještě jednu novinku pro vás máme – Kavá-
renský kvíz. Jednoduchou vědomostní soutěž,
která slibuje především legraci a možná i trochu
adrenalinu, ale také zajímavé ceny v podobě vstu-
penek na akce Kulturního centra a další atraktivní
bonusy. Jednou za měsíc se můžeme potkat v ka-
várně a restauraci KUS na Střelnici a tam si po-
měřit své znalosti. Schválně, co dokážeme bez po-
moci chytrých telefonů a internetu! Detaily uvnitř
časopisu. 

Zkraje října nás čeká ještě jedna akce, při níž lze
zkombinovat obě výše jmenované aktivity, totiž
krajské volby. Všichni vyrazíme na cestu do voleb-
ních místností a tam se pokusíme vyřešit jeden
malý kvíz. Držím nám všem palce, ať tahle cesta
stojí za to a ať na jejím konci najdeme správné ře-
šení pro náš kraj. 

David Pešek

Kvíz o cestování

úvodní slovo
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kulturní pfiehled
sobota 1. fiíjna 

14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 3D
animovaný/komedie 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Neon Demon
thriller/horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Deepwater Horizon:
Mofie v plamenech 3D
akční/drama 150,–

nedûle 2. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2D
animovaný/komedie 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Deepwater Horizon:
Mofie v plamenech 2D
akční/drama 120,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro pokroãilé
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.30 – KINO SFÉRA
Neon Demon
thriller/horor 120,–

úter˘ 4. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
James White
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

stfieda 5. fiíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Jordánsko – království skalních
chrámÛ a Mrtvého mofie
Cestovatelský klub 90,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Partiãka
improvizační show 430,–

ãtvrtek 6. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak se zbavit nevûsty
Kino nejen pro seniory 60,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro zaãáteãníky
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz KUSu

vstupné zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
BoÏská Florence
životopisný/komedie 120,–

pátek 7. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Anthropoid
historický/thriller 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Královny
volné divadelní představení

v předprodeji 80,–/na místě 100,–

20.00 – KAVÁRNA KUS
P.T.N.S.K.M.D.â.
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné

sobota 8. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Já, kocour
komedie/rodinný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
BoÏská Florence
životopisný/komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Anthropoid
historický/thriller 120,–

20.00 – KC ST¤ELNICE
Tûla
koncert, předkapela Soundfall
v předprodeji 100,–/na místě 150,–

nedûle 9. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Já, kocour
komedie/rodinný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Anthropoid
historický/thriller 120,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro pokroãilé
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.30 – KINO SFÉRA
Zlodûji zelen˘ch koní
drama 120,–

úter˘ 11. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Tohle je ná‰ svût
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

stfieda 12. fiíjna
19.30 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Václav Uhlífi – varhanní recitál
Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

ãtvrtek 13. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak se zbavit nevûsty
Kino nejen pro seniory 60,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro zaãáteãníky
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Romeo a Julie
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 380,–/na místě 420,–

19.30 – KINO SFÉRA
Dívka ve vlaku
mysteriózní/thriller 120,–

pátek 14. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie 120,–

sobota 15. fiíjna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Trampoty ãertíka Culínka
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!

v předprodeji i na místě 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
Obr Dobr 2D
rodinný/fantasy 120,–

16.00 – HASIâÁRNA
Posezení pfii dechovce

50,–

17.00 – KINO SFÉRA
Dívka ve vlaku
mysteriózní/thriller 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Inferno
mysteriózní/thriller 120,–Kavárna KUS roz‰ifiuje svou nabídku o kavárensk˘ kvíz.
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kulturní pfiehled
nedûle 16. fiíjna

14.30 – KINO SFÉRA
Obr Dobr 2D
rodinný/fantasy 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Inferno
mysteriózní/thriller 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie 120,–

úter˘ 18. fiíjna
17.00 a 20.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Smolíkovi
abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 420,–/na místě 460,–

19.30 – KINO SFÉRA
Str˘ãek Búnmí
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

stfieda 19. fiíjna
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro zaãáteãníky
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.00 – KAVÁRNA KUS
Karel HvíÏìala
O literatuře vstup zdarma

ãtvrtek 20. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají na zázrak
Kino nejen pro seniory 60,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání mûstského
zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Instalatér z Tuchlovic
komedie 120,–

pátek 21. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Jack Reacher: Nevracej se
akční/krimi 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Strakonick˘ dudák
volné divadelní představení

v předprodeji 80,–/na místě 100,–

sobota 22. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Kubo a kouzeln˘ meã 3D
animovaný/fantasy 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Instalatér z Tuchlovic
komedie 120,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro pokroãilé
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.30 – KINO SFÉRA
Zilionáfii
akční/komedie 120,–

nedûle 23. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Kubo a kouzeln˘ meã 2D
animovaný/fantasy 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Zilionáfii
akční/komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Jack Reacher: Nevracej se
akční/krimi 120,–

pondûlí 24. fiíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Muzikál: O ·ípkové RÛÏence
představení pro školy + veřejnost

vyprodáno

úter˘ 25. fiíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Petr Vydra a Václav Vydra
Pohovka 200,–/senioři 140,–

19.30 – KINO SFÉRA
Roura
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

stfieda 26. fiíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Barma – zemû BuddhÛ
Cestovatelský klub 90,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro zaãáteãníky
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

ãtvrtek 27. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Jak básníci ãekají na zázrak
Kino nejen pro seniory 60,–

19.30 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama 120,–

pátek 28. fiíjna
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
V˘roãí zaloÏení republiky
Jak se co dělá

vstup zdarma, rezervace nutná

19.30 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
komedie/romantický 120,–

sobota 29. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
LichoÏrouti
animovaný/rodinný 120,–

16.00 – HASIâÁRNA
Posezení pfii dechovce

50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Zlodûji zelen˘ch koní
drama 120,–

nedûle 30. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
LichoÏrouti
animovaný/rodinný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
komedie/drama 120,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro pokroãilé
1650,– celý kurz/300,– jednotlivě za pár

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
VideopÛjãovna
travesti show
v předprodeji 280,–/na místě 300,–

19.30 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama 120,–

úter˘ 1. listopadu
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
PraÏsk˘ komorní balet
volné divadelní představení
v předprodeji 220,–/na místě 290,–Náhradní pfiedstavení Smolíkovi se koná v úter˘ 18. fiíjna.
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Kino Sféra

so 8. 10. – 14.30 / 120 Kã
ne 9. 10. – 14.30 / 120 Kã

komedie/rodinn˘, USA,
2016, 87 min., dabing

Já, kocour

O tom, co se mÛÏe stát
‰patn˘m tatínkÛm.

ãt 6. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 8. 10. – 17.00 / 120 Kã

Ïivotopisn˘/komedie, USA/VB,
2016, 110 min., 12+, titulky

BoÏská
Florence

Pfiíbûh nenadané,
ale bohaté zpûvaãky.

út 4. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, USA, 2015,
85 min., 15+, titulky

James
White

Lehkomysln˘ dvacátník je donucen
postavit se Ïivotu.

ãt 6. 10. – 10.00/ 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 13. 10. – 10.00 / 60 Kã 
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2016, 
89 min.

Jak se zbavit
nevûsty

âeská komedie s D. Matáskem
a V. Îilkovou.

út 11. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, USA,
2016, 119 min., titulky

Tohle
je ná‰ svût

Zásady volnomy‰lenkáfiské rodiny
vystavené na‰emu svûtu.

ãt 13. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 15. 10. – 17.00 / 120 Kã

mysteriózní/thriller, USA,
2016, 112 min., 15+, titulky

Dívka
ve vlaku

Staãí pouhá minuta
a v‰e je úplnû jinak.

pá 14. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 16. 10. – 19.30 / 120 Kã

komedie, âR, 2016,
100 min.

Bezva Ïenská
na krku

Hrobník, co s „Ïenskejma
definitivnû skonãil“. 

FK

2D 15. 10. – 14.30 / 120 Kã
2D 16. 10. – 14.30 / 120 Kã

rodinn˘/fantasy, VB/USA,
2016, 117 min., dabing

Obr Dobr

SpiebergÛv pfiíbûh mladé
dívky a laskavého obra.

so 15. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 16. 10. – 17.00 / 120 Kã

mysteriózní/thriller, USA,
2016, 122 min., titulky

Inferno

Záhada Dantova pekla
v podle knihy Dana Browna.

FK

FK

ne 9. 10. – 19.30 / 120 Kã 
so 29. 10. – 19.30 / 120 Kã

drama, âR, 2016,
90 min., 12+

Zlodûji
zelen˘ch koní

Pfii nelegálním kopání
vltavínÛ jde o Ïivot.

pá 7. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 8. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 9. 10. – 17.00 / 120 Kã

historick˘/thriller, VB/âR, 2016, 121 min., 12+, titulky

Anthropoid

Tajná operace a atentát na R. Heidricha.
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Kino Sféra

út 18. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti ãlenové FK

drama/fantasy, TH/VB,
2010, 114 min., titulky

Str˘ãek
Búnmí

Pfiítomnost není jedinou realitou
a minulé Ïivoty se hlásí.

ãt 20. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 27. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2016,
120 min.

Jak básníci
ãekají na zázrak

Dal‰í díl úspû‰né filmové série.

FK

FK

so 22. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 23. 10. – 17.00 / 120 Kã

akãní/komedie, USA, 2016,
94 min., 12+, titulky

Zilionáfii

Jedna z nejvût‰ích loupeÏí
v dûjinách USA.

pá 21. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 23. 10. – 19.30 / 120 Kã

akãní/krimi, USA, 2016,
15+, titulky

Jack Reacher:
Nevracej se

Vojensk˘ vy‰etfiovatel
chce oãistit své jméno.

pá 28. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 30. 10. – 17.00 / 120 Kã

komedie/romantick˘, USA,
2016, 123 min., dabing, 15+

Dítû Bridget
Jonesové

Utrpení nejvût‰í smolafiky
v dûjinách je‰tû neskonãilo.

so 29. 10. – 14.30 / 120 Kã
ne 30. 10. – 14.30 / 120 Kã

animovan˘ rodinn˘, âR,
2016, 86 min.

LichoÏrouti

DrÏte si své ponoÏky!

ãt 20. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 22. 10. – 17.00 / 120 Kã

komedie, âR, 2016,
85 min., 12+

Instalatér
z Tuchlovic

Smutná komedie
s Jakubem Kohákem.

FK

út 25. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã ãlenové FK

dokumentární, R/N/âR,
2013, 120 min.

Roura

Dokument o propojení
Evropy plynovodem.

ãt 27. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 29. 10. – 17.00 / 120 Kã
ne 30. 10. – 19.30 / 120 Kã

drama, âR/SK, 2016, 99 min.

Tenkrát v ráji

Filmové zpracování osudu ãeskorajského horolezce.

3D so 22. 10. – 14.30 / 150 Kã
2D ne 23. 10 – 14.30 / 120 Kã

animovan˘/fantasy, USA,
2016, 101 min., dabing

Kubo a 
kouzeln˘ meã

Kubo – syn samuraje 
s magickou mocí.

po 17. 10. – 19.30 / 300 Kã / 
studenti a seniofii 250 Kã

Royal Opera House,VB,
2016, 120 min., titulky

Takové jsou
v‰echny

Îiv˘ pfienos 
Mozartovy opery.
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Mûstské divadlo

Partiãka prostû nemÛÏe zklamat
Na turnovském jevišti spolu znovu vystoupí Richard
Genzer a Michal Suchánek! 

Partička je improvizační show, kde je zábava tak
hustá, že by se dala krájet. Nenechte si ujít jedi-
nečnou příležitost vidět, jak si konečně někdo dělá
srandu ze „Suchoše a Geni“, tedy jejich kolegové
Igor Chmela, Ondřej Sokol a Daniel Dangl. A jak
takové trápení bavičů vypadá? Uvidíte na vlastní
oči v představení Partička, která je „naživo“ o to

šílenější v tom, že se – tak jako při televizním na-
táčení – nedá nic vystřihnout. Taková dávka zábavy
je ten správný oddech od každodenních starostí.

stfieda 5. fiíjna od 20 hodin
Partiãka 
improvizaãní show
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné 430 Kã

Humor Královen udrÏí ãlovûka nad vodou
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné mís-
to pro komedii, ale opak je pravdou.

Tři ženy, které se v pokoji sejdou, byly v nedávné
době vystaveny zlomovým životním okamžikům
a teď stojí před nelehkým úkolem: naučit se žít své
nové životy. Kromě tohoto faktu však nemají spo-
lečného vůbec nic. Každá má svůj příběh a každá
se musí vyrovnat s odlišnou životní situací. 

A je to právě humor, který drží člověka nad vo-
dou v těch nejtěžších chvílích a pomáhá mu zdolá-

vat i ty nejhorší překážky. Královny jsou tragiko-
medií plnou upřímného humoru, ze kterého občas
mrazí v zádech.

pátek 7. fiíjna od 19.30 hodin
Královny 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 80 Kã, na místû 100 Kã

Romeo a Julie v podání oblíben˘ch hercÛ
Montekové, Kapuleti a Kašpaři! Nejslavnější mi-
lostný příběh v jedinečné úpravě pro osm postav.

Text patřící k vrcholným tragédiím se divadelníci
ze souboru Kašpar rozhodli adaptovat na míru os-
mi postavám, aniž by se cokoliv ubralo na sděl-
nosti příběhu a síle prožitku, kterou tato hra nese.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že pokud se sebere dra-
matu více než deset postav, bude postrádat výraz-
nou část, režisérovi Jakubu Špalkovi se podařilo
i s minimem postav vytvořit velice kompaktní in-
scenaci, které nic nechybí. Toto zpracování tragé-
dii opravdu sluší. Na scéně není mnoho postav

a díky skromným dekoracím, kterým vévodí mo-
zaikové okno vysoko nad jevištěm, je scéna volná
a vzdušná. Celkově jednoduchý dojem podtrhují
i účelné kostýmy. Hrají Matouš Ruml, Tereza
Rumlová, Jan Potměšil, Ilona Svobodová a další.

ãtvrtek 13. fiíjna od 19.30 hodin
Romeo a Julie 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 380 Kã, na místû 420 Kã
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Strakonick˘ dudák z Lomnice nad Popelkou
Tuhle divadelní klasiku ve svěžím nastudování
s hudbou Jaroslava Krčka zahraje v turnovském
Městském divadle ochotnický spolek Tyl Lomnice
nad Popelkou. 

Je to hra, která klade otázky a také dává odpovědi,
varuje a chválí, ukazuje hodnoty a cestu k nim.
Mluví o lásce Dorotky, bez které by Švanda podlehl
svodům a nástrahám, o lásce matky, připravené
obětovat samu sebe, o rodině, její síle a poutech,

o lásce k bližním, domovu a vlasti. Také ale obna-
žuje charaktery a varuje před lhostejností a posed-
lostí bohatstvím.

pátek 21. fiíjna od 19.30 hodin
Strakonick˘ dudák 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 80 Kã, na místû 100 Kã

Dûti zveme na Trampoty ãertíka Culínka 
Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselý mu-
zikál otevírá před dětmi i dospělými pohádkový pří-
běh o dvou rozpustilých čertech. 

A taky o závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě,
o smutné princezně Amálce a zamilovaném čertíko-
vi Culínkovi. Hlavně ale o pekelné perle pro štěstí,
která pohádku trošku zamotá, zlé potrestá, nástra-
hám odolá a která nakonec z čertíka člověka udělá.
Rozverná pohádka plná písniček a humoru se ode-
hrává kdesi v daleké zemi knížete Slavomíra V.

a z části také v podzemí v říši Lucipera XVII. Pou-
tavou a dětsky hravou hudbu k inscenaci složil teh-
dy ještě třináctiletý Daniel Pitra.

sobota 15. fiíjna od 10 hodin
Trampoty ãertíka Culínka 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji i na místû 50 Kã

Náhradní abonentní pfiedstavení Smolíkov˘ch
ABONENTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PŘESUNUTÉ Z 20. DUBNA 2016 ZAČÍNÁ VE
20 HODIN. Přidané představení pro další zájem-
ce začíná v 17 hodin.

Již zakoupené vstupenky na představení jsou plat-
né. Pokud se vám termín nehodí, je možné vstu-
penky vrátit.

Proslulou maďarskou rodinku, která potěšila už
nejméně půl zeměkoule, máte možnost vidět
i v divadle, a tedy živě. 

Stejně tak i jejich zvířata, a dokonce i neodbyt-
ného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mno-

ho příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou
nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmí-
ru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu
novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou ne-
znají nejen oni, ale ani vy.

úter˘ 18. fiíjna od 17 a od 20 hodin
Smolíkovi 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 420 Kã, na místû 460 Kã
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Petr Vydra uvádí Václava Vydru
První talk show Pohovka nové sezóny si pro vás
připravila nejen vtipný titulek díky shodě jmen
moderátora a hosta, ale také zábavný večer se
známým hercem. 

Provázet jím bude moderátor Petr Vydra, o hudeb-
ní doprovod se postará Pavel Půta a Andy Seidl. 

Václava Vydru znají diváci nejen z divadelních
představení Divadla bez Zábradlí, Karlínského di-
vadla a mnoha dalších, ale samozřejmě také ze
spousty filmových a televizních rolí. Účinkoval
v úspěšných českých filmech, jakými jsou Tanko-

vý prapor, Černí baroni nebo v pohádkách Z pekla
štěstí a dalších. Často se objevuje i v televizních
seriálech, je spoluautorem dvou knih a jeho vel-
kou vášní jsou koně.

úter˘ 25. fiíjna od 19 hodin
Petr Vydra a Václav Vydra 
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, seniofii 140 Kã

Turnov pfiivítá PraÏsk˘ komorní balet 
Pražský komorní balet je největší český nezávislý
profesionální taneční soubor. Jeho počátky sahají
do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok
a Vladimír Vašut založili původní Studio Balet
Praha. 

Na ideu Baletu Praha navázal roku 1975 choreo-
graf Pavel Šmok a založil Pražský komorní balet.
Vznik tohoto souboru znamenal velký zlom ve vý-
voji tehdy ještě československého baletu. Na re-
pertoáru byly zejména choreografie Pavla Šmoka,

zároveň však hostujících českých i zahraničních
choreografů. Za téměř půl století úspěšné činnos-
ti a umělecké tvorby soubor prošel cílevědomým
a úspěšným vývojem, stal se významným repre-
zentantem tanečního umění České republiky v za-
hraničí a získal řadu významných ocenění.

Současnou tvář Pražského komorního baletu
reprezentuje 10 stálých a 2 až 4 externí tanečníci,
kteří zvládají rozsáhlý pohybový rejstřík od tech-
nik vycházejících z klasického tance, přes techni-
ky moderního i současného tance a technik zalo-
žených na improvizaci. Tanečníci mají za sebou
bohaté zkušenosti z kamenných divadel i alterna-
tivních tanečních scén v České republice nebo za-
hraničí.

Od března 2016 je vedením souboru pověřen
Igor Vejsada, baletní mistr a pedagog, který po-
kračuje v tradici inovativního a progresivního
souboru s českým a mezinárodním repertoárem
s jasným zřetelem na uchování původní tvorby
Pavla Šmoka ve spolupráci s dlouholetou sólist-
kou a pedagožkou Pražského komorního baletu
Kateřinou Dedkovou-Frankovou. 

Komponovaný večer 3 České kvartety představí
3 choreografy různých generací tvořící na hudbu
význačných českých skladatelů. Premiéra pořadu

byla uvedena při příležitosti 50. výročí založení
souboru Balet Praha, později Pražský komorní
balet.

úter˘ 1. listopadu od 19 hodin
PraÏsk˘ komorní balet 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 220 Kã, na místû 290 Kã

Foto Martin Macoun

Foto Martin Macoun
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P.T.N.S.K.M.D.â. není vtip, ale kapela
„Jsme první trio na světě, které má dva členy.
Hrajeme především vlastní písničky ve stylu folk,
folk-rock a pár převzatých od kapel, které nám
přirostly k srdci. 

Ke skládání vlastních písní jsme se dostali postup-
ně. Začali jsme skládáním papírových vlaštovek,
přes skládání stavebnic a uhlí jsme se nakonec do-
stali ke skládání vlastních písniček. Doufáme, že
tento dlouhý a pracný vývoj je na naší tvorbě znát.

Ostatně přijďte si nás poslechnout a posuďte sa-
mi,“ zvou sami P.T.N.S.K.M.D.Č.

pátek 7. fiíjna od 20 hodin
P.T.N.S.K.M.D.â. 
Malá (domácí) scéna
kavárna a restaurace KUS
vstupné dobrovolné

Varhanní recitál Václava Uhlífie
Václav Uhlíř patří mezi významné interprety a znal-
ce varhan v Čechách. 

Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezi-
národních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí
na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako
varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncert-
ní činnosti a spolupracuje s různými orchestry,
sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český
rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek čes-
kých historických varhan. Kromě interpretace a pe-
dagogické činnosti se zajímá i o konstrukční strán-

ku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil
v oboru varhanář. Za dlouholetou službu církvi a ze-
jména péči o varhany v diecézi byl v roce 2008 vy-
znamenán papežem Benediktem XVI.

stfieda 12. fiíjna od 19.30 hodin
Václav Uhlífi – varhanní recitál 
Turnovsk˘ hudební veãer
chrám Narození Panny Marie
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

Liberecká Tûla zavítají do Turnova
Do Turnova zavítá dnes již velmi populární libe-
recká kapela Těla. Koncert si budete moct užít už
na začátku října, a to ve velkém sále Střelnice.
Jako předkapela vystoupí akustic-rockoví Turno-
vané Soundfall.

Těla začala vystupovat nejprve v libereckých roc-
kových klubech a po velmi příznivých ohlasech se
rozjela i do dalších míst severních a západních
Čech včetně Prahy a vystupovala i na četných fes-
tivalech. V roce 1994 nahrála Těla svou první
demokazetu a jejich písničky se začaly hrát v libe-

reckých rádiích. První deska jim vyšla o dva roky
později a od té doby získala skupina spoustu fa-

noušků, nahrála další alba a nepřestává hrát živě
na koncertech po celé republice. Po tříleté pauze
se v roce 2010 Těla vrátila na pódia a zahrála si i ve
Švédsku; zároveň dochází ke změně složení skupi-
ny. V roce 2012 se kapela ustaluje na osmi tělech.

sobota 8. fiíjna od 20 hodin
Tûla 
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 150 Kã
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Cestovatelsk˘ klub pfiipravil nûkolik novinek
Díky obrovskému zájmu o Cestovatelský klub si
všichni dobrodruzi můžou nově koupit abonentní
vstupenku na celou letošní sezónu. 

Je nejen cenově výhodnější, ale její držitelé mají v sá-
le kina svá jistá místa k sezení. Cena abonentní vstu-
penky je 1050 Kč, vstupné na jednotlivé pořady pak

bude 90 Kč v předprodeji i na místě. Abonentní
vstupenky je možné si zakoupit již nyní v recepci KC
Střelnice. Velkou novinkou je i změna termínů.
Nově se Cestovatelské kluby budou konat ve středu,
tedy tak, aby se následné diskuse s cestovateli moh-
ly přesouvat do příjemného prostředí kavárny a res-
taurace KUS na Střelnici; ta má pro návštěvníky

kulturních akcí v nabídce i speciální dobroty za zají-
mavější ceny. Myslíme také na rozšíření kapacity
pro ty, kteří se kvůli velkému zájmu nevejdou do
hlavního sálu. Za plátnem kina je připravený pří-
jemný malý sálek až pro 40 diváků s velkým plátnem
a pohodlným sezením, kam se po vyprodání kapaci-
ty kina budou prodávat vstupenky za 50 Kč.

Jordánsko – království
skalních chrámÛ
a Mrtvého mofie
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás prove-
dou arabským královstvím plným strmých údolí
a laskavých lidí. Uvidíme biblickou horu Nebo
a biblické město Sodoma. Prohlédneme si nejstar-
ší mapu Palestiny z roku 542, užijeme si očistu ve
vodopádu o teplotě 65 stupňů, zaplaveme si
v Mrtvém moři a na jeho břehu vyzkoušíme vyhlá-
šený bahenní zábal. Také navštívíme nejznámější
jordánské skalní město Petra, měsíční údolí Wádí
Rum, staré skalní rytiny i téměř původní beduín-
ský národ. Závěr cesty si užijeme potápěním pod

hladinou Rudého moře v přístavním městě
Aquaba a úplně nakonec budeme bloudit ulicemi
hlavního města Ammán. Tam zavítáme jak do
chudinské čtvrti na kopci Jabal al Ashrafiye, tak
do milionářské ulice Rainbowstreet.

Barma – zemû BuddhÛ
Nebo také země tisíců pagod, zlatých chrámů, mi-
lionů soch Buddhy, země úsměvů a neuvěřitel-
ných tradic, které už jinde v Asii nenajdete. Muži
zde nosí sukně a ženy se zdobí thanakou. Pro-
cestujeme běžná místa, jako je Yangoon, Man-
dalay, Bagan, Mrauk-u, jezero Inle, ale i uzavřené
oblasti národů Chin a Padung, žirafích žen. Skvělé

dobrodružství v pohodové zemi za jediný večer.
Vyprávět bude Tomáš Kubeš.

Norsko a ·védsko
Překrásná příroda Skandinávie i její kulturní
skvosty, švédský národní park Store Mosse,
Stockholm, panenské pohoří Langfjallets se stády
divokých sobů, rafting na Sjoe, dřevěné kostelíky
a „Cesta trollů“, kouzelné fjordy jako například
Geiranger, mohutné ledovce v oblasti Jostedals-
breenu, ráj houbařů, nejvyšší pohoří Norska
Jotunheimen, Oslo. To vše za jediný večer nemů-
žete stihnout nikde jinde než na poutavé přednáš-
ce Libora Turka.

stfieda 5. fiíjna od 18 hodin
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 26. fiíjna od 18 hodin
kino Sféra
vstupné 90 Kã

stfieda 2. listopadu od 18 hodin
kino Sféra
vstupné 90 Kã
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O literatufie s Karlem HvíÏìalou
Prvním hostem pořadu O literatuře v nové sezóně
bude český novinář, spisovatel a dramatik Karel
Hvížďala. 

V Praze vyrůstal, maturoval a studoval na Strojní
fakultě ČVUT. Později studoval politické vědy
v Moskvě (1967–1968) a němčinu a německou li-
teraturu v SRN (1978–1979). V letech 1978 až
1990 byl v exilu v SRN, kde žil v Bonnu, pracoval
v nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a spo-
lupracoval jako žurnalista s rozhlasovými stanice-
mi RFE (Radio Svobodná Evropa), Deutschland-
funk, Deutsche Welle, BBC, psal rozhlasové hry
a přispíval do exilových časopisů. Od roku 1999 je
svobodným žurnalistou a spisovatelem. Spolu-

pracuje s mnoha českými deníky i týdeníky a dal-
šími periodiky a také s Českou televizí a Českým
rozhlasem. Je autorem mnoha knih rozhovorů,

románů, novel, knížek pro děti a více než dvou de-
sítek rozhlasových her. Krom mnoha dalších je též
držitelem novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky. 

Jeho zatím poslední kniha Evropa, Rusko, tero-
risté a běženci mapuje formou rozhovorů eskalují-
cí krize loňského roku a debata s moderátorem
Petrem Vizinou se jistě povede i na toto téma.

stfieda 19. fiíjna od 19 hodin
Karel HvíÏìala
O literatufie
kavárna KUS
vstup zdarma

Kavárensk˘ kvíz – zmûna termínu
Kavárna KUS pro vás od podzimu připravila
úplně nový pořad, který nazvala jednoduše kavá-
renskými kvízy. Pravidelně sem budete moct s ka-
marády přijít a prověřit své znalosti a důvtip,
a hlavně se pobavit. 

Původně se měly kavárenské kvízy konat každý
poslední čtvrtek v měsíci, z organizačních důvodů
jsme termín ale museli upravit – budou to tedy už
definitivně první čtvrtky v měsíci. Za zmatky se
omlouváme.

Jak to bude vypadat? V pěti kolech bude mode-
rátor pokládat otázky ze dvou tematických kategorií
a jednotlivé týmy budou sbírat body za správné
odpovědi. Vítězný tým si odnese vstupenky na akce
Kulturního centra a dostane slevu na útratu ještě
ten večer. 

Soutěžit se bude v maximálně šestičlenných tý-
mech, které se už teď můžou přihlašovat na e-mai-
lu adela.beranova@kcturnov.cz. Na tento e-mail
můžete napsat i v případě, že vás zajímají podrob-
nosti a chtěli byste dostávat novinky, všechny in-

formace a pozvánky na další kulturní kvízy e-mai-
lem. 

Všechny důležité informace najdete na strán-
kách www.kcturnov.cz a všechny aktuality hledej-
te na www.facebook.com/kusturnov.

ãtvrtek 6. fiíjna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz 
kavárna KUS
vstupné zdarma

VideopÛjãovna Screamers a Techtle Mechtle
Známé travesti skupiny Screamers a Techtle
Mechtle si tentokrát připravily nový zábavný po-
řad plný známých hudebních hitů z českých i za-
hraničních filmů.

Přijďte si společně zavzpomínat na dobu, kdy frče-
ly půjčovny videokazet. Pomáda, Hříšný tanec,
Club 54, Agent 007 nebo Titanic, to vše můžete
vidět v pořadu Videopůjčovna. Těší se na vás mo-

derátor Láďa a spolu s ním slečny Dolores, Paula,
Stacey, Lili a Halina. 

nedûle 30. fiíjna od 19 hodin
VideopÛjãovna
travesti show
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã, na místû 300 Kã
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Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

stfieda 5. fiíjna 2016 – Partička (improvizační show)
430,–
stfieda 5. fiíjna 2016 – Jordánsko (Cestovatelský
klub) 90,–
pátek 7. fiíjna 2016 – Královny (volné divadelní
představení) 80,–
sobota 8. fiíjna 2016 – Těla (koncert) 150,–
stfieda 12. fiíjna 2016 – Václav Uhlíř – varhanní
recitál (Turnovský hudební večer) 100,–
ãtvrtek 13. fiíjna 2016 – Romeo a Julie (abonentní
divadelní představení + veřejnost) 380,–
úter˘ 18. fiíjna 2016 – Smolíkovi (abonentní
divadelní představení + veřejnost) 420,–
pátek 21. fiíjna 2016 – Strakonický dudák aneb
Hody divých žen (volné divadelní představení)
80,–

sobota 22. fiíjna 2016 – Trampoty čerta Culínka
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 50,–
úter˘ 25. fiíjna 2016 – Petr Vydra a Václav Vydra
(Pohovka) 200,– /140,– senioři
stfieda 26. fiíjna 2016 – Barma – Země Buddhů
(Cestovatelský klub) 90,–
pátek 30. fiíjna 2016 – P.T.N.S.K.M.D.Č. (koncert)
vstupné dobrovolné
úter˘ 1. listopadu 2016 – Pražský komorní balet
(volné divadelní představení) 290,–
stfieda 2. listopadu 2016 – Norsko, Švédsko
(Cestovatelský klub) 90,–
pondûlí 7. listopadu 2016 – Zdeněk Izer a auto-
kolektiv (volné divadelní představení) 220,–
úter˘ 8. listopadu 2016 – Nezkrocená Brazílie
(Cestovatelský klub) 90,–
sobota 12. listopadu 2016 – Hotel mezi dvěma světy
(volné divadelní představení) 80,–
úter˘ 15. listopadu 2016 – Cejch (abonentní divadelní
představení + veřejnost) 280,–

stfieda 23. listopadu 2016 – Humoreska (Turnovský
hudební večer) 100,–
stfieda 30. listopadu 2016 – Sicílie (Cestovatelský
klub) 90,–
stfieda 30. listopadu 2016 – 4Tet (koncert) dle místa
sezení 530,–/ 500,–/ 480,– 
ãtvrtek 1. prosince 2016 – Proměna aneb Řehoř už
toho má dost (abonentní divadelní představení +
veřejnost) 420,–
stfieda 7. prosince 2016 – Azory (Cestovatelský klub)
90,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00 
úterý 7.30–16.00 
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)

Vydejte se u nás na
Toulky âesk˘m rájem
Ve foyer Střelnice je nově k vidění výstava fotogra-
fií nazvaná Toulky Českým rájem, která by měla
podle jejího autora Vojty Šťastného každému člo-
věku nabídnout klid a mír, který v přírodě vládne.

„Zkuste se zastavit třeba zrovna u pár fotek ve
foyer na Střelnici. Snad zapůsobí tím správným
dojmem a přenesou na vás kouzlo přírody,“ zve
sám autor. Výstavu je možné zhlédnout kdykoli
v době konání akcí v Kulturním centru Střelnice.

Jednou úÏasnou 
cestou okolo Islandu

Jako rodačka Turnova a vášnivá cestovatelka
vám představuji svou knižní prvotinu nazvanou
Jednou úžasnou cestou okolo Islandu.

Kniha humorně popisuje cestu po ostrově, kde
jsme natáčeli dokument. Přesný itinerář nebyl –
jeli jsme po hlavní silnici kolem dokola a necháva-
li se překvapovat krásami tohoto fascinujícího
kousku planety. Kniha je psána jako deník a uvádí
spoustu skutečností i reálií ostrova, které jsem
ověřovala s odborníky z geologie, přírodopisu, ro-
dilým Islanďanem a dalšími. Většina stran je dopl-

něna barevnou fotografií přírody této nádherné
země, jejích obyvatel či života na ní. 

Zároveň bych vás tímto ráda pozvala na prezen-
taci a autogramiádu knihy, která se uskuteční
3. října od 17 hodin v Paláci knih Luxor na Vác-
lavském náměstí v Praze. Těšit se můžete na zná-
mé hosty, jimiž budou Zdeněk Kukal a moderátor
Honza Musil. Možná bude i překvapení. 

Blanka Řezníčková
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

od pondûlí 3. fiíjna do nedûle 9. fiíjna
Maraton ãtení – Velké fiíjnové ãtení
Již šestý ročník propagační akce čtení ve spolu-
práci se školami a dalšími institucemi. Čtení je za-
měřeno na české a světové spisovatele, kteří
v tomto roce slaví významné životní výročí.

pondûlí 3. fiíjna od 18 hodin; spoleãensk˘ sálek knihovny 
âína s batohem nejen po Seãuánsku
Cestopisná přednáška pro všechny milovníky exo-
tického putování po nejlidnatější zemi světa.
S cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou
se podíváme do dvanácti nejlidnatějších provincií
Číny a navštívíme všechna zajímavá místa této země.

úter˘ 4. fiíjna od 9.30 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Klub Mat˘sek
První poprázdninové setkání předškoláků z ma-
teřských škol na hodině výchovy ke čtenářství. Na
děti se těší Eva Kordová. V rámci Klubu Matýsek
zařazujeme novou aktivitu ve spolupráci s o.p.s.
Celé Česko čte dětem – projekt výchovy ke čtenář-
ství pro mateřské školy Babička a dědeček do
školky. Bližší informace na webu knihovny.

úter˘ 4. fiíjna od 14 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Turnovsk˘ Granátek v Maratonu ãtení
Čtenářský a literárně tvořivý klub se zapojí do
kampaně Týdne čtení. Číst se budou díla všech do-
poručených autorů k roku 2016 (Jan Karafiát,
Jack London, Jakub Deml, Václav Čtvrtek…).
Další setkávání Turnovského Granátku budou vě-
nována scénickému čtení.

úter˘ 4. fiíjna od 16 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Pohádkov˘ podveãer
Chameleon Leon a další pohádky v podání loutko-
vého divadla jednoho herce Kordula Liberec. Po
prázdninovém letním období zveme opět všechny
děti a rodiče na oblíbené setkání s pohádkou
a společné čtení.

úter˘ 4. fiíjna od 18 hodin; koncertní sál ZU· Turnov 
Jaroslav JeÏek
Komponovaný pořad k 110. výročí narození význam-
ného českého hudebního skladatele, dirigenta,
dramaturga a klavíristy Jaroslava Ježka. Průvodní
slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., hudební
doprovod MgA. Martin Hybler a další hudebníci.

ãtvrtek 6. fiíjna od 9 hodin; Knihovna Václava âtvrtka Jiãín 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo
– oblastní kolo
Oblastní kolo přehlídky v umění vyprávět a setkání
nejlepších vypravěčů nejen Českého ráje. Záštitu
nad akcí přejala spisovatelka Ivona Březinová
a nakladatelství Albatros.

pátek 7. fiíjna od 8 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Milo‰ Macourek a Zdenûk Svûrák
Hodiny výchovy ke čtenářství pro základní školy
v rámci projektu Rok moderní pohádky věnováno
oběma spisovatelům k jejich životním výročím.
Připravila a pořadem provází Eva Kordová.

nedûle 9. fiíjna od 10 hodin; oddûlení pro dûti a mládeÏ 
D˘Àová halloweenská v˘tvarná dílna
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiny s dětmi, tentokrát
zaměřená na výrobky z dýní a halloweenské přípravy.

pondûlí 10. fiíjna od 9 hodin; sraz u knihovny dennû do 14. fiíjna
Putování za památn˘mi stromy
Turnova

V rámci celostátní akce Říjen – měsíc stromů
a Dnů zdraví pořádáme pro základní školy puto-
vání Turnovem za památnými stromy. Provázet
nás budou odborníci z oboru dendrologie.

pondûlí 10. fiíjna od 14 hodin; penzion pro seniory V˘‰inka 
stfieda 12. fiíjna od 14 hodin; DD Pohoda 
ãtvrtek 13. fiíjna od 14 hodin; penzion pro seniory ÎiÏkova Klub
aktivních seniorÛ 
Pfiedná‰ka Krásy Krkono‰
Krkonošské centrum environmentálního vzdělá-
vání Správy KRNAP seznámí seniory a další zá-
jemce z veřejnosti s krásami Krkonoš. Přednáší
Ing. Michal Skalka. Koná se v rámci akce Říjen –
měsíc stromů a Dnů zdraví.

úter˘ 18. fiíjna od 18 hodin; DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Veãer ãeské
státnosti
U příležitosti 700. výročí narození vladaře Karla
IV. a před státním svátkem vzniku samostatného
československého státu se uskuteční přednáška
na téma naší státnosti od Přemyslovců až do sou-
časnosti. Přednáší PhDr. Květoslava Hnízdová,
citace textů Eva Kordová a Petr Pešek, hudební
doprovod MgA. Martin Hybler.

stfieda 19. fiíjna od 17.30 hodin; spoleãensk˘ sálek knihovny 
Klub zaãínajících autorÛ
Říjnové setkání klubu autorů. Klub je určen všem
začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům
od šestnácti let. Přijďte představit svá nová díla
a diskutovat o psaní a literatuře. Klub vede
Pavlína Skálová.

úter˘ 25. fiíjna od 18 hodin; DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Literární veãer
s MiloÀem âepelkou
Literární večer s básníkem, textařem, scénáristou
a jedním ze zakládajících členů Divadla Járy
Cimrmana, kde působil jako herec ve všech dnes
již proslulých představeních. Dalším hostem večera
bude spisovatel, nakladatel, hudebník a lektor
angličtiny Josef Pepson Snětivý. Založil naklada-
telství Čas, které vydává i knížky Miloně Čepelky.
Součástí večera bude prodej knih a autogramiáda.
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Poklady z depozitáfie drah˘ch
kamenÛ
V˘stava bude zahájena ve ãtvrtek 20. fiíjna v 16.30 hodin v kle-
notnici muzea a potrvá do konce prosince v Kamenáfiském domû.
Na výstavě budou prezentovány nejvýznamnější
a nejcennější „skvosty“ z geologických sbírek,
které jsou uložené v depozitářích nacházejících se
v budově bývalé věznice. Velká část exponátů ne-
byla ještě nikdy vystavena a dosud zůstávala skry-
ta očím návštěvníků. 

V klenotnici muzea budete moci spatřit vzorky
v přírodní podobě i broušené drahé kameny, je-
jichž sbírka je po Národním muzeu druhá největší
v České republice. Některé drahé kameny budou
doplněny skvostnými šperky, které budou dotvá-
řet estetický charakter výstavy. Velká část nerostů
a drahých kamenů, které si budete moct prohléd-
nout, pochází z vlastních sběrů a nákupů Tomáše
Řídkošila. Ten působil jako geolog a mineralog
v turnovském muzeu dlouhých 25 let. Za jeho pů-
sobení došlo k největšímu rozšíření geologických
sbírek a touto výstavou bychom chtěli připome-
nout jeho práci.

do nedûle 6. listopadu, Kamenáfisk˘ dÛm
PíseÀ stra‰livá – kramáfiské tisky
ve sbírce turnovského muzea
Dvanáct tisíc, to už je pěkné číslo. Přibližně tolik
kousků v současnosti čítá muzejní sbírka kramář-
ských tisků – je tak jednou z největších v republi-
ce, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kolekce,
převzatá do muzea na konci 19. století, čítala jen
něco přes dva tisíce kusů. Roku 2010 k ní však při-
byla tzv. Scheybalova sbírka; ta byla, spolu se sbír-
kou semilského sběratele Rudolfa Hlavy, která
skončila v Knihovně Národního muzea, největší
známou soukromou sbírkou. Výstava Píseň straš-
livá vás seznámí s kramářskými tisky od A do Z.
Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky
pro naše předky, o čem informovaly, kdo a proč je
šířil, jak žili písničkáři a najdete zde také množství
ukázek z kramářských textů. Ačkoliv to na první
pohled nemusí být zřejmé, kramářská produkce je
také zajímavým a informacemi nabitým materiá-
lem pro dnešní badatele. Na výstavě se dozvíte dů-
vod. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy odhalí-
te v mnoha dodnes zpívaných písničkách jejich
kramářský původ.

do konce prosince, Galerie muzea
UÏ 30 let – v˘stava k 130. v˘roãí
zaloÏení muzea
V březnu uplynulo 130 let od chvíle, kdy se poprvé
oficiálně objevila myšlenka na zřízení turnovské-
ho muzea. Tehdejší městská rada zveřejnila v no-
vinách provolání „Pokrokumilovnému občanstvu
turnovskému“ ke zřízení městského muzea.
Výročí si připomeneme mnoha akcemi, tou hlavní
ale nemůže být v muzeu nic jiného než výstava,
která se jmenuje jednoduše Už 130 let. Na ní by-
chom rádi prezentovali návštěvníkům šíři a pest-
rost našich sbírek a naší práce a informovali je
o posunu, kterého jsme za dlouhá léta muzejního
života dosáhli. Nechceme však nikoho unavit ob-
rovským množstvím údajů, které bychom k naší
minulosti i současnosti mohli nashromáždit,
a proto jde o výstavu lehkou, určenou k příjemné-
mu proplutí. Krásné exponáty vyniknou v zajíma-

vě pojatém výtvarném řešení, dětem nabízíme
speciální dětskou trasu a vše doprovodí řada růz-
norodých akcí.

do konce fiíjna, v˘stavní sál muzea
500 let od pfiestaveb Hrubého
Rohozce – Pozdní gotika a raná
renesance v âeském ráji
Výstava je věnována rozsáhlé stavební činnosti na
zámku Hrubý Rohozec, kterou realizoval rod
Krajířů z Krajku. Tato přestavba, která probíhala
již od konce 15. století, vrcholila právě před půl ti-
síciletím, v roce 1516. Výstava se neomezuje jen
na samotný Hrubý Rohozec, ale představuje sta-
vební činnost na dalších světských i sakrálních pa-
mátkách Českého ráje té doby, neboť mnohé
z nich tato módní vlna rovněž zasáhla. Život, řek-
něme, z praktického hlediska reprezentuje zejména
archeologie, která kromě dosud neuveřejněných
nálezů hruborohozeckého předchůdce – Hradiště
u Dolánek – představí nálezy týkající se těžby
a zpracování železné rudy v Českém ráji, což je
v tomto směru jeden z nejnovějších místních objevů;
spadá rovněž do období přelomu 15. a 16. století.

Naopak nejcennější exponáty pak představuje
zámecký mobiliář z velké části z hruborohozec-
kých sbírek, jež přibližují vybavení zámeckých in-
teriérů v období od zmíněné přestavby do konce
užívání celého objektu coby šlechtické rezidence. 
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00 – 16.00 hod.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

300 LET DLASKOVA STATKU –
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
„Já, Josef Dlask – návrat hospodáfie“
Expozice návštěvníky uvede do doby, kdy písmák
Josef Dlask se svou rodinou trávil všední i sváteč-
ní dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budo-
vy tak ožívají scénami inspirovanými událostmi
popsanými Josefem Dlaskem.
DlaskÛv statek otevfien dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin 
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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

Prázdninová sezóna organizace
TPCR
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch spravuje kromě informačního
centra dvě kulturní památky – hrad Valdštejn a sy-
nagogu. 

Obě památky za letní měsíce (červen–srpen)
navštívilo necelých 40 tisíc návštěvníků a proběhlo
zde množství zajímavých akcí: koncertů, divadel-
ních představení, přednášek, šermířských vystou-
pení, speciálních programů a prohlídek, exkurzí,
výstav a vernisáží. K nejzajímavějším či nejnavští-
venějším patřily Víkend s Rytíři turnovského me-
če, Středověký víkend na hradě, Svatohubertská
slavnost na Valdštejně či koncert skupiny Čabraka
a Simcha v synagoze. 

Hrad Valdštejn se zapojil do dvou celorepubli-
kových akcí, jimiž byly Noc kostelů a Hradozá-
mecká noc. Celorepublikové téma Karla IV. bylo
na hradě Valdštejně prezentováno zajímavou vý-

stavou dětských prací ze soutěže „Kde končí svět
– Jak je to s králem“, instalovanou na druhém ná-
dvoří a v biliárovém sále, a divadelní hrou Noc na
Karlštejně v podání mladoboleslavského Divadýlka
na dlani. Novinkou byly akce Dětské hry a klání
a Narozeniny Albrechta z Valdštejna, na kterých
byla vyhodnocena na jaře vyhlášená celoroční
soutěž „Co víš o Albrechtovi z Valdštejna“. Pro
dětské účastníky bylo připraveno sladké občer-
stvení od pracovníků Pekárny Mikula. 

V synagoze na ženské galerii proběhly dvě zají-
mavé výstavy a sezónu zakončil jedinečný koncert
mezinárodní skupiny Shum Davar s arménskou
zpěvačkou Karin Sarkisjan. Celý koncert sponzo-
rovala firma Crytur.

Jako zdařilou akci lze hodnotit uspořádanou
červnovou návštěvu izraelského velvyslance Gary
Korena, jeho setkání s představiteli našeho města,
se studenty a návštěvu židovských památek a pod-
niků ve městě. O spokojenosti s prezentací a sprá-
vou turnovské synagogy svědčí množství zápisů
v pamětní knize, a to především ze strany zahra-
ničních židovských návštěvníků.

V letošní sezóně došlo k opětovnému nárůstu
návštěvníků informačního centra o asi 9 %. V prů-
běhu června až srpna obsloužily pracovnice
infocentra více než 20 tisíc návštěvníků. Mezi za-
hraničními návštěvníky převládali hosté z Nizo-
zemska, Německa a Polska. Nezanedbatelný je
i počet turistů z Ruska. Byl zaznamenán nárůst
turistů z Francie a Velké Británie. Turnov a Český
ráj navštěvují turisté z nejrůznějších koutů světa,
například z Izraele, Indie, Argentiny, USA, Číny,
Mexika, Malajsie, Japonska či Kanady. Návštěv-
níkům byla k dispozici i zajímavá výstava v Galerii
U Zlatého beránka „Malované emoce“.

Svými připravenými prázdninovými programy
se organizace zapojila do celoturnovského projek-
tu Turnovské léto. 

Chci poděkovat všem zaměstnancům a brigád-
níkům organizace za jejich práci, všem organiza-
cím a sponzorům za spolupráci a vedení Města
Turnova za podporu naší práce.

(eg)

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)
Ludmila Dyakonchuk – Akvarely
Výstava akvarelů od autorky Ludmily Dyakon-
chuk, která se narodila v rodině „volyňských Če-
chů“, v ukrajinském městě Žitomír, ale dnes žije
v Semilech. Výtvarný projev Ludmily je osobitý
a v jejích obrazech převládají scenérie krajin, záti-
ší, portréty anebo knižní ilustrace. Nejoblíbenější
výtvarnou technikou je právě akvarel. Vcítěním se
do vytvářené kompozice vdechuje obrazům určitý
realistický ráz, přičemž zachovává jemnost barev
a pozitivní vnímání zobrazovaného celku. 
V˘stavu mÛÏete zhlédnout do konce mûsíce fiíjna.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Synagoga bude otevfiena vefiejnosti je‰tû o víkendu 
1. a 2. fiíjna 2016, 9.00–17.00 hodin. 
Dal‰í sezóna zaãíná v kvûtnu 2017.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v fiíjnu: soboty, nedûle, svátky 10.00–17.00 hodin
(poslední prohlídka v 16.30)
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

úter˘ 4. fiíjna od 9.30 do 11 hodin
Umûlcova cesta
První setkání nového kurzu zaměřeného na osobní
rozvoj, podporu kreativity, návrat k sobě, hledání
další cesty v životě, uvědomění si svých ztrace-
ných přání. 

Kurz proběhne od 4. října do 20. prosince v do-
poledních hodinách (9.30–11.00 hodin), vede
Mgr. Klára Háková. Cena za lekci 100 Kč, za celý
kurz 1 200 Kč. Registrace nutná na naruc.turnov
@seznam.cz.

pondûlí 10. aÏ pátek 14. fiíjna
Podzimní bazárek a sbírka
Tradiční podzimní bazárek spojený se sbírkou ob-
lečení, obuvi, hraček a dalších potřeb pro děti i do-
spělé pro dětský domov a kojenecký ústav.

stfieda 12. 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.

pátek 14. fiíjna od 18 hodin
Pfiíroda plná tajemství 
Co dítě zažívá při pobytu venku a k čemu ho příro-
da vychovává. Beseda s waldorfskou pedagožkou
Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.

stfieda 19. fiíjna od 19.30 hodin
Îenské kruhy 
Další z večerů JEN pro Mgr. Martinou Peukerovou.
Potvrzení účasti na naruc.turnov@seznam.cz.
Cena za akci 80 Kč.

ãtvrtek 20. fiíjna od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné pří-
slušníky, přátele a širokou veřejnost.

ãtvrtek 20. fiíjna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem/ADHD 
Pravidelné setkání vítán je každý koho tato prob-
lematika zajímá. Cena 30 Kč.

pátek 21. fiíjna od 9 hodin
Podzimní tvofiení
Výroba podzimních dekorací z přírodnin. Tvoření
rodičů s dětmi. Cena za akci 50 Kč.

úter˘ 25. fiíjna od 10 hodin
Zdrav˘ úsmûv 
Optimální péče nejen o dětský chrup. Jak o zoubky
pečovat co nejlépe a vyhnout se tak nepříjemným
zákrokům u zubaře. Beseda s Alenou Novákovou.

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové
stránky www.naruc.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov
Podzimní semestr kurzÛ 
pro vefiejnost

• cizí jazyky 
(angličtina, němčina, francouzština, španělšti-
na, italština, ruština, čínština), 

• počítačové kurzy 
(novinka: Jak ochránit dítě na internetu?), 

• psychologie
• fotografování
• životní styl
• začátek výuky v kurzech od 3. října

T-Centrum – celoroãní programy
pro nadané dûti

• začátek výuky v týdnu od 19. září
Programy pro žáky 4.–6. tříd ZŠ
• Create Your World – angličtina zábavně
• Fyzika kolem nás 2 – poznávej a hraj si
• Logico 2 – buďme ještě chytřejší
• Poznáváme svoji minulost a píšeme pro radost
• Tajemný svět látek – poznávejme mikroskopem
• Programování je hra 1
• Automotive workshopy 1

Programy pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a SŠ

• Imagine your world 
– angličtina zábavně

• Fyzika za školou – hraj si a bádej
• Matematika s Klokanem
• Tvůrčí psaní 

– jak se stát spisovatelem
• Tajemný svět dějů 

– poznejme sebe a okolí
• Programování je hra 2
• Automotive workshopy 2
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Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691

Vstupné zdarma
Celoroční výstava granátových šperků, výklad
průvodce o těžbě a zpracování českého granátu,
ukázky broušení českého granátu a zlatnických
technik vysazování a zasazování českého granátu.
Přijďte se podívat i na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat
zde můžete i prestižní cenu pro české zpěváky
„Český slavík“.

Drahé kameny – Glyptika
V˘stava rytin do kamenÛ 
Evy Ví‰kové
Ještě do konce října můžete navštívit výstavu glyp-
tiky autorky Evy Víškové (roz. Mrákotové). Pardu-
bická rodačka se v roce 1967 rozhodla rozvinout
svůj talent studiem na turnovské Umělecko-
průmyslové škole obor rytí a broušení drahoka-
mů. Ve druhém ročníku mu byly vyhrazeny pouze

dvě vyučovací hodiny. Eva však zůstávala v dílně
zabraná do práce i po vyučování a poznávala
kouzlo starého uměleckého řemesla. Ve třetím
ročníku překvapila znameními zvěrokruhu rytými
v křišťálu. Profil hlavičky vyrytý v červenobílém
achátu a další její práce udivily bohatostí nápadů.
Po absolvování školy pracovala v družstvu umě-
lecké výroby Granát. Postupně ovládla všechny
speciální techniky. Úspěšně oživila staré řemeslo
a dala mu řeč současné doby. Její díla jsou zastou-
pena například ve sbírkách muzeí v Turnově,
v Týnu nad Vltavou, v Pardubicích, v Národním
Muzeu v Praze a ve sbírkách soukromých sběrate-
lů. Účastní se řady samostatných i skupinových
výstav a sympozií u nás i ve světě a v posledních
letech své dovednosti předává i mladším genera-
cím při vyučování glyptiky na turnovské SUPŠ.

âesk˘ ráj oãima 
Mirky Procházkové
Prodejní výstava grafiky (říjen– prosinec)
Po delším čase se do galerie Granát vrací s novou

výstavou Mirka Procházková. Její grafika upoutala
mnoho návštěvníků a někteří se na její předchozí
výstavu i vraceli.

Mirka Procházková, narozená v roce 1948 v Cho-
mutově, v letech 1972–1976 navštěvovala umě-
leckou školu v Mladé Boleslavi u ak. malíře S. Ko-
váře. Později absolvovala figurální kurzy v Praze
u ak. malířky B. Blabolilové a výtvarné semináře
u PhDr. J. Vančáta.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz 
www.zamek-sychrov.cz, 
Facebook: Státní zámek Sychrov, oficiální stránky
Zámek je v fiíjnu pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí,
vÏdy od 9.00 do 15.30 (zaãátek poslední prohlídky).

sobota 1. fiíjna od 18 hodin v zámecké galerii
Koncert „Pokraãovatelé mistrÛ“
Koncert mladých pěvců
Účinkují: Tereza Maličkayová – soprán, Jana
Prouzová – mezzosoprán, Petr Paleček – bas
Klavírní doprovod: Augustin Kužela
Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová
Koncertu se zúčastní a bude hovořit emeritní
sólistka Opery Národního divadla v Praze Zora
Jehličková. Na programu jsou árie z českých
a světových oper (B. Smetana, A. Dvořák, W. A.
Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet, C. Saint-

Saëns) Jednotné vstupné: 150 Kč, předprodej
vstupenek: www.evstupenka.cz

sobota 15. fiíjna od 14.30 hodin v zámecké galerii
Velká módní show
Historická móda od baroka po 60. léta 20. století
– v čem naši předkové tančili; prezentace oděvů
designerky Soni Kalouškové a její značky
AshaaDox, prodej oděvů, doplňků, oděvní
styling, poradenství s designérkou.
Jednotné vstupné 200 Kč, děti do 12 let zdarma.
Předprodej vstupenek: www.evstupenka.cz.

pátek 28. aÏ nedûle 30. fiíjna vÏdy od 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00 hodin
·ílenû smutná princezna
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 3 let

100 Kč, děti do tří let 20 Kč
Předprodej vstupenek: www.evstupenka.cz.

sobota 29. fiíjen 2016 od 18 hodin v zámecké galerii
âtyfii Ïeny Karla IV.
Hudebně literární pásmo s divadelními prvky.
Účinkují: Karel IV. – Jan Potměšil; Blanka
z Valois, Anna Svídnická, Anna Falcká, Alžběta
Pomořanská – Jitka Nerudová. 
Vypravěči a hudební alchymisté: Václav Návrat
(barokní housle) a Přemysl Vacek (arciloutna).
Dramatizace naučného 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 doby.
Jednotné vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek:
www.evstupenka.cz
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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

Avon Centrum Turnov

karolina.karlova@gmail.com

Sídlíme v PRIORU na náměstí
Českého ráje. 
Otevřeno pravidelně v pondělí
a ve čtvrtek 10–15 hodin. 
Mimo otevírací dobu dle
dohody na telefonu 775 977 177. 
Přijďte se podívat, 
prohlédnout si
produkty, 
katalog Vám
dáme 
zdarma.

Triáda realitní kanceláfie s. r. o.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov

Tel.: +420 481 311 122 
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz

Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, 
pozemkÛ, rekreaãních a komerãních objektÛ…

Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû 
právního a daÀového servisu.

Pro bytové domy zaji‰Èujeme správu nemovitostí, vedení 
úãetnictví pro spoleãenství vlastníkÛ jednotek.

Dále zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti 
pro dûdická, rozvodová fiízení.
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 2016

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 pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Katefiina Doubravová, Jan âihák, Jana Svobodová, Pavel Matys. 

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Absolutní prvenství v prestižní soutěži získal
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada.
Svým hlasováním se do výsledků zapojila opět
i veřejnost, která ocenila silnici z Bedřichova na
Hrabětice. Slavnostní předávání ocenění se usku-
tečnilo v multimediálním sále krajského úřadu ve
čtvrtek 8. září 2016.

Soutěž pod záštitou hejtmana Martina Půty už
podvanácté vyhlásil Liberecký kraj a partnerské
organizace. „Soutěž si klade za cíl seznámit od-

bornou, ale i laickou veřejnost s úrovní stavebnic-
tví, architektury a projektování v uplynulém roce
v našem kraji. Velmi mne těší zájem ze strany sta-
vebních firem a architektonických ateliérů, kteří
vítají tento způsob prezentace své práce, i zájem
občanů, kteří svým hlasováním mohou ocenit jednu
z přihlášených staveb,“ říká hejtman Martin Půta.

Odborná porota složená ze zástupců Liberec-
kého kraje, krajského úřadu, České komory akre-
ditovaných inženýrů a techniků, Českého svazu

stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví a Technické univerzity v Liberci si během léta
prohlédla a hodnotila všechny přihlášené stavby.
Těch se do letošního ročníku přihlásilo celkem 12.

Titulem Stavba roku Libereckého kraje 2016 se
však může pyšnit pouze Sportovní a rekreační
areál Maškova zahrada, který získal hlavní Cenu
doc. Ing. arch. Hubáčka, dr.h.c. Do soutěže ji při-
hlásila obchodní společnost Městská sportovní
Turnov s. r. o., která areál provozuje. „Od začátku
jsem tipoval, že areál v Turnově obsadí některé
z předních míst. Během návštěvy odborné poroty
získal kladné ohlasy jak po stránce urbanistické,
architektonické, tak i dispoziční. To se nakonec
potvrdilo i při závěrečném bodovém hodnocení
porotců,“ říká člen rady kraje Vít Příkaský, který
je současně předsedou poroty.

„Do letošního ročníku Stavby roku Libereckého
kraje se přihlásilo množství zajímavých a repre-
zentativních děl. Jsem moc rád, že se podařilo ob-
sadit všechny vyhlášené kategorie, porota měla
opravdu z čeho vybírat. Už nyní se těším na další roč-
ník,“ dodává radní Příkaský. Markéta Dědková

Ma‰kova zahrada je Stavbou
roku Libereckého kraje
Titul Stavba roku Libereckého kraje 2016 letos zakotvil v Turnově. 
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Letošní oslavy 98. výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu připadají na pátek 28. října 2016.
I letos tento významný den spojuje kromě pietního
aktu u pomníků v Turnově také kampaň Vlajka pro
Masaryka a slavnostní předávání ocenění města
Turnova v divadle. Novinkou letošních oslav je Den
otevřených dveří v Technických službách Turnov.

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 17.00 ho-
din u pomníku padlých ve Skálově ulici za účastni
představitelů města.

Slavnostní veãer mûsta v divadle,
Trávnice 
Večer spojený s udělováním ocenění města začíná
v 18.00 hodin v městském divadle. Kromě předá-

ní Ceny obce, která je udělovaná především za
profesní přínos, a čestného občanství, které hod-
notí celoživotní přínos včetně charakteru oceně-
ného. Předávat se budou i Medaile starosty, které
se udělují teprve od roku 2014. Slavnostní atmo-

sféru dokreslí kulturní program. Součástí oslav je
Kampaň Vlajka pro Masaryka, 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. 

Den otevfien˘ch dvefií
v Technick˘ch sluÏbách Turnov
V 13.00 hodin se otevřou brány společnosti
Technické služby Turnov pro veřejnost, která bude
mít jedinečnou možnost si celý areál v Sobotecké
ulici prohlédnout. Technické služby se v Turnově
starají nejen o svoz komunálního odpadu a čištění
a zimní údržbu komunikací, ale starají se i o opra-
vy komunikací a veřejného osvětlení. Pro své čin-
nosti využívají různou techniku od malých moto-
rových pil na údržbu a kácení dřevin až po velké
popelářské vozy. Nejen technika bude v prosto-
rách Technických služeb do 16.00 hodin k vidění. 

Oslavy 28. fiíjna 2016

KampaÀ Vlajka pro
Masaryka
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje čtvrtým
rokem kampaň Vlajka pro Masaryka, která je
spojená s blížící se oslavou Dne vzniku česko-
slovenského státu. 

Slova vlast či vlastenectví zní dnes poněkud sta-
robyle a leckomu jsou možná i k smíchu. Vlaste-
nectví však znamená několik veskrze přirozených
věcí, kterými jsou například otevřené přiznání
k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému du-
chovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování všemu spatnému a naopak
stranění dobrému. Obecně lze také říci, že je to cí-
tění souvislostí mezi tím, oč se snažíme, a tím, oč
usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme
svým potomkům. Chceme-li být dobře sami se-
bou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme by-
li. A co je nejdůležitější – měli bychom rozumět

těm nejlepším hodnotám a ideálům, které v pro-
středí našeho domova vznikly, vědomě na ně na-
vazovat a rozvíjet je způsobem odpovídajícím
dnešnímu světu. Takových hodnot je v našem pří-
padě dost – od osobitého demokratismu českého
prostředí, přes jeho realismus, vůli k míru a po-
kojnému řešení sporů až po masarykovský huma-
nismus. 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 ze-
mě, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu

i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí před ná-
mi. 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 do-
mova 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 ozdo-
bit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krů-
ček se přibližme historickým fotografiím z první
republiky.

V sekretariátu starosty bude od 1. října při-
praveno 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



fiíjen 2016 | | 23

Turnovské radniãní listy

V Novém Oldřichově nedaleko Nového Boru se ko-
nala 12. září 2016 Výroční konference Programu
česko-saské spolupráce. 

Turnov měl možnost prezentovat projekt Spo-
lečná cesta k přírodním vědám, při němž se navá-
zala partnerská spolupráce s městem Ottendorf-
Okrilla. Eva Krsková a Renata Špačková za Město
Turnov a pan starosta Michael Langwald s Mar-
tou Maschke coby tlumočnicí a koordinátorkou
saské části projektu z Ottendorf-Okrilly se sešli
u společného stánku v Centru pro vzdělávání
a kulturu. Účastníci mohli zhlédnout hmatatelné
výsledky česko-saského programu za minulé do-
tační období 2007–2013 jako byla například bu-
dova zmíněného centra v Novém Oldřichově, ne-

bo již nastartované projekty z nového období
2014–2020, které prezentovala např. Technická
univerzita z Liberce v mapování podzemních
zdrojů vody v česko-saském příhraničí. 

Konference se nesla ve spokojeném duchu, neboť
oproti česko-polskému přeshraničnímu programu

tento již téměř vyčerpal dotační prostředky a má již
velice obtížnou úlohu vybírat z kvalitních náhrad-
ních projektů. Na konferenci bylo řečeno, že „od
začátku programu v červenci 2015 bylo Evrop-
skou unií podpořeno již 70 přeshraničních projek-
tů dotací ve výši cca 105 milionů eur“. Následující
dny pokračovaly monitorovacím výborem, na
němž hodnotitelé vybrali k financování dalších 25
česko-saských projektů za více než 27 miliónů eur.

Turnov s Ottendorf-Okrillou pokračují v part-
nerské spolupráci setkáváním dětí a mládeže.
Loni se v září zaplnila Žlutá ponorka dětmi při
malých tvůrčích dílnách opět zaměřených na pří-
rodní a technické vědy. Letos se uskuteční ke kon-
ci září setkání v Ottendorf-Okrille. 

Ing. Eva Krsková, Město Turnov

Turnov prezentoval projekt na ãesko-saské
konferenci pfieshraniãní spolupráce

Zdravé stárnutí v Turnovû
Město Turnov pořádá poprvé na svém území
Den zdraví, který se zaměřuje na trend stárnu-
tí evropské populace. Celý program se nese pod
názvem Zdravé stárnutí a je organizováno
v rámci Zdravého města Turnov a MA21.

Den zdraví, který je zcela zdarma, se uskuteční
v úterý 11. října 2016 a představí problematiku
stárnutí široké veřejnosti. Od 10.00 hodin bude ak-
ce probíhat v konferenčním sále Karla IV. v Žižkově
ulici. Zde se představí Projekt zdravého stárnutí
v rámci Univerzity 3. věku na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, který představí vědecký sekre-
tář České geriatrické a gerontologické společnosti,
vedoucí subkatedry geriatrie LF UK v Hradci Krá-
lové a zároveň primářka ambulancí gerontometa-
bolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Krá-
lové MUDr. Božena Jurašková, Ph. D. Paní doktorka
bude k dispozici i na veřejnou diskusi. Další blok
přednášky přednese primář oddělení následní péče
turnovské pobočky Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Daniel Pospíšil. Ten představí péči o senio-
ry ve zdravotnickém zařízení a jeho přednáška bu-

de s názvem Stáří a nemoc. Během konference bu-
de přiblíženo, jaké jsou možnosti práce se seniory.
Že to lze i jinak představí gerontoterapeutka PhDr.
Ivana Vacardová, která provádí aktivizaci a terapii
ve zdravotnickém zařízení na oddělení následné pé-
če. Mgr. Marcela Hauke, která je lektorka a metodik
kvality v sociálních službách, supervizor a ředitelka
pečovatelské služby Dvůr Králové nad Labem, po-
vykládá o problematice demence. Její příspěvek je
pod názvem Do života mi vstoupila demence. 

Kromě přednášek se návštěvníci mohou těšit na
příklady dobré praxe a samozřejmě i na občerstvení. 
Program se v odpoledních hodinách přesune do
dalších zařízení v Turnově, které pečují o seniory
a v rámci Dne zdraví otevřely své dveře veřejnosti.
Od 13.00 do 15.00 hodin se můžete podívat napří-
klad do Spokojeného domova či navštívit Klub ak-
tivních seniorů, kde bude probíhat od 14.00 hodin
krátký kulturní program. Domov důchodců Poho-
da si navíc v rámci Dne otevřených dveří připravil
prohlídky prostor a ukázky aktivačních činností
pro seniory. Své aktivizační a terapeutické aktivity
představí i Oddělení následní péče Panochovy ne-
mocnice Turnov. Těšíme se na Vaši účast. 

Volební obvod ã. 13 jiÏ
není na Bukovinû
Městský úřad informuje o změně místa voleb-
ního okrsku č. 13. 

V minulosti obyvatelé Malého Rohozce, Dolánek
a Bukoviny museli všichni chodit volit do hasičské
zbrojnice na Bukovině. Po dlouhém vymýšlení
ideálního kompromisu pro umístění místa voleb-
ního okrsku bylo díky spolupráci místních obyvatel
a rekonstrukcí bývalé školy v Dolánkách ustano-
veno nové volební místo. Krajské volby konané
7.–8. října 2016 budou probíhat již v novém vo-
lební okrsek č. 13, tedy v Domě přírody v Dolán-
kách u Turnova. Děkujeme za pochopení.
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

V sobotu 17. září 2016 proběhl již pátý ročník
Svatohubertské slavnosti na hradu Valdštejn, kte-
rá je pořádána v rámci Zdravého města Turnova
a MA21 a navštívilo ji přibližně 500 osob.

Hudební lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn
(ve složení Jaroslav Hejral, David Pokorný, Hana
Mikulová, Lenka Libenská) zahájilo program ak-
ce a předvedlo ukázky lovecké hudby, loveckých
signálů a hlaholů se zajímavým komentářem pana
Davida Pokorného. Slovem slavnost zahájila mís-
tostarostka Jana Svobodová, ke které se připojili
Josef Tesař z Českomoravské myslivecké jednoty
Okresního mysliveckého spolku Semily a Miro-
slav Tomášek člen Řádu svatého Huberta. Pan
Josef Seliger seznámil přítomné s historií Řádu sv.
Huberta. 

Na hradě se předvedla Kateřina Cheníčková s u-
kázkami vábniček a vábení divoké zvěře, které si
vyzkoušeli i přítomné děti. Představena byla také
lovecká plemena psů i několik neloveckých ple-
men s komentářem o jejich historii, ale i současné
lovecké upotřebitelnosti. Kromě psů zaujal pří-
tomné svým výkladem o loveckých dravcích so-
kolních Mgr. Jan Višinský. Letové kousky jeho
dravců budou pro návštěvníky nezapomenutel-
ným zážitkem. 

Na Svatohubertské slavnosti je zvykem také pa-
sovat nové myslivce. Do svých řad po úspěšných
mysliveckých zkouškách přivítali nového člena
z mysliveckého spolku Veselka Rovensko. Celé
odpoledne byly pro všechny děti připraveny soutě-
že z mysliveckých a lesnických znalostí, které při-
pravila Milena Brožková spolu s Ivou Hradilovou
a Lesy ČR, Lesní správa Hořice, zastoupená revír-
níkem Ing. Janem Drahotským. Všichni, kteří se
zúčastnili soutěží, obdrželi drobný dárek na pa-
mátku. 

Mateřská škola Turnov-Mašov, zastoupená ře-
ditelkou Mgr. Zdeňkou Čihákovou a dalšími uči-
telkami s rodinnými příslušníky připravili výtvar-
nou dílnu pro dětské návštěvníky. Do soutěží a vý-
tvarné dílny se zapojilo přibližně 130 dětí včetně
několika dospělých. Ve výtvarné dílně děti vyrobi-
ly cca 130 muchomůrek ze špuntů, to samé množ-
ství vymalovaly placek ze dřeva a obdobně vyrobi-
ly papírových čelenek. Dále vytvořily navlékáním
dřevěných korálků spoustu hadů i dalších drob-
ností. Výtvarnou dílnu zpestřila Jana Kristiánová
z Mysliveckého spolku Kozlovy Všeň malováním
dětí na obličej. 

Ve slavnostním sále klasicistního domu byly in-
stalovány po dobu slavnosti výtvarné práce dětí
mateřských škol. Jednalo se o výtvarné práce ze
soutěže, kterou vyhlásil Městský úřad Turnov pro
děti Turnovských i okolních mateřských škol pod
názvem „Co se děje v lese“. Do soutěže se zapojilo
patnáct mateřských škol se 163 výtvarnými prace-
mi. Všechny práce byly nejprve ohodnoceny od-
bornou komisí, která vybrala z každé mateřské
školy jednu nejlepší výtvarnou práci. Zároveň vy-
hodnotila mateřskou školu, která do soutěže do-
dala celkově nejlepší výtvarné práce, a byla to

Mateřská škola Turnov 28. října. Byla navržena
i zvláštní cena za nejlepší kolektivní práci a to
z Mateřské školy Jenišovice. V době slavnosti vý-
tvarné práce hodnotila ještě veřejnost, která vy-
brala jako nejlepší Mateřskou školu Turnov
Kosmonautů Sluníčko v počtu 113 hlasů.

Na počest české myslivosti byla slavnost zakon-
čena troubenou a zpívanou Svatohubertskou mší,
kterou celebroval duchovní Jaroslav Gajdošík
z Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Se-
milech za doprovodu pěveckého sboru Antonín
Dvořák pod vedením sbormistra Bohuslava Lédla
a loveckého kvarteta lesních rohů Valdštejn. Při
vlastní mši se zapojil aktivně i člen Řádu sv.
Huberta.

Prostory pro tuto slavnost propůjčila organizač-
ní složka Města Turnov, Turnovské památky a ces-
tovní ruch, především za pomoci správkyně hradu
Kristýny Licinbergové a průvodce Martina Doub-
ka. Slavnost byla připravena a pořádána Městem
Turnov, odborem životního prostředí za pomoci
Okresního mysliveckého spolku Semily, Liberec
a Jablonec, Lesů ČR, Lesní správy Hořice, Mysli-
veckého sdružení Radeč, Valdštejn a Všeň, Mateř-
ské školy Turnov-Mašov, Sborem dobrovolných
hasičů Turnov-Pelešany a dalších.

V předhradí Valdštejna předváděl ukázky práce
se sekerou sekerník Zdeněk Hajník, ukázal i hod
oboustrannou sekerou. Návštěvníci si měli mož-
nost hod touto sekerou vyzkoušet. V místě před
hradem byl umístěn i stánek Sdružení Tulipán,
kde probíhal prodej výrobků z chráněné dílny.
Hrad Valdštejn celé odpoledne prostoupil duch
myslivosti, lásky k lesu, lidem a přírodě. Atmosfé-
ru z hradu vysílal v přímém přenosu Český rozhlas
dvojka s komentářem Václava Žmolíka. 

Ing. Jan Čihák

Svatohubertská slavnost na hradu Vald‰tejn 



V rámci Zdravého města Turnova a MA21 se bude
letos po třech letech pořádat veřejná diskuse na
zjištění deseti nejpalčivějších problémů Turnova,
které obyvatele trápí. 

Pokud něco chcete změnit či naopak nechcete mě-
nit nic, tak přijďte 31. října 2016 od 16.00 hodin
do sálu SUPŠ ve Skálově ulici a zapojte se do dis-
kuse s ostatními obyvateli. Přijďte se podělit o va-
še názory, jak se Vám tu žije a co dále ve městě roz-

víjet a podporovat. Nebojte se říci, co Vám
v Turnově vadí a pomozte to změnit. 

Akce se koná zdarma a pro účastníky bude při-
praveno drobné pohoštění. Nebude chybět ani
krátký kulturní program. 

V rámci odpoledne se také začne formovat tzv.
Pocitová mapa Turnova, kam občané mohou vy-
značit místa, kde se cítí dobře či naopak místa,
která jsou nebezpečná nebo by si zasloužila větší
pozornost

Pfiijìte fiíci svÛj názor a formovat mûsto

Projekt v˘chovy ke
ãtenáfiství v novém
‰kolním roce
Výchova ke čtenářství se připravuje v Městské
knihovně Antonína Marka v Turnově v rámci
Zdravého města Turnov a MA21 již několik let. 

Projekty výchovy ke čtenářství jsou připravová-
ny pro rodiny s dětmi od těch nejmenších až po
školáky. Ze zkušeností víme, že je třeba začínat
opravdu již s malými dětmi. Proto vznikly aktivity
jako Pohádkové podvečery a Knihovna otevřená
rodině. Poté přichází na řadu děti ve věku mateř-
ských škol, pro které vznikl Klub Matýsek. Pra-

videlně jednou měsíčně se v klubu setkávají přede-
vším děti předškolního věku, kde jsou připravova-
né pořady výchovy ke čtenářství hravou a přístup-
nou formou. Klub Matýsek je otevřen také pro
maminky s dětmi na mateřské dovolené.

Pro školní rok 2016/2017 je připravován ve
spolupráci a pod záštitou o.p.s. Celé Česko čte dě-
tem, dlouholetým partnerem v oblast výchovy ke
čtenářství, novou aktivitu pro děti z mateřských
škol také v Turnově. Jedná se o projekt „Babička
a dědeček do školky“. Tento nový projekt výchovy
ke čtenářství doplní aktivity Klubu Matýsek.
Pilotně se jako první zapojí mateřská škola 28. říj-
na Turnov a MŠ Zborovská Turnov. 

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje
tři generace – děti, rodiče a seniory. Byl vymyšlen,
aby se uskutečnila setkávání nejmladší a nejstarší
generace a bylo posíleno mezigenerační sdílení
času, prostoru a předávání hodnot pravidelnými
činnostmi v rámci projektu. Cílem je opět oživit
a zavést tradiční a důležitý rituál předčítání do ro-
din a pomoci dětem ve čtenářské a jazykové gra-
motnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chu-
dém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlou-
vají či čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila tele-
vize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých
činností. Všechny výše popsané myšlenky chceme
uchopit a zavést do praxe. Těším se osobně na re-
alizaci tohoto záměru, na další spolupráci s ma-
teřskými školami a generační propojení. 

Eva Kordová

Starosta zavítá na
setkání na V˘‰inku
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany, které se uskuteční na
Výšince. 

Setkání proběhne ve středu 12. října 2016 od
17.00 hodin v DPS Výšinka. Přijďte podiskuto-
vat do společenské místnosti v suterénu DPS
v Granátové ulici 1897 o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se dění z radnice.

fiíjen 2016 | | 25

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Každoročně se konají na konci srpna v polském
partnerském městě Jawor oslavy chleba a per-
níku. 

Je již tradicí, že Turnov vysílá na tyto oslavy své u-
mělce a zástupce řemesel. Letos vyrazila známá
taneční skupina ILMA se svými mistry a mistryně-
mi světa a Evropy a za velkého tepla a přihlížejí-
cích diváků sklízela potlesk. Za řemeslníky pre-
zentovaly své výrobky paní Rútová a paní
Josifová, výborné perníčky v nejrůznějším prove-
dení šly rychle na odbyt. Na oslavy do Jawora se
také vypravili turnovští rodáci, aby podporovali
naše umělce a užili si atmosféry.

Za vedení města se akce účastnila paní místosta-
rostka Jana Svobodová. Spolu s Evou Krskovou,
která v minulosti realizovala několik projektů

s Jaworem, se zapojily do týmu starosty Jawora
Emiliana Bery, aby vytvořili nový Guinessův
rekord v délce upečeného perníku. Dodávka s peč-
livě uloženými platy perníků ve stojanech byla při-
stavena k dlouhému stolu na náměstí, na nějž jed-
notlivci nossili tato plata a další je stírali polevou
dohromady a sypali oříšky. Za skandování obe-
censtva byl dokončen celý perník. Pověřený pra-
covník změřil délku – 46,1 m, takže rekord
z minulého roku byl překonán! Pak byly ještě
v kratším čase všechny řezy rozdány mezi nedo-
čkavé přihlížející účastníky. 

Ing. Eva Krsková a Mgr. Jana Svobodová, 
Město Turnov

Zástupci mûsta se v Jaworu úãastnili nového
Guinessova rekordu 

Den architektury 
nabídne Turnov 
z jiné perspektivy
Oslavy světového dne architektury budou poprvé
probíhat i v Turnově, který se jako jedno z šede-
sáti měst a obcí připojuje celorepublikové akce
oslavující architekturu a zapomenutá místa. 

Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor
laické veřejnosti v širších souvislostech. Orga-
nizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným způ-
sobem na prolínání současné i historické architek-
tury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. 

Organizátoři si pro Vás připravili komentova-
nou procházku městem s názvem Turnov z jiné
perspektivy. Díky své morfologii je Turnov bohatý
na zajímavé výhledy do okolí. Z některé z měst-
ských věží se o tom sami přesvědčíte. Z výšin se
však také snesete pod zem a prohlédnete si zají-
mavé podzemní stavby v centru města. Cílem pro-
cházky se stane kulturní centrum Střelnice. S ar-
chitektem Václavem Hájkem a Lenkou Švábko-
vou se můžete těšit na zajímavé informace. Sraz je
v sobotu 1. října v 14.00 hodin na náměstí České-
ho ráje a celá akce je zdarma. 

Turnov‰tí hasiãi se
doãkají nového 
zásahového vozidla
Dlouho očekávaná nová technika na místo vy-
sloužilého stroje pro hasiče Turnov je již na dohled. 

Turnovští hasiči mají ve svém vozovém parku
bez mála třiceti letý zásahový vůz Avia 30, který
svým technickým stavem dlouhodobě neodpovídá
potřebám hasičů a nesplňuje požadavky pro bez-
pečnou jízdu na komunikacích. Jeho udržení pro-
vozu schopném stavu vyžaduje nemalé finanční
prostředky a mnoho času a úsilí hasičů. 

Městu Turnov se v letošním roce podařilo zajis-
tit spolufinancování na pořízení nového dopravní-
ho automobilu. Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR přispělo formou dotace
pro jednotky dobrovolných hasičů částkou 450 ti-
síc korun. Z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje se podařilo zajistit částku 300 tisíc korun
a město Turnov, které nese největší finanční zátěž,
investuje 1,65 mil. Kč. Celková cena vozu je 2,4
mil. Kč včetně DPH. 

Tento nový vůz bude ve velké míře využíván
zvláště na technické zásahy, úniky kapalin na ko-

munikaci a při odstranění následků dopravních
nehod. Vozidlo pomůže i při čerpání zatopených
prostor v průběhu povodních nebo při likvidaci
následků povětrnostních vlivů, práci na vodě
a dalších zásahů. Pořízení nového vozu je dalším
krokem zlepšení vybavenosti technickými pro-
středky pro velmi náročnou práci hasičů Turnov.

ãtvrtek 20. fiíjen 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707

▼
▼

▼

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

DIKÉ zahradnické centrum Pfií‰ovice 
DIKÉ – krásná zahrada z Českého ráje 

Tel +420 482 725 733 
Mobil +420 603 541 449 

obchod@dike-centrum.cz

Pátek 14. 10.
a sobota 15. 10. 2016 
od 8 do 17 hodin 

Dlabání a vyfiezávání d˘ní 
– akce pro dûti i dospûlé 

Doprovodn˘ program ochutnávka
lechovick˘ch vín, v˘robkÛ z d˘ní,
a v˘stava jablek

w w w. d i k e - c e n t r u m . c z

D˘Àobraní v âeském ráji 




