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úvodní slovo
z obsahu
Hotel mezi dvûma svûty
jemná a napínavá hra o lidském údûlu > 8
Pavel Îalman Lohonka
koncert ãeské folkové legendy > 9
Poetika
vyvrcholení leto‰ního roãníku recitaãní soutûÏe > 10

Nová expozice horolezectví Muzea âeského ráje

Klobouk dolÛ
Vážení čtenáři,
někdy je téma pro úvodník tohoto časopisu nasnadě, sdělení je zřejmé a věty se píšou skoro samy. To když máme před sebou například výjimečnou akci a já chci, aby se o ní co nejvíc vědělo.
Jenže jindy to tak snadné není a pak si lámu hlavu,
jak moc se obracet k programu KCT a jak moc se
od něj naopak odchýlit? Hlasy a ohlasy Turnovska
je informační časopis, který vám na jednom místě
nabízí ucelený přehled nejen o kulturních akcích
KCT, ale též vám zprostředkovává informace od
mnoha dalších organizací tohoto města a v příloze
Radničních listů pak též soubor důležitých zpráv
z radnice. A tak mi dovolte, abych se tentokrát trochu pochlubil cizím peřím a podělil se i o myšlenku veskrze politickou...
Skvělá věc se podařila Muzeu Českého ráje
v Turnově – jeho ředitelka paní Vladimíra Jakouběová a její kolegové dlouho bojovali a nakonec
vybojovali podporu pro vznik fungl nové interak-

tivní expozice, která představí horolezecký sport
v celé jeho šíři s důrazem na historii lezení v Českém ráji a ještě mnohem víc. Považte, že se bude
jednat o jedinou expozici horolezectví v České republice! (Nejbližší podobná se nachází až v Mnichově.) Turnov tak bude mít v brzké době další unikát
a „tahák“ na turisty. Klobouk dolů a gratuluji!
Ve dnech vzniku tohoto editorialu navštívil
v rámci konference Forum 2000 Českou republiku
dalajláma a zase kolem toho bylo rušno. Čínská
ambasáda protestovala, Správa Pražského hradu
nepovolila zábor Hradčanského náměstí. Při přivítání Jeho Svatosti zazněla slova o svobodě, o odpovědnosti, o tradicích, o lidských právech. A taky
zaznělo slovo kultura. To slovo – jistě se mnou budete souhlasit – je nesmírně důležitou součástí našich slovníků. Dokud bude kultura nedílnou součástí též našich životů, věřím, že není čeho se bát.

Napﬁíã
PÛljablkoÀ, Brotherhood of Vibes and Grooves
a Lubo‰ Pospí‰il & 5P > 11
Cestovatelsk˘ klub
zve na sever, západ i jih > 12
Jan Novák
ãesko-americk˘ spisovatel v kavárnû KUS > 13
Jaroslav JeÏek
poﬁad k 110. v˘roãí narození v˘znamného ãeského
hudebního skladatele > 16
Pﬁedná‰kové úterky
cyklus pﬁedná‰ek u pﬁíleÏitosti oslav
130. v˘roãí zaloÏení muzea > 17
Turnovské radniãní listy
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kulturní pﬁehled
úter˘ 1. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Hasta la vista!
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
PraÏsk˘ komorní balet
volné divadelní představení
v předprodeji 220,–/na místě 290,–

stﬁeda 2. listopadu
18.00 – KC ST¤ELNICE
Norsko, ·védsko
Cestovatelský klub

90,–

ãtvrtek 3. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Dûda
Kino nejen pro seniory

60,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro
partnerské a manÏelské
páry – zaãáteãníci
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
KUS Experta

19.30 – KINO SFÉRA
Ostravak Ostravski
komedie
120,–

nedûle 6. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Trollové 2D
animovaný/dobrodružný

120,–

17.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro
partnerské a manÏelské
páry – pokroãilí
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–
17.00 – KINO SFÉRA
Ostravak Ostravski
komedie
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
BoÏská Florence
životopisný/komedie

zdarma

80,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Zdenûk Izer a autokolektiv
show v předprodeji 220,–/na místě 250,–
19.30 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama

úter˘ 8. listopadu
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nezkrotná Brazílie
Cestovatelský klub

90,–

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

120,–

9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika
postupová recitační soutěž
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro
partnerské a manÏelské
páry – zaãáteãníci
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–

ãtvrtek 10. listopadu
9.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika
postupová recitační soutěž
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10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kocour v botách
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
v předprodeji i na místě 50,–
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2D
animovaný/komedie
120,–

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poetika – galaveãer
Romanika, Alo Trio Band
v předprodeji 80,–/na místě 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Hotel mezi dvûma svûty
volné divadelní představení
v předprodeji 80,– /na místě 100,–
19.30 – KINO SFÉRA
Doctor Strange 2D
akční/dobrodružný, dabing
130,–/děti do 15 let 110,–

nedûle 13. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2D
animovaný/komedie
120,–
16.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní kurz pro
partnerské a manÏelské
páry – pokroãilí
kurzovné 1650,–/jednotlivá lekce 300,–

120,–

sobota 5. listopadu
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120,–

60,–

10.00 – KINO SFÉRA
Dûda
Kino nejen pro seniory

130,–

150,–

pátek 11. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Zúãtování
drama

16.00 – HASIâÁRNA
Posezení pﬁi dechovce
50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
válečný/životopisný
120,–

pátek 4. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Trollové 3D
animovaný/dobrodružný

120,–

sobota 12. listopadu

17.00 – KINO SFÉRA
Doctor Strange 3D
akční/dobrodružný, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–
19.30 – KINO SFÉRA
Pohádky pro Emu
romantický/komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny
válečný/životopisný

20.00 – KAVÁRNA KUS
Bodlák
Malá (domácí) scéna

stﬁeda 9. listopadu

pondûlí 7. listopadu

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pavel Îalman Lohonka
– 70 JAR
koncert
v předprodeji 190,–/na místě 240,–
19.30 – KINO SFÉRA
Doctor Strange 2D
akční/dobrodružný, titulky

17.00 – KINO SFÉRA
Doctor Strange 3D
akční/dobrodružný, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

Taneãní pro dospûlé jsou v plném proudu.

17.00 – KINO SFÉRA
Pohádky pro Emu
romantický/komedia

120,–

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Zúãtování
drama

120,–

pondûlí 14. listopadu
8.30 a 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Na‰e písniãka aneb
postavím si domeãek
představení pro školy
vyprodáno
19.30 – KINO SFÉRA
Tenkrát v ráji
drama

120,–

úter˘ 15. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Cesta do fantazie
Filmový klub
100,–/členové FK a studenti 80,–
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cejch
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 280,–/na místě 320,–

nedûle 20. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Heidi, dûvãátko z hor
rodinný/dobrodružný
120,–
17.00 – KINO SFÉRA
Hologram pro krále
komedie/drama
120,–
19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvíﬁata
a kde je najít 2D
dobrodružný/fantasy

130,–

úter˘ 22. listopadu
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Luká‰ Pavlásek
Pohovka
200,–/senioři 140,–

stﬁeda 16. listopadu
20.00 – KAVÁRNA KUS
Jan Novák
O literatuře

19.30 – KINO SFÉRA
Hologram pro krále
komedie/drama
120,–
20.00 – KC ST¤ELNICE
Spoleãná prodlouÏená
obou taneãních kurzÛ
100,–/kurzisté zdarma

zdarma

ãtvrtek 17. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
Kino nejen pro seniory
60,–
19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvíﬁata
a kde je najít 3D
dobrodružný/fantasy, titulky
150,–/děti do 15 let 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vzkaz v láhvi
Filmový klub
100,–/80,– členové FK a studenti

stﬁeda 23. listopadu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Humoreska

Turnovský hudební večer
v předprodeji 100,–/na místě 120,–

ãtvrtek 24. listopadu
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Krysáci a ztracen˘ Ludvík
představení pro školy a veřejnost 50,–
10.00 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
Kino nejen pro seniory
60,–
19.30 – KINO SFÉRA
Pﬁíchozí
drama/sci-fi
120,–

pátek 25. listopadu
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Napﬁíã
hudební festival
v předprodeji 120,–/na místě 150,–
19.30 – KINO SFÉRA
Noãní zvíﬁata
drama/thriller
120,–
19.30 – KC ST¤ELNICE
SZ· – maturitní ples

sobota 26. listopadu
8.00 – HALA U ZASTÁVKY âD
Okresní v˘stava králíkÛ
a místní v˘stava holubÛ
občerstvení zajištěno
14.30 – KINO SFÉRA
OdváÏná Vaiana:
Legenda o konci svûta 3D

pátek 18. listopadu

16.00 – HASIâÁRNA
Posezení pﬁi dechovce 50,–
17.00 – KINO SFÉRA
Snow Film Fest
dokumentární

100,–

19.30 – KC ST¤ELNICE
Soundfall
koncert

80,–

nedûle 27. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
OdváÏná Vaiana:
Legenda o konci svûta 2D
animovaný/dobrodružný
130,–/děti do 15 let 110,–
15.00 – KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Schola Gregoriana
Pragensis – 1. adventní koncert
v předprodeji 60,–/na místě 80,–
17.00 – KINO SFÉRA
Pﬁíchozí
drama/sci-fi

120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Noãní zvíﬁata
drama/thriller

120,–

pondûlí 28. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
Hoffmanovy povídky
záznam opery Royal Opera House
300,–/studenti a senioři 250,–

úter˘ 29. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvíﬁata
a kde je najít 2D
doprovodný program, titulky 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Normální autistick˘ film
dokumentární
100,–/členové FK a studenti 80,–

sobota 19. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Heidi, dûvãátko z hor
rodinný/dobrodružný
120,–
17.00 – KINO SFÉRA
Fantastická zvíﬁata
a kde je najít 3D
dobrodružný/fantasy, dabing
150,–/děti do 15 let 130,–

animovaný/dobrodružný
150,–/děti do 15 let 130,–

stﬁeda 30. listopadu
18.00 – KINO SFÉRA
Sicílie a Liparské ostrovy
Cestovatelský klub
90,–

Sicílie se pﬁedstaví v Cestovatelském klubu 30. listopadu.

19.00 – KC ST¤ELNICE
4TET
koncert
dle místa sezení 520,–/500,–/480,–
listopad 2016
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Kino Sféra

FK
Hasta
la vista!

Dûda

Doctor
Strange

Pohádky
pro Emu

Trollové

Ostravak
Ostravski

Road movie, ve které je dÛleÏitûj‰í
cesta neÏ její cíl.

Rázovitého dûdeãka z Vala‰ska
nav‰tíví vnouãata z Prahy.

Nejmocnûj‰í superhrdina studia
Marvel koneãnû na velkém plátnû.

Hra na lásku jako
uvûﬁitelná historka.

Veselé dobrodruÏství
mal˘ch skﬁítkÛ.

Komedie podle bestsellerÛ
Deniky Ostravaka.

drama/komedie, BG, 2011,
115 min., 12+, titulky

komedie/rodinn˘, âR,
2016, 112 min.

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2016, 115 min., 12+

romantick˘/komedie, âR,
2016, 110 min.

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2016, 92 min., dabing

komedie, âR, 2016,
90 min, 12+

út 1. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 3. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 10. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D tit. ãt 3. 11. – 19.30 / 130 Kã
3D dab pá 4. 11. – 17.00 / 150 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã
3D dab. so 5. 11. – 17.00 / 150 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã
2D dab. so 12. 11. – 19.30 / 130 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã

pá 4. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 13. 11. – 17.00 / 120 Kã

3D so 5. 11. – 14.30 / 150 Kã
2D ne 6. 11. – 14.30 / 120 Kã

so 5. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 6. 11. – 17.00 / 120 Kã

FK

FK
BoÏská
Florence

Tenkrát
v ráji

Komorná

Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny

Zúãtování

Tajn˘ Ïivot
mazlíãkÛ

Pﬁíbûh nenadané,
ale bohaté zpûvaãky.

Filmové zpracování osudu
ãeskorajského horolezce.

Dynamick˘ thriller
s erotickou atmosférou.

Pﬁíbûh ojedinûlého hrdinství.

Úãetní nebezpeãn˘ch zloãincÛ
odhaluje pravdu.

Co dûlají va‰i ãtyﬁnozí miláãci,
kdyÏ nejste doma?

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

drama, âR/SK,
2016, 99 min.

drama, USA, 2016,
128 min., 15+, titulky

animovan˘/komedie, USA,
2016, 90 min., dabing

ne 6. 11. – 19.30 / 80 Kã

po 7. 11. – 19.30 / 120 Kã
po 14. 11. – 19.30 / 120 Kã

pá 11. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 13. 11. – 19.30 / 120 Kã

2D so 12. 11. – 14.30 / 120 Kã
2D ne 13. 11. – 14.30 / 120 Kã
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historick˘/erotick˘, KOR, váleãn˘/Ïivotopisn˘, USA/AUS,
2016, 144 min., 15+, titulky 2016, 131 min., 12+, titulky
út 8. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 10. 11. – 19.30 / 120 Kã
so 12. 11. – 17.00 / 120 Kã

Kino Sféra

FK

FK
Cesta
do fantazie

Dítû Bridget Fantastická zvíﬁata
Heidi,
Jonesové
a kde je najít
dûvãátko z hor

Hologram
pro krále

Vzkaz
v láhvi

Imaginativní pﬁíbûh o promûnû
dûtské hrdinky.

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

Nov˘ pﬁíbûh ze svûta
Harryho Pottera.

Nové zpracování klasické
kniÏní pﬁedlohy.

Tom Hanks coby obchodník
v Saúdské Arábii.

Tﬁetí díl krimi série podle bestsellerÛ
Jussiho Adler-Olsena.

animovan˘/fantasy, JAP,
2001, 124 min., titulky

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

dobrodruÏn˘/fantasy,
USA/VB, 2016, 133 min.

rodinn˘/dobrodruÏn˘, N/·v˘c.,
2016, 105 min., dabing

komedie/drama, USA/FR,
2016, 97 min., titulky

krimi/thriller, D/N, 2016,
112 min., 12+, titulky

út 15. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 17. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 24. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D tit. ãt 17. 11. – 19.30 / 150 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã
2D tit. pá 18. 11. – 19.30 / 130 Kã + doprovodn˘ program
3D dab. so 19. 11. – 17.00 / 150 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã
2D dab. ne 20. 11. – 19.30 / 130 Kã

so 19. 11. – 14.30 / 120 Kã
ne 20. 11. – 14.30 / 120 Kã

so 19. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 20. 11. – 17.00 / 120 Kã

út 22. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

FK

FK

FK

FK
Pﬁíchozí

Noãní
zvíﬁata

OdváÏná Vaiana:
Legenda o konci svûta

Snow
Film Fest

Hoffmanovy
povídky

Normální
autistick˘ film

Pﬁistání tajemn˘ch vesmírn˘ch lodí.

ZneklidÀující kniha
a chronická nespavost.

Nebojácná dívka na cestû
za záchrannou svého lidu.

Dal‰í roãník oblíbeného festivalu
zimních sportÛ.

Záznam opery
Royal Opera House.

Fenomén autismu jako fascinující
zpÛsob my‰lení.

drama/thriller, USA, 2016, animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
dokumentární, rÛzné, 2016
115 min., 15+, titulky
2016, 103 min., dabing

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

dokumentární, âR,
2016, 90 min.

3D so 26. 11. – 14.30 / 150 Kã /
dûti do 15 let 130 Kã
2D ne 27. 11. – 14.30 / 130 Kã /
dûti do 15 let 110 Kã

po 28. 11. – 19.30 / 300 Kã /
studenti a senioﬁi 250 Kã

út 29. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/sci-fi, USA, 2016,
117 min., 12+, titulky
ãt 24. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 27. 11. – 17.00 / 120 Kã

pá 25. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 27. 11. – 19.30 / 120 Kã

so 26. 11. – 17.00 / 100 Kã

listopad 2016
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Mûstské divadlo

Zdenûk Izer a autokolektiv
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček.
Vystoupení je obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a svě-

telnými efekty. Přijďte si užít trochu nekomplikované zábavy a odpočinout si od všedních starostí.

pondûlí 7. listopadu od 19.30 hodin
Zdenûk Izer a autokolektiv
show
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 220 Kã, na místû 250 Kã

Kocour v botách v divadle pro dûti
Výpravné loutkové představení pro děti na motivy
francouzské pohádky Charlese Perraulta o chudém mládenci a jeho veselém společníku, kterému
nikdo jinak neřekne než Kocour v botách.
S divadelním představením pro děti přijede do
Turnova Divadlo Dokola Tábor. Představení je
vhodné pro děti od 6 let.
Vyrazte s rodinou na pohádku v rámci pravidelného cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla. Vstupenky lze nově zakoupit i v předprode-

ji na recepci Kulturního centra Střelnice, vyhnete
se tím dlouhým frontám před začátkem představení.

sobota 12. listopadu od 10 hodin
Kocour v botách
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji i na místû 50 Kã

Hotel mezi dvûma svûty
Tajemný hotel mezi bytím a nebytím. Místo, kde
jsme si všichni rovni a kde člověk nalézá i ztrácí.
Pět různých lidí, pět různých osudů zdánlivě odlišných a přece tak podobných.
Každý z nich vidí svůj život a dál jen nejistou
budoucnost. Brilantní příběh o životě, smrti a lásce. Příběh, který se vás dotkne. Hotel mezi dvěma světy je jemnou a napínavou hrou o lidském
údělu.
Zajímavou hru podle scénáře Erica Emmanuela Schmitta v režii Vladimíra Váchy přiveze do
Turnova divadelní společnost Kairos II. Přijďte si
8|
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užít zase trochu jiné divadelní představení. Společnost Kairos II. už deset let nabízí kvalitní představení se zaměřením na činohru a experimentální divadlo.

sobota 15. ﬁíjna od 19.30 hodin
Hotel mezi dvûma svûty
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 80 Kã, na místû 100 Kã

Mûstské divadlo/hudební pozvánky

Cejch pﬁiveze Západoãeské divadlo
Vícegenerační western z centrálního Krušnohoří.
Láska, pomsta a zášť, proti níž jsou Montekové
a Kapuleti nejlepšími přáteli.
Autor stále populárních knížek Proč bychom se
netopili a Proč bychom se nepotili a dalších cestopisů v tomto strhujícím románu líčí ságu několika
generací rodu Schmelzerů. Příběh německých horalů na české straně Krušných hor, jejichž předkové sem ve středověku přišli hledat vzácné kovy.
Děj se však odehrává hlavně ve století dvacátém,

kdy do osudu rodu a s ním spřízněných Čechů neblaze zasáhnou dějiny. Autorovu stylu nechybí
nadhled, jemný humor a shovívavost k lidské pošetilosti a zatvrzelosti.

úter˘ 15. listopadu od 19.30 hodin
Cejch
abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã

Luká‰ Pavlásek na Pohovce
„Vystupuji jako stand-up komik po klubech a divadlech v celé republice, hraji v divadle, filmu a televizi, píšu scénáře, texty k písním a postupně začínám vydávat své básně a prózy.
Baví mě co dělám, takže nerozlišuji mezi koníčky
a prací, ale jinak se zajímám o historii, biologii, filozofii, fyziku, náboženství, psychologii a chov
drobných savců. Sice jenom amatérsky, ale zajímám. Chci totiž vědět o všem všechno, když už
jsem tady na světě, což mě teda mimochodem dost
baví, to přiznávám. Je to docela dobrej pocit bejt

živej a moct poznávat. A taky rád jezdím do přírody a přemejšlim, že zase začnu lepit letadýlka,“ to
o sobě říká host listopadové Pohovky Lukáš
Pavlásek. Moderovat bude Petr Vydra.

úter˘ 22. listopadu od 19 hodin
Luká‰ Pavlásek
Pohovka
Mûstské divadlo
vstupné 200 Kã, senioﬁi 140 Kã

Pavel Îalman Lohonka – 70 JAR
Pavel Lohonka patří mezi české folkové legendy, je
jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény.
Zasloužil se o popularizaci lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Před šesti lety byl první folkovou stálicí, která se zapojila do hnutí FOLK
ŽIJE! Ztotožňuje se totiž s jeho cílem – přibližovat
lidem folkový žánr a zároveň upozornit na mladou
folkovou generaci, která vyrostla zcela mimo po-

zornost médií. Letos slaví Pavel Lohonka 70. narozeniny a na svém celoročním turné se zastaví
i v Turnově.

ãtvrtek 3. listopadu od 19.30 hodin
Pavel Îalman Lohonka
– 70 JAR
koncert
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 190 Kã, na místû 240 Kã
listopad 2016
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Mûstské divadlo

Galaveãer Poetiky
Na vyvrcholení letošního ročníku recitační soutěže
Poetiky vystoupí slovenské uskupení s názvem
Romantika a Alo Trio Band.

Řehořové, Pavly Stránské a kapela velkých profíků, jakými jsou Karel Bárta (kytara), Jan Bálek
(klávesy), Rastislav Uhrík (kontrabas), Jan Horváth (bicí) a Zbyněk Polívka (tenorsaxofon).

V hudbě kapely Romantika se setkávají šansonové
nálady, pouliční kabaret, jiskřivé čardáše, worldethno music a bujaré písničky se silnými texty
slovenské básnířky Evy Luky i zhudebněné Shakespearovy sonety a Cikánské romance od Frederica
Garcíi Lorky. Alo Trio Band tvoří tři neoposlouchané ženské hlasy Martiny Menšíkové, Natálie

ãtvrtek 10. listopadu od 18 hodin
Poetika
galaveãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 80 Kã, na místû 120 Kã

Bodlák vystoupí na Malé domácí scénû
Písně, které máte rádi, si poslechněte v podání kapely Bodlák – Míra Jíra (kytara, foukací harmonika a zpěv), Jirka „Dědek“ Paldus (mandolína,
zpěv), Jirka „Houba“ Václavík (banjo, kytara,
zpěv), Tomáš Preisler (kontrabas, zpěv).

vou a instrumentální potřebu náležitě upravujeme, tudíž jsou od originálů k nepoznání a autoři
by se divili, co všechno lze s jejich písněmi udělat.“

pátek 11. listopadu od 20 hodin
Bodlák
Malá (domácí) scéna
kavárna a restaurace KUS
vstupné dobrovolné

O svém hraní muzikanti říkají: „V našem repertoáru jsou písničky bez výjimky převzaty od jiných
skupin a zpěváků, kteří je zase převzali od někoho
jiného. Žánrově nás lze zařadit asi někam na pomezí českého country. Skladby si pro svoji hlaso-

Humoreska
Turnovský hudební večer zve na pokračování
úspěšných Slovanských tanců, na slavné skladby
a četbu z Dvořákovy a Sukovy korespondence. Vystoupí Kristina a Martin Kasíkovi a Jan Šťastný.
Kristina a Martin Kasíkovi se věnují hře na klavír
už od dětství. Oba vystudovali konzervatoř
v Ostravě a Akademii múzických umění v Praze.
Kristina Kasíková pravidelně natáčí pro Český
rozhlas a vystupuje jako sólistka v několika komorních souborech. Martin Kasík je nositelem
několika ocenění. Společně s Kristinou vydal v roce 2004 kompletní nahrávku Dvořákových Slo10 |
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Jan Šťastný působil v Národním divadle, stal se
členem Divadla na Vinohradech a věnuje se také
dabingu, dabuje převážně amerického herce
Antonia Banderase. Hrál i v populárních seriálech
Pojišťovna štěstí a Ordinace v růžové zahradě.

vanských tanců, se kterou sklidili úspěch doma
i v zahraničí.

stﬁeda 23. listopadu od 19.30 hodin
Humoreska
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã, na místû 120 Kã

hudební pozvánky

Komorní hudební festival Napﬁíã
Na letošním ročníku festivalu Napříč vystoupí tři
uskupení: Půljablkoň, Brotherhood of Vibes and
Grooves a Luboš Pospíšil & 5P.
Co o sobě prozradil Půljablkoň? „Jsme nejmenší
odnoží Jablkoně, obrovitý kapelník Michal Němec a éterická zpěvačka Marie Puttnerová.
Zpíváme a hrajeme písničky jablkoňské i nejablkoňské: jednoduše, přímočaře, nezáludně – dva
hlasy, kytara a perkuse.“
Mezinárodně obsazené trio Brotherhood of
Vibes and Grooves stojící jednou nohou v Africe
a druhou v Evropě, hraje energickou, aktuální
World Music. Zve posluchače na dobrodružnou

mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na
Pospíšilovo best of album publicista Leoš Kofroň.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce
1969 v řadách populárního C&K Vocalu. A jeho
poslední CD Soukromá elegie (2014) si zatím vysloužilo vůbec nejkladnější recenze a nejsilnější
prodeje od časů Lubošova mládí.

jízdu z nejhlubší džungle pod širým africkým nebem zpět do Evropy.
„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás

pátek 25. listopadu od 19 hodin
Napﬁíã
hudební festival
Mûstské divadlo
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã, na místû 180 Kã

Soundfall zvou na kﬁest alba
Turnovská kapela Soundfall sice vznikla už v roce
2010, ale více začíná být na podiích vidět teprve
v poslední době.
V jejich tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku,
jazzu, funku i blues.V letošním roce kapela natočila své první osmipísňové album All the Arrives
and Leaves, které pokřtí na koncertě v Kulturním
centru Střelnice. Chybět samozřejmě nebudou
hosté, a to dosti rozmanití. Na večírku vystoupí
řízná a značně energická rock’n’rollová dvojka

s názvem The Hops Party. Zdánlivě jakoby z druhého konce světa k nám pak dorazí kapela
Mulholland Blue.

sobota 26. listopadu od 19.30 hodin
Soundfall
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 80 Kã

BlíÏí se první adventní koncert
Koncert k 700. výročí narození Karla IV.
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii, od konce roku
1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání
a často koncertuje doma i v zahraničí.
Zaměřuje se na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.–11. století. Posluchači i od-

borná kritika oceňují dramaturgickou nápaditost
i muzikální interpretaci.

nedûle 27. listopadu od 15 hodin
Schola Gregoriana Pragensis
1. adventní koncert
chrám Narození Panny Marie
vstupné v pﬁedprodeji 60 Kã, na místû 80 Kã
listopad 2016
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Cestovatelsk˘ klub zve na sever, západ i jih
Pro všechny milovníky cestování jsou v listopadu
připravené hned tři Cestovatelské kluby. Prostřednictvím živého vyprávění a krásných fotografií se
společně s námi můžete vydat do Norska a Švédska, do Brazílie či na Sicílii.

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,
„Cesta trollů“, kouzelné fjordy, třeba Geiranger,
mohutné ledovce v oblasti Jostedalsbreenu, ráj

stﬁeda 2. listopadu od 18 hodin
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Kavárensk˘ kvíz
v KUSu pokraãuje
První Kavárenský kvíz v KUSu měl velký úspěch,
sešlo se dohromady šest týmů, které odpovídaly na
záludné otázky a bavily se překvapivými odpověďmi.
Z kavárenského kvízu se tedy opravdu stává nový
pravidelný pořad KCT, který se bude konat každý
první čtvrtek v měsíci, tentokrát to tedy vychází na
3. listopadu. Seberte přátele a přijďte si užít poho12 |
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houbařů, nejvyšší pohoří Norska – Jotunheimen,
Oslo, Kodaň... To vše za jediný večer nemůžete
stihnout nikde jinde, než na poutavé přednášce
Libora Turka.

i jiné potíže nacházíme spolehlivý lék – sambu! Po
Brazílii vás výjimečně v Městském divadle provedou Kateřina a Miloš Motani.

Nezkrocená Brazílie

Sicílie – nespoutan˘
ostrov

Nebezpečné a zároveň pro mnohé nejkrásnější
město na světě, to je Rio de Janeiro - tady začíná
naše cesta napříč rozlehlou a nezkrocenou zemí.
Nádherná příroda pantanalu, úchvatný vodní
svět, nejmohutnější vodopády světa, hluboké pralesy, spousty zajímavých zvířat, slaňování do jeskyně znepříjemní zápas s těžkou nemocí. Na tyto

Nová multimediální přednáška Pavly Bičíkové
o nespoutaném ostrově uprostřed Středozemního
moře. Společně se vydáme kolem činných sopek,
divokým pobřežím i přes hory a navštívíme dech
beroucí památky. Zažijeme atmosféru záhadných
„velikonočních mysterií“ a setkáme se s místními
obyvateli, které dodnes sužuje mafie.

úter˘ 8. listopadu od 18 hodin
Mûstské divadlo
vstupné 90 Kã

dový večer. Nemusíte se bát, že by šlo o vědomosti a kvíz zavánějící testem ze školních lavic.
Málokdo tuší, z jakých ingrediencí se skládal
Kleopatřin parfém či čemu se na motocyklu říká
batůžek. Body se sbírají i za otázky ze světa
Harryho Pottera, zajímavosti z cestování nebo
o detailech z notoricky známých filmů. Jde především a hlavně o tu legraci.
Vítězný tým má daný večer slevu 30 % na celou
útratu a vyhrává vstupenky do kina Sféra a na pořady KCT. Týmy mohou mít od 2 do 6 členů a je

stﬁeda 30. listopadu od 18 hodin
kino Sféra
vstupné 90 Kã

možné se přihlásit dopředu na e-mail adela.beranova@kcturnov.cz, nebo dorazit aspoň 15 minut
předem přímo do KUSu, kde už na vás bude čekat
moderátor a všechno vám vysvětlí. Podrobnosti
najdete na facebook.com/kusturnov.

ãtvrtek 3. listopadu od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
KUS Experta
zdarma

KCT informuje

Jan Novák hostem Petra Viziny
Jan Novák je česko-americký spisovatel, scenárista a dramatik. Narodil v Kolíně, ale v roce 1969 ve
svých šestnácti letech s rodiči a sestrami emigroval
přes Rakousko do Spojených států. Zde vystudoval na Univesity of Chicago humanitní vědy
a v tomto městě také se svou rodinou stále žije.
Dnes píše především anglicky, svoje díla do češtiny
nepřekládá. Tvrdí, že je docela přínosné, když to
překládá někdo jiný, protože často objeví věci, které by on sám přeložil jinak a hůř.
Jako scenárista spolupracoval s Milošem Formanem na filmu Valmont, v 90. letech napsal scénář českého snímku Báječná léta pod psa a podílel
se též na scénářích k filmům Šeptej a Nejasná
zpráva o konci světa. Je také spoluautorem Formanovy autobiografie nazvané Co já vím?
Jeho rozsáhlé beletristické zpracování příběhu
bratří Mašínů pod názvem Zatím dobrý získalo

Havla v roce 1985, v roce 2009 pak dokumentární film Občan Havel přikuluje z doby o deset let
dříve.
V roce 2007 obdržel Cenu Josefa Škvoreckého
za román Děda.
Jeho nejnovějším literárním počinem je komiks
Zátopek. Tento původně filmový scénář, který přibližuje také několik ne úplně známých kapitol ze
života nejslavnějšího českého běžce, výtvarně
zpracoval Jaromír 99, autor komiksů o Aloisi
Nebelovi.

v roce 2005 cenu Magnesia Litera pro knihu roku.
V roce 2005 také natočil společně se svým synem
Adamem dokumentární film Občan Havel jede na
dovolenou o policejním pronásledování Václava

stﬁeda 16. listopadu od 19 hodin
Jan Novák
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Fantastická zvíﬁata a doprovodn˘ program
V listopadu míří do kin filmová novinka ze světa
Harryho Pottera a kino Sféra si nemůže nechat takovou příležitost ujít. K promítání filmu Fantas-

tická zvířata a kde je najít chystáme speciální projekci a doprovodný program ve spolupráci
s Městskou knihovnou.

Kino Sféra bude na projekci filmu Fantastická zvířata a kde je najít stylově vyzdobené a fanoušky
kouzelnického světa čeká i doprovodný program.
V předsálí kina vznikne malý čtenářský koutek,
kam Městská knihovna Antonína Marka zapůjčí
všechny svoje tematicky související knížky. K vidění bude také mnoho videí ze zákulisí natáčení,
rozhovorů s tvůrci i herci a další zajímavé záběry,
to vše s českými titulky. Nesmíme zapomenout ani
na ceny k filmu, které budou na filmové fanoušky
čekat přímo v kině. Kostýmy ve stylu Harryho
Pottera a Fantastických zvířat jsou vítány a budou
patřičně odměněny. Těšíme se na vás.

pátek 18. listopadu od 19.30 hodin
Fantastická zvíﬁata a kde je
najít
kino Sféra
vstupné 130 Kã
listopad 2016
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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:
úter˘ 1. listopadu 2016 – Pražský komorní balet
(volné baletní představení) 290,–
stﬁeda 2. listopadu 2016 – Norsko, Švédsko
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 3. listopadu 2016 – Pavel Žalman Lohonka
– 70 jar (koncert) 190,–
pondûlí 7. listopadu 2016 – Zdeněk Izer a autokolektiv
(volné divadelní představení) 220,–
úter˘ 8. listopadu 2016 – Nezkrocená Brazílie
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 10. listopadu 2016 – Poetika – galavečer 80,–
sobota 12. listopadu 2016 – Kocour v botách (Mámo,
táto pojďte se mnou do divadla!) 50,–

sobota 12. listopadu 2016 – Hotel mezi dvěma světy
(volné divadelní představení) 80,–
úter˘ 15. listopadu 2016 – Cejch (abonentní divadelní
představení) 280,–
úter˘ 22. listopadu 2016 – Lukáš Pavlásek (Pohovka)
200,–
stﬁeda 23. listopadu 2016 – Humoreska (Turnovský
hudební večer) 100,–
pátek 25. listopadu 2016 – Napříč (hudební festival) 120,–
sobota 26. listopadu 2016 – Soundfall (koncert) 80,–
stﬁeda 30. listopadu 2016 – Sicílie a Liparské ostrovy
(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)
420,–

stﬁeda 7. prosince 2016 – Azory (Cestovatelský klub) 90,–
Pavel Dobeš (koncert) 160,–
Turnovské adventní koncerty (předprodej od 7. 11.)
nedûle 27. listopadu 2016 – Schola Gregoriana
Pragensis 60,–
nedûle 4. prosince 2016 – Trio Bel Canto 60,–
nedûle 11. prosince 2016 – Jaroslav Hutka 60,–
nedûle 18. prosince 2016 – Pěvecký sbor Antonín
Dvořák 60,–

Vzdûlávací centrum
Turnov

Proč dítě zlobí (NOVINKA)
23. 11. 2016 (9–15 hodin), rozsah: 6 vyučovacích hodin, lektorka: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Kurzy pro ‰irokou veﬁejnost
Excel pro začátečníky
rozsah: 14 vyučovacích hodin, přijímáme nové
přihlášky, kurz bude otevřen po naplnění

Novû akreditované kurzy pro
pedagogy nejen do ·ablon
MŠ
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v MŠ
Individualizace vzdělávání v předškolním věku
ZŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole
Rozvoj matematické gramotnosti na základní škole
Internet a cloudové služby pro učitele

Kurz pro dospělé i děti 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). Závazné rezervace míst na mailu ladicka@email.cz. Je nutné se přihlásit do 1. 11. 2016.
Kapacita pouze 10 osob. Kurz probíhá vždy v přízemí Žluté ponorky v kajutě č. 4.

Počítače pro seniory – pokročilé
rozsah: 10 vyučovacích hodin, přijímáme nové
přihlášky, kurz bude otevřen po naplnění
Semináﬁe pro pracovníky
v sociální oblasti
Psychologické aspekty sociální práce (NOVINKA)
16. 11. 2016 (9–16 hodin)
rozsah: 8 vyučovacích hodin, lektorka: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D., seminář akreditovaný MPSV
Semináﬁe pro pedagogické
pracovníky
Celostní přístup k řešení LMD, aneb co víme
a nevíme o ADHD
9. 11. 2016 (9–14 hodin), rozsah: 6 vyučovacích hodin, lektorka: Mgr. Stanislava Emmerlingová
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Îlutá ponorka

www.zlutaponorka.turnov.cz, info.ponorka@gmail.com, 722 642 287
sobota 5. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na průvod světýlek, který se
sejde opět v městském parku za letním kinem a zakončen bude na stejném místě.
sobota 5. listopadu a sobota 26. listopadu vÏdy 9–16 hodin
Svûtlo – dvoudenní kurz keramiky

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)

ãtvrtek 10. listopadu od 18 do 21 hodin
Herní podveãer s deskovkami
Hrací setkání pro příznivce deskových her pro dospělé i mládež. V klubu v přízemí Žluté ponorky.
úter˘ 15. listopadu od 14 do 17.30 hodin
Origami pro kaÏdého
Tvořivá dílna pro veřejnost. Přijďte se k nám naučit nebo si osvěžit nesmrtelné skládanky z papíru.
Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Výtvarná dílna v přízemí Žluté ponorky.
pondûlí 5. prosince od 16 hodin
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s čertem a Mikulášem pro děti ve
věku 4–8 let. Rezervace místa je nutná, kapacita
omezena. Sál v přízemí Žluté ponorky.

listopad 2016
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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
Knihovna se opět zapojuje do festivalu Den poezie. Téma letošního 19. ročníku festivalu Žádný
člověk není ostrov, bylo inspirováno verši anglického renesančního básníka Johna Donnea, které
napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám
pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu…“
Měsíc poezie je v tomto roce také ve znamení 180.
výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy, na jehož počest se celý festival koná.
Kalendář akcí
pátek 4. listopadu od 16 hodin, Galerie Na Schodech, sálek knihovny
Kulturní krásy âeského ráje
Slavnostní zahájení výstavy umělce Jirky Lodeho,
která je průřezem jeho výtvarného umění.
pondûlí 7. listopadu od 8 hodin, dûtské oddûlení knihovny
pondûlí 14. listopadu aÏ 16. 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.
pondûlí 7. listopadu po cel˘ den; 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˘ 8. listopadu od 18 hodin; DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Karle Hynek
Mácha a jeho druh˘ Ïivot
Přednáška na počest básníka Karla Hynka Mácha
k jeho 180. výročí úmrtí a v rámci měsíce poezie.
Přednáší historička Lenka Křížová, hudební doprovod Petr Kostka.
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stﬁeda 9. listopadu aÏ ãtvrtek 10. listopadu od 9 hodin, Mûstské
divadlo Turnov
Recitaãní soutûÏ – Poetika
Již 18. ročník recitační soutěže pro milovníky poezie a krásných textů se v roce 2016 koná v celkem
pěti kategoriích od 6 do 25 let. Informace pro soutěžící jsou k dispozici na internetových stránkách
knihovny a Kulturního centra, popřípadě přímo
ve škole soutěžícího.
stﬁeda 9. listopadu od 18 hodin, ãítárna na oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ
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 knihovnice Pavlína Skálová.
ãtvrtek 10. listopadu od 14 hodin, Klubovna penzionu ÎiÏkova –
Klub aktivní senior
úter˘ 14. listopadu od 14 hodin, Klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 16 .listopadu od 14 hodin, Klubovna DD Pohoda
Jaroslav JeÏek
Komponovaný pořad k 110. výročí narození významného českého hudebního skladatele, dirigenta, dramaturga a klavíristy Jaroslava Ježka.
Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.,
citace textů Eva Kordová, hudební doprovod
Bohuslav Lédl.

úter˘ 15. listopadu od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Z pohádky do pohádky
Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi na téma
naše rodinná pohádková knížka. Vystoupí loutkové
divadlo Rolnička Liberec.
úter˘ 22. listopadu od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Poezie v mém Ïivotû
Ze své lásky k poezii nejen stromů a přírody se vyznává známá herečka a spisovatelka Zdeňka Žádníková-Volencová a spisovatelka Marie Hrušková.
Hudební doprovod Petr Kostka. Součástí večera
bude také vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý
Turnov a uvedení nové propagační brožury o turnovských stromech, vysazených na počest pohádkových postav.
stﬁeda 23. listopadu od 17.30 hodin, Informaãní centrum pro mládeÏ
Filmové promítání o nev‰edním
tématu
Řízeným rodinným životem je známá daleká Čína, ovšem i na vyspělém severu Evropy se už 40 let
praktikuje sociální inženýrství. Jaká jsou pravidla
a podmínky založení a fungování rodiny ve Švédsku?
nedûle 27. listopadu od 9 do 14 hodin; dûtské oddûlení knihovny
Den pro dûtskou knihu 2016
Desátý 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. Uvedeny budou i nové knihy. Představí
se nakladatelství TOVT s novými knihami. Na akci
navazuje rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Českého ráje.
Nové knihy
Renaud Collin – Mimoni I., Banán!
Rebecca Donoven – U konce s dechem
Pavla Holanová – Klub Amazonek
Hajime Isayama – Útok titánů
Petra Martišková – Hejkalka
Tsugumi Oba – Death Note (Zápisník smrti)
Hiroya Oku – Gantz
Lenka Procházková – Mnichovo Hradiště a okolí

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
stﬁeda 23. listopadu od 16.30 hodin, v˘stavní sál muzea
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka
a Vánoce
Připravovaná vánoční výstava je zaměřená na vývoj prosincových svátků. Ať si to lidé uvědomovali, oslavy v tomto období byly vždy spojeny s uctíváním čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země,
a to zejména proto, že pro všechny archaické agrární společnosti bylo právě toto období nejkratších dnů a očekávaného slunovratu časem, kdy se
rozhodovalo, jak bude vypadat následující rok.
Tehdy bylo nejdůležitější žádat božstva spojená
s jednotlivými živly, aby lidem dopřáli dobrou úrodu, počasí bez ničivých pohrom, štěstí pro celou
domácnost a další.
V˘stava potrvá do 22. ledna 2017
23. listopadu, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Tﬁpytivé Vánoce – Perliãkové
ozdoby z Poniklé
Vzpomínáte si na vánoční ozdoby smontované
z maličkých třpytivých perliček, hvězdy, zvonečky
a postavičky, které jste jako malí věšeli na stromečky u prarodičů a rodičů? Byly to perličkové
ozdoby z Poniklé, které se v této krkonošské vísce
vyráběly z foukaných dutých skleněných perlí již
na počátku 20. století.
Tradice ručně vyráběných i montovaných ozdob
jsou pro Poniklou typické i v současnosti zásluhou
firmy Rautis, která přímo navazuje na faktorskou
firmu založenou v roce 1902 Stanislavem
Hornou. Právě s firmou Rautis spolupracujeme

na výstavě Třpytivé Vánoce, která bude slavnostně
zahájena 23. listopadu.
do 30. prosince, Klenotnice muzea
Podklady z depozitáﬁe drah˘ch
kamenÛ
Na výstavě jsou prezentovány nejvýznamnější
a nejcennější „skvosty“ z geologických sbírek,
které jsou uložené v depozitárních prostorech nacházejících se v budově bývalé věznice.
UÏ 30 let – v˘stava
k 130. v˘roãí zaloÏení 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 bychom rádi prezentovali návštěvníkům šíři a pestrost našich sbírek a naší práce a informovali je
o posunu, kterého jsme za dlouhá léta muzejního
života dosáhli.

AKCE:
P¤EDNÁ·KOVÉ ÚTERKY ANEB PRO
KAÎDÉHO NùCO
Cyklus zajímavých přednášek, který připravili odborní pracovníci u příležitosti oslav 130. výročí
založení muzea
VÏdy od 17 hodin / Vstupné 20 Kã
1. 11. SKUPINA GRANÁTŮ A JEJICH
POUŽITÍ V KLENOTNICTVÍ – přednáška geologa Jana Bubala
8. 11. SOUMRAK HRADŮ NA PŘELOMU
STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU –
přednáší historik Jiří Sajbt
15. 11. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ČESKÉM
RÁJI OD ROKU 2000 – přednáška archeologa
Jana Prostředníka
22. 11. SBÍRKA NUMISMATICKÝCH
NÁLEZŮ TURNOVSKÉHO MUZEA –
přednáší historik David Marek
29. 11. KŘEMEN A JEHO ODRŮDY – přednáška geologa Jana Bubala
6. 12. TŘPYTIVÉ VÁNOCE – komentovaná
prohlídka výstavy perličkových ozdob s kurátorkou Lenkou Tuláčkovou
13. 12. DIORAMA – specifický výtvarný způsob
muzejní prezentace včera a dnes
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9 – 16 hodin

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Listopad ZAV¤ENO – Otevﬁeno opût od 1. prosince 2016

Státní zámek Sychrov

děti do tří let 20 Kč. Vstupenky jen na eVstupenka!

tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, Facebook – Státní zámek Sychrov
sobota 19. a nedûle 20. listopadu vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
Princezna Lada
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny s dětmi. Vstupné dospělí 150 Kč, děti od 3 let 100 Kč,

sobota 19. listopadu od 17 hodin, zámecká oranÏérie
Mezi Prahou a Vídní
S legendou českého, ale i rakouského herectví
Zdenkou Procházkovou bude rozmlouvat moderátor Václav Žmolík. Vstupné jednotné: 150 Kč/
osoba. Vstupenky pouze na serveru eVstupenka!

sobota 26. a nedûle 27. listopadu od 9 do 16 hodin, ãestn˘ dvÛr
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží.
V bohatém programu se představí např. skupina Péro za kloboukem, loutkové divadlo Toy
Machine a žongléř Vojta Vrtek.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.
listopad 2016
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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

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patře infocentra)
Stromy – Eva Matylda Jiﬁiãková
Výstavu Stromy uspořádala autorka Eva Matylda
Jiřičková z výběru fotografií a básní ze sbírky lyrických textů, které byly inspirovány fotkami stromů.
Na vernisáži 1. listopadu od 17 hodin bude „pokřtěna“ právě vycházející kniha, která vznikla i díky podpoře Města Turnova. V malé knížce je 94

Centrum pro rodinu
Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 1. listopadu od 17.30 hodin (Dal‰í lekce: 15. 11. a 29. 11.)
Mindfulness – trénink mysli a tûla
Meditace pro zklidnění mysli, protažení těla a dechová cvičení s Mgr. Katharzynou Kordou Jedzokovou. www.naruc.cz anebo www.mindfullife.cz.
pátek 4. listopadu od 10 do 14.30 hodin
Vánoãní focení v Náruãi
s fotografkou Ivou Masopustovou
Nutné objednání. Více na www.naruc.cz.
úter˘ 8. listopadu od 16 hodin
Virtualita versus realita
– mediální v˘chova
Do jaké míry jsou počítače a tablety vhodné pro
děti? Beseda s psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou. Cena za akci 30 Kč.
stﬁeda 9. 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
964 312 nebo v kanceláři CPR Náruč.
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barevných fotografií řazených od předjaří do zimy. Většina stromů pochází z Českého ráje.
Obálku navrhl a celkově knihu připravil k tisku typograf Jiří Franc. Na vernisáži zazní verše a písně
Evy Matyldy Jiřičkové.
Knížka STROMY bude při vernisáži prodávána
za zvýhodněnou cenu podle počtu koupených
knih a následně bude k zakoupení v turnovském
infocentru. Kniha tištěná na křídovém papíře bude hezkým dárkem k Vánocům a určitě si v ní každý čtenář najde ten „svůj“ strom.
Výstava bude ke zhlédnutí do konce prosince
2016.
Spoleãné setkání podnikatelÛ
a subjektÛ v cestovním ruchu
pátek 11. listopadu od 10 hodin
S ãím si dûti potﬁebují hrát
Vybíráme dárky podle věku a temperamentu.
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.
pátek 11. listopadu od 16 hodin
Martinská svût˘lka
Od 16 hodin si můžete v Náruči vyrobit vlastní lampion a vydat se s ním poté lampionovým průvodem po stopách sv. Martina v 17 hodin od Náruče.
sobota 12. listopadu od 9 do 12 hodin
Korálková dílna
Korálková dílnička na výrobu drobných šperků.
Vede speciální pedagog Mgr. Martina Melíšková.
Určeno pro rodiny s vícerčaty a širokou veřejnost.
stﬁeda 16. listopadu od 19.30 hodin
Co má spoleãného sex a loupání
brambor
Další z večerů JEN pro ženy tentokrát s Mgr.
Katharzynou Kordou Jedzokovou. Potvrzení
účasti na naruc.turnov@seznam.cz. Cena 80 Kč.
stﬁeda 23. listopadu od 10 hodin
Jak nauãit dûti hospodaﬁit s penûzi
Kdy dítě seznámit s financemi? Jak zacházet
s prasátkem, kapesným, dětským kontem, staveb-

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková
organizace Města Turnova a vedení Města Turnov
zvou na společné setkání podnikatelů a dalších
subjektů v cestovním ruchu na Turnovsku.
Setkání se uskuteční v úterý 15. listopadu od
15.30 hodin v zasedací místnosti č. 215 budovy
radnice. Na programu jednání je, kromě představení přítomných podnikatelů, zhodnocení turistické sezóny 2016 a představení nabídky na rok
2017. Prostor bude i na podněty a připomínky.
Setkání je určeno pro ubytovací, stravovací
zařízení, pro provozovatele památek a dalších turistických cílů a služeb na Turnovsku. V případě
Vašeho zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti na
e-mailové adrese: info@turnov.cz nebo na telefonním čísle 481 366 255.
ním spořením, pojištěním nebo investicí u dětí?
Nejen na tyto otázky odpoví finanční specialista
RNDr. Josef Uchytil.
ãtvrtek 24. listopadu od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost.
ãtvrtek 24. listopadu od 18 hodin
Autismus a inkluze – Jak to vidí
rodiãe, jak to vidí pedagogové?
Setkání rodičů a pedagogů dětí s autismem/ADHD.
Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.
pátek 25. listopadu od 9 hodin
Adventní vûnce
Tvořivá dílna, výroba tradičních i netradičních adventních věnců a jiných dekorací. Větve budou
k dispozici, základ věnce, svíčky a dekorace dle
vlastního vkusu s sebou. Tvoření rodičů s dětmi.
Cena za akci 50 Kč.
pátek 25. listopadu od 16 hodin
Adventní spirála
Tradiční otevření krásného a tajemného adventního času s Hankou Hajnovou.

Kavárna a restaurace KUS
pﬁijme

servírku/ãí‰níka
na HPP
Nabízíme
stabilní zamûstnání
v pﬁíjemném nekuﬁáckém prostﬁedí,
dobré platové ohodnocení
a zamûstnanecké bonusy.
Nástup moÏn˘ ihned.
Dále nabízíme moÏnost dlouhodobé brigády
– minimální vûk 18 let.
Pi‰te na jana.klausova@kcturnov.cz.

Restaurace bowling Sedmihorky
Vás zve na

Svatomartinské hody
v termínu 11., 12. a 13. listopadu

www.bowlingsedmihorky.cz

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
▼▼▼

Svatomartinská husa, knedlík, zelí,
svatomartinské víno, kvasnicová plzeÀ.
Otevﬁeno 11.00 – 22.00 hodin.
Rezervace na tel. 481 389 044, 739 037 330

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
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2016
ve veřejném prostoru. Den architektury otevře
i v příštím roce některé z veřejně uzavřených budov.
Program dalšího ročníku si organizátoři již nyní
zhruba plánují, takže i příští rok se na co máte těšit.

BlíÏí se první
adventní nedûle

Den architektury pﬁedvedl
Turnov z rÛzn˘ch perspektiv
V sobotu 1. října 2016 proběhla v Turnově historicky první oslava dne architektury, o kterou byl překvapivý zájem.
Krásné počasí a zajímavá komentovaná procházka městem s názvem Turnov z jiné perspektivy nakonec přilákala okolo 60 zájemců. Organizátoři
tak hojnou účast ani nepředpokládali, avšak vypořádali se situací se ctí. Početná skupina se musela
sice při některých zastávkách z důvodu bezpečnosti a také omezeného prostoru rozdělit, ale
všichni se na architektonická místa dostali.
Z náměstí Českého ráje, kde měl úvodní slovo
architekt Václav Hájek se skupina přesunula pod
zem. Ve sklepeních pod barokní částí muzea
účastníci vyslechli komentář Davida Marka. Další

zastávka vynesla všechny do oblak, kde si na věži
základní školy ve Skálově ulici poslechli architektku Lenku Švábkovou. Trasa vycházky vedla dále
Skálovou ulicí až k Husovu sboru, kam se v doprovodu kastelána pana Bezděčíka účastníci s radostí vydali. Další kroky vedly skupinu ke smuteční síni, kde pár slov pronesl starosta Tomáš Hocke
a provozovatel pohřební služby pan Křelina.
Cílem celé procházky se stalo kulturní centrum
Střelnice, kde kromě komentáře pana starosty
a jednatele KCT pana Peška, na návštěvníky čekalo
i promítání krátkého dokumentu o intervencích

Poslední listopadový víkend je i první adventní
nedělí, kdy se tradičně na náměstí Českého ráje
poprvé rozsvítí vánoční strom.
K samotnému okamžiku rozsvícení stromku
patří také tradiční doprovodný program. I letos
27. listopadu 2016 se můžete těšit od 16.30 hodin
na vystoupení dramatického kroužku ZŠ Žižkova.
Žáci se představí coby adventní postavy a budou
dětem rozdávat sladkou nadílku. Odpolednem
Vás provede Eva Kordová, ale těšit se můžete i na
vystoupení dechového souboru Základní umělecké školy Turnov a pěvecký soubor Carmina.
Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

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. 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, Z· ÎiÏkova, Václav Hájek, Ottendorf-Okrilla, OSM, Z· Skálova, Z· 28. ﬁíjna.
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Areál v Ma‰kovû zahradû získal dal‰í ocenûní
Sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě
získal zvláštní ocenění v rámci soutěže Stavba roku 2016.

ředitele sekretariátu předsedy Senátu Jaroslava
Müllnera ve čtvrtek 13. října 2016 v Betlémské
kapli v Praze. Cenu společně se starostou města
převzali také zástupci společnosti Syner, a. s.
a BFB – studio, s. r. o. Předseda Senátu Milan
Štěch zdůvodnil předání ceny následovně: „Sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě je významným příspěvkem k posílení sektoru služeb
v regionu a je také ideálním prostředím pro trávení volného času všech generací. To vše je architektonicky a stavebně pojednáno atraktivně, úderně
a také vkusně.“
V září tohoto roku získal sportovně rekreační
areál také titul absolutního vítěze v soutěži Stavba
roku Libereckého kraje 2016, kterou zaštiťuje
hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Soutěž Stavba roku je vyhlašována již od roku
1992, od kdy se postupně vyvíjela do nynější
podoby. V současnosti se kromě stabilní soutěže
vyhlašují další zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, které akcentují na některou
z vlastností posuzovaných návrhů. Příkladem může být Cena předsedy Senátu Parlamentu České
republiky, která je udělovaná od patnáctého ročníku soutěže, a kterou získal Sportovní a rekreační
areál v Maškově zahradě.
Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky převzal starosta města Tomáš Hocke z rukou

Hﬁi‰tû na sídli‰ti u nádraÏí se doãkalo
slavnostnû rodinného otevﬁení
V pátek 7. října 2016 se hřiště ve Studentské ulici
dočkalo slavnostního otevření po rekonstrukci.
Oprava hřiště vzešla z řad obyvatel sídliště, kdy
projevili svou iniciativu a vybrali mezi sebou část
peněz. Společně s dalšími sponzory se obyvatelům podařilo vybrat částku kolem čtyřiceti tisíc
korun. Zadavatelem zakázky bylo město Turnov,
které oslovilo firmu Flora servis, s. r. o. z Brna.
Celková cena rekonstrukce se vyšplhala na zhruba
310 tisíc korun.
Stavební úpravy probíhaly od pondělí 26. září 2016
do prvního říjnového týdne. První dny rekonstrukce se zaměřily na výměnu dětských prvků.
Druhou fázi úprav zajišťovaly Technické služby
Turnov, které opravily plůtek s vrátky a zajistily
spravení stávajících gumových dlaždic hřiště.
V rámci veřejně prospěšných prací se zapojili i uchazeči o zaměstnání z Úřadu práce, kteří prováděli
dosypání spár mezi starými gumovými dlaždicemi
a celkově upravili zeleň okolo dětského hřiště.
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vede ke zlepšení lokalit Turnova a života obyvatel
v nich.“ zhodnotil starosta. Nechybělo ani přestřižení pásky, které si pro změnu mohli vyzkoušet ti
nejmenší účastníci otevření. Pro děti byly dále připraveny soutěže, které připravili místní rodiče
a přátelé hřiště pod vedením paní Horodyské. Na
památku opravy hřiště namalovaly děti obrázky,
které věnovaly zástupcům sponzorů.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na opravě hřiště podíleli.

Samotné otevření hřiště bylo v komorní atmosféře, kde se sešli místní obyvatelé, zástupci sponzorů, zastupitelů a vedení města. Starosta města
Tomáš Hocke na úvod přítomné přivítal a poděkoval sponzorům. „Velice si vážíme, když se do obnovy okolí vloží místní obyvatelé. Ačkoli částka
vybraná mezi obyvateli nebyla nijak vysoká, tak si
město a zastupitelé cení jakékoli iniciativy, která

Na hﬁi‰tû pﬁispûli:
Město Turnov, Crytur, s. r. o., Ontex CZ, s. r. o.,
Barvy Turnov, Jizerské pekárny, p. Horodyská, p.
Laučmanová, p. Hořínková, p. Bínová, p. Nemattalla, manžel Vraňanovi, kolektiv TOPTEC
(Melich, Kovačičinová, Václavík, Šulc, Beneš, Polák, Bartoníček, Vojtíšek, Veselý, Budasz, Pleštil,
Hlubuček, Marková, Lédl, Vít, Psota, Pintr, Matoušek), kolektiv rodičů a přátel hřiště (Emmerlingová, Kizivátová, Vítková, Kučerovi.
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Spolupráce se Saskem pokraãuje setkáváním dûtí
Díky saskému partnerovi se podařilo i letos získat
malou částku z Česko-německého fondu budoucnosti na setkávání turnovských a ottendorfských
dětí. Turnovu byl přislíben příspěvek na dopravu
ve výši 400 EUR, ačkoli bude konečná částka zřejmá při vyúčtování.
Ve dnech 22. a 23. září se zúčastnily děti ze ZŠ Žižkova dvoudenní akce zaměřené na poznávání přírodních a historických atraktivit OttendorfuOkrilly a okolí. Ve smíšených týmech s pomocí
GPS si děti vyzkoušely v terénu geocaching-tour
Ottenndorfem-Okrillou.
Odměnou jim bylo večerní grilování vyhlášených německých klobás, kterého se účastnil i sám
starosta města Michael Langwald. Druhý den měli možnost si účastníci zahrát tzv. fotbalový golf
v Socceparku. Jde o sport, který si teprve hledá své
zájemce. Místo golfové hole se používá vlastní noha. Rozhodně u tohoto typu golfu zažijete více legrace. Příznivé počasí a perfektně připravený program přímo saskými dětmi napomohly po všech
stránkách vydařenému pobytu a setkání dětí. Jak
uvedla paní učitelka Kutková doprovázející českou skupinu spolu s paní učitelkou Falkenbergovou: „Všichni jsme si to pěkně užili.“

Letošní akce byla pokračováním setkávání dětí
našich partnerských měst. Loni na podzim jsme
hostili saskou skupinu ve Žluté ponorce a děti
pracovaly v malých dílničkách. Každoroční setkání českých a saských dětí naplňuje nejen podmín-

ku udržitelnosti projektu Společná cesta k přírodním vědám z roku 2014, ale zároveň plní i poselství sbližovat lidi prostřednictvím poznání historie a kultury jejich kraje.
Ing. Eva Krsková, Město Turnov

Z· ÎiÏkova zve na dny
otevﬁen˘ch dveﬁí

• PRO VEŘEJNOST:
Den otevřených dveří
úterý 1. listopadu 2016 od 10 do 17 hodin

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 dubna.

Základní škola Turnov,
Žižkova 518, 511 01 Turnov,
www.zsturnov.cz,
Tel.: 481 325 610,
e-mail: skola@zsturnov.cz

• BUDOUCÍ PRVŇÁČCI:
Po stopách skřítka Školníčka
úterý 1. listopadu 2016 od 15 do 16.30 hodin

• PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:
Den otevřených dveří
úterý 1. listopadu 2016 od 15 hodin
– komentovaná prohlídka školy
– setkání s budoucími třídními učiteli
– ukázka učebnic

Kompostárna bude
otevﬁena do konce
listopadu
Občané mohou kompostárnu na Malém Rohozci využít naposledy v listopadu.
listopad 2016
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Jak zdravû Ïít a stárnout pﬁedstavil Den
zdraví v Turnovû
Město Turnov v rámci Zdravého města a MA21
připravilo pro širokou veřejnost konferenci a program na Den zdraví, který se uskutečnil v úterý
11. října 2016.
Den zdraví se v Turnově odehrál historicky poprvé
na aktuální téma stárnutí evropské populace.
První část dne probíhala formou konference, na
které se představili odborníci z řad lékařů, odborníků i zástupci organizací z praxe. Konferenci zahájila svou přednáškou MUDr. Božena Jurašková, která svou energickou řečí vtáhla do tématu
nejen přítomné seniory, ale také mladé osazenstvo. Svou prezentaci nazvala „Stáří není hrozba“. Během své řeči představila asi 70 účastníkům, že každý lidský věk má svá specifika a že
často záleží na individuálním přístupu každého jedince. „Stáří je výsadou života a člověk si musí
zvolit, jakým způsobem jej chce prožívat. Vždy
máme možnost volby a jen na nás je, zda budeme
aktivně stárnout nebo zda se necháme stářím převálcovat.“ uvedla Jurašková. Toto vyjádření se zdá
jednoduché, ale vždy je třeba pracovat na adaptaci na seniorský věk. Jedná se nejen o jinou zdravotnickou péči, ale také o přijetí své společenské
role jako seniora.
Svou poutavou a poučnou řečí paní doktorka
zasáhla nejen nejstarší účastnici, které bylo neuvěřitelných 90 let, ale také nejmladší účastníky,
kteří ještě nenabyli plnoletosti. Zajímavý příspěvek uvedl také primář následné péče turnovské
nemocnice, který hovořil o péči poskytované
seniorům ve zdravotnických zařízení. Zaměřil se
prvopočátky následné péče v Turnově a představil
postupné změny, které se zde udály. Kromě nemocničních prostor mluvil i o aktivizačním a tera-

peutických cvičeních, které se do Turnova postupně zavádějí. Svým vystoupením také pozval přítomné na den otevřených dveří, který se konal
v odpoledních hodinách na oddělení následné péče v nemocnici s gerontoterapeutkou Ivanou
Vacardovou. Ta společně s dobrovolníky z řad rodinných příslušníků a sestřiček připravili pohoštění pro veřejnosti i pacienty. Zde byla také nejstarší účastnice ve věku 97 let, které se velice líbila živá hudba i taneční kroky dalších pacientů.
Po krátkém osvěžení a občerstvení účastníků
konference se pokračovalo s přednáškou lektorky
a metodika kvality v sociálních službách Mgr.
Marcelou Hauke. Poselstvím přednášky s názvem
„Do života mi vstoupila demence“ by mohlo být,
že pozitivní přístup může překonat i ty nejtěžší
překážky. Pro úspěšné stárnutí je mnohdy práce či
přijetí svého místa v životě. Bohužel mnohdy se
stává nemoc neviditelnou, a právě o Alzheimerově
nemoci a demenci byla také přednáška. Se stářím
mohou být spojené postupné ztrácení schopností
logicky uvažovat, zorientovat se či změny v chování. Kromě způsobů podpory byly během přednášky vyřčeny otázky, kam sahá svoboda nemocného

člověka a zároveň jak velké je přitom právo na
důstojnost. Konec konference se pak zaměřil na
příklady z praxe, kde se postupně představily organizace, které se o seniory starají a poskytují jim
skutečně komplexní péči. Představil se Domov
důchodců Pohoda, který měli všichni možnosti si
odpoledne projít při dni otevřených dveří. Dále se
prezentovala organizace Spokojený domov, která
uvedla výčet služeb a aktivit poskytovaných svým
klientům. Příklad dobré praxe uvedl i Anděl strážný, který působí pod záštitou Českého červeného
kříže a poskytuje 24 hodinovou pohotovostní
službu pro klienty včetně moderních monitorovacích zařízení pro tísňovou péčí.
Pozitivně zapůsobilo i dobrovolnické centrum
Dobromysl, které ukázalo, že dobrovolnictví není jen
výsadou mladých studentů. Příkladem za všechno
je seniorka, která doprovází pacienty do nemocnice na nepříjemné vyšetření kolonoskopie.
Do konference se zapojila i Střední zdravotnická škola v Turnově, která představila svou činnost.
Dvě studentky třetího ročníku ukázaly, jak se nejen teoreticky připravují na své poslání starat se
o potřebné seniory. Již nyní se v rámci praxí zapojují do aktivit organizací v Turnově.
Závěr konference patřil poslednímu příspěvku,
kterého se ujala místostarostka Petra Houšková.
Představila akademii umění a kultury v rámci
vzdělávání třetího věku, které již funguje v Základní umělecké škole v Turnově.
Druhá část Dne zdraví se odehrávala na několika
místech zároveň. Kromě již zmiňovaných dnů otevřených dveří byl připraven i kulturní program v Klubu aktivních seniorů, kde se předvedly děti ze ZUŠ
Turnov, a recitací se představili nejmenší čtenáři
z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

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.
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Zdravé mûsto Turnov

Starosta rozmlouval s obãany na V˘‰ince
Ve středu 12. října 2016 zavítal starosta za obyvateli na Výšinku, kde v rámci Zdravého města
a MA21 diskutoval o zdejších problémech.
Na říjnové setkání se vydal starosta Tomáš Hocke
na Výšinku, kde v prostorách DPS v Granátové
ulici diskutoval s obyvateli. Hned v úvodu setkání
připravili místní občané starostovi velkolepé přivítání v podobě květiny a krásného dortu ve tvaru
podkovy pro štěstí. Starosta vše s díky přijal
a představil účastníkům novinky nejen z Výšinky,
ale z celého Turnova.
Zhruba tři desítky občanů naslouchalo novinkám, které se za poslední rok udály v jejich lokalitě. Příkladným plněním požadavků se stalo například vodorovné značení křižovatky u Gymnázia
Turnov nebo označení chodníku pro pěší před
d. u. v. Granát. Z větších investic do domova s pečovatelskou službou musíme také zmínit výměnu
výtahů, která se uskutečnila v dubnu tohoto roku
a stála neuvěřitelných 2,71 mil. korun. Bohužel se
za poslední rok nepovedly splnit všechny požadavky místních obyvatel, a tak prozatím musí dále
čekat na autobusovou zastávku. Starosta však
s nadějí řekl, že se již zpracovává studie.
Diskuse byla zahájena k podzimu se hodícímu
ekologickému tématu, výsadby a kácení stromů.

Oba prameny jsou pitné
Odbor životního prostředí informuje o posledním
rozboru vody, který byl proveden 10. října 2016.
Poslední měření ukázalo, že oba prameny vody
vyhovují všem hygienickým limitům. Pramen
Boží voda i pramen pod Valdštejnem jsou nyní
oba pitné.

Starosta se setká
s obyvateli v Pele‰anech
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravidelné setkání s občany, které se uskuteční

Mezi jedním z požadavků bylo pokácení a výměna
lámajících se akátů. Jiným byť také ekologickým
tématem jsou místa a nádoby na tříděný a směsný
odpad. Z řad obyvatel Výšinky vzešly náměty na
změnu míst některých popelnic. Tímto jednoduchým a levným způsobem se zajistí větší počet
parkovacích míst i bezpečnější přístup k nádobám
na odpad. Díky interakci dalších obyvatel se také
přišlo na chybějící kontejner na papír v jiné části
sídliště.
Sídliště na Výšince se také potýká, jako jiné lokality, s problémem parkování a špatným stavem

v Pelešanech. Setkání proběhne ve středu 2. listopadu 2016 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici
Sboru dobrovolných hasičů Pelešany.
Přijďte podiskutovat o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se novinky nejen z radnice.

komunikací a chodníků pro pěší. Starosta přiznal,
že stav komunikací je někdy nepříliš vhodný, ale
vše záleží na množstvích financí, které jsou na to
možné použít. „V letošním roce jsme se na opravy
chodníků trochu zaměřili. I když bych chtěl více,
tak musíme spravedlivě opravovat všechny lokality města. Tady se nám podařilo opravit hlavní
chodník vedoucí pod samoobsluhou a další kus
vedoucí od obchodu dolů.“ uvedl starosta. K chodníkům patří i místa odpočinku, které by hlavně senioři velice ocenili. Z tohoto důvodu vznesli požadavek na umístění pár laviček po sídlišti, které by
mohly sloužit k oddechu při zdravotních procházkách. K závěru se starosta vydal s obyvateli do terénu, kde mu účastníci přesně ukázali místa pro
zlepšení.
Starosta občany pozval také na plánované akce,
které se uskuteční ke konci října. V den státního
svátku 28. října proběhnou v Turnově oslavy státnosti spojené se dnem otevřených dveří Technických služeb Turnov, které letos slaví 20 let od
svého vzniku. Kromě společenských aktivit města
a dalších organizací jsou všichni nejen z Výšinky
zváni na veřejnou diskusi, kde se bude utvářet tzv.
desatero problémů města Turnova. „Nebojte se
projevit svůj názor a přijďte utvářet naše město.“
vyzval občany starosta.

Těšit se můžete na program s vystoupením
Flétniček a samotný příjezd sv. Martina. Akce se
uskuteční od 17.00 hodin na školní zahradě
v rámci Zdravého města a MA21.

Do Turnova pﬁijede
svat˘ Martin
Základní škola Skálova naplánovala na středu
11. listopadu 2016 vítání sv. Martina, který
možná přijede na bílém koni. Od ZŠ v Alešově
ulici půjde lampionový průvod.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
listopad 2016
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O vzniku âeskoslovenska nejen pro dûti
Odbor školství, kultury a sportu zorganizoval pro
žáky turnovských škol besedu o vzniku Československa v rámci oslav dne 28. října 2016.
Jedním z nejdůležitějších dní v dějinách naší země
je nepochybně 28. říjen 1918. Vznik Československé republiky byl také ústředním tématem besedy
pro žáky pátých ročníků turnovských škol. Ve
čtvrtek 20. října se v prostorách nově otevřeného
volnočasového klubu ZŠ Skálova uskutečnila první z přednášek Mgr. Lenky Křížové. Další beseda
se konala v prostorách základní školy Žižkova.
Přednášky pokračovaly v pátek 21. října v prostorách školy 28. října a základní školy Mašov.
Novodobé dějiny českého národa byly žákům
představeny poutavou a zábavnou formou. Děti

V Náruãi získáte více
informací o pûstounské
péãi
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 10.00 do 12.00
hodin pořádá Centrum pro rodinu Náruč nezávazné informační setkání na téma pěstounské
péče.
V prostorách organizace ve Skálově ulici, č. p.
540, Turnov se mohou zájemci dozvědět komplexní informace nejen o pěstounské péči, ale také
o celém systému náhradní rodinné péče. Jedná se
o akce pořádané v rámci celokrajské kampaně na
podporu náhradního rodičovství s názvem MÍT
DOMOV A RODINU „SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?“.
„Do kampaně na podporu náhradního rodičovství jsou zapojeny organizace z celého Libereckého kraje. Díky jejich aktivnímu přístupu se
zájemci o dlouhodobou pěstounskou péči mohou
během celého roku účastnit informačních akcí na
různých místech Libereckého kraje.“ uvedla
Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřena řízením resortu sociálních věcí.
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byly vtaženy do diskuse a svými otázkami dokázaly zájem o dějepis. Historie se na školách učí,
avšak v dospělosti se na minulé události často za-

pomíná. Den státního svátku 28. října není jen
dnem volna, ale v Turnově se jedná o plnohodnotnou oslavu vlastenectví a vzpomínek na minulé události.
Starosta města Tomáš Hocke již čtyři roky vyhlašuje v rámci Zdravého města a MA21 kampaň,
kterou chce vyvolat pocit vlastenectví u obyvatel
Turnova. „Obecně lze o vlastenectví říci, že je to
cítění souvislostí mezi tím, oč se snažíme, a tím,
oč usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým potomkům. Proto bych si přál, aby
Turnov navázal na ideály z dob první republiky.
Prostřednictvím státních vlajek na turnovských
domech můžeme vzpomenout na minulost a předat našim dětem hodnoty a domov, ve kterém se
můžeme těšit z vlastní svobody.“ uvedl starosta.

Opravy komunikací
v plném proudu
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o opravách komunikací.
Většina městských částí Turnova se potýká se různým stavem komunikací. Aby se zamezilo nebezpečným a kolizním situacím před zimními měsíci,
tak se ještě na podzim tohoto roku připravilo několik oprav silnic. Všechny opravy by měly být hotovy do půlky listopadu.
Dotčené lokality:
– Komunikace vedoucí obydlenou částí Kadeřavce v úseku mezi čp. 20 a 30
– Komunikace na Bukovině v úseku od čp. 45 až
k čp. 50
– Ulice Zdeňka Nejedlého mezi ulicemi Jeronýmova a Koněvova
– Na Daliměřicích ulice U Lip mezi čp. 185 a 375
– Zpevněná ploch v ulici Zahradní u obchodu
Coop
Kromě zmíněných oprav se v prvním listopadovém týdnu začne s budováním veřejného osvětlení

od zámku Hrubý Rohozec směrem na kruhový objezd a Malý Rohozec. Na komunikaci bude navíc
zpevněna krajnice. Práce zde budou probíhat celý
listopad a předpokládané ukončení činnosti je
plánováno na polovinu prosince.
Děkujeme za pochopení.

ãtvrtek 24. listopadu 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA

Zažijte opravdové účinky Aloe Vera.

uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

Přírodní kosmetika, až 95% aloe,
bez parabenů

kontakt:

Kupón na 10% slevu
v e-shopu: turnov

Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

www.curaloe.cz

Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service

www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27
Benátky nad Jizerou
PraÏská 707
listopad 2016
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HLEDÁTE PERSPEKTIVU
A ROZVOJ PROFESNÍCH ZNALOSTÍ?

ONTEX CZ, s. r. o., TURNOV, výrobce hygienických potřeb
přijme

SUPPLY CHAIN TRAINEE/ASSISTANT
Požadujeme: VŠ, AJ na velmi dobré úrovni, nutná znalost MS Excel, vítána předchozí stáž/praxe
v nákupu, plánování, zákaznickém servisu či logistice, systematičnost, analytické myšlení, flexibilita
a proaktivní přístup k řešení problémů, ochota případně cestovat

PERSONALISTA/TKA
Požadujeme: SS – VŠ ekonomického směru nebo personální řízení, AJ na velmi dobré úrovni,
znalost MS Office nutná, SAP výhodu, předchozí praxe na podobné pozici min. 2 roky podmínkou,
systematičnost, analytické myšlení, organizační a řídící schopnosti, flexibilita
a proaktivní přístup k řešení problémů
Nabízíme:

13. a 14. plat, 26 dní dovolené, měsíční bonus navíc, stravenky,
dotované teplé stravování, podpora jazykové přípravy a řada dalších benefitů
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Volejte na tel. č. 481 319 667 nebo 481 319 767,
své životopisy zasílejte na: jana.pecinova@ontexglobal.com

