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Festivalov˘ epilog
Vážení čtenáři,
přestože s koncem prázdnin končí i hlavní turistická sezóna a drtivá většina velkých venkovních
(nejen) kulturních akcí, za atraktivní „outdoorovou“ část roku lze pořád ještě považovat skoro celé září. A proto vás i v září rádi zveme na několik
zajímavých kulturních akcí, které pořádáme pod
širým nebem. Zejména hned tu první zářijovou
sobotu si nenechte ujít již sedmý ročník festivalu
hudební alternativy Básníci ticha, na kterém i letos vystoupí celá řada skvělých českých skupin.
(Mimochodem, pro fanoušky Vltavy jedno důležité upozornění: ačkoliv byste to možná nečekali,
vaše oblíbená skupina bude hrát již v 16 hodin,
buďte proto před Střelnicí včas!) Jak v rozhovoru
uvnitř tohoto vydání HOT zmiňuje Karel Šírek,
jeden z otců zakladatelů našeho festivalu, KC
Turnov je dnes možná jedinou institucí svého druhu, která takovýmto způsobem podporuje alternativní hudební scénu. A i kdyby to nebyla úplně
pravda, nic to nemění na tom, že jsme na náš festi-

val hrdí a pyšní, máme ho rádi a máme z něj velikou
radost. A jak tak pozorujeme rostoucí návštěvnost, zjišťujeme, že radost dělá festival opravdu
velké spoustě lidí. A to je skvělé!
Druhou zásadní zářijovou akcí je Kulturnov.
Festival oslavující výjimečnost turnovské kulturní
scény se vloni představil poprvé a překonal očekávání všech jeho pořadatelů do takové míry, že se to
ani vylíčit nedá. O to větší závazek cítíme dnes,
kdy chystáme jeho druhý ročník. Akce se koná
v sobotu 23. září nejen v útrobách KC Střelnice,
ale dovolí-li nám to počasí, část programu (jedna
z jeho čtyř scén) bude také před Střelnicí. Tento
svátek turnovské kultury bude ale určitě poslední
venkovní akcí. Pak už se na vás budeme těšit na
Střelnici, v Městském divadle, v kině Sféra, v kavárně KUS a vůbec všude tam, kde se budeme potkávat při zajímavých kulturních akcích, kterých
pro vás máme nachystanou opět úctyhodnou
řadu.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
sobota 2. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum 3D
Animovaný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let
15.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Básníci ticha 2017
festival hudební alternativy
v předprodeji 270 Kč /
na místě 350 Kč / student 135 Kč /
děti do 15-ti let zdarma
17.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
Drama/komedie
19.30 – KINO SFÉRA
Dunkerk
Akční/drama

120 Kč

pátek 8. záﬁí

130 Kč

120 Kč

22.00 – KINO SFÉRA
To
Horor/drama
120 Kč – Horror night

14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum
Animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Srdeãnû vás vítáme
Komedie
110 Kč

ãtvrtek 14. záﬁí
120 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Velká oﬁí‰ková loupeÏ 2
animovaný/rodinný
120 Kč / 100 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Dunkerk
Akční/drama

110 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Jonas Kaufmann: Moje Itálie
Koncert + dokument
160 Kč

14.00 – LETNÍ KINO
Stavíme – Slavíme!
Horolezecký festival
zdarma

110 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
To
Horor/drama

nedûle 10. záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
Drama/komedie

sobota 9. záﬁí

nedûle 3. záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
Drama/komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
Drama/komedie

14.30 – KINO SFÉRA
Velká oﬁí‰ková loupeÏ 2
animovaný/rodinný
120 Kč / 100 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Srdeãnû vás vítáme
Komedie
110 Kč

úter˘ 12. záﬁí
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Anastasia
volné divadelní představení 290 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Pûknû blbû FK
Vary v kině Sféra, Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK
/ 70 Kč při nákupu minimálně
3 vstupenek minifestivalu

130 Kč

100 Kč /
70 Kč při nákupu minimálně
3 filmů minifestivalu

pátek 15. záﬁí
19.30 – KINO SFÉRA
Oklaman˘
Vary v kině Sféra
100 Kč /
70 Kč při nákupu minimálně
3 filmů minifestivalu

sobota 16. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum 3D
Animovaný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Americk˘ zabiják
Drama

120 Kč

120 Kč

nedûle 17. záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
·pína FK
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum
Animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

ãtvrtek 7. záﬁí
10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Rodinn˘ pﬁítel
drama
60 Kč – Kino nejen pro seniory

| záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
KﬁiÏáãek
Vary v kině Sféra

19.30 – KINO SFÉRA
Terminátor 2:
Den zúãtování 3D
Vary v kině Sféra

úter˘ 5. záﬁí
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10.00 – KINO SFÉRA
Srdeãnû vás vítáme
Komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory

2017

V záﬁí se vrací Horror night v kinû Sféra a rovnou s remakem slavného snímku.

17.00 – KINO SFÉRA
Americk˘ zabiják
Drama
120 Kč

kulturní pﬁehled
19.30 – KINO SFÉRA
Svût podle Daliborka
Vary v kině Sféra
100 Kč /
70 Kč při nákupu minimálně
3 filmů minifestivalu

sobota 23. záﬁí

úter˘ 26. záﬁí

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O princeznû,
která rrráãkovala
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

19.30 – KINO SFÉRA
Safari FK
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK
60 Kč

pondûlí 18. záﬁí
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Tﬁi pﬁadleny
představení pro školy + veřejnost
50 Kč

úter˘ 19. záﬁí

zdarma
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Ninjago® film
animovaný/akční
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

10.00 – KINO SFÉRA
Z PaﬁíÏe do PaﬁíÏe
drama
60 Kč – Kino nejen pro seniory

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Rodinn˘ pﬁítel
drama

19.30 – KINO SFÉRA
Black Sabbath: The End
of The End
Metalový podzim ve Sféře
250 Kč / 200 Kč studenti a senioři

13.00 – KC ST¤ELNICE
KULTURNOV
podrobný program na str. 8

ãtvrtek 28. záﬁí

nedûle 24. záﬁí

19.30 – KINO SFÉRA
Kafe a cigára FK
Filmový klub
100 Kč /
80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 20. záﬁí
18.00 – KINO SFÉRA
Bosna
Cestovatelský klub

120 Kč
90 Kč

ãtvrtek 21. záﬁí
10.00 – KINO SFÉRA
Z PaﬁíÏe do PaﬁíÏe
drama
60 Kč – Kino nejen pro seniory

stﬁeda 27. záﬁí
19.30 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Hudba pod chrámovou
klenbou
Turnovský hudební večer
v předprodeji 120 Kč / na místě 150 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman: Zlat˘ kruh
akční/komedie
130 Kč

pátek 29. záﬁí
17.00 – KINO SFÉRA
Nejsledovanûj‰í
dokumentární

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman: Zlat˘ kruh
akční/komedie
130 Kč

pátek 22. záﬁí
17.00 – KINO SFÉRA
LEGO® Ninjago® film 3D
animovaný/akční
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

19.00 – KC VELK¯ SÁL
Trio Cissokho –
Bronimann – Omri Hason
koncert
v předprodeji 120 Kč /
na místě 180 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér
drama
120 Kč

sobota 30. záﬁí
14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum 3D
animovaný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Dezertér
drama

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman: Zlat˘ kruh
akční/komedie
130 Kč

nedûle 1. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
Drama/komedie

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví:
Dezertér
drama

120 Kč

ãtvrtek 5. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Kingsman:
Zlat˘ kruh 3D
akční/komedie
150 Kč

Vyrazte na koncert netradiãního hudebního spojení tria Cissokho – Brönimann – Omri Hason.

19.30 – KINO SFÉRA
Slipknot: Day of the Gusano
Metalový podzim ve Sféře
250 Kč / 200 Kč studenti a senioři
záﬁí 2017
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Kino Sféra

FK
Hurvínek
a kouzelné
muzeum

Po strni‰ti
bos

Dunkerk

Srdeãnû vás
vítáme

·pína

Zahradnictví:
Rodinn˘ pﬁítel

Legendární loutková postava oÏívá
v nové animované komedii.

Oãekávan˘ film Jana a ZdeÀka
Svûrákov˘ch.

Váleãné drama vizionáﬁe
Christophera Nolana.

Francouzsk˘ humanista vyz˘vá romskou
rodinu ke spoleãnému souÏití.

Drsn˘ pﬁíbûh mladé dívky,
jejíÏ svût rozbije znásilnûní.

Opakování prvního dílu trilogie
Jana Hﬁebejka.

komedie, Fr./Bel., 2017,
92 min., 12+, titulky

drama, Svk./âR, 2017,
87 min., 15+

drama, âR, 2017, 130 min.

ne 3. 9. – 17.00 / 110 Kã
so 9. 9. – 17.00 / 110 Kã
ãt 14. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

út 5. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 7. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ne 24. 9. – 17.00 / 100 Kã

animovan˘/rodinn˘, âR,
2017, 85 min.

drama/komedie, âR, 2017,
akãní/drama, VB/USA,
111 min.
2017, 106 min., 12+, titulky
so 2. 9. – 17.00 / 130 Kã
3D so 2. 9., so 16. 9., so 30. 9. – 14.30
ne 3. 9. – 19.30 / 130 Kã
150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
so 2. 9. – 19.30 / 110 Kã
ãt 7. 9. – 19.30 / 120 Kã
2D ne 3. 9., ne 17. 9., ne 1.10. – 14.30
ne 10. 9. – 17.00 / 110 Kã
pá 8. 9. – 19.30 / 120 Kã
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 1. 10. – 17.00 / 120 Kã
KONCERT

MINIFESTIVAL

MINIFESTIVAL

MINIFESTIVAL

FK
Velká oﬁí‰ková
loupeÏ 2

To
Slavn˘ horor Stephena Kinga
v novém filmovém zpracování.

Veverãák Bruãoun musí se sv˘mi
Koncert a dokument: Svûtov˘ tenor
pﬁáteli zabránit zbourání jejich domova.
skládá poctu milované Itálii.

horor/drama, USA, 2017,
135 min., 15+, titulky

animovan˘/rodinn˘, USA,
2017, 91 min., dabing

pá 8. 9. – 22.00 / 120 Kã
– Horror night
so 9. 9. – 19.30 / 120 Kã

so 9. 9. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
ne 10. 9. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
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Jonas
Kaufmann:
Moje Itálie

Pûknû blbû

KﬁiÏáãek

Oklaman˘

Vary v kinû Sféra –
To nejlep‰í z MFF Karlovy Vary

Vary v kinû Sféra –
To nejlep‰í z MFF Karlovy Vary

Vary v kinû Sféra –
To nejlep‰í z MFF Karlovy Vary

drama/historick˘, âR,
2017, 90 min.

drama/historick˘, USA,
2017, 97 min., 12+, titulky

ãt 14. 9. – 19.30 / 100 Kã /
70 Kã pﬁi nákupu vstupenek
na minimálnû 3 filmy minifestivalu

pá 15. 9. – 19.30 / 100 Kã /
70 Kã pﬁi nákupu vstupenek
na minimálnû 3 filmy minifestivalu

koncert + dokument, Nûm., komedie/romantick˘, USA,
2016, 85 min., titulky
2017, 119 min., 12+, titulky
ne 10. 9. – 19.30 / 160 Kã

út 12. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK /
70 Kã pﬁi nákupu vstupenek
na minimálnû 3 filmy minifestivalu

Kino Sféra
MINIFESTIVAL

MINIFESTIVAL

FK
Americk˘
zabiják

Terminátor 2:
Den zúãtování 3D

Svût podle
Daliborka

Michael Keaton a Dylan O’Brien
v novém akãním thrilleru.

Vary v kinû Sféra –
To nejlep‰í z MFF Karlovy Vary

Vary v kinû Sféra – To nejlep‰í
z MFF Karlovy Vary

akãní/thriller, USA, 2017,
112 min., 15+, titulky

akãní/sci-fi, USA, 1991,
137 min., 12+, titulky

dokumentární, âR,
2017, 105 min.

komedie/drama, USA,
2003, 96 min., 15+, titulky

drama, Fr., 2017,
110 min., dabing

akãní/komedie, VB/USA,
2017, 141 min., 15+, titulky

3D so 16. 9. – 19.30 / 120 Kã

ne 17. 9. – 19.30 / 100 Kã /
70 Kã pﬁi nákupu vstupenek
na minimálnû 3 filmy minifestivalu

út 19. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 21. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 28. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D ãt 21. 9. – 19.30 / 130 Kã
3D pá 22. 9. – 19.30 / 150 Kã
2D ne 24. 9. – 19.30 / 130 Kã
2D so 30. 9. – 19.30 / 130 Kã

so 16. 9. – 17.00 / 120 Kã
ne 17. 9. – 17.00 / 120 Kã

Kafe
a cigára

Z PaﬁíÏe
do PaﬁíÏe

Aktéﬁi pijí kafe, kouﬁí cigarety Neuvûﬁiteln˘ pﬁíbûh dvou Ïidovsk˘ch
a debatují o nejrÛznûj‰ích tématech.
dûtí z 2. svûtové války.

METALOV¯ KONCERT

Kingsman:
Zlat˘ kruh
·pionáÏní agentura Kingsman
ãelí je‰tû nároãnûj‰ímu úkolu.

METALOV¯ KONCERT

FK
Black Sabbath:
Zahradnictví: Slipknot: Day
Nejsledovanûj‰í
Dezertér
of the Gusano
The End of The End

LEGO ®
Ninjago ® film

Safari

Svût LEGO kostiãek pﬁiná‰í dal‰í
originální pﬁíbûh!

Náhled do ráje trofejních lovcÛ mezi
zebry, antilopy a dal‰í tvory.

Metalov˘ podzim ve Sféﬁe

Nejen Kovy, Pedro a Shopaholic Nicol
o tom, jaké je to b˘t youtuberem.

Pokraãování trilogie v hlavní roli
s Jiﬁím Macháãkem.

Metalov˘ podzim ve Sféﬁe

animovan˘/akãní, USA,
2017, 97 min., dabing

dokumentární, Rak.,
2016, 91 min., titulky

záznam koncertu,
2017, 120 min.

dokumentární, âR,
2017, 100 min.

drama, âR,
2017, 116 min.

záznam koncertu,
2015, 90 min.

3D pá 22. 9. – 17.00 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D ne 24. 9. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

út 26. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 28. 9. – 19.30 / 250 Kã /
200 Kã studenti a senioﬁi
+ pﬁi nákupu vstupenky na Slipknot

pá 29. 9. – 17.00 / 120 Kã

pá 29. 9. – 19.30 / 120 Kã
so 30. 9. – 17.00 / 120 Kã
ne 1. 10. – 19.30 / 120 Kã

ãt 5. 10. – 19.30 / 250 Kã /
200 Kã studenti a senioﬁi + pﬁi nákupu
vstupenky na Black Sabbath
záﬁí 2017

|

|7

festival

Kulturnov: Oslava turnovské kultury podruhé
Loňská iniciativa Kulturnov slavila velký úspěch,
a tak se i letos můžete těšit na den plný hudebních
a divadelních představení turnovských umělců doplněný dalším doprovodným programem. A že je
na co se těšit! Na čtyřech scénách a se čtyřmi moderátory se vám představí desítky umělců v roztodivných spojeních.
Již samotné zahájení programu bude jedinečné.
Městem (konkrétně od vlakového nádraží ke Střelnici) se na valníku projede dechovkový soubor
Turnovanka. Připojte se k pomyslnému zahájení
i vy a přidejte se do průvodu. Popřípadě si přijďte
Turnovanku poslechnout před Střelnici ve 13 hodin.
Před druhou hodinou vystoupí na velkém sále
KC Střelnice zajímavé spojení pěveckého sboru
Karmínek a smyčcového orchestru ZUŠ. Dalším
velmi netradičním vystoupením bude koncert
sboru Musica Fortuna, který vystoupí společně
s turnovským oddílem judistů. Lákavé bude jistě
také vystoupení metalové skupiny AnarchiA, kterou na scéně loutkami doprovodí Čmukaři.
O zábavu tedy rozhodně nebude nouze, losování párů na příští rok proběhne také, už letos tak

zjistíte, na koho se můžete těšit zase za rok.
Popřípadě se můžete pobavit také společným vystoupením právě již zmíněných Čmukařů a oblíbeného dívčího divadelního spolku Nakafráno.
A pokud si letos rozhodně něco nenechat ujít, bude to vystoupení Vivat Radnice, v němž se představí samo vedení města, v čele se starostou Tomášem Hocke.
Ve večerních hodinách bude možnost si poslechnout a zařádit si se Snap Call, s duem Tamdoletma
a také s Funk Corporation. A v rámci afterparty se
můžete těšit ještě na jedno malé překvapení.
„Kulturnov má za cíl představit pestrost turnovské kulturní scény, ale ne jednorázově. Chceme při každé příležitosti poukazovat na kulturní
bohatství, které Turnov ve svých kulturních osobnostech a spolcích má,“ sděloval vloni mluvčí festivalu Josef Uchytil. Této myšlence odpovídá program i tentokrát.
Program festivalu:
13.00 – Turnovanka (před Střelnicí)
13.45 – Karmínek a smyčcový orchestr ZUŠ
(velký sál)

14.30 – Pepa Uchytil & Ondřej Halama (před
Střelnicí), AD/HáĎata – Tatínku, ta se
ti povedla (za plátnem kina), start
Běhturnov
15.15 – Musica Fortuna & judisti (velký sál)
16.00 – Ruda Hancvencl (za plátnem kina)
16.20 – The Boband & FD Band (velký sál)
17.00 – VIVAT RADNICE & Karel Jiroš (před
Střelnicí)
17.30 – FD Band & Lédl Jazz Q (velký sál)
18.30 – AnarchiA & Čmukaři (před Střelnicí)
19.30 – Snap Call (velký sál)
20.45 – Čmukaři & Nakafráno (kino Sféra)
21.30 – Tamdoletma (před Střelnicí)
22.15 – Funk Corporation (velký sál)
23.30 – Ruda Hancvencl
Veškeré pořady v rámci festivalu jsou přístupné
zdarma. Navíc se budete moci zúčastnit běžeckého
závodu Běhturnov nebo třeba výtvarné dílny Lady
Capouškové a ve volných chvílích si navíc ještě
prohlédnout výstavu turnovského Fotoklubu Safír.
V případě nepříznivého počasí se část programu
uskuteční místo před Střelnicí v kavárně KUS.

sobota 23. záﬁí od 13 hodin
Kulturnov
oslava turnovské kultury
KC Stﬁelnice
vstupné zdarma
8|
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Mûstské divadlo

Anastasia s Gabrielou Filippi
Proč a nač vesmír rozsvěcuje hvězdy nad člověkem,
se dozvíte v představení Anastasia, ve kterém zazní
mnoho písní na téma lásky.
Nevšední příběh, ve kterém se setkávají lidé dvou
světů. Úspěšný městský podnikatel a žena, která
žije uprostřed přírody. Ze setkání těchto tvou lidí
se narodí nejenom syn, ale také hluboké a čisté
poselství pro šťastný život na Zemi. V druhé části
večera hlasový mág Patrik Kee obejme emoce do
náruče originálních tónů, které vyvěrají z duše
a vpíjí se hluboko do srdce. Gabriela Filippi a její

herecký partner Mario Kubec se svými pohotovými reakcemi a přirozeným vtipem vám budou
i v druhé polovině večera skvělou společností.
Přijďte se zregenerovat láskou a humorem na
představení, které vám změní život.

úter˘ 12. záﬁí od 19 hodin
Anastasia
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 290 Kã

O princeznû, která rrráãkovala
Slavnou hudební pohádku zná z televizní obrazovky
snad každý, proslavilo ji i herecké obsazení – Iva
Janžurová, Jiřina Bohdalová či Jiří Krampol
a Dáda Patrasová. Do turnovského divadla ji
v rámci cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla přiveze ve své vlastní aranži Divadlo Scéna Zlín.
Pohádka nás zavede do království, kde královnu
sužuje hypochondrie, princezna je rozmazlená až
hanba, rádce zase náramně vypočítavý a všichni

ráčkují. Princeznu tak může napravit jedině zahradník Kryštof, který je do ní tajně zamilovaný.

sobota 23. záﬁí od 10 hodin
O princeznû, která rrráãkovala
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

âochtan bude vypravovat v prosinci
Pohádkový příběh přistěhovalců hledajících nový
domov, dobré bydlo a trochu štěstí.
Samotný divadelní příběh začíná na Broadwayi
roku 1947, kdy hudební skladatel Burton Lane
a textař Edgar Harburg s obrovským úspěchem
uvedli muzikál The Finians Rainbow. Hrdiny na
broadwayských prknech byli irští přistěhovalci,
jejichž cestu novou vlastí provází skřítek Og.
Nezapomenutelná a záhy celosvětově zlidovělá
hudba upoutala i pozornost Jiřího Voskovce
a Jana Wericha. Příběh doznal změn. Zrodil se

Divotvorný hrnec plný zlata! Roku 1990 se na scéně
objevil Čochtan Josefa Dvořáka, který rozehrál další
slavnou kapitolu původně broadwayského trháku.

pﬁeloÏeno na pondûlí 4. prosince od 19.30 hodin
âochtan vypravuje
– divotvorn˘ hrnec
volné divadelní pﬁedstavení
KC Stﬁelnice
vstupné 390 Kã
záﬁí 2017
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hudební pozvánky

Básníci ticha oãima dramaturga Karla ·írka
„Být otevření svobodnému umění – to je náš úkol.“

Festival jako takový vznikl za působení Lukáše Hajna, po jeho odchodu se budoucnost Básníků musela
spolehnout na současného jednatele Davida Peška.
Jak přistoupil ke zdejší rodině hudební alternativy?
Když David Pešek v září roku 2013 nastoupil, řekl,
že Básníci ticha jsou krásný projekt a že v něm
chce pokračovat.

Básnici ticha letos již posedmé představí výkvět
hudební alternativy na festivalu, který se těší stále
většímu diváckému zájmu. Básníci ticha jsou zářijovou hudební tradicí, kterou dodnes navštívilo již
půl druhé tisícovky fanoušků, jak ale vnímá festival jeho dramaturg Karel Šírek?
Když se v roce 2011 konali první Básníci, kteří
vzdávali hold Mejlu Hlavsovi, byli tehdy označováni za experiment. Tušil jste, kam až se za pár let
festival dostane? A můžete trochu popsat samotný
vznik festivalu?
Hudební festival Básníci ticha se zrodil v hlavách
Lukáše Hajna, Romana Mlejnka a té mojí. Chtěli
jsme poděkovat Milanu Hlavsovi za všechno, co
pro českou hudbu udělal. Když jsem přemýšlel
o názvu, napadla mě píseň Pavla Zajíčka – Básníci
ticha. První rok se velmi povedl, diváci byli nadšení, muzikanti byli rádi, že na festivalu vystoupili.
A proč vlastně celí Básníci vznikli? Před dvaceti
lety tu bylo hrozně moc klubů, hrálo se všude a bylo to krásné. O deset let později jich ale mnoho zaniklo a klubová, chcete-li nekomerční scéna byla
pomalu vytěsňována na okraj. A tak je to teď na
nás. Je to jako ve sportu – když chcete mít dobré
sportovce, musíte se o ně starat, dávat jim mož-

nosti. A vytvářet kapelám příležitosti si zahrát je
pro takové instituce, jako jsme my, povinností.
Oficiální třetí ročník se konal roku 2014, na něm
vystoupili i bratislavští Longital, které jsme mohli
před Střelnicí vidět a slyšet poměrně nedávno. Jak
jsou vybírány účinkující kapely?
S výběrem je to složitější. Ne že by těch souborů
bylo málo, naopak, v posledních letech je jich víc
a víc a je prima sledovat, kolik nových kapel vzniká. Navíc spousta kapel dospěla a vydává svá
vlastní alba. Jediný limit je šest kapel, které chceme každý rok představit. Vždy je to jedna místní
kapela, která má nějakou souvislost s regionem,
a zbylých pět doplňujeme podle možností.
Nebojím se, že by souborů byl nedostatek, ani toho, že by se točily pořád dokola, naopak si myslím,
že máme vystaráno tak na patnáct let.

A jak se na Básníky koukáte dnes?
KC Turnov je dnes možná jedinou městskou kulturní organizací, která otevřeně podporuje alternativní scénu. A myslím, že je to trochu škoda,
protože je povinností nás dramaturgů a kulturních pracovníků podporovat svobodné umění
a otevírat mu dveře. Jsem rád, že souborů na festivalech vystupuje víc a víc, moc mě to těší. Být
otevření svobodnému umění – to je náš úkol.
Kompletní znění zajímavého rozhovoru naleznete
na www.kcturnov.cz.

sobota 2. záﬁí od 15 hodin
Básníci ticha 2017
festival hudební alternativy
pﬁed Stﬁelnicí
vstupné v pﬁedprodeji 270 Kã, na místû 350 Kã,
studenti 135 Kã, dûti do 15-ti let zdarma

Hudba pod chrámovou klenbou
Při prvním koncertu nové sezóny Turnovských hudebních večerů se zaposloucháme do tónů trubky,
varhan a zpěvu, které rozezní Vilém Hofbauer,
Petr Čech a Aneta Schwarzová.
Vilém Hofbauer hudební vzdělání započal na ZUŠ
v Jihlavě. Jako sólista spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a také hraje v České filharmonii. Aneta Schwarzová v tomto roce zakončila studium na Pražské konzervatoři. Ve své interpretaci
se zaměřuje na díla autorů romantismu, zvláště
pak na tvorbu Roberta Schumanna či Antonína
10 |
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Dvořáka. Petr Čech absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klavír a varhany a také Hudební
fakultu AMU v Praze. Do dramaturgie svých koncertů zařazuje velmi často soudobá díla našich
i světových autorů.

stﬁeda 27. záﬁí od 19.30 hodin
Hudba pod chrámovou klenbou
Turnovsk˘ hudební veãer
Chrám Narození Panny Marie
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

hudební pozvánky / KCT informuje

Nejen africké tóny
Zveme vás na koncert tria Cissokho – Brönimann
– Omri Hason, kteří představí netradiční hudební
kombinace skrze koru (africká harfa s čtyřiadvaceti strunami), basklarinet a orientální perkuse.

Brink Man Ship, ale v minulosti spolupracoval také s osobnostmi jako je Nils Petter Molvaer, Sidsel
Endresen nebo Kenny Werner. Omri Hason je izraelský perkusista, který se vyučil u íránského bubenického mistra Djamchida Chemiraniho a je
jedním z nejrespektovanějších hráčů v oboru.

Jako předkapela vystoupí Funny Grass, která byla
vždy zaměřena převážně na tradiční bluegrass,
dále na country a také irskou muziku.
Moussa Cissokho pochází ze Senegalu a je mimořádně talentovaným hráčem na koru, zpěvákem a skladatelem. Narodil se a vyrůstal v rodině
potulných pěvců a vypravěčů a učil se u svého otce
již od útlého věku. Švýcarský basklarinetista Jan
Galega Brönnimann je dobře znám ze své kapely

pátek 29. záﬁí od 19 hodin
Trio Cissokho – Brönimann
– Omri Hason
koncert
KC Velk˘ sál
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 180 Kã

Sféra promítne nejzajímavûj‰í filmy
z karlovarského festivalu
Od úterý 12. do neděle 17. září se v kině Sféra
uskuteční minifestival Vary v kině Sféra, v rámci
kterého můžete vidět pět nejlepších filmů z letošního ročníku karlovarského festivalu.
„Snažíme se přenést trochu té festivalové atmosféry i do Turnova a nabídnout divákům, kteří letos
v Karlových Varech nebyli, shrnutí toho nejzajímavějšího, co se letos na tamním festivalu objevilo,“
komentuje záměr akce dramaturg kina Pavel Krupař.

Celý festival zahájí v úterý v rámci projekce
Filmového klubu romantická komedie Pěkně blbě, která zahajovala právě i festival v Karlových
Varech. Ve čtvrtek přijde na řadu nový český snímek Křižáček s Karlem Rodenem, kterému se podařilo v Karlových Varech vyhrát hlavní soutěž.
V pátek se dočkáme amerického dramatu Oklamaný od oscarové režisérky Sofie Coppoly, ve kterém se představí Colin Farrell a Nicole Kidman.
Ve Varech byla možnost zhlédnout také obnovenou předpremiéru snímku Terminátor 2: Den
zúčtování unikátně ve 3D, a právě tento akční trhák s Arnoldem Schwarzeneggerem v nejlepší
formě nás čeká v sobotu. Celou přehlídku zakončí
nedělní kontroverzní dokument Svět podle Daliborka režiséra Víta Klusáka, který sleduje příběh
českého neonacisty – ve Varech se o něm vedly
dlouhé diskuze.
Všechny snímky budou promítány od 19.30 za
jednotné vstupné 100 Kč. Při nákupu lístků minimálně na tři libovolné snímky festivalu ale platí
zvýhodněné vstupné 70 Kč (kromě snímku Terminátor 2, který má pouze jednotné vstupné 120 Kč).

Program:
úter˘ 12. záﬁí od 19.30 hodin
ãtvrtek 14. záﬁí od 19.30 hodin
pátek 15. záﬁí od 19.30 hodin
sobota 16. záﬁí od 19.30 hodin

– Pûknû blbû
– KﬁiÏáãek
– Oklaman˘
– Terminátor 2:
Den zúãtování 3D
nedûle 17. záﬁí od 19.30 hodin – Svût podle
Daliborka

záﬁí 2017
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KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
sobota 2. záﬁí 2017 – Básníci ticha (Hudební
festival) 270,–
úter˘ 12. záﬁí 2017 – Anastasia (volné divadelní
představení) 290,–
stﬁeda 20. záﬁí 2017 – Bosna (Cestovatelský klub)
90,–
sobota 23. záﬁí 2017 – O princezně, která rrráčkovala (Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–
stﬁeda 27. záﬁí 2017 – Hudba pod chrámovou
klenbou (Turnovský hudební večer) 120,–
pátek 29. záﬁí 2017 – Moussa Cissokho (koncert)
120,–
pátek 6. ﬁíjna 2017 – Textová dílna Slávka
Janouška (koncert) 100,–
pátek 6. ﬁíjna 2017 – Spalovač mrtvol (abonentní
divadelní představení) 380,–

úter˘ 10. ﬁíjna 2017 – Rošáda (volné divadelní
představení) 320,–
stﬁeda 11. ﬁíjna 2017 – Provence (Cestovatelský
klub) 90,–
úter˘ 17. ﬁíjna 2017 – Sólo – Radim Vizváry
(abonentní divadelní představení) 280,–
stﬁeda 18. ﬁíjna 2017 – Quasi trio (Turnovský hudební
večer) 120,–
stﬁeda 25. ﬁíjna 2017 – Papu Papua (Cestovatelský
klub) 90,–
úter˘ 7. listopadu 2017 – Namibie (Cestovatelský
klub) 90,–
ãtvrtek 9. listopadu 2017 – Galakoncert Poetika
(koncert) 80,–
stﬁeda 15. listopadu 2017 – Uganda – trochu jiná
Afrika (Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 16. listopadu 2017 – Podkrkonošský symfonický orchestr –10 of Best (Turnovský hudební
večer) 120,–
pátek 24. listopadu 2017 – Festival Napříč (koncert)
120,–
úter˘ 28. listopadu 2017 – Jiří Suchý a Jitka
Molavcová (koncert) dle místa k sezení
350,–/300,–/250,–
stﬁeda 29. listopadu 2017 – Island – země ohně
a ledu (Cestovatelský klub) 90,–

Spalovaã mrtvol

Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry
2017
Na konci října opět odstartují oblíbené kurzy
pod vedením Petra Mertlíka pro začátečníky
12 |
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stﬁeda 29. listopadu 2017 – Jak se Husákovi zdálo, že
je Věra Čáslavská (abonentní divadelní představení) 340,–

i pokročilé. Stále přijímáme přihlášky do obou
kurzů. Neváhejte se také zapojit, případné obavy nebo strach nechte za hlavou; tady se naučíte vše, co jste od základních škol zapomněli
a plesová sezóna již nebude strašákem.
Výuková lekce trvá cca dvě a půl hodiny a je doprovázena reprodukovanou hudbou. Na závěrečné lekci zahraje kapela Allegro a těšit se můžete

Ro‰áda

ãtvrtek 30. listopadu – Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách (volné divadelní
představení) 100,–
pondûlí 4. prosince – Čochtan vypravuje (volné divadelní představení) 390,–
stﬁeda 6. prosince 2017 – Itálie, jak ji neznáte
(Cestovatelský klub) 90,–
pátek 15. prosince 2017 – Návštěvy u pana Greena
(abonentní divadelní představení) 380,–
ãtvrtek 1. února 2018 – Zamilovaný sukničkář (volné divadelní představení) 350,–
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)

i na doprovodný program. Kurzovné činí 1 650
Kč/pár, popřípadě za jednotlivou lekci 300
Kč/pár. Vstupné na závěrečnou prodlouženou činí
100 Kč/osoba, účastníci kurzu mají vstup zdarma.
Přihlášky jsou k dispozici v recepci KC Turnov
nebo na www.kcturnov.cz. Přihlášky přijímáme
až do 6. října.

KCT informuje / ohlasy

Chystáme pro vás metalov˘ podzim
Milovníci metalové hudby se na podzim budou
moci přesvědčit, že kino zdaleka nemusí sloužit
pouze pro filmové projekce. Na hudební fanoušky
čekají záznamy koncertů legendárních Black
Sabbath a Slipknot!

koncerty v perfektní kvalitě, kterou přináší špičkový zvukový systém kina Sféra.

ãtvrtek 28. záﬁí od 19.30 hodin
Black Sabbath: The End of
The End
ãtvrtek 5. ﬁíjna od 19.30 hodin
Slipknot: Day of the Gusano

Dostat se na koncert některé z těchto kapel je velmi náročné i nákladné. V kině Sféra budete mít
možnost spatřit svou oblíbenou skupinu na velkém plátně, a hlavně poslechnout si jejich slavné

Pﬁes Rumunsko do Bosny
Cesta dobrodruha Martina Adámka měřila přes
3 560 km a vedla přes Maďarsko a Rumunsko do
čtyř zemí bývalé Jugoslávie. Nenechte si ujít poutavé vyprávění, kterým zahájíme letošní sezónu
Cestovatelského klubu.

ným, muslimským i křesťanským. Na fotografiích
uvidíte architektonické symboly těchto kultur, jakož i důsledky jejich sousedské nekompatibility.

stﬁeda 20. záﬁí od 18 hodin
Martin Adámek: Bosna
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Fotky a vyprávění vás provedou maďarskými městy, rumunskými horami, lukami a poli, srbskými
kopci, bosenskými údolími mezi skalami i chorvatským pobřežím a stezkami linoucími se mezi
Plitvickými jezery. Cesta vedla územím pravoslav-

Abonentní ﬁady
jsou pro vás stále
v nabídce
Letos vám nabízíme hned čtyři abonentní řady,
z nichž si dvě odbudou svá první představení již
v září, a to Turnovské hudební večery a Cestovatelský klub. Všechna abonmá si ale můžete
nakoupit ještě v září!
Letošní divadelní řada nabízí opět skvostná
představení – je jím například hned první, říjnový
Spalovač mrtvol, kterého přiveze Divadlo Petra
Bezruče, a na prknech turnovského divadla zazáří

herci s velkým H, jimiž bezesporu jsou Norbert
Lichý či Vojtěch Říha. Ve velkém stylu se povezeme napříč celou sezónou ať už s Radimem
Vizváry, Tomášem Matonohou, Stanislavem Zindulkou, Janem Cinou či Matoušem Rumlem.
Posledním lákadlem letošní sezóny je zcela nová řada Opery v kině, tu v říjnu zahájíme Popelkou
a zakončíme v dubnu Mozartovou Kouzelnou flétnou.
Minulá sezóna byla v rámci abonmá velmi
úspěšná a počet abonentů stále roste, toho si vážíme.
Prolistujte si i vy Abonentní katalog. K dostání
je na recepci KC, v divadle, popřípadě online na
www.kcturnov.cz.

Setkání
s biotronikou
Společenství Josefa Zezulky vás zve na přednášku Tomáše Pfeiffera, českého filozofa a biotronika.
Tomáš Pfeiffer je žákem a pokračovatelem
zakladatele biotroniky, filosofa Josefa Zezulky
(1912–1992), buduje a provozuje Biotronické
centrum sociální pomoci.
Přednáška proběhne v úterý 26. září od 18 hodin v turnovské Sokolovně ve Skálově ulici.
Vstupné dobrovolné. Více informací na tel. 222
311 141, 603 723 712 nebo www.dub.cz.
záﬁí 2017
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz, tel.: 481 322 106
Výstavy
21. záﬁí–19. listopad 2017, V˘stavní sál muzea
Makarská 57
Ve skupině výtvarných umělců, jež koncem 50.
a po celá 60. léta vystavovala pod hlavičkou Makarská 57, se sdružili mladí absolventi pražské
akademie a VŠUP, z nichž Josef Jíra, bratři
Ladislav a Valerian Karouškové a Jiří Rada se narodili podél toku Jizery mezi Turnovem a Železným Brodem, Jaroslav Šerých v Turnově studoval,
Jiří Novák se nedaleko na Hrubé Skále usadil,
Mojmír Preclík zase našel zázemí v nedaleké chalupě v Kryštofově Údolí. Výstava k šedesátému jubileu vzniku skupiny je tak logickým vyústěním
našeho dlouhodobého zaměření. Už od roku 1954
se desítka výtvarníků scházela v malostranské vinárně Makarská, kde v roce 1957 došli k rozhodnutí dát pravidelným debatním večerům pevnější
obrysy na základě podobných představ o přístupu
k tvorbě. Název skupiny pak vyplynul zcela přirozeně. Na rozdíl od jiných soudobých výtvarných
skupin, které více nebo méně proklamovaly určité
formální limity tvorby, vznikla Makarská 57 ze
společné potřeby vnitřně poctivé práce.
Vystavovaní umělci: Vladimír Tesař, Jaroslav
Šerých, František Peterka, Josef Jíra, Ladislav Karoušek, Valerian Karoušek, Jiří Rada, Jiří Novák,
Radko Placht a Mojmír Preclík. Zahájení výstavy
proběhne ve čtvrtek 21. září od 16.30 hodin.

21. dubna–24. záﬁí 2017, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Ovce, moje ovce
Výstava s názvem Ovce, moje ovce je věnovaná
chovu ovcí a jejich hospodářskému využití.
Kromě historie chovu ovcí v Čechách tu bude
představeno nejrůznější zužitkování všeho, co naši
předkové z tohoto užitečného tvora mohli získat.
15. ãervna–10. záﬁí 2017, V˘stavní sál
Na vlnû vlny
Název výstavy Na vlně vlny napovídá, co návštěvník ve výstavním sále Muzea Českého ráje nalezne. Seznámí se širokou škálou výrobků a zpracovatelů této jedinečné suroviny, které nám ovce poskytují. Prezentovány budou často velmi unikátní
výrobky spolu s tradičními i moderní pracovními
postupy.
22. ãervna–10. záﬁí 2017, V˘stavní sál
Horolezecká fotografie 2
Výstava fotografií je připravena ve spolupráci
s mnoha horolezci-fotografy z obou stran českoněmecké hranice, kteří podnikají své lezecké výpravy buď v Českém ráji, nebo v Sasku v okolí Bad
Schandau.
Akce
9. záﬁí 2017 od 14 do 22 hodin, Letní kino Turnov
Stavíme – slavíme!
Horolezecký festival
V sobotu 9. září pořádáme festival jako oslavu zahájení stavby stálé horolezecké expozice v Turnově. Čekají vás koncerty, přednášky, prezentace
nové expozice, prohlídka staveniště. Chystáme také dvě slavnostní chvíle: dernisáž výstavy Horolezecká fotografie 2 a odhalení základního kamene stavby. Po setmění promítneme filmy. Protože
jsme na stavbu horolezecké expozice a doprovodné
akce získali dotaci z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko, je
návštěva festivalu pro všechny bezplatná. Nabízíme možnost prezentovat vlastní sbírky i bleší trh.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí, záﬁí 9.00–17.00 hod.
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DlaskÛv statek v Dolánkách
âtvrtek 28. záﬁí 2017 od 9 do 16.30 hodin
Svatováclavské posvícení
Lidé ve vesnických usedlostech, jako je například
Dlaskův statek, museli odjakživa tvrdě pracovat.
Ale také se uměli bavit – o tom jak se přesvědčíte
na Dlaskově statku, kde si připomeneme, jak lidé
dříve ve velkém statku oslavovali ukončení letní
sklizně. Akci doplní kulturní program, ve kterém
se představí folklórní soubor, nebude chybět ani
pohádka a soutěže pro nejmenší. Již tradičně program doplní muzejní řemeslně výtvarná dílna a řemeslný jarmark.
Program
10.15 hodin Říkanky s Evou Kordovou
11.00 hodin Divadlo ROLNIČKA s Barevnou strašidelnou pohádkou
12.00 hodin Folklorní pásmo písní a tanců
13.00 hodin Volupsije – country kapela
14.30 hodin Divadlo ROLNIČKA s pohádkou Když
jsem já sloužil
15.30 hodin Volupsije – country kapela
„Já, Josef Dlask – návrat
hospodáﬁe“
Stálá expozice na Dlaskově statku.
DlaskÛv statek otevﬁen dennû kromû pondûlí,
záﬁí 9.00–16.00 hodin

ohlasy

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

řad v podání manželů Evy a Bohuslava Lédlových.
Zaposloucháme se do slavných operních árií našich i světových hudebních skladatelů.

Pomalu nám končí léto a začíná podzim, to však neznamená, že bychom pro Vás v knihovně nepřipravili zajímavé akce. Podívejte se na naše stránky do
sekce akcí a jistě si vyberete.
Také se těšte na říjen, poněvadž se již blíží Týden
knihoven a my zase po roce uspořádáme Netradiční
knihovnu (již 8. října).

stﬁeda 20. záﬁí od 17.30 hodin, ãítárna v oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ
Poprázdninové setkání klubu autorů. Klub je určen všem začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům od šestnácti let.

Kalendář akcí
úter˘ 5. záﬁí od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
a dal‰í kaÏdé úter˘ v mûsíci
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
Čtenářský klub pokračuje i v novém školním roce!
Je určen pro aktivní mladé čtenáře od 8 do 15 let,
které zároveň baví psát, ilustrovat a tvořit scénické čtení. Vedoucí klubu je Eva Kordová.
stﬁeda aÏ pátek 6.–8. záﬁí, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Balení uãebnic a se‰itÛ
Školáci, přijďte si do knihovny obalit vaše učebnice a sešity za drobný poplatek.
nedûle 10. záﬁí od 10 do 13 hodin, dûtské oddûlení knihovny
V˘tvarná dílna kukuﬁiãná
a v˘roba svíãek
Po prázdninách opět začíná cyklus nedělních
tvůrčích výtvarných dílen pro rodiče s dětmi. Zářijová dílna je zaměřena na podzimní materiály
a plodiny. Lektorky: Eva Šrajerová, Lenka Bendáková a Simona Bakešová.
pondûlí 11. záﬁí od 8.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Nevidím tak dobﬁe, jako ty
Se zástupci obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, pod vedením paní Jitky Fajmonové, si
účastníci workshopu budou moci vyzkoušet aktivity bez zrakové kontroly, seznámit se s pomůckami, které lidem s těžkým zrakovým postižením

usnadňují život a se zásadami správného kontaktu a komunikace s danou skupinou. Vyzkouší si simulaci různých druhů zrakového postižení, zkusí
napsat text v Braillově písmu, rozlišování bankovek apod. Tato akce se koná v rámci Týdne mobility 2017 – mobilita handicapovaných.
pondûlí 11. záﬁí od 16 hodin, poboãka knihovny
na Z· Skálova Turnov II.
Pohádkov˘ podveãer – Pohádky
do post˘lky
Zahájení cyklu pohádkových podvečerů pro rodiče s dětmi. Zahraje divadlo Rolnička z Liberce.
úter˘ 19. února od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe: Má vlast – Cesta
promûn
Přednáška v rámci Dnů evropského dědictví
a v návaznosti na výstavu, která byla prezentována v Turnově od 31. července do 23. srpna 2017.
Hostem bude Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ–Souznění, z. s.,
která je hlavní iniciátorkou národní putovní výstavy Má Vlast – Cestami proměn. Letošní 9. ročník
výstavy se koná pod patronací Libereckého kraje.
stﬁeda 20. záﬁí od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 21. záﬁí od 14 hodin, klubovna KAS v ÎiÏkovû ulici
pondûlí 25. záﬁí od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
Slavné operní árie
Zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti
a obyvatele turnovských penziónů na hudební po-

pondûlí 25. záﬁí od 18 hodin, budova Z· v Ale‰ovû ulici, Turnov II
Jaromír Jermáﬁ
– setkání s osobností
Další z cyklu pořadů, které se konají v Turnově II
pro širokou veřejnost. V zářijovém setkání se
představí a sdělí své osobní zkušenosti, postoje
a názory PhDr. Jaromír Jermář, senátor ČR.
úter˘ 29. záﬁí od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Architektura
mûsta Turnova
V rámci festivalu Den architektury 2017 se koná
zajímavé setkání s novým architektem města
Turnova, kterým se stal turnovský rodák Ing. arch.
Vladimír Kučera. Dalším hostem večera bude Ing.
Tomáš Hocke, starosta města a zároveň také projektant.
SoutûÏ: âti sci-fi a fantasy
Od července do konce září vyhlašujeme čtenářskou soutěž zaměřenou na literární žánry sci-fi
a fantasy. Stačí přečíst tři knihy s piktogramy scifi a fantasy z naší knihovny a obdržíte drobné ceny. Sledujte naše stránky, kde naleznete mnoho
zajímavých čtenářských tipů!
Nové knihy
John Connolly – Vlk v pasti
Hana Marie Körnerová – Císařská vyhlídka
Robert Ludlum – Bourneův rébus
Sára Saudková – Zpocená záda
Střípky z Ráje
Ljuba Štíplová – Jak se chodí do pohádky se Čtyřlístkem
záﬁí 2017
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
pondûlí 4. záﬁí
ZAâÁTEK PRAVIDELNÉHO
PROGRAMU
Více o pravidelném programu na www.naruc.cz
stﬁeda 13. záﬁí od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Mgr. Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 777
419 499 nebo v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 13. záﬁí od 19.30 hodin
V Ïenském kruhu
Tematický večer pro ženy, sdílení, inspirace, podpora a nacítění svého ženství v bezpečném kruhu
žen s Mgr. Martinou Peukerovou. Přihlášení na
naruc.turnov@seznam.cz.
pátek 15. záﬁí od 10 hodin
âteme v dûtské kresbû
Co se děje uvnitř dětského organismu se za určitých podmínek zračí v jejich výtvarném projevu.
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena za akci 30 Kč.

stﬁeda 20. záﬁí od 10 hodin
Manipulace s miminky
Motorický vývoj kojence, co hlídat během prvního
roku života? Zdravé způsoby zvedání, přenášení
a chování miminka.
Pomůcky pro nošení miminek z pohledu fyzioterapeuta (šátek, babyvak, nosítka…) Beseda se
zkušenou fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Špetlíkovou.
ãtvrtek 21. záﬁí od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost.
ãtvrtek 21. záﬁí od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí
s autismem/ADHD
Co přináší život s dětmi s autismem/ADHD, výměna a sdílení zkušenosti, vzájemná podpora.
úter˘ 26. záﬁí od 17 hodin
Na‰e dûti ve virtuálním svûtû
Internet a sociální sítě v rukou našich dětí. Nástrahy a jak jim čelit. Beseda s kpt Bc. Jiřím Pančenkem, DiS., zástupcem Policie ČR.

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
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti ve výkladu odborného 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 zpěváky ČESKÝ SLAVÍK
16 |
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Výstava
srpen–záﬁí
Akvarely
V˘stava obrazÛ Ludmily
Dyakonchuk
Její výtvarný projev je zcela osobitý, s charakteristickým rukopisem. V autorčiných obrazech převládají scenérie krajin, zátiší, portréty nebo knižní
ilustrace. Vcítěním se do vytvářené kompozice
vdechuje obrazům určitý realistický ráz, přičemž
zachovává jemnost barev a pozitivní vnímání
zobrazovaného celku. Některé z jejich prací mohou na člověka působit jako lyrické sonety.

ohlasy

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

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patře infocentra)
4. záﬁí–30. ﬁíjna
Jirka Lode: Sochy
Výstava akvarelů turnovského výtvarníka, jejichž
námětem je soubor Braunových soch z areálu
hospitalu Kuks. Vernisáž proběhne v pondělí
4. září v 17 hodin. Výstavu můžete zhlédnout do
konce října. Vstupné zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v záﬁí: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin
10. záﬁí od 17 hodin
Pﬁedná‰ka Terezie Dubinové, PhD,
Spravedliví mezi národy:
Zachránci ÎidÛ za 2. svûtové války
Příběhy zachránců a zachráněných jsou silné a dojemné, plné odvahy a soucítění.
Vstupné 50 Kč.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254. Otevírací doba v záﬁí:
dennû 9.30–17.00 (poslední prohlídka v 16.30)
8. záﬁí od 17 hodin
Varhanní koncert Radka Rej‰ka
Koncert organologa a kampanologa, který se koná v rámci projektu Dny evropského dědictví.
Vstupné 60 Kč, děti zdarma.

10. záﬁí vÏdy od 13, 14 a 15 hodin
Narozeniny Albrechta z Vald‰tejna
Setkání s generalissimem Albrechtem z Valdštejna. Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné
220 Kč.

26. záﬁí od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy
konzervatoﬁe
Vstupné dobrovolné.

16. záﬁí od 17 hodin
Duo Quintana
– Od Stﬁedozemního moﬁe
do království ãeského
Poprvé na Valdštejně vystoupí duo, které tvoří
harfenistka a sopranistka Kateřina Ghannudi
a loutnistka Ilaria Fantin. Koncert se koná v rámci
projektu Dny evropského dědictví.
Vstupné 80 Kč, děti zdarma.

V˘stava – Obrazy Sylvy Chludilové
Malířka Sylva Chludilová je bytostně spjatá s židovskou tematikou a svými obrazy zachycuje nostalgicky smutné tmavé uličky a zákoutí židovských čtvrtí, jejich obyvatele i prostotu života.
Výstava je ke zhlédnutí na ženské galerii synagogy
do konce září.

30. záﬁí od 13 hodin
Svatohubertská slavnost
Další ročník tradičních mysliveckých slavností.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program, jehož součástí bude i výstup sokolníků, ukázka vábniček, přehlídka loveckých psů a Svatohubertská
mše. Vstupné zdarma.
záﬁí 2017
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Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012
e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz
www.facebook.com/szsychrov

Zámecké medvědění – výstava v zámeckém sklepení, která volně doplňuje hru pro děti i dospělé
v zámeckém parku – „Cesta za pokladem medvědího klanu“.

Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
9.00 do 15.30 (zaãátek poslední prohlídky).

Kulturní akce:

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století.
Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

9. záﬁí od 18 hodin v galerii
Koncert Pokraãovatelé mistrÛ
Koncert mladých pěvců, účinkují: Veronika
Vaněčková (soprán), Juraj Purdeš (bas), Augustin
Kužela (klavírní doprovod). Na programu jsou
árie z českých a světových oper (B. Smetana,
A. Dvořák, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi)
Jednotné vstupné 150 Kč,
Předprodej: www.evstupenka.cz

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
– výstava vznikla jako součást projektu Hledání
provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti
v severočeském regionu.
Technopolis – výstava v bývalé konírně, kde uvidíte patentovou kancelář, Starý Svět s vynálezy
vědy a techniky 19. století a Nový Svět reprezentující 20. století.

Pﬁedná‰ka Dana
Drápala
Jak Ïít v dobû
postfaktické
Ideje mají následky. Jejich absence rovněž. Na
přednášku Dana Drápala, která se uskuteční
v neděli 3. září od 9.30 hodin, vás srdečně zve
Křesťanské společenství Turnov.
Přednáška s dobrovolným vstupným se uskuteční v rámci bohoslužby v hlavním sále SVČDM
Žlutá ponorka, Husova 77.
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ThMgr. Dan Drápal je evangelikální teolog,
čestný senior Křesťanských společenství ČR
a publicista. Publikuje v Mladé frontě DNES,
Lidových novinách, v křesťanských periodikách
i jinde.
Byl jedním z iniciátorů a vůdčích osobností projektu Generace 21, který organizoval přesídlení
iráckých křesťanů do ČR. Pro jeho publicistickou
činnost je typické prolínání politických i duchovních témat, jako např. pronásledování křesťanů,
migrační krize, etické aspekty politiky, fenomén
„postfaktické doby“, atp. Nevyhýbá se kontroverzním tématům a snaží se o jejich poctivé zpracování.

23. záﬁí 2017 od 10–16 hodin
KníÏecí lov na Sychrovû
(Slavnost luku a nože) – 3. ročník
Jedinečná příležitost pro malé i velké střílet z luků
na makety zvířat i terče v krásném prostředí zámeckého parku.
Program: lukostřelba pro celé rodiny, vystoupení profesionálů s ukázkami středověké, mongolské, indiánské a japonské lukostřelby, účast vynikajících nožířů z ČR i Slovenska, zábavný program i pro menší děti, občerstvení.
Partner akce: Yate Targets, vstupné: dospělí
100 Kč, děti 50 Kč (děti do 5 let zdarma),
Předprodej: www.evstupenka.cz
30. záﬁí 2017 od 18 hodin v oranÏérii
„Obrazy a hudba“ – Jules
Armand Louis de Rohan a hudba
doby pozdního klasicismu
a romantismu
Komponovaný pořad o bratru prvního rohanského majitele zámku Sychrov.
Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, David
Švec – klavírní doprovod, Miloš Kadlec – průvodní slovo. Jednotné vstupné: 150 Kč,
Předprodej: www.evstupenka.cz

Prackovská pouÈ
Spolek přátel Prackovské kapličky vás zve na
VII. obnovenou Prackovskou pouť, která se bude konat v neděli 10. září od 14 hodin v Prackově pod Kozákovem.
Těšit se můžete na domácí občerstvení, pivo
a limo z pivovaru Malý Rohozec, staročeské stánky s regionálními produkty a pravou staročeskou
střelnici. Vystoupí soubor fléten pod vedením
Moniky Szántó a Podještědský soubor Horačky.
Dále budete mít příležitost prohlédnout si zrestaurovaný exteriér i interiér kaple v atmosféře tradiční staročeské pouti. Jste srdečně zváni!

ohlasy

Na Stﬁelnici se vrací Den jógy
Den jógy na Střelnici je akcí pro všechny milovníky
jógy i naprosté začátečníky, kterou připravily lektorky Lucie Vlčková a Lucie Hrubá ve spolupráci
s Kulturním centrem Turnov.
Tentokrát se potkáme 1. října a opět bude příležitost si zdarma vyzkoušet stále populárnější cvičení. Ve foyer turnovské Střelnice a v tanečním sále

bude příležitost navštívit zkrácené ukázkové lekce
několika druhů jógy pod vedením zkušených lektorek hathajógy a powerjógy. Program začne jemnou relaxací a v protiváze pak bude pokračovat
dynamickou powervinýsa jógou. Obě lekce účastníky povedou na vlně dechu a zaručí výbornou
zkušenost z příjemného protažení, posílení i koncentrace zároveň. V druhé půli odpoledne se lekce
budou věnovat uvolněnějšímu přístupu ke cvičení
při dance józe a józe ve dvojicích (s partnerem či
kamarádkou). Souběžně bude po celou dobu postaráno o děti – na dětském cvičení, při malování
mandal či promítání pohádky.
„Jóga není sport, ale velmi komplexní práce
s tělem i myslí a energií. Dokáže posílit a zároveň
protáhnout svaly, uvolnit ztuhlé klouby, narovnat
páteř a je účinnou prevencí bolavých zad.
Pravidelné cvičení má benefity v podobě posílení
imunity, vyrovnání hladiny hormonů. A pak je tu
její jednoznačně pozitivní vliv na naši mysl. Učí
nás být přítomnými, dává odstup či nadhled a na-

učí nás umění relaxace. Je nejen prevencí zvládání
stresu, ale může se stát skutečným průvodcem na
naší cestě životem,“ říká instruktorka Lucie
Vlčková.
Registrace bude zahájena ve 13.30 a samotný
program začne ve 14 hodin. Více o akci, o programu celého odpoledne a možnosti rezervovat si
místo najdete na www.jogaturnov.cz.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804
tel.: 604 988 480
www.vctu.cz, email: info@vctu.cz

Můžete se přihlásit na www.vctu.cz, 604 988 480,
info@vctu.cz nebo osobně, a to do 15. září 2017.
Začátek výuky 2. října 2017.

VCT již počtrnácté otevírá podzimní kurzy pro
širokou veřejnost

Výuka probíhá v malých skupinách, v přátelském
prostředí a ve vybavených učebnách s výhradně
kvalifikovanými lektory.

Jazykové kurzy
angličtina, němčina, francouzština (všechny
úrovně pokročilosti)
Poãítaãové kurzy
základy, kancelářský software, speciální kurzy
Psychologie, Ïivotní styl,
spoleãnost
fotografování, genealogie, psychologie
Celou nabídku najdete na našich stránkách
www.vctu.cz

T-Centrum otevírá další řadu celoročních programů pro rozvoj nadání
Příjem přihlášek do 15. září 2017, přihlášení na
www.vctu.cz/t-centrum, 734 570 273, stara@vctu.cz. Zahájení programů 21. a 22. září 2017
Programy pro předškoláky: Logico pro nejmenší
Programy pro žáky 3.–5. tříd ZŠ: Puzzle Your
World – angličtina zábavně, Fyzika kolem nás 1,
Logico 1, Po stopách minulosti a za tajemstvím

(českého) jazyka, Tajemství mikrosvěta, Tajemný
svět filmu.
Programy pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a středoškoláky:
Imagine Your World – angličtina zábavně, Fyzika
za školou, Matematika s Klokanem, Tvůrčí psaní,
Tajemný svět dějů, Programování je hra 2,
Workshopy trvalého zlepšování.
Speciální programy: Hravá robotika, Deutsch im
Spiel – němčina zábavně, Bonjour la France –
francouzština zábavně.
Aktuální specializované kurzy
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách (od 26. 9. 2017)
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky (20. a 21. 9. 2017)
Osobnostně-sociální rozvoj předškolních pedagogů (3. a 4. 10. 2017)
záﬁí 2017
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AUTOSERVIS & AUTODOPRAVA
Novû

ÎiÏkova 1623, Turnov

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836, 511 01 Turnov
přijme:

Pﬁijmeme ﬁidiãe skup. B E

s platnou kartou do tachografu
pro mezinárodní dopravu

seﬁizovaãe vakuov˘ch lisÛ
vícesmûnn˘ provoz
praxe není podmínkou, zauãíme
nástup: ihned

úãetní
kontakt Martin Moc
+420 608 323 235
e-mail: autohit@seznam.cz

Práce manažera
nebo poradce (na co se cítíte)

nadnárodní pojišťovny
V našem týmu máme místo právě
pro takovou správnou štiku jako jste Vy.
Výzva, pohled na věc z druhé hlavy.
Nabízíme slušné zacházení.
Co nevíte, naučíme, pomůžeme.
Jitka Řádková Čejková, tel. 776 058 670
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fakturace, DPH pﬁiznání a KH
praxe min. 2 roky podmínkou
nástup: ihned
Informace: 481 354 142, 601 390 390
lednejova@vyvaplast.cz

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záﬁí 2017

Evropsk˘ t˘den mobility 2017
V letošním roce se město Turnov opět připojí v rámci Zdravého města a MA21 ke kampani
Evropský týden mobility 2017, který bude probíhat od 11. do 22. září 2017.
Město Turnov se v letošním roce zaměřilo na téma
mobilita handicapovaných osob, které bude přiblíženo široké veřejnosti na různých akcích.
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
si připravila ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Tyfloservis a pod vedením Jitky Fajmonové workshop s názvem Nevidím tak dobře, jako
ty. Účastníci si budou moci vyzkoušet aktivity bez
zrakové kontroly. Seznámí se také s pomůckami,

které lidem s těžkým zrakovým postižením usnadňují život. V dětském oddělení knihovny se také
dozvíte zásady správného kontaktu a komunikace
s danou skupinou.
Na místě bude k vyzkoušení simulace různých
druhů zrakového postižení, rozlišování bankovek
nebo psaní textu v Braillově písmu. Program v knihovně je naplánován na pondělí 11. září 2017 od
8.30 hodin.

Vyvrcholení aktivit pro veřejnost bude v neděli
17. září 2017 od 14.00 hodin ve Sportovním a rekreačním areálu Maškova zahrada. Na akci s názvem
Žiju s handicapem AKTIVNĚ si budete moci vyzkoušet, jak mohou handicapovaní sportovat.
V průběhu odpoledne si prohlédnete čtyřnohé pomocníky, kteří předvedou, jak vypadá práce vodícího psa. Budete si moci vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku a trenažéry handbike (ruční kolo).
Oddělení následné péče nemocnice Turnov představí pomůcky pro rehabilitaci pacientů po závažných onemocnění a dále zde budou ukázky pomůcek
pro zrakově handicapované. V areálu koupaliště bude také k vyzkoušení simulátor nárazu. Od 15.00 hodin bude k vidění divadelní vystoupení spolku Fokus Turnov. Od 15.30 hodin bude uskutečněn závod
na invalidních vozících, které budou na místě kzapůjčení. Na akci bude také přítomen Jiří Suchánek,
který získal bronzovou medaili v roce 2016 ve stolním tenisu na paralympiádě v brazilském Riu. Od
17.00 hodin vystoupí nevidomý zpěvák, klarinetista, akordeonista a klavírista Mário Bihári společně s kytaristou a zpěvákem Peterem Horváthem.
V době konání akce bude vstup na koupaliště zdarma, kde bude pro děti k dispozici skákací hrad.
Partneři letošního ročníku Evropského týdne
mobility jsou Město Turnov, Městská sportovní Turnov, Středisko volného času Žlutá ponorka, Fokus
Turnov, Slunce všem, Krajská nemocnice Liberec
– oddělení následné péče nemocnice Turnov, Černí koně, ÚAMK, Kulturní centrum Turnov, Tým
silniční bezpečnosti, Tyfloservis, Středisko výcviku vodících psů, Muzeum Českého ráje Turnov,
Jiří Suchánek, Mário Bihári, Peter Horváth,
Adam Pospíšil, Občanské sdružení D. R. A. K.

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, OÎP Mûstského úﬁadu Turnov, archiv Mûstského úﬁadu Turnov.
záﬁí 2017
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V Turnovû letos oÏila dûtská hﬁi‰tû
Město Turnov se v tomto roce zaměřilo na zlepšení
stavu s dětskými hřišti v různých částech města. Po
otevření hřiště Drak na jaře tohoto roku v Turnově II. pokračovaly stavební práce v centrálním
parku u letního kina a v Metelkových sadech
a v části Daliměřice.
Nové dûtské hﬁi‰tû v parku
u letního kina
Městský park díky své poloze ležící v centru historického města vybízí k relaxaci a setkávání obyvatel všech generací. Stav parku však neodpovídal
potřebám návštěvníků, kde zcela chyběla zábavně
relaxační plocha pro starší děti. Na místě nevzhledného kousku parku se starým pískovištěm
a betonovou prolézačkou vyrostlo moderní hřiště
vycházející z aktuálních trendů. Hřiště s lanovými
prvky a zabudovanými trampolínami bylo první etapou revitalizace městského centrálního parku.
Práce na hřišti a přilehlých cestách byly provedeny společností Matex, s. r. o. a celková částka se
vyšplhala na 7,9 mil. korun.
Slavnostní otevření tohoto hřiště bude první
školní den 4. září 2017 od 9.00 hodin. Pro děti je
připraven zábavný doprovodný program, ve kterém se představí brazilská bubenická show skupiny Tam Tam Batucada. Středisko volného času
Žlutá ponorka připraví pro děti bublinovou show.

vstupní prostor parku. Výsledný návrh byl realizován od května do srpna tohoto roku. Nové dětské
hřiště s prvky pro menší i větší děti bylo doplněno
úpravou zpevněných ploch a chodníků. Vstupní
část parku byla doplněna novým mobiliářem a informační tabulí. Celkové náklady na revitalizaci
parku činily 5,9 mil. korun.
Slavnostní otevření upraveného parku je plánované na čtvrtek 7. září 2017 od 10.00 hodin, kde je
program zaměřen hlavně na děti z mateřských škol.

Metelkovy sady
Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v roce 2007, kdy město žádalo o grant vyhlášený
Nadací Proměny. Od té doby bylo zpracováno několik variant projektů na úpravu Metelkových sadů. Ze studie vypracované v roce 2014 vycházela
i revitalizace parku, která se uskutečnila v letošním roce. Původní studie s obnovou dětského
hřiště byla konzultována s učitelkami z mateřských škol a aktualizován byl hlavně komplikovaný

Hﬁi‰tû v Dûlnické ulici
Obyvatelé města Turnova se mohli v letošním roce
poprvé zapojit do rozhodování o využití části rozpočtu na realizaci konkrétního projektu a veřejným hlasováním zvolili svého favorita.
Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2016 a do března se přihlásilo pět projektů
pro vybudování či zvelebení veřejně přístupného
místa. Po dobu měsíce dubna mohli obyvatelé hlasovat na webových stránkách města Turnova pro projekt, který je nejvíce zaujal. Vítězným projektem
se stalo doplnění herních prvků na hřišti v Dělnické ulici. Na základě výběrového řízení byl vybrán
zhotovitel TR Antoš, který do konce srpna instaloval dětské herní prvky v hodnotě 300 tisíc korun.
I toto hřiště se dočká slavnostního otevření, které je naplánované na čtvrtek 14. září 2017.

nebo kanceláře. Vyhlášená cena za pronájem je
2 200 Kč /m2 / rok bez DPH. Energie a služby ne-

jsou součástí nájmu a hradí se zálohami. Celkové
vyúčtování je poté provedeno dle skutečné roční
spotřeby. Případné úpravy nabízených nebytových prostor potřebné pro budoucí činnost podnikání si nájemce uhraní na vlastní náklady.
Prostory jsou k dispozici od září tohoto roku do
31. března 2019.
Informace o rozměrech a stavu nebytového
prostoru naleznete ve vyhlášeném pronájmu na
webových stránkách města Turnova nebo přímo
v kanceláři č. 315 odboru správy majetku Městského úřadu Turnov. Kontaktní osobou je
Vladimíra Vávrová, tel.: 481 366 315 nebo e-mail:
v.vavrova@mu.turnov.cz.

Komu by nestačilo skákání na zabudovaných
trampolínách, tak bude moci využít nafukovacího
skákacího hradu. V parku budou pro děti různá
sportovní stanoviště, která budou zabezpečovat
partneři akce. Nebude chybět ani městský maskot
a děti se mohou těšit i na sladkou pozornost.

Mûsto pronajme
nebytové prostory
v ulici 5. kvûtna
Odbor správy majetku vyhlašuje pronájem nebytových prostor na rohu ulice 5. května a náměstí Českého ráje.
Město Turnov pronajme prostory v přízemí budovy Regionálního turistického informačního
centra na dobu určitou.
Nabízená plocha 103,62 m2 je vhodná pro komerční využití například na obchod, restauraci
22 |
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Den architektury – Turnov jako mûsto na Jizeﬁe
Oslavy světového Dne architektury budou v Turnově probíhat již druhým rokem, poprvé se přidá
i Městská knihovna Antonína Marka Turnov se
svým programem.
Festival konající se každoročně u příležitosti mezinárodního Dne architektury zdarma nabízí široké
veřejnosti sérii originálních procházek, které se
v letošním roce zaměří na hlavní téma voda. Ke
Dni architektury se zapojí téměř 70 měst v České
republice a na Slovensku, mezi kterými nechybí
ani Turnov.
Organizátoři si pro Vás připravili komentovanou procházku městem s názvem Turnov – město
rozdělené/spojené řekou. Při procházce se zájemci společně vydají zmapovat fenomén řeky Jizery.
Hovořit se bude o důležitosti řeky, ale také i nebezpečí, které ve městě řeka přináší. Začátek je
naplánován na neděli 1. října 2017 od 14.00 hodin. Sraz bude na nově vzniklém nábřeží Jizery

u křižovatky ulic Palackého a Na Lukách. Poté se
skupina vydá s architektem Václavem Hájkem
a jeho kolegy z turnovského regionu po stopách
vodních technických a historických památek.
Od 30. září do 5. října si pro Vás knihovna připravila nabídku knižních publikací o architektuře

Oprava hﬁbitovních
zdí v Turnovû
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
představuje práce na hřbitovních zdí v Turnově.
Hřbitovní zeď v Pelešanech byla opravována
společností Durango, s. r. o. Vzhledem k nízkým
teplotám po předání staveniště v dubnu tohoto roku se fakticky začalo s opravami až se začátkem
května. Původně měla být hřbitovní zeď opravená
již s koncem června, avšak odbor správy majetku
obdržel žádost a aktualizovaný harmonogram
zhotovitele stavby o termínový dodatek ke stávající smlouvě o dílo. Rada města na svém zasedání
7. července uzavřela tento dodatek, ve kterém byl
konečný termín stavby stanoven na 4. srpna 2017.
První etapa oprav hřbitovní zdi vyšla město na
840 tisíc korun.
V květnu tohoto roku také pokračovaly práce na
hřbitovní zdi u kostela Panny Marie sousedící
s Přemyslovou ulicí. První etapa oprav byla prová-

a urbanismu. V pondělí 2. října pořádá knihovna
v dětském oddělení tvůrčí workshopy s názvem
Architektura města Turnova očima dětí s cílem
rozvoje prostorové představivosti, získání teoretických základních znalostí oboru architektury,
týmové spolupráce a poznání města, ve kterém žijí formou hry a tvůrčí vynalézavosti. V úterý 3. října pak proběhne od 18.00 hodin pořad Večer Na
Sboře s názvem Architektura města Turnova.
Přednáška s Ing. arch. Vladimírem Kučerou,
novým architektem města Turnova na téma Voda,
lidé, města či jiné. Diskutovat se bude o architektuře z pohledu minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
Zveme Vás na druhý ročník Dne architektury
v Turnově, který má za cíl představit nejen architekturu v širších souvislostech, ale také vyvolat
přátelskou diskuzi mezi veřejností a architekty
a společně se pokusit pozitivně motivovat tvorbu
prostředí, které ovlivňuje náš každodenní život.

Turnov‰tí hasiãi
budou mít novou
d˘chací techniku

děná v loňském roce a tato část byla u zhotovitele
REOPA reklamována. Další část oprav dle stanoveného harmonogramu prací v druhé etapě se týkala výškově rozdílné části hřbitova, kde zeď vede
směrem ke kolumbáriu. Druhou etapu prací provádí pan Zbyněk Rulec ze Svijanského Újezdu.
Smluvní cena druhé etapy oprav je ve výši 1,3 milionu korun a práce by měly být ukončeny do 15.
září 2017.

Město Turnov uspělo se žádostí o poskytnutí
dotace z Libereckého kraje na rok 2017, která
pomohla pořídit novou dýchací techniku pro
Sbor hasičů Města Turnova.
Turnovští hasiči budou mít od září k dispozici
10 ks nových dýchacích přístrojů určených pro zásahy v souvislosti s požáry obytných a průmyslových budov. Čtyři dýchací přístroje s vyváděcí
maskou jsou pořízeny díky dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje, která hradí 60 % nákladů.
Zbývající podíl nákladů včetně nákupu další 6 ks
dýchacích přístrojů je hrazen z rozpočtu jednotky
požární ochrany a rozpočtu města Turnova na rok
2017. O pořízení přetlakové dýchací techniky
s celkovou hodnotou ve výši 506 tisíc korun rozhodla Rada města Turnova na svém zasedání
9. srpna 2017.
záﬁí 2017
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·kolní rok je zpût i s nov˘mi Ïáky
V pondělí 4. září startuje nový školní rok 2017/2018
a do školních lavic se po prázdninách opět vrací
žáci.
Organizaci školního roku 2017/2018 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letošní školní rok bude zahájen v pondělí 4. září
2017 a první volný den budou mít děti z turnovských mateřských a základních škol již 29. září,
kdy na školách bude ředitelské volno. Podzimní
prázdniny budou mít děti 26.–27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince
2017 a budou trvat až do 2. ledna 2018. Začátek
vyučování po vánočních prázdninách bude tedy až
ve středu 3. ledna 2018. Vyučování prvního pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny budou mít žáci

Po prázdninách zve
starosta na dal‰í
pravidelné setkání
s obãany
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z lokality Kasárna, Hruštice a Károvsko na diskusní setkání.
Ve středu 6. září 2017 proběhne od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy Žižkova setkání starosty
s občany. Přijďte podiskutovat o tématech, které
vás v lokalitě trápí nejvíce a poslechnout si novinky nejen z radnice.
Hlavními tématy tohoto setkání bude vodovod
a oprava vodojemu na Károvsku, dále úpravy
městských parků a nezapomeneme probrat ani
bytovou zónu na Hruštici.

v pátek 2. února 2018. V druhém pololetí čekají na
děti týdenní jarní prázdniny, které začnou 26.
února 2018. V březnu si děti užijí velikonočních
prázdniny, které budou ve čtvrtek 29. března

Mezi mládeÏ se
dostala kampaÀ
Nebuì blbá!
Parlament mládeže města Turnova připravil
pro své vrstevníky osvětovou kampaň o chování
ve virtuálním prostředí.
Na jednom z jarních zasedání Parlamentu mládeže města Turnova jsme se dozvěděli o kauze
z turnovských základních škol. Dvanáctileté dívky
zveřejnily na sociálních sítích své odhalené fotografie.
Na tuto zprávu Parlament reagoval rychlou osvětovou kampaní cílenou nejen na mládež, ale
i na širokou veřejnost. Akce s názvem Nebuď blbá!
se rozjela 20. června 2017, kdy mělo v Městském
divadle premiéru stejnojmenné představení

a v pátek 30. března 2018. Pak již čeká na žáky
ukončení vyučování druhého pololetí v pátek 29.
června 2018, po kterém budou následovat další
letní prázdniny, které budou trvat od 2. července
do 31. srpna 2018.
Dle posledních informací nastoupí do prvních
tříd na turnovské základní školy 166 žáků. Nejvíce
zapsaných dětí hlásí Základní škola Skálova, kam
nastoupí 52 prvňáčků. Pouze o dvě děti méně vykazuje Základní škola Žižkova. Na Základní škole
28. října přivítají v novém školním roce 49 dětí.
Základní škola Mašov bude provázet prvním
stupněm 13 dětí a na ZŠ Zborovskou nastoupí dva
prvňáčci.
Všem žákům, především prvňáčkům přejeme
krásný vstup do nového školního roku a pedagogům hodně síly a optimismu.

o třech „puberťácích“ a lákadlech, která na ně
v dnešním světě číhají. Podlehnou?
Divadlo zpracovalo a předvedlo trio „Trouhelník“ s Vladimírem Hladíkem, metodikem prevence
Městské policie Turnov, za hudebního doprovodu
Martina Hyblera. Premiéru navštívil druhý stupeň
ZŠ Žižkova. V průběhu měsíce září budou do divadla pozvány zbylé turnovské základní a střední
školy a také veřejnost. Součástí kampaně jsou výlepy plakátů upozorňující na opatrnost na internetu.
Celou kampaň podporují tyto organizace:
Město Turnov, Zdravé město Turnov a místní
Agenda 21, Informační centrum pro mládež Turnov, Městská policie Turnov, Kulturní centrum
Turnov a Tiskárna Apromotion, ze škol pak ZŠ
Žižkova, ZŠ 28. října, SUPŠ a VOŠ Turnov
a Gymnázium Turnov.
PMMT

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

Stavební pozornost se zamûﬁila na zastávky
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o činnostech na autobusových zastávkách na území města.
Město Turnov se v letošním roce pustilo kromě oprav komunikací a chodníků také do budování
a oprav několika autobusových zastávek. Na základě podnětů místních občanů při setkání se starostou v lokalitě Výšinka v září 2015 a říjnu 2016,
které se koná v rámci projektu Zdravé město
a MA21, byly zahájeny kroky ke zřízení nové autobusové zastávky s přístřeškem v Granátové ulici.
Záměr vybudování nové zastávky odsouhlasila
Rada města Turnova na svém zasedání 7. června
2017. Zastřešená zastávka je osazena na betonovém základu a všechny úpravy byly dokončeny
ještě před plánovaným termínem 31. července.
Realizaci autobusové zastávky prováděla společ-

nost MM Cité, a. s. a Technické služby Turnov,
s. r. o. a náklady na pořízení činily 150 tisíc korun.
Na přelomu prázdnin byla dokončena montáž
další autobusové zastávky v Turnově. Na základě
dlouhodobých požadavků od obyvatel byla před
Finančním úřadem na Mariánském náměstí
umístěna zastřešená čekárna na autobus. Tento

Zveme na
Svatohubertskou
slavnost na Vald‰tejn

ké vyhlášení nejlepších dětských výtvarných prací
z mateřských škol. V době konání slavnosti je
vstup do hradu od 12.00 hodin na Valdštejn zdarma. Občerstvení je zajištěno v předhradí.
Ing. Jan Čihák, OŽP

Město Turnov v sobotu 30. září 2017 od 13.00
hodin pořádá již šestý ročník Svatohubertské
slavnosti na hradu Valdštejn.
Svatohuberstská slavnost je akce určená pro
nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost všech
věkových kategorií. Smyslem této slavnosti je
osvěta a propagace myslivosti jako činnosti ve
vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská aktivita udržující tradice a zvyky, které jsou součástí
českého národního dědictví.
Akce bude zahájena na hradu Valdštejně 30. září 2017 ve 13.00 hodin, poté bude postupně probíhat program skládající se z ukázek lovecké hudby,
loveckých signálů a hlaholů, ukázek různých druhů vábniček a vábení divoké zvěře, předvedení populárně naučnou formou ukázek plemen loveckých psů a představení loveckých dravců včetně
letových ukázek. Během odpoledne proběhne ta-

V˘stavû Má vlast
cestami promûn bude
vûnován poﬁad
Na Sboﬁe
Do Turnova přes letní prázdniny dorazila putovní
výstava Má vlast cestami proměn. V návaznosti
na tuto výstavu bude zářijovým hostem Večera
Na Sboře ředitelka Asociace Entente Florale CZ
– Souznění a iniciátorka putovní výstavy.
Výstava Má vlast cestami proměn představuje
svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů v našich sídlech a krajině z hlavního města
Prahy, z Libereckého a Ústeckého kraje. Výstava
byla v Turnově k vidění od poloviny července
v prostorách historické budovy radnice a od srpna

přístřešek byl demontován z Markovy ulice před
Kulturním centrem Střelnice.
Na podzim tohoto roku se nové zastávky dočkají také obyvatelé Pelešan, kteří žádali starostu
o přístřešek na setkání v listopadu minulého roku.
Pro zastávku Pelešany – Rovinka byl zajištěn
územní souhlas, projektová dokumentace byla
předána zhotoviteli TS Turnov. Investice v hodnotě 280 tisíc korun by měla být dokončena v polovině října tohoto roku.
Poslední realizovaná zastávka s přístřeškem bude
na Vápeníku u Malého Rohozce, o které se vedla
mezi obyvateli diskuse již na setkání se starostou
v Dolánkách v květnu minulého roku a znovu
v červnu tohoto roku. V průběhu letošního roku se
zajišťoval územní souhlas a projektová dokumentace. Předpokládané ukončení prací je do konce
října tohoto roku.
přímo na náměstí Českého ráje. Letošní devátý
ročník výstavy se koná pod patronací Libereckého
kraje, ze kterého se prezentuje proměna z České
Lípy, Chrastavy, Jablonce nad Nisou, Josefova
Dolu, Klokočí, Mařenic nebo Mírové pod Kozákovem. V návaznosti na tuto výstavu se v rámci akcí
Dny evropského dědictví a Týden mobility koná
pořad a setkání s hlavní iniciátorkou výstavy Ing.
Drahomírou Kolmanovou, ředitelkou Asociace
Entente Florale CZ – Souznění, z. s. Toto zajímavé setkání se uskuteční v úterý 19. září 2017 od
18.00 hodin v Domě Na Sboře. Tímto setkáním
bude zahájen další cyklus pořadů Večery Na
Sboře. Těšíme se na Vaši účast.
Eva Kordová

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
záﬁí 2017
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Pozvánka na oãkování psÛ proti vzteklinû
Městský úřad Turnov vyzývá chovatele psů v Turnově, kteří se účastní hromadného očkování, aby
se dostavili v níže uvedených termínech.
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, který ukládá chovateli povinnost zajistit, aby byli psi a některá další
zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté řádně očkováni
proti vzteklině. Obec je v rámci přenesené působnosti také orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, viz § 43, písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, patří do sféry samostatné působnosti obce záležitosti veřejného pořádku. Očkování psů proti vzteklině je významným
faktorem tlumení vztekliny a udržování beznákazové situace se všemi doprovodnými zdravotními,

Poãty podnikatelÛ
na Turnovsku opût
vzrostly
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Turnov zveřejnil statistiku k 30. červnu 2017.
V prvním pololetí došlo k nárůstu počtu podnikatelů. V rámci počtu podnikatelů v našem územním obvodu evidujeme zvýšení o 103 podnikatelů
na celkový počet 7 464. Zvýšil se i počet živností
na celkových 11 435 – o 52 proti 1. pololetí loňského roku. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán
o 133 u živnosti volné, u koncesované o 35, dále
o 50 u živnosti řemeslné.
Hana Lustigová,
vedoucí obecného živnostenského úřadu

Zimní sezona zaãne
jiÏ v záﬁí
Na zimní sezonu je již připraven stadion Ludvíka Koška, ale i plavecký bazén. Naopak ukon26 |
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sociálními a ekonomickými výhodami. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akci, která ve svém důsledku
sleduje ochranu zdraví občanů, vyhlašuje Městský
úřad v Turnově očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude provedeno následovně:
Pondělí 18. září 2017
15.15–15.20 Kalužník – křižovatka
15.25–15.30 Mašov – náves
15.40–15.45 sídliště Výšinka – u prodejny
15.55–16.00 Alešova ul. – u MŠ
16.10–16.15 Malý Rohozec – bývalý hostinec
16.25–16.30 Bukovina – hostinec
16.40–17.00 Daliměřice – víceúčelová budova

Povinnosti pro majitelé psů:
• předvést psa s ochranným náhubkem, předložit
očkovací průkaz, který byl vystaven při předchozím očkování
• doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou
pes zná
Zdeňka Salačová,
finanční odbor Městský úřad Turnov

Očkování bude provádět:
MVDr. Eduard Dvořák nebo
MVDr. Miluše Zemánková
Poplatek za očkování činí 150 Kč.
čení letní sezony venkovního koupaliště se pomalu blíží.
Prostory zimního stadionu v Maškově zahradě
sloužily nově během letních prázdnin jako úschovna kol pro návštěvníky venkovního letního
areálu. Stadion Ludvíka Koška se po letním spánku probudí do další zimní sezony, která bude startovat již 11. září 2017.
Venkovní koupaliště v Maškově zahradě v průběhu měsíce září přejde z hlavní letní sezony na
mimosezonní provoz. Od pondělí 4. září tak bude
na venkovním koupališti otevřeno ve všední dny

od 14.00 do 19.00 hodin. O víkendech bude koupaliště v provozu od 9.00 do 19.00 hodin. Od září
také není možné využívat ranního ani večerního
plavání. Předpokládané ukončení letního koupaliště je v neděli 17. září, avšak termín se může lišit
v návaznosti na příznivost zářijového počasí.
Na zimní sezonu vyčkává také plavecký bazén
v ulici Jana Palacha, který byl po dobu letních
prázdnin uzavřen. Otevření je naplánováno na
pondělí 11. září 2017. Krytý bazén nabízí stálou
a pestrou škálu možností, kam kromě veřejnosti
a organizací také chodí školy a školky. Přesný rozpis hodin plavání naleznete na webových stránkách provozovatele Městské sportovní Turnov.

ãtvrtek 2. záﬁí 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Ontex slaví 20 let

a zve na Den otevřených dveří

P

řední mezinárodní výrobce hygienických potřeb a důležitý turnovský zaměstnavatel slaví v letošním roce 20 let od otevření
závodu na Vesecku. Při této příležitosti zveme zaměstnance, jejich
rodiny, ale i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 9. září 2017 od 9 do 14 hodin.
Od otevření závodu neustále sledujeme naši výrobu a kvalitu a hledáme způsoby, jak se zlepšit
a v posledních několika letech jsme
zahájili automatizaci balicích pracovišť a instalovali paletizační
roboty, abychom usnadnili práci
našim zaměstnancům. V tomto roce
budeme instalovat další tři roboty
a jednu automatickou balicí linku,
které zaručí stálou kvalitu a ulehčí práci našim zaměstnancům. Všechny
tyto technické změny rádi návštěvníkům představíme a budou si moci vyzkoušet i testy kvality, které jsou zásadní pro naši práci. Dále připravujeme zajímavý program zaměřený na všechny kontinenty, kde společnost
Ontex působí. Můžete tak s námi navštívit například Afriku, Ameriku,
Evropu, Asii či Austrálii a dozvědět se spoustu zajímavostí z těchto oblastí
i o jednotlivých závodech společnosti Ontex, naše značky, naše hodnoty
a naši strategii.

různých velikostí materiálového složení a designu) a dámské hygieny
(dámské vložky – celulózové, ultratenké, slipové a řadu dalších produktů)
a také inkontinenčních prostředků (inkontinenční pleny pro dospělé).
Jsme mezinárodním výrobcem osobních hygienických výrobků, který je
distribuován ve více než 110 zemích pod vlastními značkami, a také
prostřednictvím soukromých maloobchodních značek v oblasti ,private
labels‘, což znamená výrobu produktů pro obchodní značky našich
klientů. Naše výrobky pak můžete najít třeba v maloobchodních řetězcích
pod jejich obchodním označením,“ představuje firmu personální oddělení
společnosti. Vyráběný sortiment opouští brány závodu v nejrůznějším
balení a poté za zákazníky míří do téměř všech zemí Evropy i do zámoří
(např. Mexiko, Itálie, Rusko, Čína, Austrálie, Polsko, Francie).
Díky kvalitní práci dlouhodobě odváděné všemi zaměstnanci se společnost po celá léta rozvíjela, rozšiřovala svoje výrobní kapacity a zároveň
upevňovala svou silnou pozici na našem i mezinárodním trhu v daném
odvětví. Stabilitu společnosti dokladuje i ta skutečnost, že v průběhu
celé její existence nedošlo k omezování výroby a následnému propouštění
zaměstnanců nebo omezování rozsahu poskytovaných benefitů a výhod.
V Ontexu usilují o otevřenou a přímou komunikaci se zaměstnanci, aby
budovali vzájemnou důvěru a podporovali tak loajalitu ke
společnosti. Toto vše potvrzuje pozici velmi
silného a stabilního zaměstnavatele.

Perspektivní a stabilní zaměstnavatel v regionu Turnovska
Společnost Ontex CZ byla v České republice založena stejnojmenným belgickým koncernem v roce 1993. Provoz zaměřený
na výrobu hygienických potřeb se rozběhl nejdříve v bývalé
Koloře Chrastava. Po úspěšném uvedení výrobků na náš
i zahraniční trh byl o dva roky později uveden do provozu
další závod ve Zlaté Olešnici. Poptávka stále překračovala
výrobní kapacitu obou závodů. Proto se kdysi belgická
společnost rozhodla k vysoké investici. Po pečlivém
výběru lokality vyrostly nové výrobní haly v turnovské
průmyslové zóně Vesecko. Provoz zde byl zahájen
v září roku 1997.
Hlavním výrobním artiklem jsou dámské a dětské
hygienické výrobky. „Vyrábíme hygienické prostředky
zejména v oblasti dětské (dětské jednorázové pleny
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Kavárna a restaurace KUS
nabízí od stﬁedy do pátku

atraktivní polední menu
Polévka, hlavní chod a dezert nebo salát

za 99 Kã
Otevíráme v pravé poledne a tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Kavárna a restaurace KUS nabízí moÏnost dlouhodobé brigády.
Oãekáváme spolehlivost, loajalitu, pracovitost
a t˘mového ducha, minimální vûk 18 let. Odmûna 100 Kã/hod.
Pi‰te na jana.klausova@kcturnov.cz.

