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uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

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

▼▼▼

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Je‰tû trochu kultury
Vážení čtenáři,
na srpnovém zasedání městského zastupitelstva byl schválen záměr využití obnovené pasáže
u radnice pro projekt Turnovské dílo. Protože se
jedná o aktivitu, jejímž iniciátorem bylo Kulturní
centrum Turnov, dovolte mi na toto téma několik vět.
Turnovské dílo je myšlenka, jejíž realizací lze
dosáhnout hned několika cílů, přičemž ty hlavní
jsou dva – vznik městské galerie, jejímž základním
posláním je umožňovat různými formami kontakt
veřejnosti s originálním uměleckým dílem z oblasti výtvarného umění, a dále podpora šperkařství
a kamenářství jakožto tradičního uměleckého řemesla našeho kraje. Ostatně Turnov je mnohými
turisty a návštěvníky města stále vnímán především jako „město drahého kamene a šperku“
a prezentovat jeho současnou tvář v tomto odvětví
je též jeden ze závěrů strategického dokumentu
Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016–2020, který před rokem také schválilo
městské zastupitelstvo.
Zkrátka a dobře Turnovské dílo by mělo být
místem, kde by se jeho návštěvník dostával do pří-

MÀága a Îìorp
oblíbená kapela po ‰estnácti letech na Stﬁelnici > 11
mého kontaktu s výtvarným uměním v mnoha jeho podobách. V přízemí pasáže by navštívil obchůdky a dílny turnovských šperkařů a kamenářů,
v prvním patře pak by měl možnost shlédnout
výtvarnou výstavu, případně se zúčastnit doprovodného programu. A jako učiněná třešnička na
dortu pak působí fakt, že by se tak navázalo na výjimečný historický počin původního Turnovského
díla, jehož historie sahá až do roku 1927, a navíc
by byl zachráněn zajímavý stavební celek v samotném centru města.
Turnov je velice příjemným místem pro život
a i v oblasti kulturního života je skvěle vybaven.
Má moderní kulturní centrum, letní kino, divadlo,
které nám může každý závidět. Mimochodem,
často si lámu hlavu nad tím, jak je možné, že se
zdejším ochotníkům podařilo v roce 1872 přesvědčit ředitelství Záloženského družstva o tom,
že má postavit divadlo. Taková investice se přeci
nemohla „vyplatit“! Nicméně podařilo se a tak má
dnes Turnov díky odvaze tehdejších představitelů
záložny skvělé divadlo. V tuto chvíli stojíme před
podobnou výzvou.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
nedûle 1. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Kter˘ je ten prav˘?
komedie/romantický

14.30 – KINO SFÉRA
Hurvínek a kouzelné
muzeum

Dámská jízda

animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

sci-fi/thriller
120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér
drama

120 Kč

úter˘ 3. ﬁíjna
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 4. ﬁíjna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Jáchym Topol
zdarma

ãtvrtek 5. ﬁíjna

130 Kč

sobota 7. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Ninjago® film 3D
animovaný/akční
140 Kč / 120 Kč děti do 15 let

Drama/komedie

110 Kč

60 Kč
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Slipknot: Day of the Gusano

záznam opery
270 Kč / 850 Kč Abonentní řada (5 oper)

animovaný/akční
120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Hora mezi námi
dobrodružný/drama

19.30 – KINO SFÉRA
Poslední rodina FK

90 Kč

začátečníci (1. lekce)
kurzovné 1650 Kč/pár,
jednotlivá lekce 300 Kč/pár

130 Kč

pátek 13. ﬁíjna
120 Kč

animovaný130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû
18.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry

pokročilí (1. lekce)
kurzovné 1650 Kč/pár,
jednotlivá lekce 300 Kč/pár

úter˘ 17. ﬁíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Radim Vizváry – Sólo

koncert
v předprodeji 100 Kč / na místě 130 Kč

abonentní divadelní představení
v předprodeji 280 Kč / na místě 320 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Spalovaã mrtvol

2017

14.30 – KINO SFÉRA
Esa z pralesa

European Art Cinema Day 2017
100 Kč/ 80 Kč děti, studenti a senioři

19.00 – KC ST¤ELNICE
Textová dílna Slávka
Janou‰ka

| ﬁíjen

150 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Dokud nás svatba
nerozdûlí

pátek 6. ﬁíjna
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koncert

European Art Cinema Day 2017
100 Kč/ 80 Kč děti, studenti a senioři

19.30 – KINO SFÉRA
Blade Runner 2049

Metalový podzim ve Sféře
250 Kč / 200 Kč studenti a senioři

abonentní divadelní představení
v předprodeji 420 Kč / na místě 380 Kč

120 Kč

nedûle 15. ﬁíjna

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry

drama

19.30 – KINO SFÉRA
Snûhulák

120 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Arno‰t Frauenberg Team

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér
120 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Hora mezi námi

krimi/drama

stﬁeda 11. ﬁíjna

sci-fi/thriller

150 Kč

animovaný 130 Kč /110 Kč děti do 15 let

dobrodružný/drama

životopisný/drama
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

ãtvrtek 12. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Gioacchino Rossini –
Popelka

sci-fi/thriller

14.30 – KINO SFÉRA
Esa z pralesa

volné divadelní představení
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

Cestovatelský klub

19.30 – KINO SFÉRA
Blade Runner 2049 3D

sobota 14. ﬁíjna

úter˘ 10. ﬁíjna

18.00 – KINO SFÉRA
Provence

14.30 – KINO SFÉRA
LEGO® Ninjago® film

drama/komedie
Kino nejen pro seniory

150 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ro‰áda

nedûle 8. ﬁíjna

10.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

120 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos

19.30 – KINO SFÉRA
Baron Prá‰il FK

O literatuře

sci-fi/thriller

22.00 – KINO SFÉRA
Blade Runner 2049

17.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
drama/komedie

19.30 – KINO SFÉRA
Blade Runner 2049 3D

19.30 – KINO SFÉRA
Sibiﬁsk˘ deník FK
Abonentní ﬁada Opery v kinû zahájí sezónu Popelkou.

Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

kulturní pﬁehled
stﬁeda 18. ﬁíjna

19.30 – KINO SFÉRA
Snûhulák

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pejprboj

krimi/drama

představení pro školy a veřejnost
vyprodáno

Turnovský hudební večer
v předprodeji 120 Kč / na místě 150 Kč

ãtvrtek 19. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos

drama/komedie
Kino nejen pro seniory

60 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi
komedie

130 Kč

pátek 20. ﬁíjna
17.00 – KINO SFÉRA
Geostorm: Globální
nebezpeãí
akční/sci-fi

nedûle 22. ﬁíjna
animovaný 130 Kč/110 Kč děti do 15 let

16.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry

17.00 – KINO SFÉRA
Snûhulák
120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér
drama
130 Kč

koncert

140 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi
komedie

130 Kč

dobrovolné

Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

18.00 – KINO SFÉRA
Papu Papua – Za lidojedy
Cestovatelský klub

90 Kč

ãtvrtek 26. ﬁíjna

pokročilí (2. lekce)
kurzovné 1650 Kč/pár,
jednotlivá lekce 300 Kč/pár

krimi/drama

19.30 – KINO SFÉRA
Jigsaw

stﬁeda 25. ﬁíjna

120 Kč

drama/komedie
Kino nejen pro seniory

přímý přenos baletu
250 Kč / 200 Kč abonenti řady Opera v kině

úter˘ 24. ﬁíjna

60 Kč

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry

začátečníci (2. lekce)
kurzovné 1650 Kč/pár,
jednotlivá lekce 300 Kč/pár

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
David Matásek

19.30 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok

náhradní představení Festivalu na Jizeře
v předprodeji 350 Kč / na místě 400 Kč

akční/dobrodružný
140 Kč / 120 Kč děti a studenti

120 Kč

sobota 21. ﬁíjna

120 Kč

sobota 28. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Letíme!

animovaný 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi
komedie

130 Kč

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Slavnostní veãer

zdarma s nutností rezervace

19.30 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok 3D

nedûle 29. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Letíme!
17.00 – KINO SFÉRA
Jigsaw
horor/thriller

120 Kč

pondûlí 30. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Screamers 112

travesti show
v předprodeji 290 Kč / na místě 320 Kč

animovaný 130 Kč/110 Kč děti do 15 let

150 Kč

22.00 – KINO SFÉRA
Amityville: Probuzení

akční/dobrodružný
160 Kč / 140 Kč děti a studenti

14.30 – KINO SFÉRA
My Little Pony film

akční/sci-fi

koncert
v předprodeji 190 Kč / na místě 250 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok 3D

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KáÈa a ·kubánek
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
60 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Geostorm: Globální
nebezpeãí 3D

21.00 – KC ST¤ELNICE
MÀága a Îìorp

animovaný 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
To

horor/drama
Halloween Horror night

120 Kč

akční/dobrodružný
160 Kč / 140 Kč děti a studenti

pátek 27. ﬁíjna

19.00 – KC ST¤ELNICE
Sex pro pokroãilé

horor/thriller
Halloween Horror night

horor/thriller
Halloween Horror night

10.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos

Pohovka
200 Kč /
seniorské vstupné 140 Kč na OSV

pondûlí 23. ﬁíjna
20.15 – KINO SFÉRA
Alenka v ﬁí‰i divÛ

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Musica Fortuna

Domácí scéna

120 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
My Little Pony film

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Quasi trio

20.00 – KAVÁRNA KUS
Ovãie Kiahne

19.30 – KINO SFÉRA
Brazil FK

úter˘ 31. ﬁíjna
Náhradní pﬁedstavení Festivalu na Jizeﬁe s Karlem Rodenem.

19.30 – KINO SFÉRA
Putování tuãÀákÛ:
Volání oceánu
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK
ﬁíjen 2017

|

|5

kino Sféra
METALOV¯ KONCERT

DÁMSKÁ JÍZDA

FK
Baron
Prá‰il

Po strni‰ti
bos

Slipknot: Day Blade Runner
of the Gusano
2049

Kter˘ je ten
LEGO®
prav˘?
Ninjago® film

Obnovená premiéra slavného
ãeského filmu Karla Zemana.

Oãekávan˘ film Jana a ZdeÀka
Svûrákov˘ch.

Metalov˘ podzim ve Sféﬁe

Pokraãování kultovního filmu s
Harrisonem Fordem a Ryanem Goslingem.

Dámská jízda v podání nové
romantické komedie!

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

sci-fi/dobrodruÏn˘, âSR,
1961, 83 min., MP

drama/komedie, âR,
2017, 111 min., MP

záznam koncertu, 2015,
90 min., 15+, titulky

sci-fi/thriller, USA, 2017,
163 min., 15+, titulky

komedie/romantick˘, USA,
2017, 97 min., 12+, titulky

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

út 3. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ne 1. 10. – 17.00 / 120 Kã
ãt 5. 10., 19. 10., 26. 10. – 10.00 /
60 Kã – Kino nejen pro seniory
so 7. 10. – 17.00 / 120 Kã

ãt 5. 10. – 19.30 / 250 Kã /
200 Kã studenti a senioﬁi

2D pá 6. 10. – 22.00 / 130 Kã
3D ne 8. 10. – 19.30 / 150 Kã
2D ãt 12. 10. – 19.30 / 130 Kã
3D pá 13. 10. – 19.30 / 150 Kã

pá 6. 10. – 19.30 / 120 Kã
– Dámská jízda

3D so 7. 10. – 14.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti do 15 let
2D ne 8. 10. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

OPERA

FK
Gioacchino Rossini
– POPELKA

Hora mezi
námi

Poslední
rodina

Zahradnictví:
Dezertér

Esa
z pralesa

Earth: Den na
zázraãné planetû

Abonentní sezóna oper
v kinû zaãíná!

Kate Winslet a Idris Elba
v nemilosrdném boji o Ïivot.

Neuvûﬁiteln˘ skuteãn˘ pﬁíbûh
prokleté rodiny polského malíﬁe.

Trilogie Jana Hﬁebejka
pokraãuje druh˘m filmem.

Mlad˘ tuãÀák se touÏí stát
slavn˘m bojovníkem.

P¤EDPREMIÉRA v rámci
European Art Cinema Day 2017

drama, âR, 2017,
115 min., MP

animovan˘, Fr., 2017,
97 min., MP, dabing

dokumentární, VB, 2017,
95 min., MP, dabing

ne 1. 10. – 19.30 / 120 Kã
pá 13. 10. – 17.00 / 120 Kã
ne 22. 10. – 19.30 / 120 Kã

so 14. 10. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
ne 15. 10. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

ne 15. 10. – 17.00 / 100 Kã /
80 Kã dûti, studenti a senioﬁi

záznam opery, Fr., 2017,
190 min., MP, titulky
so 7. 10. – 19.30 / 270 Kã /
abonentní ﬁada 850 Kã (5 oper)
6|
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dobrodruÏn˘/drama, USA,
Ïivotopisn˘/drama, Pol.,
2017, 109 min., 12+, titulky 2016, 124 min., 12+, titulky
ne 8. 10. – 17.00 / 120 Kã
so 14. 10. – 17.00 / 120 Kã

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

kino Sféra

FK
Dokud nás svatba
nerozdûlí

Snûhulák

Sibiﬁsk˘
deník

Bajkeﬁi

Geostorm:
Globální nebezpeãí

My Little
Pony film

P¤EDPREMIÉRA v rámci
European Art Cinema Day 2017

Filmová adaptace severského krimi
thrilleru Jo Nesbøa.

Drsn˘ pﬁíbûh
o sibiﬁském vyhnanství.

Komedie o prázdninovém
dobrodruÏství (skoro) bez internetu.

Pokus o umûlé ﬁízení klimatu
Zemû má tragické následky.

Kamarádi se vydávají aÏ na konec
Equestrie zachránit domov.

komedie, Fr., 2017,
115 min., MP, titulky

krimi/drama, ·véd./VB,
2017, 15+, titulky

Ïivotopisn˘/drama, Lot./Fin.,
2016, 120 min., 12+, titulky

komedie, âR, 2017,
95 min., MP

akãní/sci-fi, USA, 2017,
109 min., 12+, titulky

animovan˘, USA, 2017,
99 min., MP, dabing

ne 15. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã dûti, studenti a senioﬁi

so 14. 10. – 19.30 / 120 Kã
so 21. 10. – 19.30 / 120 Kã
ne 22. 10. – 17.00 / 120 Kã

út 17. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 19. 10. – 19.30 / 130 Kã
pá 20. 10. – 19.30 / 130 Kã
so 28. 10. – 17.00 / 130 Kã

2D pá 20. 10. – 17.00 / 130 Kã
3D so 21. 10. – 17.00 / 150 Kã

so 21. 10. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
ne 22. 10. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

BALET

FK
Alenka
v ﬁí‰i divÛ

Brazil

Thor:
Ragnarok

Jigsaw

Amityville:
Probuzení

Letíme!

První pﬁím˘ pﬁenos baletu
z Lond˘na v nové sezónû.

Kultovní sci-fi opût na velkém
plátnû! (Projekt 100)

Thor musí zachránit domovsk˘
Asgard pﬁed zkázou.

Odkaz jménem Jigsaw pﬁeÏívá
i po smrti Johna Kramera.

Rodina po pﬁestûhování zji‰Èuje,
Ïe v domû nejsou sami.

DobrodruÏství malého vrabce
Richarda z ãapí rodiny.

balet, VB, 2017,
175 min., MP, bez titulkÛ

sci-fi/drama, VB, 1985,
131 min., 15+, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 12+

horor/thriller, USA, 2017,
91 min., 15+, titulky

horor/thriller, USA, 2017,
85 min., 12+, titulky

animovan˘, Nûm., 2017,
84 min., MP, dabing

po 23. 10. – 20.15 / 250 Kã /
200 Kã operní abonenti

út 24. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D tit ãt 26. 10. – 19.30 / 140 Kã /
120 Kã dûti a studenti
3D dab so 28. 10., ne 29. 10. – 19.30 /
160 Kã / 140 Kã dûti a studenti

pá 27. 10. – 19.30 / 120 Kã
– Halloween Horror night
ne 29. 10. – 17.00 / 120 Kã

pá 27. 10. – 22.00 / 120 Kã
– Halloween Horror night

so 28. 10. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
ne 29. 10. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
ﬁíjen 2017
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Mûstské divadlo

Spalovaã mrtvol Divadla Petra Bezruãe
Ostravské divadlo v čele s Norbertem Lichým přiveze do Turnova známý příběh zaměstnance krematoria, pana Kopfrkingla.

Adaptace známé novely Ladislava Fukse nabízí děsivý a přitom groteskní portrét zaměstnance krematoria Karla Kopfrkingla, který o smrti mluví s nevýslovným obdivem a svou práci bere jako poslání.

Fuksův temně groteskní příběh z doby nastupujícího nacismu sleduje zhoubnou proměnu malého
člověka, kterého konečně začal někdo brát vážně.
Proslavil jej skvělý film Juraje Herze s geniálním
Rudolfem Hrušínským, ovšem varovně vyznívá
i padesát let poté. Protože stále platí, že velikášství
může snadno zlomit vaz, není-li páteř dost pevná.

pátek 6. ﬁíjna od 19.30 hodin
Spalovaã mrtvol
abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

Ro‰áda, která procviãí bránice
Po několika letech se na prkna turnovského divadla vrací oblíbené brněnské Divadlo Frída a přiváží komedii Rošáda, vyprávějící příběh jednoho
manželství, které začíná být poněkud divné.
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném
vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno
postará, ale poslední dny se začíná chovat zvláštně.
Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet
a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy je na jejich ad-

resu doručeno exotické zvíře. Laura pochopí, že
jejich společný život potřebuje změnu. Vymyslí na
první pohled šílený záchranný plán. V hlavních
rolích Martin Trnavský a Bára Munzarová.

úter˘ 10. ﬁíjna od 19.30 hodin
Ro‰áda
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

Sólo Radima Vizváry
Aneb to nejlepší z pantomimické tvorby Radima
Vizváry, který za toto představení získal Cenu
Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon v kategorii balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr.
Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní cestou. Radim Vizváry vám představí
klasická i současná, poetická i komická díla. Smát
8|
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se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření
je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes znamená pantomima.

úter˘ 17. ﬁíjna od 19.30 hodin
Radim Vizváry – Sólo
abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 280 Kã / na místû 320 Kã

Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Hurá s dûtmi za KáÈou a ·kubánkem
Cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! vás
tentokrát zve na pohádku Divadla D5, které dětským
divákům přivezou známé hrdiny Káťu a Škubánka.
Těšte se na pohádku podle známé večerníčkové
předlohy o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho
paničce Kátě, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale
i napínavé příhody. Všechno by bylo v nejlepším
pořádku, kdyby jim jejich přátelství nezáviděl škodolibý kocour Luciáš. Ten se ovšem vždycky za své

léčky vytrestá sám, jak už to v dobrých pohádkách
bývá. Dojde na zápasy boxu, výlet do ZOO a také
na originální písničky od skladatele Jana Zrzavého.

sobota 21. ﬁíjna od 10 hodin
KáÈa a ·kubánek
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Na leto‰ní první Pohovce s Davidem Matáskem
V říjnu se na prkna turnovského divadla vrací i Pohovka. Prvním hostem oblíbených setkání v nové sezóně
bude člen činohry Národního divadla David Matásek.
Jeho vůbec prvním snímkem byl film Jak svět přichází o básníky z roku 1982. Filmů o „básnících“
David natočil pět, vidět jsme ho ale mohli také
v Samotářích a kromě filmové tvorby účinkoval
i v seriálech. Nemalou roli měl v seriálu Redakce,
kde mu hereckým kolegou byl například Milan
Šteindler. Vidět jsme ho mohli i v Letišti či Přešlapech. Pražský rodák a absolvent pražské kon-

zervatoře působil také v mnoha divadlech, v Národním, v Divadle Komedie a také v divadle Roxy
a na Kladně. Večerem nás provede Petr Vydra, hudební doprovod obstará Martin Hybler, kterého
na housle doprovodí Jana Kubánková.

úter˘ 24. ﬁíjna od 19 hodin
David Matásek
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné 140 Kã na OSV

Textová dílna Slávka Janou‰ka po jedenácté
Skvělí muzikanti, výborní textaři a milovníci češtiny
opět po roce zavítají do Turnova v rámci 29. živé
textové dílny, jejímž patronem a hnacím motorem
je písničkář Slávek Janoušek. Setkání proběhne
nově na Střelnici.

Slávek Janoušek, kterého doprovodí Láďa Zítka.Večer zakončí společné písně, ve kterých se objeví další členové textové dílny. Přijďte si s námi
i vy užít téměř tři hodiny dobrých textů, chytrého
humoru a kvalitní muziky!

Můžete se těšit na Lucii Redlovou, Ivo Cicvárka,
kapelu Kosmonaut & Nevermore, písničkáře
Honzu Jíchu či na Reného Součka. Během večera
dojde také již tradičně na výběr pěti slov od diváků, z nichž přítomní textaři během chvíle vytvoří
text, který se pokusí i zhudebnit. Nebude chybět

pátek 6. ﬁíjna od 19 hodin
Textová dílna Slávka Janou‰ka
koncert, setkání
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 130 Kã
ﬁíjen 2017
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hudební pozvánky

Rave Illegal párty v kavárnû KUS
První svého druhu
Po zavíračce se dveře kavárny KUS opět tajně
otevřou, aby všichni, kdo prahnou po párty plné
temných techno beatů a tance, mohli ukojit svou
touhu pořádně se bavit.
On stage:
22.00 Kofi (house, tech-house)
24.00 Samuel Berger (tech-house, techno)
02.00 eMko (tech-house, techno)
VJ Johny Poupě all night long

...dál už je to na nás všech a ani první paprsky
slunce pro nás nebudou nic znamenat. Snad až
první hosté denního provozu naznačí, že je něco
v nepořádku.

pátek 13. ﬁíjna od 22 hodin
Rave Night #1
Illegal Party
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

Arno‰t Frauenberg pokﬁtí Defibrilátor
Muž mnoha profesí, který v minulosti například
jezdil jako řidič s komedianty, rozvážel pečivo,
nebo vedl úspěšnou firmu na plovoucí podlahy,
známý také ze stand-up pořadů u nás, pokřtí své
nové album Defibrilátor společně se svým týmem,
důvěrně nazývaným AFTi.
Arnošt Frauenberg Team – AFT se skládá ze samých špičkových a vyhledávaných muzikantů,
kterými jsou Petr Zatloukal, Petr Kamiš a Libor
Kropáček. „Čeká vás opravdu příjemný elektro-

šok,“ slibuje písničkář. Samotná deska Defibriátor
je zvukově pestrá, žánrově mísící folk, pop, rock, to
vše s jemným kořením country nebo elektroniky.

sobota 14. ﬁíjna od 20 hodin
Arno‰t Frauenberg
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné 150 Kã

Koncert mladého talentovaného tria
Quasi trio bude v letošní sezóně Turnovských hudebních večerů služebně nejmladším účinkujícím.
Klasické klavírní trio bylo založeno roku 2015
a řadí se k nejlepším souborům své generace v naší republice i mimo ni.
Trio tvoří tito talentovaní hudebníci: houslista
Roman Hranička, který začal hrát na housle ve
svých šesti letech, klavíristka a turnovská rodačka
Kateřina Ochmanová a na violoncello Judita Škodová. Mezi nejčerstvější úspěchy Quasi tria patří
ocenění za nejlepší klavírní soubor, které obdrželo
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na prestižních mezinárodních kurzech ISA (International Summer Academy) v rakouském Reichenau an der Rax, což jim umožnilo vystoupit na
koncertě laureátů v sále vídeňského rádia ÖRF.

stﬁeda 18. ﬁíjna od 19.30 hodin
Quasi trio
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

hudební pozvánky

Ovãie Kiahne ovládnou KUS
Kavárna KUS se 20. října promění a poprvé
v nové sezóně přivítá hudebníky Malé (domácí)
scény jimiž budou kacanovští agropunkeři Ovčie
Kiahne.

tili společně do muziky,“ říká frontman kapely
Honza Bílý. Hostem bude KůLNA BAND z Liberce.

pátek 20. ﬁíjna od 20 hodin
Ovãie Kiahne
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Kapela Ovčie Kiahne vystupuje již jedenáctým rokem, natočila pět studiových alb a odehrála stovky
koncertů po celé České republice a zahrála si například po boku Visacího zámku. „Jsme parta kámošů z Českého ráje, kteří se úplně náhodou pus-

Jakub Noha Band
Současné hudební uskupení Jakub Noha band
vzniko v roce 1992. První sestava, plně využívající
lahodně znějícího dvojhlasu Jakuba s bratrem
Janem Nohou, doplněná o baskytaru Jana Volného, nahrála krásná písničková alba Kde je ten
ráj, Tady někde, a především Na Prahu.

Crazy Horse. Vlastní tvorba tohoto hudebního uskupení se pohybuje na pomezí folku, blues a rocku.
Kmotry budou Jiří Konvrzek a skupina Za-Beat.

sobota 21. ﬁíjna od 19 hodin
Jakub Noha Band
koncert a kﬁest alba
kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Zvuk prvního Noha Bandu se dal přirovnat k Beatles
nebo kalifornským folkrockovým kapelám, druhá
inkarnace evokuje spíše špinavý zvuk Youngových

MÀága a Îìorp slaví tﬁicet let
A právě v rámci turné k albu Třínohý pes zavítají
oblíbení valašští rockeři i do Turnova.
Nezaměnitelný styl kapely z Valašského Meziříčí
oslovuje české posluchače napříč generacemi.
Debutové album Made in Valmez vydala skupina
už v roce 1991 a za dobu svého působení vyprodukovala řadu hitů, jako například Hodinový hotel,
Nejlíp jim bylo, nebo I cesta může být cíl. Tentokrát přijíždí představit své poslední album Třínohý pes.
„Názvem desky jsme chtěli lehce naznačit, že
i třínohý pes může být veselý. Nezáleží na počtu
nohou, ale na tom, kam ty nohy jdou,“ říká front-

ně stát. Pohupovat v bocích se budou nejenom pamětníci, ale i mladí posluchači, jejichž věk dosáhl
sotva poloviny let z tvůrčího věku kapely.Tak široký záběr kapela má. Součástí večera bude též koncert kapely Bigbítek (v ceně vstupného), který
začne v 19 hodin v kavárně KUS.
Koncert pořádají společně KC Turnov a Beast s.r.o.

man kapely Petr Fiala. Kromě písniček z nové desky Mňága zahraje své nejznámější hity. Chytlavé
melodie i texty zcela jistě nenechají nikoho nehyb-

pátek 27. ﬁíjna od 21 hodin
MÀága a Îìorp
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 190 Kã / na místû 250 Kã
ﬁíjen 2017
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KCT informuje

Jáchym Topol otevﬁe dal‰í sezónu literárních veãerÛ
Nový ročník oblíbeného literárního pořadu, jehož
průvodcem i letos bude Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize, si hned
na své první setkání pozval výjimečného hosta.
Jáchym Topol je přední český básník, prozaik
a žurnalista. Po maturitě pracoval jako skladník,
topič či nosič uhlí. V raných osmdesátých vydával
samizdatový časopis Violit, později Revolver
Revue. Podepsal Chartu 77. Byl zatčen pro ilegální překročení hranic do Polska a za šíření materiálů nepřátelských socialismu. Stál při zrodu časopisu Respekt, kde pracoval jako reportér. Nyní je
programovým ředitelem Knihovny Václava Havla
v Praze. Vydal sbírky básní a prózy, mj. Anděl,
Sestra, Kloktat dehet a Chladnou zemí. Jeho ro-

literární činnost ve střední Evropě. V recenzích
jeho nejnovějšího románu Citlivý člověk, který vyšel na jaře letošního roku po osmileté odmlce, se
můžeme dočíst, že je „groteskní i meditativní, laskavý i pochmurný, nabitý ironií, smutkem i černým humorem a v souhrnu tvoří oslňující gejzír,
v němž se v ďábelském rytmu střídají více či méně
uvěřitelné příběhy.“ A též, že se rozhodně vyplatilo na něj počkat...

mány se dočkaly filmových adaptací. V roce 2010
se stal laureátem Ceny Jaroslava Seiferta. V září
2015 byl oceněn Vilenickou cenou, kterou mu
udělil Slovinský svaz spisovatelů za mimořádnou

stﬁeda 4. ﬁíjna od 19 hodin
Jáchym Topol
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
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,–
sobota 14. ﬁíjna 2017 – Arnošt Frauenberg
(koncert) 150,–
úter˘ 17. ﬁíjna 2017 – Sólo – Radim Vizváry
(abonentní divadelní představení) 280,–
stﬁeda 18. ﬁíjna 2017 – Quasi trio (Turnovský
hudební večer) 120,–
pátek 20. ﬁíjna 2017 – Musica Fortuna (koncert)
140,–
sobota 21. ﬁíjna 2017 – Káťa a Škubánek (Mámo,
táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–
úter˘ 26. ﬁíjna 2017 – David Matásek (Pohovka)
200,– / seniorské vstupné 140,– na OSV
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stﬁeda 25. ﬁíjna 2017 – Papu Papua (Cestovatelský
klub) 90,–
pátek 27. ﬁíjna 2017 – Mňága a Žďorp (koncert)
190,–
pondûlí 30. ﬁíjna 2017 – Screamers 112 (travesti
show) 290,–
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,–
stﬁeda 29. listopadu 2017– Jak se Husákovi zdálo, že

je Věra Čáslavská (abonentní divadelní
představení) 340,–
ãtvrtek 30. listopadu 2017 – Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách (volné divadelní
představení) 100,–
pondûlí 4. prosince 2017 – 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,–
stﬁeda 24. ledna 2018 – Nová partička (improvizační
show) 430,–
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)

KCT informuje / ohlasy

V ﬁíjnu procestujeme Provence a Papuu
Další cestovatelské přednášky nás zavedou do
krásné Provence, malebného koutu Francie vonícího levandulí, rozmarýnem a tymiánem. Druhá
přednáška bude o něco dramatičtější, s cestovatelem Tomášem Kubešem navštívíme lidojedy.
S Helenou Boháčovou se vydáme za krásami
Provence. Mnoho umělců světových jmen zde nacházelo inspiraci pro svá díla. A i nám přináší klid,
pohodu a radost ze života a nutí nás k zamyšlení
v dnešní uspěchané době.

stﬁeda 11. ﬁíjna od 18 hodin
Provence
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Dobrodružná cesta za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney má přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují kmeny
Papuy ještě kanibalismus? Během cesty navštívíme pralesy, přebrodíme divoké řeky, poznáme
stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene
Huli.

stﬁeda 25. ﬁíjna od 18 hodin
Papu Papua – za lidojedy
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Druhá sezóna Kavárenského kvízu
Kavárna KUS se i letos stane pravidelným dějištěm kavárenských kvízů.
I tentokrát se na vás budeme těšit každý první
čtvrtek v měsíci s hromadou zajímavých i záludných otázek.
Přijďte si vyzkoušet skvělou zábavu! Máte rádi
televizní soutěže? Znáte četné odpovědi a jste sou-

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691

těživí? V tom případě neváhejte a přihlaste se do
kvízu i vy, je to jednoduché. Pro účast potřebujete
svůj tým (tvořený 2–4 lidmi), ten můžete nahlásit
e-mailem na weissova@kcturnov.cz nebo přímo
před konáním kvízu, tedy alespoň 30 minut před
začátkem.
Během kvízu odpovíte celkem na padesát otázek z různých oblastí a výherce čeká odměna v po-

době poukazů na pořady KCT a také sleva na útratu v kavárně KUS.

ãtvrtek 4. ﬁíjna od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

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 a vážící 0,7g. Obdivovat zde můžete
i prestižní cenu pro zpěváky „ČESKÝ SLAVÍK“.

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

Výstava:
ﬁíjen–prosinec
Odkaz Dalibora Matou‰e
Výstava grafiky
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov
ﬁíjen 2017
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Kino Sféra v ﬁíjnu
V ﬁíjnu poﬁádá Sféra
dámskou jízdu!

Operní a baletní sezóna
zaãíná!

Tradice dámských jízd 6. října pokračuje s filmem
Který je ten pravý? v hlavní roli s Reese Witherspoon. Do kina opět zveme všechny slečny a dámy, které si chtějí páteční večer v kině užít v dámské společnosti u zábavné romantické komedie.
Opět samozřejmě nebude chybět welcome drink
pro všechny příchozí.

Pokud patříte mezi milovníky opery nebo baletu
a zajímá vás, jak vypadají světová díla vnejslavnějších
operních domech světa, kino Sféra právě pro vás
spouští již třetí sezónu operních přenosů, která se
letos poprvé stala abonentní řadou. Díky technické vyspělosti je možné promítat přímé přenosy i záznamy ve špičkové kvalitě s perfektním zvukem.
V letošní sezóně navštívíme na rozdíl od předchozích let operních domů mnohem více, včetně
milánské La Scaly. Uvidíte nejslavnější světové
operní pěvce současnosti, mezi kterými nebudou
chybět Jonas Kaufmann a Anna Netrebko. Operní
sezóna začíná v sobotu 7. října operou Popelka
z pařížského Palais Garnier. Prvního baletu se
dočkáme v pondělí 23. října, bude jím přímý přenos Alenky v říši divů z Royal Opera House
v Londýně.

Kino Sféra se pﬁipojí
k European Art Cinema Day
V neděli 15. října se uskuteční druhý ročník mezinárodní akce s názvem „European Art Cinema
Day“, v jehož rámci kina po celé Evropě pořádají
projekce zaměřené na evropskou filmovou tvorbu. Jako jedno z mála kin v České republice se turnovská Sféra k této akci přidává. Kino Sféra je

dlouholetým členem organizace Europa Cinemas,
jejímž cílem je vnést do kin právě pestrost evropských snímků. V neděli 15. října vám tedy v rámci
této akce nabídneme dvě exkluzivní předpremiéry
nových evropských filmů. Program nejprve v 17
hodin zahájí britský dokument BBC Earth: Den
na zázračné planetě, a to necelé dva týdny před
českou premiérou. Na ten v 19.30 hodin naváže
francouzská komedie Dokud nás svatba nerozdělí
dokonce měsíc před premiérou. Nezapomínáme
ani na dětské publikum, pro které máme připravenou francouzskou pohádku Esa z pralesa.

Vzdûlávací centrum Turnov
pokličku programování a automatizace
Deutsch im Spiel – němčina zábavně
Bonjour la France – francouzština zábavně

Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz,
e-mail: info@vctu.cz
Vzdûlávací centrum Turnov
zahajuje podzimní semestr kurzÛ
pro veﬁejnost
Podzimní semestr kurzů pro širokou veřejnost
z mnoha oborů lidské činnosti zahajuje již v pondělí 2. října. Většina kurzů je však stále otevřena
novým zájemcům. Chcete-li tedy podzimní měsíce využít k rozšíření svých znalostí či dovedností
a poznat se s lidmi podobných zájmů, máte poslední možnost se kurzů zúčastnit.
Kontaktujte nás na telefonu 604 988 480 nebo
e-mailu info@vctu.cz a jistě se domluvíme.

pro rozvoj nadání proběhly již na sklonku září, nic
není zatím ztraceno. Přidejte se ještě nyní do našich týmů a naučte se zábavnou formou něco nového. Kompletní přehled programů naleznete na
www.vctu.cz/t-centrum.

Pﬁijìte si pohrát a nauãit se nûco
nového do T-Centra
Přestože první workshopy celoročních programů

Na letošní rok jsme pro Vás připravili také tři
zbrusu nové programy:
Hravá robotika pro nejmenší – nahlédněte pod
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Akreditované kurzy pro pedagogy
(DVPP)
Osobnostně-sociální rozvoj předškolních
pedagogů (3. a 4. října)
Rozvoj čtenářské pregramotnosti
a grafomotoriky (9. a 10. října)
Rozvoj matematické pregramotnosti
(6. a 20. listopadu)
Akreditované vzdûlávání pro
pracovníky v sociální oblasti
Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka
v sociálních službách (24. října)
Psychologické aspekty sociální práce
(8. listopadu)

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

Otevřeme všechny prostory knihovny k prohlídce,
je připraven kulturní program, burza knih a občerstvení.

Ve dnech 2.–8. října proběhne 21. ročník Týdne
knihoven. Zaměříme se především na podporu
čtenářství – práci knihoven s dětmi předškolního
a mladšího školního věku a jejich rodiči. Na závěr,
v neděli 8. října, pořádáme Netradiční knihovnu,
kdy proběhne divadelní a hudební představení,
burza knih, balírna, a také vyhlašujeme amnestii
upomínek našim dlužníkům. Přijďte poznat
knihovnu zase z jiného úhlu!

pondûlí 9. ﬁíjna od 18 hodin, budova Z· v Ale‰ovû ulici v Turnovû II
stﬁeda 11. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
pondûlí 16. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
Jordánsko – království skalních
chrámÛ a Mrtvého moﬁe
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou arabským královstvím plným strmých údolí
a laskavých lidí.

úter˘ 3. ﬁíjna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
První říjnové setkání bude zaměřeno na téma projektu „Kde končí svět – Zvířata žijí s námi – Já
jsem tvůj člověk.“ Klub funguje každé úterý v měsíci.
úter˘ 3. ﬁíjna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer
Další setkání s pohádkovými knížkami a divadlem
pro rodiče s dětmi.

Veãer Na Sboﬁe
Přednáška Ing. Vladimíra Kučery.
sobota 7. ﬁíjna od 8 hodin, aula hotelové ‰koly
Vítáme tû mezi námi
Tradiční vítání občánků města ve spolupráci
s městem Turnov.
nedûle 8. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
D˘Àová, aranÏovací
a halloweenská dílna
Tvůrčí dílna zaměřená na oblíbené tvoření z dýní,
aranžování a příprava na Halloween.

úter˘ 3. ﬁíjna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Architektura mûsta Turnova –

nedûle 8. ﬁíjna od 14 do 17 hodin, prostory knihovny
Netradiãní knihovna
Netradiční akce pro všechny věkové kategorie.

Îlutá ponorka Turnov

jí volné kapacity, je možné se dohlásit i v průběhu
školního roku.

Husova 77, Turnov, tel. 722 642 287
www.zlutaponorka.turnov.cz

Torpédo Îluté ponorky otevírá!
Již 18. září se otevřel náš volnočasový klub pro
děti a mládež od 2. třídy do 18 let.
Provoz po 13–18 hod.; út, st, čt 13–17 hod.
Nové kroužky
ANGLIČTINA – DOUČOVÁNÍ
DRAMATICKÝ KROUŽEK
DRAMÁSEK
ASTRONOMICKÝ KROUŽEK
VÝTVARNÝ KROUŽEK pro nejmenší
Připomínáme, že ve Žluté ponorce nemáme uzávěrku přihlášek, do kroužků, které probíhají a ma-

úter˘ 3.–ãtvrtek 5. ﬁíjna, sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Lego dny v Turnovû – Stavíme
a tvoﬁíme spolu

ãtvrtek 12. ﬁíjna od 14 hodin, Klub aktivní senior ÎiÏkova
Jak chránit zdraví v kaÏdém vûku
Setkání s lékařem MUDr. Danielem Pospíšilem
na téma, jak se správně stravovat a žít v důchodovém věku.
stﬁeda 18. ﬁíjna od 18 hodin, ãítárna oddûlení pro dospûlé
Klub zaãínajících autorÛ
Klub je určen všem začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům.
Výstavy:
V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ
ZU· Turnov
Výstava potrvá do 5. listopadu – Galerie Na schodech
Křesťanský dorost ve Žluté ponorce organizuje
opět po roce Lego projekt. Tentokrát půjde především o tvorbu z velkého množství volných kostek.
Kamila Zakouřilová, xkamcatka@seznam.cz,
728 651 053. Vstup zdarma!
âtvrtek 19. ﬁíjna od 18 do 22 hodin, v˘tvarná dílna v pﬁízemí
Îluté ponorky
Mokré plstûní – ·ÀÛrkování
Tvořivá dílna pro dospělé. Rezervace místa nutná
na mailu ladicka@email.cz. Cena 300 Kč.
Sobota 4. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde opět v městském parku za letním
kinem a zakončen bude na stejném místě.
ﬁíjen 2017
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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)
4. záﬁí–30. ﬁíjna
Jirka Lode: Sochy
Výstava akvarelů turnovského výtvarníka, jejichž
námětem je soubor Braunových soch z areálu
hospitálu Kuks. Matyáš Bernard Braun byl jedním z nejvýznamnějších představitelů českého barokního sochařství a jeho díla jsou proslulá až do
dnešních časů. Výstavu můžete zhlédnout do konce měsíce října. Vstup na výstavu je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Synagoga bude otevﬁena veﬁejnosti je‰tû o víkendu 31. záﬁí
a 1. ﬁíjna 2017 od 9–17 hodin.
Dal‰í sezóna zaãíná v kvûtnu 2018.
Turistická sezóna 2017 v turnovské synagoze dospěla ke svému závěru, a tak od pondělí 2. října zůstane již brána synagogy zavřená. Během měsíců
květen až srpen 2017 synagogu navštívilo více než
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2 700 návštěvníků a proběhlo zde osm velmi zajímavých kulturních akcí (jmenujme např. koncerty souborů Mi Martef nebo Ensemble Moscheles).
Synagoga se v květnu zařadila mezi navštívená
místa během akce Putování po památkách a v září během Dnů evropského dědictví. Dne 13. srpna
proběhl oficiální první Den židovských památek
v ČR. V této souvislosti se k akci připojila i Synagoga Turnov, která na tento den připravila pro návštěvníky mimořádné prohlídky Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova
s výkladem. Synagoga Turnov se se svým programem zapojila i do cyklu akcí v rámci Turnovského
léta. Nový židovský rok 5778 začal večer 20. září
2017 občanského kalendáře. Přejeme všem ŠANA
TOVA U-METUKA (DOBRÝ A SLADKÝ NOVÝ
ROK) a těšíme se s vámi na viděnou v příští sezóně i na kulturních akcích v roce 2018!

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254. Otevírací doba v ﬁíjnu: soboty,
nedûle, svátky 10.00–17.00 (poslední prohlídka v 16.30)
Úspěšná sezóna na Valdštejně
Od června do konce srpna 2017 navštívilo hrad
Valdštejn přes 43 000 návštěvníků, v porovnání se
stejným obdobím loňského roku je zde nárůst
o 19 %. V rámci těchto tří měsíců zde probíhala
i jedinečná výstava „Za pohádkou na Valdštejn“,
na níž měli návštěvníci příležitost prohlédnout si
kostýmy z pohádek natáčených na Valdštejně
a v blízkém okolí zapůjčené barrandovským filmovým studiem. Během prázdninových měsíců
bylo každý den přidáno pět mimořádných prohlídek s průvodcem zaměřených na instalovanou výstavu. Hrad Valdštejn se zapojil i do cyklu akcí
Turnovské léto – například prohlídek pro děti
s loupeživým rytířem se dle vydaných glejtů zúčastnilo 1 407 dětí, k čemuž je třeba připočítat ještě téměř dvojnásobný počet doprovázejících dospělých. Během prázdninových měsíců proběhly
také čtyři kostýmované noční prohlídky doplněné

hudebním doprovodem. V letošním létě se na hradě konal i nový projekt „Divadelní podvečery na
Valdštejně“, v rámci nichž byly uvedeny dva divadelní tituly. Tento projekt finančně podpořil
Liberecký kraj. Představení se setkala s pozitivním diváckým ohlasem a rádi bychom v projektu
pokračovali i v příští sezóně. Mezi výjimečné události patřilo rockové oratorium „Jan Křtitel“ skupiny Nothingham. Během sezóny proběhly i další
zajímavé akce, například na jejím začátku „Noc
kostelů“, šermířská vystoupení, úspěšný „Středověký víkend“, „Dětské hry a klání“ a též tradiční
„Audience s vévodou Albrechtem z Valdštejna“.
Na konci prázdnin se hrad zapojil i do celorepublikové „Hradozámecké noci“ a během září se
uskutečnily ještě dva koncerty zařazené do „Dnů
evropského dědictví“. I když oficiální návštěvnická sezóna na hradě Valdštejně již skoro skončila,
brány hradu se nezavírají. Připraveny jsou mimořádné prohlídky a především oblíbené vánoční
koncerty. Více informací naleznete na www.hradvaldstejn.cz nebo na facebooku. Těšíme se na Vás!
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz,
tel.: 481 322 106

ovce, ale i lidi, kteří byli s jejich chovem bezprostředně spjatí.

Výstavy
21. záﬁí–19. listopadu 2017, V˘stavní sál muzea
Makarská 57
Výstava k šedesátému jubileu vzniku skupiny výtvarných umělců, jež koncem 50. a po celá 60. léta
vystavovala pod hlavičkou Makarská 57 a v které
se sdružili mladí absolventi pražské akademie
a VŠUP Josef Jíra, bratři Ladislav a Valerian Karouškové, Jiří Rada, Jaroslav Šerých, Jiří Novák
a Mojmír Preclík.

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

21. dubna–29. ﬁíjna 2017, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Ovce, moje ovce
Výstava prodloužena do 29. října 2017
Výstava je věnovaná chovu ovcí a jejich hospodářskému využití. Kromě historie chovu ovcí v Čechách bude představeno nejrůznější zužitkování
všeho, co naši předkové z tohoto užitečného tvora
mohli získat. Výstava připomene nejen samotné

DlaskÛv statek v Dolánkách
„Já, Josef Dlask – návrat
hospodáﬁe“
Stálá expozice na Dlaskově statku.

ráje v Turnově v roce 2016, ve kterém si Dlaskův
statek v Dolánkách připomíná 300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky právě tuto stálou
expozici. Dům i hospodářské budovy tak ožijí scénami, inspirovanými událostmi popsanými Josefem Dlaskem.
DlaskÛv statek otevﬁen dennû kromû pondûlí,
ﬁíjen 9.00 do 16.00 hodin

Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila
svým významem celou lokalitu, v níž se nachází.
V případě Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova
se to tak skutečně stalo. Nejen proto, že tato kulturní památka patří k nejzachovalejším památkám lidové architektury celého severočeského regionu, ale také proto, že jedním z majitelů byl
vzdělaný sedlák Josef Dlask (1782–1853), jenž po
sobě zanechal cenné paměti. Muzeum Českého

ZAzemí
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz
www.facebook.com/zazemi.turnov
V˘stava na stromech
Turnovské ZAzemí zve na výstavu, která bude
probíhat v letním parku od 7. do 14. října. Vernisáž proběhne v sobotu 7. října ve 14 hodin
v sále Žluté ponorky. V rámci vernisáže budeme
promítat dokumentární film Cenová válka o banány.
Výstava se koná v desítkách parků po celé České republice již třetím rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy a pracovním podmínkám
v koželužnách a při výrobě obuvi.
Stromy budou vyprávět příběhy lidí pěstujících
banány

Claudie má dvě dcery, které však vidí jen hodinu
denně. Zbytek dne, dvanáct a více hodin tráví na
banánové kostarické plantáži. I za tak dlouhou
pracovní dobu včetně přesčasů dostává jen minimální mzdu, ze které má problém sebe a dcery uživit.
Pracuje s nebezpečnými látkami bez ochranných
pomůcek. Nemá se kam schovat, když letadla
práškují pesticidy plantáž. Její příběh i příběhy
dalších zaměstnanců a zaměstnankyň kostarických a panamských plantáží budou viset v desítkách parků republiky včetně turnovského parku
za letním kinem. Návštěvníci výstavy pod širým
nebem se na čtrnácti panelech s fotografiemi dozvědí, co vše se skrývá za tolik oblíbeným tropickým ovocem – banány.
Po vernisáži bude následovat Dýňobraní, které
je již tradiční rozlučkou ZAzemí s pěstitelskou se-

zónou. Letos vyhlašujeme soutěž! Vstup zdarma,
občerstvení zajištěno.
– soutěž o zeleninový koláč
– moštování jablek
– od 18 hodin koncert BUBO-BUBO orchestra
– večerní hudební uvolnění s bubínky
Promítání dokumentÛ z festivalu
Jeden svût
Jednou měsíčně se můžete těšit na pondělní podvečer s filmem, který se bude promítat vždy od 18
hodin ve Žluté ponorce v Turnově. Vstupné je
zdarma.
23. ﬁíjna v 18 hodin
OhroÏená semínka
režie: Taggart Siegel, Jon Betz USA
ﬁíjen 2017
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Centrum pro rodinu Náruã
ãtvrtek 19. ﬁíjna, 17–20 hodin
Finanãní gramotnost pro Ïeny
Pět bodů, které pomohou zmírnit finanční stres
na mateřské dovolené. Workshop s finanční mentorkou J. Soumarovou. Cena 200 Kč. Přihlašujte
se na naruc.turnov@seznam.cz.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
úter˘ 3. ﬁíjna od 10 hodin
Setkání s logopedkou
Vše co chcete vědět o vývoji řeči vašich dětí.
stﬁeda 4. ﬁíjna od 10 hodin
Zdrav˘ úsmûv
Zásady správné péče o dutinu ústní, tipy a nápady,
jak na zdravé zoubky u dětí. Cena 30 Kč.

ãtvrtek 19. ﬁíjna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí
s autismem/ADHD

úter˘ 10. ﬁíjna od 10 hodin
Zdrav˘ start dne
Snídaně, svačinky a jejich význam nejen pro zdravý vývoj dětí.
úter˘ 10. ﬁíjna, 13–15 hodin
Mít domov a rodinu –
,,Samozﬁejmost, nebo vzácnost?“
Nezávazné informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči
stﬁeda 11. ﬁíjna od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní.
Objednání na 777 419 499 nebo v kanceláři CPR
Náruč.

pátek 20. ﬁíjna od 10 hodin
Jak se dûti uãí mluvit
Beseda s waldorfskou pedagožkou H. Hajnovou.
Cena 30 Kč.
pátek 13. ﬁíjna, od 9.30 hodin
Vliv masáÏe na zdraví
Techniky uvolnění stresem zatuhlých svalů. Nutné objednání!
pondûlí 16.–pátek 20. ﬁíjna
Podzimní bazárek
Tradiční bazárek nejen oblečení spojený se sbírkou pro kojenecký ústav.

stﬁeda 11. ﬁíjna od 19.30 hodin
V Ïenském kruhu
Tematický večer pro ženy.

stﬁeda 18. ﬁíjna, 13–18 hodin
MÛj domov – Moje rodina
Malování, vytváření leporela a veselý program pro
děti na náměstí Českého ráje.

Státní zámek Sychrov

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

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

Akce:

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století.
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14. ﬁíjna od 14.30 hodin v zámecké galerii
Velká módní show
Historická móda od baroka po 60. léta 20. století
a prezentace současných trendů od návrháře
Galala Giani. Jednotné vstupné 200 Kč, děti do 12
let zdarma.

úter˘ 24. ﬁíjna od 17 hodin
Kde se tvoﬁí a boﬁí sebevûdomí
dûtí
Přednáška Z. Oklešťka, lektora rodičovské komunikace. Cena: 100 Kč, druhý rodič zdarma. Nutnost
předem se hlásit na info info@zdenekoklestek.cz.
úter˘ 25. ﬁíjna od 10 hodin
Látkování
Povídání o ekologickém přebalování, mýtech
o látkování, o látkových plenkách a péči o ně.
pondûlí 30. ﬁíjna od 10 hodin
Zdravé zoubky
Jak pečovat o zoubky našich nejmenších?
21. ﬁíjna od 17 hodin v zámecké oranÏérii
âaj o páté – setkání s hereãkou
Michaelou Dolinovou
Jednotné vstupné 150 Kč.
28.–29. ﬁíjna, vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
âert s vodníkem na zámku
Pohádkové prohlídky zámku. Vstupné dospělí
150 Kč, děti od 3 let 110 Kč, děti do 3 let 20 Kč.
Předprodej vstupenek na všechny akce:
www.evstupenka.cz

...voda je náš živel
Výrobce a prodejce bazénů
a příslušenství, ČOV,
technických výrobků
Ohrazenice 255, Turnov
Více informací na 777 777 522
kabelacova@aquaprogram.cz

V˘bûrové ﬁízení na makléﬁe
Vyhla‰ujeme v˘bûrové ﬁízení na pozici makléﬁe
pro oblast Turnovska, Jablonecka, Liberecka, Mladoboleslavska.
Práce na HPP nebo spolupracovník na ÎL.
PoÏadujeme stﬁedo‰kolské vzdûlání, ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, dobré komunikaãní schopnosti, flexibilitu.
Nabízíme odpovídající finanãní ohodnocení, zapÛjãení firemního automobilu.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
ﬁíjen 2017
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•

•

Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ,
rekreaãních a komerãních objektÛ.
Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu
• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti.
• Správa domÛ pro SVJ.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ﬁíjen 2017

První ‰kolní den se otevﬁelo
nové hﬁi‰tû v centrálním parku
V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen provoz hřiště v parku u letního kina pro starší děti.
Od poloviny června tohoto roku probíhaly práce
na první etapě revitalizace parku u letního kina, ve
které došlo k vybudování sportovně volnočasové
plochy. V Turnově vyrostlo druhé největší „lanoviště“ v České republice, které bylo doplněno prvkem s velkou skluzavkou. V další části hřiště jsou
pro aktivní pohyb připraveny vestavěné trampolíny, které jsou obklopené speciálně tvarovaným terénem s kopci a vlnami. Tyto 3D prvky jsou potaženy měkčeným povrchem, který je považován za
nejbezpečnější dopadovou plochu okolo atraktiv-

ního herního vybavení. Na hřišti nechybí ani část
určená pro houpání, které nabízí hned dva různé
prvky. Dětské hřiště je doplněno také atrakcí, která využívá vodního prvku.
V první školní den byl připraven zábavný program, kterému předcházelo slavnostní otevření
hřiště. Pro upoutání pozornosti v okolí hned
v úvodu zahrála brazilská bubenická skupina Tam
Tam Batucada, která pozitivně naladila příchozí.
Slavnostního otevření se ujal starosta města
Tomáš Hocke, který po přivítání a představení

všech aktérů pronesl krátkou řeč. Slavnostní projev doplnil také architekt tohoto hřiště a místostarostka Jana Svobodová. Úvod oficiálního otevření
byl odlehčen dalším vystoupením brazilské bubenické show, která přilákala na turnovské hřiště
i sluneční paprsky.
Další část programu se věnovala doprovodnému programu. Středisko volného času Žlutá ponorka zajistila skákací hrad, stolní lední hokej
a neuvěřitelné tvoření velkých bublin, které bavilo
malé děti stejně jako dospělé. Společnost Sundisk
zajistila stanoviště s půjčením koloběžek různých
velikostí, pro které byla vyhrazena spodní část
parku. Na celé ploše parku si mohli školáci vyzkoušet orientační běh, který jim připravil oddíl
orientačního běhu TJ Turnov. Své stanoviště měla
také turnovská mládež, která se schází a tvoří
Parlament mládeže města Turnova. Zde si návštěvníci mohli s jednotlivými členy promluvit
o jejich aktivitách nebo se projít po natažené
slackline. Jiné sportovní zastavení zajistila společnost Sportinline, kde byla k vyzkoušení bezpečná
lukostřelba na terč. Dozor na akci byl zajištěn díky
stanovišti Českého červeného kříže a Městské
sportovní, která poskytla své plavčíky z koupaliště
v Maškově zahradě. Městská sportovní se dále podílela technickou podporou společně s Technickými službami Turnov a Kulturním centrem Turnov.
V průběhu zábavného dopoledne se v parku pohyboval také turnovský maskot. Plyšový bílý lev
s dvěma ocasy nakonec nebyl na děti sám. Objevil
se totiž ještě jeden plyšový maskot červeného
mrože, který společně s místostarostkou Petrou
Houškovou rozdával dětem nejen radost, ale hlavně sladkou pozornost v podobě Prima zmrzliny.

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, Pavel Charousek, Základní ‰kola Skálova, Klára Preislerová, archiv hradu Vald‰tejn.
ﬁíjen 2017
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Letní opravy a budování ve ‰kolách
Prázdné školní třídy v průběhu letních prázdnin
jsou příhodné pro opravy a nutnou údržbu objektů
základních a mateřských škol. Letošní prázdniny
se usilovně pracovalo v několika školních zařízeních.
Nejvýznamnější investiční akce probíhala na
Základní škole Skálova, kde v budově historické
budovy ve Skálově ulici došlo k rekonstrukci sociálního zázemí a první etapě výměny oken.
Rekonstrukce toalet probíhala od prvního dne letních prázdnin a trvala až do poloviny září.
Vzhledem k tomu, že toalety byly v levé části budovy plně funkční, tak nebylo třeba odkládat nástup
dětí do školních lavic. Děti čekalo pouze drobné
provozní omezení, kdy v průběhu první poloviny
září se nemusely v prostorách školy přezouvat.
Celkové náklady na rekonstrukci toalet byly ve výši 4,3 mil. Kč. Další významnou stavební prací na
ZŠ Skálova je postupná výměna oken. První etapa

Oslavy 28. ﬁíjna 2017
Letošní oslavy 99. výročí vzniku samostatného
československého státu připadají na sobotu 28.
října 2017. V letošním roce si město opět připomene tento významný den pietním aktem
a slavnostním večerem v divadle.
I letos si tento významný den připomíná město
Turnov hodnoty vlastenectví a národní identity
prostřednictvím kampaně Vlajka pro Masaryka,
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prací v sobě zahrnovala výměnu oken v prostorách rekonstruovaného sociálního zázemí školy.
Zde byla okna vyměněna do poloviny srpna.
Zbývající srpnové dny byly věnované výměně
oken v části prvního nadzemního podlaží.
Vzhledem k tomu, že práce na výměně první etapy
nebyly dokončeny s posledním prázdninovým
dnem, tak se počítá s postupným pokračováním
prací v průběhu volných dnů a státních svátků až

do které se mohou obyvatelé zapojit vyvěšením
státní vlajky na svůj dům. Tradičně bude na sekretariátu Městského úřadu k vyzvednutí 50 kusů
vlajek od 1. října 2017.
Ve Skálově ulici proběhne tradičně také pietní
akt, kde budou připomenuty oběti všech, kteří položili život za základy české státnosti. Vzpomínkové setkání se uskuteční od 17.00 hodin za účasti představitelů města. Přijďte s květinou či bez ní
vzpomenout na události spojené se vznikem Československa.
Ve večerních hodinách bude následně probíhat
slavnostní událost v městském divadle, která je
spojena s udělováním ocenění města. Každoročně
jsou během státního svátku 28. října oceněni lidé
z Turnova i vzdálenějšího okolí, kteří vykonali pro
město nebo jeho obyvatele významné počiny.
Během slavnostního večera jsou udělovány Ceny
obce, které obdrží nominovaní za svůj profesní
přínos. Dále je předáváno čestné občanství města,
které se uděluje za celoživotní přínos, ale dává důraz
i na charakter oceněného. Od roku 2014 se také
v divadle udělují Medaile starosty, které obdrželo

do konce listopadu. První etapa výměny oken přijde město na zhruba 1,2 mil. korun.
Kromě velké rekonstrukce základní školy probíhaly letos další dílčí opravy ve školních zařízeních.
V Mateřské škole Zborovská, která je známá jako
Zelenka došlo k opravě hygienického zázemí pro
kuchařky. Práce vykonával Michal Baláž z Jablonce nad Nisou a celkové náklady na opravu se vyšplhaly na necelých 360 tisíc korun. Základní škola Turnov v Žižkově ulici se v prostorách prvního
stupně dočkala nové dlažby na chodbě. Práce prováděla stavební společnost Instav stavební práce
a náklady činily 235 tisíc korun. Na ZŠ Žižkova také od srpna probíhají práce na výměně sportovních povrchů v obou tělocvičnách. Výměnu provádí zhotovitel Trisport Havel a práce by měly být
ukončeny k poslednímu září tohoto roku. Smluvní
cena za výměnu povrchů se pohybuje ve výši 1 milionu korun.

již 28 osobnostní z Turnova. Kompletní seznam
oceněných naleznete na webových stránkách
města Turnova v sekci osobnosti a zajímavosti
Turnova. Podrobné informace o programu oslav
28. října a dostupnosti vstupenek na slavnostní
večer budou zveřejněny na www.turnov.cz. Sledovat můžete také vývěsní plochy, na kterých se dozvíte podrobnosti o 28. říjnu 2017.

Pojìte diskutovat se
starostou do Nudvojovic
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z Nudvojovic a okolí na další pravidelné diskusní setkání.
Ve středu 4. října 2017 proběhne druhé setkání
starosty s občany Nudvojovic. Přijďte podiskutovat o tématech, které vás v lokalitě trápí nejvíce
a poslechnout si novinky nejen z radnice.
Hlavními tématy tohoto setkání bude úpravna vody a projekt opravy Přepeřské a Nádražní ulice.
Setkání začne v 17.00 hodin v občerstvení fotbalového hřiště v Koškově ulici.
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Mûsto Turnov získalo
dotaci na zpracování
územní studie krajiny
V březnu 2017 podalo Město Turnov žádost
o dotaci na projekt „Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov“ do 9. výzvy Integrovaného regionální operačního programu, specifický cíl 3.3
Podpora pořizování uplatňování dokumentů
územního rozvoje. Nyní město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Projekt územní studie řeší krajinu podrobně ve
všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Turnov. Zpracovatelem studie je Ing.
arch. Ladislav Komrska, projektové a inženýrské
práce s týmem složeným z odborníků na územní
systém ekologické stability, na stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství a pro krajinářskou architekturu. Na projektu už postupně probíhají práce, nejprve zaměřené na získání dat z území a analýzu mapových podkladů a následně proběhne jejich zpracování a tvorba návrhů a doporučení
směřujících k zachování a částečné obnově původního krajinného rázu. Součástí projektu budou veřejná projednání, nejprve k analytické části v 2. polovině roku 2018 a k návrhové části kolem poloviny roku 2019. Projekt končí na podzim 2019.
Dotace z Evropské unie činí 85 %, 5 % přispěje
Česká republika ze Státního rozpočtu a o dalších
10 % město může požádat Ministerstvo životního
prostředí po ukončení projektu. Celkové náklady
na akci jsou 1 452 000 Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj, jako garant
územního plánování a rozvoje a garant pro tuto
dotační výzvu si slibuje od těchto projektů podporu pro rozhodovací praxi v územním plánování
s cílem zajistit co nejšetrnější zásahy do krajinného rázu. V současné době probíhá často nekontrolovaný urbanismus a necitlivé zásahy do území
a tyto územní studie by měly podpořit rozhodování zejména na územích, kde neexistují územní
plány obcí. Na městě byl sestaven projektový tým

ze zástupců odboru rozvoje města, odboru životního prostředí a odboru školství, kultury a sportu,
neboť projekt postihuje široké spektrum zájmu od
přírodních, historických a kulturních atraktivit po
zachování půdního fondu, zadržení vody v krajině,
ochranu před povodněmi či prostupnost krajinou.
Věříme, že projekt prospěje celému řešenému
území správního obvodu Turnova a bude dobrým
nástrojem k zachování krajiny nejen Českého ráje.
Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Parkování v Turnovû
je moÏné platit
bezhotovostnû
Město Turnov informuje o nové možnosti platit
parkovné pomocí SMS zprávy nebo mobilní
aplikací.
Od 1. října 2017 v Turnově přibude možnost
platit parkovné komfortním bezhotovostním způsobem prostřednictvím mobilního telefonu. Cílem
nového způsobu platby parkovného je nabídnout
řidičům jednoduchý a rychlý způsob úhrady za
stání na území města Turnova. Současné parkovací automaty vyhovují k zajištění základní platební
funkcionality, avšak nejsou mobilní a vyžadují fyzickou přítomnost řidiče k provedení platby. V případě, že řidič chce prodloužit hrazenou dobu parkovného, tak se musí dostavit zpět ke svému
vozidlu. Provozovatelem služby se stala společnost Globdata, která spravuje stejnou službu pro
další města v Libereckém kraji i dále v České republice. Přesné pokyny pro plátce parkovného
a další podrobné informace včetně kompletního
ceníku jsou od října dostupné na tabulích u každého platebního automatu ve města a také na webových stránkách města Turnova.
V Turnově, obdobně jako v jiných okolních městech, je možné využít úhradu parkovného pomocí
SMS zprávy tzv. prémiovou SMS zprávou. Jedná
se o jednoduchý a účinný platební nástroj, který
funguje bez předchozí registrace a mohou ho využít zákazníci všech mobilních operátorů v České
republice. Výhodou pro řidiče může je bezesporu
jednoduché prodloužení doby parkování bez kon-

taktu s parkovacím automatem a jednoduchá
úhrada parkovného v různých platebních tarifech.
Určitou nevýhodou se stává navýšení ceny za parkování, kdy k cenové hladině parkovného je přidán
poplatek, jenž navyšuje cenu parkovného v průměru o 42,5 %. Služba umožňuje online vystavení
daňových dokladů, čímž se jedná také o určitou
ekologickou službu pro celou společnost.
Úhradu parkovacích služeb lze provést také
prostřednictvím systému SEJF. Jedná se o mobilní
aplikaci, která využívá technologie chytrých telefonů a přináší množství výhod pro rezidenty i návštěvník města. Nevýhodou této možnosti je potřeba instalovat mobilní aplikaci do svého telefonu
a zaregistrovat si účet. Tato aplikace však funguje
jako virtuální peněženka, kterou mohou uživatelé
využít právě i v dalších městech. Další výhodou
mobilní aplikace je menší navýšení ceny oproti
prémiové SMS zprávě. V průměru se jedná o navýšení o necelých 10 %, což činí navýšení o 1 až
maximálně 2 Kč k ceně parkovného.

Svatohubertská
slavnost na Vald‰tejnû
Město Turnov v sobotu 30. září 2017 pořádalo
již šestý ročník Svatohubertské slavnosti na
hradu Valdštejn.
Svatohuberstská slavnost je tradiční 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.
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Zdravé mûsto Turnov je novû na Instagramu
Město Turnov rozšiřuje své portfolio sociálních sítí o další komunikační kanál. Nově má oficiální
instagramový účet s názvem zdravemestoturnov.

všem obyvatelům města, a z toho důvodu se přistoupilo k rozšíření portfolia komunikačních
kanálů o další prostředek pro sdílení informací.
K existujícím možnostem informování o dění ve
městě v podobě osobních setkání se starostou, tištěných periodik, webových stránek a Facebookového profilu se přidává aplikace Instagram.
Cílem nového komunikačního prostředí je informovat jednoduchou cestou zejména mladší generaci obyvatel Turnova, co se ve městě děje a oslovit
je s touhou zapojit se do aktivit ve svém okolí.
Anna Šupíková, tisková mluvčí města

Instagram je jedna z nejmladších volně dostupných sociálních sítí. Aplikace je určena primárně
pro mobilní telefony a tablety. Instagram oproti
jiným sociálním sítím není primárně určen pro
komunikaci, ale především pro sdílení zážitků
v podobě fotografií či videí, a v posledních letech
strmě stoupá jeho oblíbenost. Zdravé město
Turnov chce udržovat dostatečný přísun informací

Domov dÛchodcÛ
v Turnovû oslavil
patnáctiny
Už patnáct let slouží jako zázemí pro bezmála
76 seniorů z Turnovska Domov důchodců
Pohoda, který je součástí městské organizace
Zdravotně sociální služby Turnov.
Na oslavě výročí v pátek 1. září popřáli domovu
důchodců všechno nejlepší zástupci zakladatelů
domova důchodců, místostarostky města Turnova
a také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro
sociální oblast Pavel Svoboda.
Ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov
Jaroslav Cimbál pojal patnáctiny domova ve velkém stylu. Návštěvníkům připravil téměř celodenní
kulturní program, na němž zazpíval soubor seniorek Matylda a Tylda, a zahrála i Cimbálová kapela
Dušana Kotlára. Hned v úvodu ředitel vyznamenal čtyři nejdéle sloužící pečovatelky, které ve
Zdravotně sociálních službách Turnov pracují
přes 20 let. Jsou to Hana Příhonská, Irena Koberová, Iva Václavíková a Vladimíra Chuchlíková.

Ředitel také připomněl, jak dlouho město
Turnov čekalo na svůj domov důchodců. Tím, který myšlenku před lety prosadil, a ještě sehnal na
stavbu domova dotaci ve výši téměř 90 milionů
korun, byl tehdejší místostarosta Vladimír Eckert.
Tomu také patřilo místo mezi čestnými hosty společně Hanou Kocourovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov.
„Pro naše klienty připravujeme každý den nějaký program, kvízy na zlepšení paměti, soutěže,
přednášky, kroužky, ale také bohoslužby,“ zdůraznil ředitel Jaroslav Cimbál. O tom, že jeden z nejmladších domovů pro seniory v Libereckém kraji

si vede dobře a o své klienty se stará vzorně, svědčí ocenění Značka kvality v sociálních službách.
Tento certifikát, udělovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, získal DD Pohoda před
šesti lety. Nejen o získání, ale hlavně udržení kvality hovořila místostarostka Petra Houšková. Ta
zároveň poděkovala všem zaměstnancům Zdravotně sociálních služeb Turnov za jejich nadstandardní přístup, který vytváří hřejivou atmosféru.
„Zájem seniorů převyšuje kapacitu domova.
Proto bychom rádi v budoucnu domov rozšířili
o další přístavbu, určenou pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Plánujeme v ní 24 lůžek,“ uvedl
ředitel.
Ředitel ale neopomněl upozornit i na problémy,
s nimiž se domov potýká. Několika desítkám hostů si posteskl, že vládou dané navýšení mezd musí
jeho zařízení zčásti hradit ze svého, což odčerpalo
z rozpočtu Zdravotně sociální služby Turnov pro
zbytek tohoto roku přes 2,3 miliony korun. Podle
vyjádření místostarostky Petry Houškové tyto finance město organizaci dorovná ze svého rozpočtu.
Anna Šupíková s využitím TZ Marie Šimice,
oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK

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

Dûti otevﬁely park s hﬁi‰tûm v Metelkov˘ch sadech
V září se slavnostně otevřelo další dětské hřiště
v Turnově, které bylo realizováno společně s úpravou části parku v Metelkových sadech.
Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v roce 2007 a od té doby bylo zpracováno několik variant studií a projektů na úpravu stávajících ploch
parku. Původní plány byly aktualizovány na základě požadavků veřejnosti a učitelek z mateřských
škol, které se aktivně podílely na definování požadavků pro dětské hřiště.
Od května tohoto roku začaly stavební úpravy,
které se zaměřily hlavně na přední část parku.
Byly kompletně rekultivované zelené plochy a dále byl doplněn potřebný mobiliář. V rámci prací,
které proběhly v celkové výši zhruba 6 milionů korun, bylo zbudováno nové dětské hřiště pro potřeby malých i větších dětí. Dětské hřiště využilo te-

Pojìme v Turnovû Ïít
zdravû
Město Turnov pořádá druhý ročník Den zdraví,
který se letos zaměřuje na zdravé stravování.
Den zdraví, který je zcela zdarma, se uskuteční
v úterý 10. října 2017 a představí, jak zdravě jíst
a pít. Celý program připravuje město Turnov
v rámci projektu Zdravého města Turnova a MA21
a zároveň je pod záštitou Libereckého kraje.
Program je určen široké veřejnosti, avšak určité
aktivity jsou zaměřeny pro potřeby jednotlivých
cílových skupin. Pro děti a mládež je připravena
během úterního dopoledne v prostorách školní
kuchyňky na Základní škole Skálova ukázka výroby zdravých pokrmů a nápojů, která je spojená
i s ochutnávkami. V odpoledních hodinách je pro
děti, mládež a zájemce z řad veřejnosti připraven
praktický workshop o přípravě zdravých pokrmů.
Je pořádán Informačním centrem mládeže, který
jej nazvalo „Co si uvaříš, to si sníš“ a bude probíhat v cvičné kuchyni ZŠ Skálova. Rodiny s dětmi
ocení besedu pro zdravý start dne, ve kterém se

rénních nerovností pro skluzavku. V areálu naleznete například pískoviště nebo různé dřevěné prvky na houpání, točení i prolézání. Pro větší děti je
v neoplocené části hřiště dlouhá lanovka.
Ve čtvrtek 7. září 201 proběhlo slavnostní otevření Metelkových sadů, které se zaměřilo hlavně
budou probírat snídaně a svačiny s nutriční specialistkou Pavlou Kalousovou v Centru pro rodinu
Náruč. Pro seniory a veřejnost se uskuteční přednáška s MUDr. Tomáškem v přízemí Obchodní
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy
ve Zborovské ulici s názvem Zdravý životní styl.
Po celý den se můžete zastavit také u partnerů
Dne zdraví, kteří si pro Vás připravili zajímavou
nabídku svých služeb. V centru města naleznete
obchod Ovoce a zelenina Hajn, která sídlí v Hluboké ulici. Ta pro Vás připravila nabídku informací o skladování potravin, tipy na zdravé recepty
nebo využití bylinek pro zdraví jako například
proti podzimnímu nachlazení. Dále zde budete
moci ochutnat zdarma ovocné šťávy nebo se dozvědět něco o tzv. super-potravinách. K programu
Dne zdraví se připojila také Pekárna U Tvarůžků,
která svou ochutnávkou chutí a vůní zve na Den
s kváskovým chlebem. V Nádražní ulici je připraven program Zdravé výživy Mája, který počítá
s představením širokého sortimentu včetně potravin pro skupiny osob se specifickými potřebami,
kterými jsou například osoby s diabetes. V oblasti
Turnova II., ale i v blízkosti centra města se k tur-

na nejmenší obyvatele Turnova. Hned v úvodu dopoledního programu přivítal přítomné starosta
města Tomáš Hocke, který představil všechny aktéry, kteří se podíleli na nové podobě parku.
Kromě zástupců vedení města byl přítomen jeden
z architektů ateliéru AND Ondřej Smolík, který
vyzdvihl práci starosty a dalších zapojených lidí,
kteří promýšleli každý detail parku pro maximální
funkčnost a pohodlí návštěvníků. Po krátkých
proslovech se přešlo k očekávanému přestřižení
pásky, kterého se chopily děti z mateřských škol.
Děti byly vybaveny vlastními nůžkami, takže slavnostního aktu stříhání se zúčastnilo zhruba padesát
předškoláků. Každé dítě si na památku odneslo
kousek pásky a hned poté se vrhlo vyzkoušet nové
herní prvky. Pro děti byl vedle hřiště připraven také
doprovodný program od Centra pro rodinu Náruč,
během kterého se zachraňovaly pohádky.
novskému Dni zdraví připojily také lékárny.
V Lékárně Hluboká ulice a v Lékárně U Terminálu
je pro Vás připravena nabídka informací o prevenci zdraví nebo představení různých zdravotnických pomůcek.
V průběhu celého dne také bude probíhat anketní šetření, které si pro děti, mládež a širokou veřejnost připravili členové Parlamentu mládeže Města
Turnova. Na území města Turnova můžete tak být
osloveni pro potřeby výzkumu pro zjištění podpory zavedení pestřejšího jídelníčku ve školních zařízeních. Podrobný harmonogram akce Pojďme žít
zdravě v městě Turnově naleznete na webových
stránkách města, na vývěsních místech a u jednotlivých partnerů akce. Těšíme se na Vaši účast.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
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Mûsto Turnov vyhla‰uje kampaÀ Vlajka pro Masaryka
Starosta města Tomáš Hocke vyzývá obyvatele
k národní hrdosti a vlastenectví prostřednictvím
kampaně Vlajka pro Masaryka.
Již pátým rokem je v Turnově vyhlášena kampaň
Vlajka pro Masaryka, která je spojená s blížící se
oslavou Dne vzniku československého státu.
Starosta města Tomáš Hocke chce prostřednictvím této kampaně vyzvat obyvatele města Turnova, aby se nebáli cítit národní hrdost a vlastenectví. Slova vlast či vlastenectví zní dnes poněkud
starobyle a mnozí v dnešním moderním a globálním světě necítí potřebu hledání národní identity.
Vlastenectví však znamená několik veskrze přirozených věcí, kterými jsou například otevřené přiznání, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému duchovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování špatného a naopak stranění dobrému. Obecně lze říci, že je to cítění souvis-

Slavnosti chleba
a perníku v Jawoﬁe
pﬁekonaly dal‰í rekord
Každoročně se konají na konci srpna v polském
městě Jawor oslavy chleba a perníku, na kterých
byl překonán loňský rekord v délce perníku.
Pravidelně se v polském městě slaví ojedinělý
svátek věnovaný tradičnímu pečivu, chlebu a per-
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lostí mezi tím, oč se snažíme, a tím, oč usilovali
naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým potomkům. Chceme-li být dobře sami sebou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je
nejdůležitější - měli bychom rozumět těm nejlepším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho
domova vznikly, vědomě na ně navazovat a rozvíjet je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu.
K vlastenectví patří i úcta k těm, kteří v minulosti
zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve pro-

spěch naší země, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali
mnozí před námi. Z velkého daru, kterým je život
ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale
o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží
můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody.
Právě státní svátek 28. října je okamžikem kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na domech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme historickým fotografiím
z první republiky.
V sekretariátu starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek.
Chtěl bych poprosit zejména obyvatele centra
města, aby neváhali a vyvěsili vlajku. Ne protože
to chce starosta, ale protože to tak cítí sami.
Tomáš Hocke, starosta města

níku. Na jaworském náměstí se během víkendu
sešli obyvatelé města společně s hosty z celého
Polska, ale také z partnerských měst České republiky, Ukrajiny a Německa. Kromě oficiální delegace z Turnova zastoupeného místostarostkou města Janou Svobodovou, tajemníkem úřadu Miroslavem Šmirausem, Renatou Jáglovou a tiskovou
mluvčí Annou Šupíkovou do města dorazili také
turnovští rodáci, umělci a zástupci českých perníkářských řemesel.
Páteční program patřil oficiálnímu zahájení, při
kterém se koná slavnostní průvod hostů a delegátů
okolo náměstí, po kterém následovaly slavnostní
proslovy s přáním dobrého průběhu oslav města
Jawora. Při této příležitosti předala místostarosta
Jana Svobodová dar v podobě českého pecnu
chleba s kmínem, připraveného speciálně pro
město Jawor. O víkendu se také v programu představili tanečníci z turnovské taneční a pohybové
školy ILMA s latinskoamerickými rytmy, kteří
rozpohybovali celé náměstí. Tradiční české perní-

kářské umění reprezentovaly řemeslnice paní
Růtová a paní Josifová, o jejichž výrobky byl velký
zájem.
V průběhu sobotního odpoledne byl také překonán loňský Guinessův rekord v délce upečeného
perníku. Přímo na náměstí byl perníkářskými
mistry připraven perník o délce 51,40 metrů. Výsledný rekordní úspěch byl následně rozdán přítomným návštěvníkům přímo z rukou starosty
Jawora Emiliana Beryho a dalších představitelů
města. Do rozdávání sladké dobroty se zapojili také přítomní delegáti z partnerských měst.

ãtvrtek 19. ﬁíjna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz
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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.

