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Ondﬁej Nezbeda

PrÛvodce smrtelníka
Vážení čtenáři,
je po parlamentních volbách. Vy už víte, jak dopadly, já ve chvíli, kdy píšu tento editorial, ještě ne,
ale dovedu si představit, jaký to v čase krátce
povolebním bude „šrumec“. O to víc se těším na
listopadový večer pořadu O literatuře, v němž přivítáme Ondřeje Nezbedu, novináře, spisovatele
a také asistenta odlehčovacích služeb domácího
hospice. Proč? Pokusím se krátce vysvětlit a předem se omlouvám za poněkud osobnější tón…
Před dvěma roky mi umíral otec, což je velmi
zásadní životní zkušenost. (Podle politického komentátora Petra Kamberského je smrt otce dokonce „nejdůležitější událost a nejbolestnější ztráta v životě muže“.) No a ten můj táta měl velké
štěstí, že mohl umírat doma, za asistence mobilní
hospicové péče. Ta se nakonec postarala nejen
o to, že táta zbytečně netrpěl, ale taky o to, že my
všichni, kdo jsme tam byli s ním, jsme jeho smrt
následně dokázali nejen velmi silně prožít, ale ta-

ké přežít. Zkrátka zkušenost k nezaplacení… Jsem
od té doby velkým příznivcem hospicové péče a vy
už teď víte proč. Když pak rok na to vyšla kniha
Ondřeje Nezbedy Průvodce smrtelníka: prakticky
o posledních věcech člověka, za niž její autor dokonce získal cenu Magnesia Litera v kategorii
Objev roku, udělalo mi to obrovskou radost. Ta
kniha totiž nám všem může nejen pomoci v praktických věcech spojených s odcházením z tohoto
světa, ale zároveň (a možná hlavně!) nám připomíná dobře známou pravdu, totiž že blízkost smrti
nám může pomoci více si všímat důležitých věcí,
uvědomovat si to podstatné.
Samozřejmě vám nepřeji blízkost smrti, ale
zvláště v tomto dušičkovém čase, navíc krátce po
vyčerpávající předvolební kampani plné balastu
a v určité nejistotě z dalšího vývoje a směřování
naší země, je určitě dobré si připomínat, co že je
v našich životech opravdu podstatné. I to umí literatura.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 2. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér
drama 60 Kč – Kino nejen pro seniory

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017

17.00 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû
dokumentární
130 Kč / 110 Kč děti, studenti, senioři

19.30 – KINO SFÉRA
âára

3. lekce (začátečníci)
kurzové 1650 Kč / lekce 300 Kč

krimi/drama

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Princezna KolobûÏka

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Milada
životopisný

130 Kč

pátek 3. listopadu
17.00 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok

120 Kč

pondûlí 6. listopadu

úter˘ 7. listopadu
18.00 – KC ST¤ELNICE
Záhadná a drsná
Namibie
90 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Milada

koncert
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč

stﬁeda 8. listopadu
19.00 – KAVÁRNA KUS
Marie ·paãková
koncert

vstupné dobrovolné

ãtvrtek 9. ﬁíjna

sobota 4. listopadu

10.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Dezertér

14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erákovi 3D

drama 60 Kč – Kino nejen pro seniory

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

drama/krimi

130 Kč

životopisný

130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Vzpomínkov˘ koncert
Tvoje hvûzda na nebi
koncert, benefice
vstupné dobrovolné

sobota 11. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
MaxinoÏka
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
âára
krimi/drama

120 Kč

2017

nedûle 12. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
MaxinoÏka
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Milada
130 Kč

volné divadelní představení/muzikál 120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok 3D
akční/dobrodružný
150 Kč / 130 Kč děti a studenti

úter˘ 14. listopadu
19.30 – KINO SFÉRA
8 hlav ‰ílenství FK
životopisný
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 15. listopadu
18.00 – KINO SFÉRA
Uganda – trochu jiná Afrika
Cestovtelský klub

90 Kč

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017

komedie 60 kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KC ST¤ELNICE
Podkrkono‰sk˘
symfonick˘ orchestr

14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erákovi

| listopad

koncert, křest alba vstupné dobrovolné

10.00 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi

nedûle 5. listopadu
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19.00 – KAVÁRNA KUS
Jakub Noha Band

ãtvrtek 16. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
To

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

270 Kč

5. lekce (začátečníci)
kurzové 1650 Kč / lekce 300 Kč

120 Kč

horor/drama

opera

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Z muzikálu do muzikálu II
130 Kč

drama/krimi

17.00 – KINO SFÉRA
Giuseppe Verdi – Don Carlos

životopisný

19.30 – KINO SFÉRA
VraÏda v Orient expresu

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

20.00 – KC ST¤ELNICE
Znouzectnost

19.30 – KINO SFÉRA
VraÏda v Orient expresu

17.00 – KINO SFÉRA
Milada

19.30 – KINO SFÉRA
MÏitky FK

130 Kč

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017

pátek 10. listopadu

akční/dobrodružný
130 Kč / 110 Kč děti a studenti

životopisný

koncert
v předprodeji 80 Kč / na místě 120 Kč

4. lekce (začátečníci)
kurzové 1650 Kč / lekce 300 Kč

představení pro školy a veřejnost
vyprodáno

Cestovatelský klub

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Galakoncert Poetiky:
Ostrak Mode a Wolf lost
in the poem

Kavárna KUS zve i v listopadu kromû poledních meny a skvûlé kávy na Kavárensk˘ kvíz.

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

kulturní pﬁehled
úter˘ 21. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti
akční140 Kč / 120 Kč děti, studenti, senioři

pátek 17. listopadu
17.00 – KINO SFÉRA
VraÏda v Orient expresu
drama/krimi

130 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Wohnout Unplugged

Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 22. listopadu

19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti 3D
akční 160 Kč / 140 Kč děti, studenti, senioři

sobota 18. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû
dokumentární
130 Kč / 110 Kč děti, studenti, senioři

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Nápadník
120 Kč

ãtvrtek 23. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi
komedie
60 kč – Kino nejen pro seniory

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017
6. lekce (začátečníci)
kurzové 1650 Kč / lekce 300 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Libu‰e ·vormová

19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erákovi 3D
animovaný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

17.00 – KINO SFÉRA
Milada
životopisný

akční
160 Kč / 140 Kč děti, studenti, senioři

akční
140 Kč / 120 Kč děti, studenti, senioři

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Snow Film Fest 2017
krátké filmy

Pohovka
200 Kč / seniorské vstupné na OSV 140 Kč

110 Kč

nedûle 26. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Pﬁí‰erákovi
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

15.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
Jitka Ba‰tová
a Jindﬁich Macek

pátek 24. listopadu
17.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos
drama/komedie

drama/horor

Mámo, táto, poďtě se mnou do divadla! 60 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti

14.30 – KINO SFÉRA
Earth: Den na zázraãné
planetû

hudební festival
v předprodeji 100 Kč / na místě 150 Kč

sobota 25. listopadu
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti 3D

nedûle 19. listopadu

17.00 – KINO SFÉRA
Hráãi se smrtí

akční 140 Kč / 120 Kč děti, studenti, senioři

19.00 – KAVÁRNA KUS
Ondﬁej Nezbeda
O literatuře

koncert dle místa sezení 280 Kč / 250 Kč

drama

19.30 – KINO SFÉRA
Matrix FK

19.00 – KC ST¤ELNICE
Napﬁíã

120 Kč

1. adventní koncert
v předprodeji 60 Kč / na místě 80 Kč

dokumentární
130 Kč / 110 Kč děti, studenti, senioři

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Nápadník
drama

120 Kč

úter˘ 28. listopadu
19.00 – KC ST¤ELNICE
Jiﬁí Such˘ a Jitka
Molavcová
koncert
dle místa sezení 350 Kč / 300 Kč / 250 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Camino na koleãkách FK
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 29. listopadu
18.00 – KINO SFÉRA
Island – zemû ohnû a ledu
Cestovatelský klub

90 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Jak se Husákovi zdálo,
Ïe je Vûra âáslavská
abonentní divadelní představení
v předprodeji 340 Kč /
na místě 380 Kč

ãtvrtek 30. listopadu

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Proã muÏi neposlouchají
a Ïeny neumí ãíst
v mapách

120 Kč

volné divadelní představení
v předprodeji 100 Kč / na místě 120 Kč

pondûlí 20. listopadu
19.00 – KINO SFÉRA
Ovãáãek miláãek
přímý přenos divadla
250 Kč / 200 Kč studenti a senioři

volné divadelní představení
v předprodeji 120 Kč / na místě 160 Kč

drama/komedie
60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Nápadník
drama

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Gagarin!

10.00 – KINO SFÉRA
Po strni‰ti bos

17.00 – KINO SFÉRA
VraÏda v Orient expresu
drama/krimi

120 Kč

Ovãáãek miláãek. Na politiku v odlehãeném a satirickém duchu se mÛÏete pﬁijít podívat 20. listopadu do kina Sféra.

19.30 – KINO SFÉRA
Kvarteto
komedie

130 Kč
listopad 2017
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kino Sféra

Zahradnictví:
Dezertér

Milada

Thor:
Ragnarok

Pﬁí‰erákovi

âára

To

Trilogie Jana Hﬁebejka
pokraãuje druh˘m filmem.

Nov˘ Ïivotopisn˘ film
o Miladû Horákové.

Thor musí zachránit domovsk˘
Asgard pﬁed zkázou.

Blázniv˘ pﬁíbûh rodinky
prokleté Draculou.

Slovenské drama, které na podzim
ovládlo tamní kina.

Úspû‰né filmové zpracování hororu
Stephena Kinga.

drama, âR, 2017,
115 min., MP

Ïivotopisn˘, âR, 2017,
133 min., 12+
ãt 2. 11. – 19.30 / 130 Kã
pá 3. 11. – 19.30 / 130 Kã
pá 10. 11. – 17.00 / 130 Kã
ne 12. 11. – 17.00 / 130 Kã
so 25. 11. – 17.00 / 130 Kã

krimi/drama, Svk, 2017,
108 min., 15+, titulky

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

so 4. 11. – 17.00 / 120 Kã
ne 5. 11. – 19.30 / 120 Kã

so 4. 11. – 19.30 / 120 Kã

ãt 2. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 9. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

akãní/dobrodruÏn˘, USA, animovan˘/rodinn˘, Nûm.,
2017, 12+
2017, 96 min., MP, dabing
2D dab pá 3. 11. – 17.00 /
130 Kã / 110 Kã dûti, studenti, senioﬁi 3D so 4. 11., 25. 11. – 14.30 /
150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
3D tit ne 12. 11. – 19.30
2D ne 5. 11., 26. 11. – 14.30 /
3D dab so 2. 12. – 19.30
150 Kã / 130 Kã dûti, studenti, senioﬁi 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

OPERA

FK

FK
Earth: Den
na zázraãné
planetû

MÏitky

VraÏda
v Orient
expresu

MaxinoÏka

Giuseppe
Verdi – DON
CARLOS

8 hlav
‰ílenství

Dokument BBC od tvÛrcÛ cyklu
Zázraãná planeta.

Polsk˘ malíﬁ jako symbol odporu
proti komunismu.

Hercule Poirot ve skvûle obsazené
detektivce Agathy Christie.

Mlad˘ chlapec se vydává najít
svého ztraceného tatínka.

Záznam slavné Verdiho opery
z paﬁíÏské Bastilly.

Aneta Langerová poprvé
v celoveãerním filmu.

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

Ïivotopisn˘/drama, Pol.,
2017, 98 min., 12+, titulky

drama/krimi, USA, 2017,
109 min., 12+, titulky

animovan˘/rodinn˘, Fr.,
2017, 91 min., MP, dabing

opera, Fr., 2017,
290 min., MP, titulky

Ïivotopisn˘, âR, 2017,
107 min., MP

ne 5. 11. – 17.00
so 18. 11. – 14.30
ne 19. 11. – 14.30
130 Kã / 110 Kã dûti, studenti, senioﬁi

út 7. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 9. 11. – 19.30 / 130 Kã
pá 10. 11. – 19.30 / 130 Kã
pá 17. 11. – 17.00 / 130 Kã
ne 19. 11. – 17.00 / 130 Kã

so 11. 11. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
ne 12. 11. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

so 11. 11. – 17.00 / 270 Kã

út 14. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK
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kino Sféra
DIVADLO

Bajkeﬁi

Liga
spravedlnosti

Po strni‰ti
bos

Zahradnictví:
Nápadník

Ovãáãek
miláãek

Komedie o prázdninovém
dobrodruÏství (skoro) bez internetu.

Superhrdinové DC Comics
ve spoleãném filmu!

Nov˘ film
Jana a ZdeÀka Svûrákov˘ch.

Poslední díl série Zahradnictví
Jana Hﬁebejka.

Pﬁím˘ pﬁenos nekorektního kabaretu
Mûstského divadla Zlín.

komedie, âR, 2017,
95 min., MP

akãní, USA, 2017, 12+

drama/komedie, âR, 2017,
111 min., MP

drama, âR, 2017,
113 min., MP

pﬁím˘ pﬁenos divadla, âR,
2017, 85 min., MP

pá 24. 11. – 17.00 / 120 Kã
ãt 30. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

so 18. 11. – 17.00 / 120 Kã
ne 19. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 26. 11. – 19.30 / 120 Kã
ne 3. 12. – 17.00 / 120 Kã

po 20. 11. – 19.00 / 250 Kã /
200 Kã studenti a senioﬁi

ãt 16. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 23. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

2D tit ãt 16. 11. – 19.30
ãt 23. 11. – 19.30
2D dab pá 24. 11. – 19.30
140 Kã / 120 Kã dûti, studenti, senioﬁi

3D dab pá 17.– 19.30
so 18.11.– 19.30
pá 1.12. – 19.30
160 Kã / 140 Kã dûti, studenti, senioﬁi

FK

FK
Matrix

Hráãi
se smrtí

Snow Film
Fest 2017

Camino
na koleãkách

Kvarteto

Paddington 2

Kultovní sci-fi opût v kinech!
(Projekt 100)

Co nastává po smrti?

Celoveãerní pásmo krátk˘ch filmÛ
o zimních sportech.

PouÈ Jana Du‰ka na vozíku
napﬁíã ·panûlskem.

Nová komedie Miroslava Krobota.

Pﬁíbûh o neobyãejném medvídkovi
má pokraãování.

akãní/sci-fi, USA, 1999,
131 min., 15+, titulky

drama/horor, USA, 2017,
108 min., 12+, titulky

krátké filmy, 2017,
175 min., MP

dokumentární, âR, 2017,
90 min., MP

komedie, âR, 2017,
93 min., 12+

komedie/rodinn˘, VB/Fr.,
2017, 95 min., MP, dabing

so 25. 11. – 19.30 / 110 Kã

út 28. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 30. 11. – 19.30 / 130 Kã
pá 1. 12. – 17.00 / 130 Kã

so 2. 12. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let
ne 3. 12. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

út 21. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ne 26. 11. – 17.00 / 120 Kã

listopad 2017
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Mûstské divadlo

Z muzikálu do muzikálu II
Další příběhy, nové osudy a nesmrtelné písně. Tak
by se dalo stručně charakterizovat dlouho očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu
Z muzikálu do muzikálu, které opět připravil pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.
Po úspěšné první řadě muzikálů, kde zazněly skladby
z muzikálů Miss Saigon, Evita, Jesus Christ Superstar a Pomáda, přichází sbor s novými písněmi
z dalších slavných světových děl. Tentokrát to budou
Bídníci, zachycující události francouzské revoluce,
americký muzikál Vlasy, který je sugestivní výzvou

skupiny mladých hippies k míru a lásce, a do třetice
muzikál Dancing Queen, ve kterém zazní nejznámější písně skupiny ABBA. Hluboký zážitek z představení je umocněn projekcí, světelnými efekty,
výpravnou scénou a velkým množstvím kostýmů.

nedûle 12. listopadu od 19 hodin
Z muzikálu do muzikálu II
volné divadelní pﬁedstavení/muzikál
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 120 Kã

Pohovka s Libu‰í ·vormovou
Spisovatelka Zuzana Maléřová si na Pohovku pozvala významnou divadelní a filmovou herečku
Libuši Švormovou, jejíž jméno se pojí s velkou érou
Městských divadel pražských a v současnosti především s prkny Divadla na Vinohradech.
Nemůžeme opomenout ani Libušin nezaměnitelný
hlas, který je spojen s mnoha dabingovými výkony. Ačkoliv často, a především v televizních rolích
ztvárňovala postavy záporné, je Libuše Švormová
v hereckém světě osobností nejen ctěnou, ale i velmi

oblíbenou. O svých kořenech, zkušenostech s láskou, o hereckém životě bude vyprávět žena s krásným úsměvem a pozitivním přístupem k životu.

ãtvrtek 23. listopadu od 19 hodin
Libu‰e ·vormová
a Zuzana Maléﬁová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã, seniorské vstupné na OSV 140 Kã

Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
Pohádkový příběh o přátelství a pomoci, ale i lásce
přiveze táborské loutkové Divadlo Dokola, které
baví nejen dětské diváky již od roku 2008. Přijďte
zjistit, jestli princ za pomoci Dlouhého, Širokého
a Bystrozrakého dokáže zachránit zakletou princeznu!
Pohádka na motivy Karla Jaromíra Erbena, kterou snad není potřeba více představovat, vypráví
o smutném princi, jeho tak trochu podivných přátelích, a především o krásné princezně. A taky
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o upovídané kukačce. Ti všichni se společnými silami pokusí vysvobodit princeznu ze zajetí zlého
černokněžníka.

sobota 25. listopadu od 10 hodin
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Listopadová divadelní pﬁedstavení
Gagarin!
Do turnovského divadla se vrací divadelní spolek
Športniki! s inscenací o životě a díle Jurije Alexejeviče Gagarina.
„Časem kdekdo Gagarina překoná. Ale nikdo se
po letu tak neusměje na lidstvo a kosmos jako Jura
Gagarin. A to je velmi důležité, daleko důležitější,
než si dovedeme představit…“
Gagarin, sovětský kosmonaut, první člověk
v kosmu, který obletěl zemi a po návratu se stal
oslavovanou světovou celebritou. Těšte se na loutky, zpěvy, tance a ke slovu přijdou i filmové týdeníky.

nedûle 26. listopadu od 19.30 hodin
Gagarin!
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã /
na místû 160 Kã

Jak se Husákovi zdálo,
Ïe je Vûra âáslavská
Komediograf Brno v čele s Tomášem Matonohou
přivezou výtečnou komedii, která je originálním
zpracováním naší nedávné minulosti.
Komunista versus gymnastka. Luboš Balák svou
poslední hrou zdařile pokračuje ve své tvorbě, která navazuje na to nejlepší, co do českého divadla
vnesla vlna černé grotesky, jejímiž představiteli
byli v 60. letech především Václav Havel v Divadle
Na zábradlí či Ladislav Smoček v Činoherním
klubu.

stﬁeda 29. listopadu od 19.30 hodin
Jak se Husákovi zdálo,
Ïe je Vûra âáslavská
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 340 Kã / na místû 380 Kã

Proã muÏi
neposlouchají a Ïeny
neumí ãíst v mapách
Amatérský soubor Sokol Bozkov vás zve na komedii, která vám pomůže k tomu, abyste vedli šťastnější, zdravější a harmoničtější život.
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní
době odvážné tvrzení? Ti, kteří se této myšlence
vzpírají, tak často činí s nejlepšími úmysly, neboť
chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují
ovšem pojmy rovnost a stejnost.

ãtvrtek 30. listopadu od 19.30 hodin
Proã muÏi neposlouchají
a Ïeny neumí ãíst v mapách
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 120 Kã

Jiﬁí Such˘ a Jitka Molavcová!
Jiří Suchý se svou dlouholetou kolegyní Jitkou
Molavcovou vás v doprovodu orchestru divadla
Semafor pozvou do zlaté éry Semaforu.
Během večera zazní všechny známé písničky jako
například Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa zelená, Marnivá sestřenice a další.
Zkrátka písně dobře známé snad všem generacím.
Neocenit nelze ani nepřehlédnutelný komický talent těchto osobností české kulturní scény.
Divadlo Semafor založili Jiří Suchý a Jiří Šlitr již
roku 1959. Okamžitě začala tzv. zlatá éra Semaforu, první desetiletí napěchované desítkami hitů,
denně vyprodaným hledištěm, mnoha filmy, televizními vystoupeními, rozhlasovými pořady i zahraničními zájezdy. Jeho současná největší dvojice

výtvarník, divadelní režisér a sběratel. Svou první
dlouhohrající desku vydal roku 1964 u Supraphonu. Pro jeho texty je charakteristická hravost, vtip,
nápaditá práce s jazykem, užívá netradiční rýmování a slovní hříčky.
Jitka Molavcová nastoupila do Divadla Semafor
roku 1970. V témže roce vyhrála také celostátní
pěveckou soutěž Talent a v Semaforu se záhy stala
vedle Jiřího Suchého jeho hlavní tváří.

Suchý – Molavcová se ráda vrací k autorské dílně
Suchého a Šlitra, ale nejen k ní.
Jiří Suchý je známý český divadelník, hudebník,
textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik,

úter˘ 28. listopadu od 19 hodin
Jiﬁí Such˘ a Jitka Molavcová
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné dle místa sezení 350 Kã / 300 Kã / 250 Kã
listopad 2017
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hudební pozvánky

Punk kapely Znouzectnost zazní na Stﬁelnici
„Jedenatřicet let v životě člověka není zrovna málo. A v životě kapely už vůbec ne. Na alternativní,
nebo spíše okrajové a klubové scéně tohle číslo přežije málokterá, pokud nemá alespoň trochu dar
určité výjimečnosti.“
Znouzecnost je svérázný mix punku, undergroundu, folku, šansonu i lehce archetypálního primitivismu, vycházející především z tradičního tříakordového písničkářství. Vznikla v roce 1986 v Plzni,
inspirována jednoduchostí punkové a nové vlny,
zprostředkované tehdejším německým televizním

a rádiovým vysíláním, dovolující hrát v podstatě
každému, kdo v sobě našel drzost vzít do ruky hudební nástroj, bez ohledu na to, zda uměl či neuměl hrát. Jako předkapela vystoupí psychopunk-popový kvintet Ba naopank.

pátek 3. listopadu od 20 hodin
Znouzectnost
koncert
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 150 Kã / na místû 200 Kã

Galakoncert Poetika
Tradiční recitační soutěž Poetika i letos vyvrcholí
Galakoncertem, v němž se snoubí písně Ostrak Mode
a jedinečná poezie písničkářů Wolf lost in the poem.
Písně Ostrak Mode jsou o vztazích, o živlech a šablonách, které jsme si nechali naprogramovat, ať už svými rodiči, školou nebo ideologií okolí, a které často
žijeme místo životů vlastních. Pro písničkáře s pseudonymem Wolf lost in the poem bylo osudové setkání s americkou básnířkou Emily Dickinson. Katarze
z četby i zaujetí osudy ženských básnířek vedly k de-

sítce vlastních písní věnovaných právě těmto ženám.
Dalším programem bude autorské čtení Evy Turnové „Procházka Turnovým hájem“, která je mimo jiné
baskytaristkou kapely Plastic People of the Universe.

ãtvrtek 9. listopadu od 18 hodin
Galakoncert Poetika
koncert
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 80 Kã / na místû 120 Kã

Vzpomínkov˘ koncert Tvoje hvûzda na nebi
Společný koncert turnovského písničkáře a básníka
Mr Fraše a znovuobnovené, původně turnovské rockové formace Hitmakers, je věnován Kláře Šafrové.
Na programu budou písně z nově připravovaného
alba z autorské dílny básníkovy a také výběr známých i méně známých skladeb Hitmakers, jejichž
počátek se datuje do roku 1996. Po pauze se na
pódia všichni vrátili v loňském roce, a to ve složení Jiří Brodský (kytara, zpěv), Jaromír Bartoš Jr.
(klávesy, zpěv), Radek Nevyhoštěný (bicí) a Milan
10 |
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Lamač (baskytara). Večer bude pojatý jako vzpomínka na vzácnou osobu Kláru Šafrovou a výtěžek z dobrovolného vstupného bude poskytnut
Nadaci na léčbu rakoviny prsu.

pátek 10. listopadu od 20 hodin
Tvoje hvûzda na nebi
vzpomínkov˘ koncert
KC Stﬁelnice
vstupné dobrovolné

hudební pozvánky

Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr oslavuje
PSO slaví v letošním roce 10 let svého působení.
Vznikl v roce 2007 a funguje jako samostatný
spolek, ve kterém hraje přes osmdesát hudebníků
z okruhu zhruba sto kilometrů kolem Semil, kde
spolek sídlí.
PSO navazuje názvem i myšlenkou na Podkrkonošský symfonický orchestr Zdeňka Fibicha, který působil v našem regionu v letech 1954 až 1990.
K obnovení činnosti PSO došlo roku 2007, kdy
přerušil činnost Komorní symfonický orchestr
Krkonošského metra. Převážně se věnuje symfo-

nické hudbě 19. a počátku 20. století, ale i operní
a duchovní tvorbě. Pravidelně spolupracuje s různými uměleckými subjekty z regionu, s nimiž například v roce 2016 provedl Dvořákovo Te Deum.

ãtvrtek 16. listopadu od 19.30 hodin
Podkrkono‰sk˘ symfonick˘
orchestr – Ten of Best
Turnovsk˘ hudební veãer
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

Wohnout Unplugged
Historicky druhá unplugged sezóna oblíbené české
kapely Wohnout zavítá také do Turnova. I zde Wohnouti představí všechny své nejzásadnější hity
v upravených akustických verzích.
„Naše kapela byla skoro dvacet let zapojena do elektrické zásuvky, ale náš basák Zemánek jednou nešikovně vykopl síťovej kabel a my zjistili, že nám to
akusticky docela dobře zní. Takže v rámci šetření
elektrické energie jsme se rozhodli vyrazit na naši
druhou unplugged tour, a tím dopřát zasloužený od-

počinek našim zesilovačům,“ komentuje zrod nápadu zpěvák Honza Homola. Potvrzeným hostem je
například houslista Vojta Lavička.

pátek 17. listopadu od 19.30 hodin
Wohnout Unplugged
koncert
Mûstské divadlo Turnov
vstupné dle místa sezení 280 Kã / 250 Kã

Komorní festival napﬁíã Ïánry pokraãuje
Myšlenkou minifestivalu NAPŘÍČ je spojit zajímavé muzikanty, kteří by se třeba na podiu nikdy
nesetkaly, představit divákům neokoukané, ale
o to zajímavější kapely a písničkáře, a přiblížit jim
trochu jiné hudební žánry, než ty, které jim vnucuje každodenní mainstream.
Tentokrát se můžete těšit na tři hudební bloky.
První zahájí písničkářka se silným hlasem a harmonikou Jana Vébrová, na kterou naváže Pája
Táboříková, která představí ambiciózní projekt

PayaNoia. Dále vystoupí uskupení Něžná noc,
v jejímž čele uvidíte textaře a zpěváka Jana Sahara
Hedla a zpěvačku Blanku Šrůmovou. Celým večerem vás bude provázet Ondřej Halama.

pátek 24. listopadu od 19 hodin
NAP¤Íâ
komorní hudební festival
KC Stﬁelnice
vstupné v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 150 Kã
listopad 2017
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První adventní koncerty se blíÏí
Na prvním adventním koncertě – čistě instrumentálního rázu – 26. listopadu zahrají Jindřich
Macek (loutna) a Jitka Baštová (akordeon).

M. Murto, A. Michna z Otradovic či F. Angelis a L.
Bernáth.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat i na druhý adventní koncert, který se uskuteční v neděli 3. prosince. V kostele sv. Mikuláše vám zazpívá Musica
Fortuna.

Toto netradiční duo vám představí ve své úpravě
(ať už sólově nebo v duu) písně umělců, jako jsou

nedûle 26. listopadu od 15 hodin
Poslán jest od Boha andûl
1. adventní koncert
kostel sv. Franti‰ka z Assisi
vstupné 80 Kã

nedûle 3. prosince od 15 hodin
Musica Fortuna
2. adventní koncert
kostel sv. Mikulá‰e
vstupné 80 Kã

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:
pátek 3. listopadu 2017 – Znouzectnost
(koncert) 150,–
úter˘ 7. listopadu 2017 – Namibie
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 9. listopadu 2017 – Poetika Galakoncert
(koncert) 80,–
pátek 10. listopadu 2017 – Tvoje hvězda na nebi
(koncert)

Don Carlos

sobota 11. listopadu 2017 – Don Carlos
(Opera v kině) 270,–
nedûle 12. listopadu 2017 – Z muzikálu do muzikálu II
(volné divadelní představení) 120,–
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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 17. listopadu 2017 – Wohnout (koncert)
dle místa sezení 280 Kč / 250 Kč
pondûlí 20. listopadu – Ovčáček miláček (přímý přenos
divadla) 250 Kč / 200 Kč studenti a senioři
ãtvrtek 23. listopadu 2017 – Libuše Švormová (Pohovka)
200,– / seniorské vstupné na OSV 140,–
pátek 24. listopadu 2017 – Festival Napříč (koncert)
100,–
sobota 25. listopadu 2017 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–
nedûle 26. listopadu 2017 – Jitka Baštová a Jindřich
Macek (1. adventní koncert) 60,–
nedûle 26. listopadu 2017 – Gagarin! (volné divadelní
představení) 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,–
nedûle 3. prosince 2017 – Musica Fortuna
(2. adventní koncert) 60,–
pondûlí 4. prosince 2017 – Čochtan vypravuje
(volné divadelní představení) 390,–
úter˘ 5. prosince 2017 – Louskáček (balet, přímý přenos)
250,– / 200,– abonentní řada Opery v kině
stﬁeda 6. prosince 2017 – Itálie, jak ji neznáte
(Cestovatelský klub) 90,–
pátek 15. prosince 2017 – Návštěvy u pana Greena
(abonentní divadelní představení) 380,–
pondûlí 22. ledna 2018 – Commedia Finita
(volné divadelní předstvení) 320,–
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

Poznejte s námi Namibii, Ugandu a Island
První zastávkou listopadového Cestovatelského
klubu bude Namibie, kam zavítáme s cestovateli
Kateřinou a Milošem Motani, kteří se do záhadného kouta světa vrátili po patnácti letech. K vidění budou ty nejzajímavější pouštní rostliny a zvířata.

úter˘ 7. listopadu od 18 hodin
Namibie
Cestovatelsk˘ klub
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
vstupné 90 Kã

Druhou zastávkou bude Uganda, kterou nám v jiném světle představí Saša Ryvolová. Nenechte si
ujít dobrodružství ze země, kterou kdysi Winston
Churchil nazval „Perlou Afriky“. Setkáme se
s hrochy, uvidíme ptačí ráj a podnikneme výpravu
za horskými gorilami.

stﬁeda 15. listopadu od 18 hodin
Uganda – trochu jiná Afrika
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Poslední listopadová cesta povede na ostrov na pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu.
Přednášku o jednom z nejkrásnějších ostrovů světa
si připravila Pavla Bičíková, s kterou prostřednictvím
fotografií budeme putovat kolem činných sopek,
ledovců, vodopádů a gejzírů až duhovým horám.

stﬁeda 29. listopadu od 18 hodin
Island – zemû ohnû a ledu
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
vstupné 90 Kã

Kino Sféra v listopadu
Sezóna oper v kinû:
Don Carlos
Sezóna oper pokračuje titulem Don Carlos skladatele Giuseppe Verdiho, který láká, nejen svou
podstatou, ale i obsazením. V hlavích rolích se
představí nejznámější německý tenorista Jonas
Kaufmann nebo lotyšská mezzosopranistka Elīna
Garanča. Dílo italského mistra psané ve francouzštině, které líčí atmosféru války se Španělskem, se
své operní premiéry dočkalo v březnu roku 1867

sobota 11. listopadu od 17 hodin
Giuseppe Verdi – Don Carlos
záznam opery
kino Sféra
vstupné 270 Kã

v Paříži a právě z pařížského domu Opéra Bastille
pochází tento více než čtyřhodinový záznam.

Ovãáãek miláãek
Městské divadlo Zlín přichází s pokračováním nekorektního kabaretu na téma české politické scény. Po úspěšné inscenaci Ovčáček čtveráček přicházejí zlínští divadelníci s pokračováním, ve kterém se objeví nové postavy včetně Andreje Babiše.
Děj je tentokrát umístěn do blízké budoucnosti

pondûlí 20. listopadu od 19 hodin
Ovãáãek miláãek
pﬁím˘ pﬁenos
kino Sféra
vstupné 250 Kã / 200 Kã studenti a senioﬁi

a sice do vrcholící prezidentské kampaně v roce
2018. Ovčáčka čtveráčka díky moderním technologiím v přímém přenosu vidělo v kinech více než
17 000 lidí a zájem o přenos Ovčáčka miláčka potvrdilo hned na počátku přes 60 kin v celé České
republice.

Filmov˘ klub promítne
nejslavnûj‰í sci-fi filmy
Říjnová projekce českého Barona Prášila či snímku Brazil zahájila krátkou sérii věnovanou nejslavnějším sci-fi filmům napříč historií. V úterý
21. listopadu budeme promítat legendární Matrix
a 12. prosince dojde řada na původní Planetu
opic. Oba filmy mají standardní vstupné 100 Kč,
pro studenty a členy Filmového klubu samozřejmě platí snížená cena 80 Kč.
listopad 2017
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KCT informuje / ohlasy

Ondﬁej Nezbeda zdaleka nejen o umírání
Ondřej Nezbeda je původní profesí učitel biologie
a tělesné výchovy a pracoval také jako meteorologický pozorovatel na observatoři na Milešovce
v Českém středohoří.

a umírající v jejich přirozeném prostředí. I na základě tamních zkušeností vznikla kniha Průvodce
smrtelníka: prakticky o posledních věcech člověka, která v letošním roce získala cenu Magnesia
Litera v kategorii Objev roku.

Aktuálně pracuje mimo jiné jako dramaturg kulturního pořadu České televize Kultura+, ale nejznámější je především jako novinář píšící pro
Respekt. Po mnoha letech práce pro tento renomovaný týdeník se však rozhodl pro radikální profesní změnu a rok pracoval v domácím hospicu
Cesta domů, pečujícím o nevyléčitelně nemocné

stﬁeda 22. listopadu od 19 hodin
Ondﬁej Nezbeda
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Státní zámek Sychrov
Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové, jejíž kolekce se rozrostla natolik, že kromě své stálé expozice ve
Smržovce mohla pro letošní rok připravit výstavu
v jednom ze zámeckých pokojů.

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 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Kulturní akce:
17.–19. listopadu, vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
O Arvenské princeznû
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi. Vstupné dospělí 150 Kč, děti od 3 let
110 Kč, děti do tří let 20 Kč. Předprodej vstupenek
na www.evstupenka.cz.

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu, novogotiky.

Vzdûlávací
centrum Turnov

T-Centrum
Stále nabízíme volná místa v programech pro nadané děti:

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

Bonjour la France – francouzština zábavně
(každý čtvrtek 14.30–15.30)

Kurzy pro veřejnost

Programování je hra 2
(1x měsíčně v sobotu 9.00–10.30)

Genealogie pro zaãáteãníky
Základy práce na PC
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Matematika s Klokanem
(1x měsíčně ve čtvrtek 15.00–16.30)

Akreditované kurzy pro
pracovníky v sociální oblasti
Psychologické aspekty sociální práce (8. 11. 2017,
11.00–17.00)
Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka v soc. sl. (21. 11. 2017, 9.00–15.30)
Emoční inteligence v pečovatelství (13. 12. 2017,
11.00–17.00)
Akreditované semináﬁe
pro pedagogy M·
Rozvoj matematické pregramotnosti (6. a 20.
11. 2017)

ohlasy

Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz, tel.: 481 322 106
24. ﬁíjna–3. prosince, Klenotnice
Nejvût‰í ãeské drahokamy:
Akvizice století
Sbírku broušených kamenů v hodnotě více než jeden milion korun se nám podařilo zakoupit od
soukromého sběratele díky financím získaným od
Libereckého kraje a od Ministerstva kultury.
Sbírka se stala největší zakoupenou akvizicí v celé
historii turnovského muzea. Jedinečnost sbírky,
která obsahuje celkem 226 kusů, spočívá ve vzácnosti výskytu takto velkých kamenů v drahokamo-

vé kvalitě na území České republiky. Návštěvníci
mají jedinečnou šanci spatřit část této unikátní
sbírky. Poté bude uschována zpět do depozitárního trezoru.
9. listopadu 2017–21. ledna 2018, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Loutky ze staré pÛdy: Rodinná
loutková divadla ze sbírky Marie
a Pavla Jiráskov˘ch
Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 9. listopadu
v 17 hodin.
K vánočním svátkům patřily dříve neodmyslitelně loutky a loutková divadla. Jednoduché scény
doplněné postavami Kašpárka, Čerta či Princezny
s Rytířem se rozehrávaly a naplňovaly sváteční
podvečery vánočních dnů v mnoha rodinách.
23. listopadu 2017 – 14. ledna 2018, V˘stavní sál
reGenerace 3
Zahájení výstavy ve čtvrtek 23. listopadu v 17.00
hodin.
Na počátku cyklu výstav reGenerace, bylo zjištění, že v posledních desetiletích jsme věnovali výrazně více pozornosti mezinárodní šperkařské
scéně a historickému šperku než současné autorské tvorbě zdejších zlatníků a šperkařů. Grafická

TOPTEC
Sobotecká 1660, Turnov, www.toptec.eu, tel.: 487 953 915
Optika pro v˘zkum vesmíru se
vyvíjí v Turnovû
Již více než 50 let působí v Turnově pod záštitou
Akademie Věd vědecká skupina, která pokračuje
v tradici výzkumu a vývoje optiky na Turnovsku.
V roce 2010 vybudované Výzkumné centrum
speciální optiky a optoelektronických systémů se
zabývá návrhy a vývojem pokročilých optických
a jemnomechanických systémů a také výzkumem
a vývojem technologií pro výrobu speciální a ultrapřesné optiky. V současnosti je jediným vědeckým pracovištěm s tímto zaměřením v České re-

publice. Posledních několik let se tým TOPTEC
podílí na vývoji a realizaci družicových i pozemních přístrojů pro výzkum kosmu.
Centrum velmi úzce spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí zejména v Libereckém kraji.
Jeho tým pořádá vzdělávací kurzy, přednáší na
Technické univerzitě v Liberci, vede diplomové
práce a umožňuje studentům odborné stáže.
O druhém listopadovém víkendu pořádá turnovské oddělení Ústavu fyziky plazmatu Dny
otevřených dveří. Přijďte se podívat do laboratoří
vybavených nejmodernějšími technologiemi, kde
je vyvíjena i špičková optika pro výzkum vesmíru.
Den otevřených dveří Centra TOPTEC pro
veřejnost: sobota 11. listopadu od 10 do 15 hodin (prohlídky začínají vždy v celou hodinu).

podoba názvu výstavy napovídá, že dalším naším
cílem bylo umožnit setkání generací.
21. záﬁí–19. listopadu, V˘stavní sál muzea
MAKARSKÁ 57
Ve skupině výtvarných umělců, jež vystavovala
pod hlavičkou Makarská 57, se sdružili absolventi
pražské akademie a VŠUP Josef Jíra, Ladislav
a Valerian Karouškové, Jiří Rada, Jaroslav Šerých,
Jiří Novák a Mojmír Preclík.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: dennû kromû
pondûlí, listopad 9.00–16.00 hod.
AKCE
1. listopadu od 17 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Smrt a pohﬁební zvyklosti
ve stﬁedovûku a novovûku
Přednáškové posezení na „dušičkové“ téma z oblasti dějin. Povíme si, jaké zvyklosti doprovázely
úmrtí osob širokých společenských vrstev od panovníka po sedláka v dobách poněkud vzdálenějších.

DlaskÛv statek v Dolánkách
je v listopadu uzavﬁen. Otevﬁeme opût 2. prosince.

Den otevřených dveří pro školy: pátek 10. listopadu, v případě zájmu, kontaktujte Ing. Janu
Kovačičinovou (tel. 487 953 915, kovacicinova@ipp.cas.cz)
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Îlutá ponorka Turnov
Husova 77, Turnov, tel. 722 642 287, www.zlutaponorka.turnov.cz
sobota 4. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde nově v areálu letního kina pod
plátnem a zakončen bude na stejném místě. Na
místě budou pro zahřátí nabízeny teplé nápoje

a také lampiony těm, kteří je nesehnali. Těšíme se
na vás.
úter˘ 28. listopadu od 16 do 21 hodin
Podveãer s deskov˘mi hrami
Volné hraní zajímavých deskových her pro zájemce od 6 do 90 let. K dispozici arzenál 40 akčních
her, postřehovek i pártyovek. Vstupné dobrovolné. Vezměte kamarády a přijďte do Ponorky!
Kajuta ã. 25 ve druhém patﬁe Îluté ponorky
ãtvrtek 30. listopadu od 18 do 22 hodin
Adventní vûncování
Přijďte si s námi vytvořit adventní věnec nebo
aranžmá dle svého přání. Na věnec se svícemi je
nutné si přinést korpus na věnec, svíce a případně
stuhy, abyste si mohli vyladit aranžmá do svých
barev.
K dispozici bude větvoví, drátky, tavné pistole
a různé další doplňkové materiály. Kapacita je

Mûstská knihovna
Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz,
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov
19. roãník festivalu Den poezie
Téma letošního 19. ročníku festivalu Den poezie –
Labyrint světa – bylo inspirováno prací význačného
českého myslitele, učitele a humanisty Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplyne
425 let.
úter˘ 7. listopadu od 14 hodin a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci,
dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
Pravidelná setkávání nad novými knížkami.
úter˘ 7. listopadu od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Îivot se stromy
Uvedení nové knihy PhDr. Marie Hruškové, Václava Větvičky a dalších autorů.
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stﬁeda 8. a ãtvrtek 9. listopadu od 9 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Recitaãní soutûÏ Poetika
Již 19. ročník recitační soutěže pro milovníky
poezie a krásných textů.
ãtvrtek 9. listopadu od 18 hodin, Mûstské divadlo Turnov
Galaveãer Poetika 2017
Vystoupení nejlepších recitátorů, vítězů soutěže
a dalších hostů.
pondûlí 13. listopadu od 18 hodin, budova Z· v Ale‰ovû ulici
Turnov II.
Historik Josef Pekaﬁ
Přednáška o Prof. PhDr. Josefu Pekařovi. Přednáší historik Mgr. Marek Fapšo.
úter˘ 14. listopadu po cel˘ den, Mûstsk˘ park Turnov
Poezie v ulicích
Prezentace vlastní básnické tvorby studentů
SUPŠ Turnov a ZŠ Skálova.
stﬁeda 15. listopadu od 18 hodin, ãítárna v oddûlení dospûl˘ch
Klub zaãínajících autorÛ

10 osob, rezervace místa nutná na e-mailové adrese
ladicka@email.cz. Cena 150 Kč.
V˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
úter˘ 5. prosince od 16:30 hodin
Mikulá‰ká nadílka v ponorce
Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti
4–8 let. Rezervace místa je nutná, kapacita omezena.
Sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Torpédo Îluté ponorky
je pro vás otevﬁeno
Již 18. září se otevřel náš volnočasový klub pro děti a mládež od 2. třídy do 18 let, a to ZDARMA.
Příjemné prostředí, k dispozici STIGA stolní hokej, Weykick fotbálek, deskové hry, mini ping pong
a další herní prostředky Žluté ponorky. V rámci
klubové činnosti budou probíhat také turnaje ve
stolních hrách nebo drobné výtvarné aktivity.
Otevﬁeno po 13–18 hodin, út, st, ãt 13–17 hodin
pondûlí 20. listopadu od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
úter˘ 21. listopadu od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
stﬁeda 22. listopadu od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 23. listopadu od 14 hodin, klubovna KAS penzion ÎiÏkova
Básník Josef Kainar
Komponovaný pořad k 100. výročí narození básníka J. Kainara.
pondûlí 20. listopadu–pátek 24. listopadu od 8 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Poezie kolem nás aneb hra
na básníky
Literární dílny určené pro základní školy.
úter˘ 28. listopadu od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Podzimní
pohádky
15. listopadu – 31. prosince, Galerie Na Schodech knihovny
Krása stromÛ a podzimu
Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny ZŠ
28. října Turnov.

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

vštěvníků jako v loňském roce. Během uvedených
měsíců obsloužily pracovnice infocentra více než
24 tisíc návštěvníků. Mezi zahraničními návštěvníky převládali tradičně hosté z Nizozemska,
Německa a Polska. Nezanedbatelný byl i počet turistů z Ruska, Izraele a Dánska. Letos k nám zavítali i návštěvníci z Kostariky, Bangladéše, Singapuru, Surinamu, Filipín, Ekvádoru, Taiwanu,
Uzbekistánu a výčet by mohl ještě dlouze pokračovat.

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)
15. ﬁíjna–31. prosince
Znamení zvûrokruhu
Výstava výtvarného kroužku při Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole Turnov.
Žáci a studenti pod vedením Mgr. Evy Jiřičkové
objevovali kouzlo barev, zkoušeli perokresbou zachytit tvary přírodnin a také kreslili vlastní portréty. Na konci roku bude vydán tématický kalendář
na další kalendářní rok 2018 „Znamení zvěrokruhu“, kde jsou ukázky tvorby dětí a studentů.
Výtvarný kroužek mohl vzniknout díky sponzorskému daru 10 000 Kč od dárce RNDr. Josefa
Uchytila, DiS, z PARTNERS MARKET TURNOV. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 15.
listopadu od 16 hodin. Paní učitelka Eva Matylda
Jiřičková pronese úvodní slovo a pak za doprovodu pana Josefa Uchytila hrajícího na klavír zazpívá několik jazzových songů.

Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
Telefon: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků, 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 0,7g. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu
pro zpěváky Český slavík.

PrestiÏní ocenûní pro turnovské
infocentrum
V anketě „Informační centrum roku 2017“ získalo Regionální turistické informační centrum
Turnov prestižní ocenění. Dosáhlo prvního místa
v Libereckém kraji a druhého místa dle získaných
hlasů v rámci České republiky. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 5. října v rámci galavečera
při Členském fóru ATIC ČR ve Vrchlabí.
Jaká byla sezóna v informaãním
centru?
V hlavní turistické sezóně (červen – září) na informační centrum zavítal přibližně stejný počet ná-

Turnovské léto 2017
Druhý ročník cyklu akcí Turnovské léto se setkal
s kladným ohlasem. Mezi nejoblíbenější akce patřila „Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem“, „Loutkáři dětem na Dlaskově statku“,
„Den s mineralogem“ a „Večery s hudbou nebo divadlem“. Největší nárůst návštěvníků zaznamenaly již tradiční prohlídky hradu Valdštejn s loupeživým rytířem a prohlídky turnovských kostelů,
kterých se mohli návštěvníci zúčastnit v pondělí
a nově také ve středu. Úplnou novinkou byla komentovaná prohlídka města Turnova „Za kamenem a šperkem“ a večerní koupání v Maškově zahradě. Celkem se Turnovského léta zúčastnilo
přes 10 500 návštěvníků, kteří si vybírali ze dvou
desítek prázdninových nabídek.
Výstava
ﬁíjen–prosinec
Odkaz Dalibora Matou‰e
Dalibor Matouš vystudoval v letech 1945–1950
malířství na UMPRUM v ateliérech Františka
Tichého a Emila Filly. Po dokončení studia zůstal
pevně odhodlán tvořit formou kubismu. Tento
směr dále rozvíjel po celou dobu trvání své umělecké dráhy. I přes hluboký obdiv k pracím Picassa
a Filly se Dalibor Matouš vydal vlastní cestou.
Souběžně s vlastní tvorbou vyučuje dějiny umění
na SUPŠ Turnov a výtvarnou výchovu na gymnáziu. V umělcově tvorbě dominují náměty skal,
stromů, antických bájí a alegorií odrážejících mezilidské vztahy a společnost.
listopad 2017
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Centrum pro
rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz,
naruc.turnov@seznam.cz
pondûlí 6. listopadu od 10 hodin
Jak na rodinné finance
Jak efektivně spravovat rodinné finance? Beseda s finanční poradkyní
Z. Hyblerovou.
stﬁeda 8. listopadu
Martinská svût˘lka
Tradiční akce pro rodiče s dětmi.
16.00 – dílnička v Náruči s možností vyrobit si vlastní lampiónek
16.45 – sraz účastníků průvodu
u Náruče
17.00 – odchod průvodu po stopách
Sv. Martina
ãtvrtek 9. listopadu od 13 do 15 hodin
Mít domov a rodinu –
„samozﬁejmost nebo
vzácnost“
Nezávazné informační setkání pro
zájemce o pěstounskou péči.

ZAzemí z. s.
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz, www.facebook.com/zazemi.turnov
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. Vstupné je zdarma.
20. listopadu
10 miliard – co máte
na talíﬁi?
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této
planetě? Nestojí svět na rozhraní
potravinové katastrofy? Režisér
Valentin Thurn analyticky rozebírá
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pátek 10. listopadu od 10 hodin
Jistoty ve v˘chovû
Množství informací o výchově nevede vždy k jistotě. Beseda s pedagožkou H. Hajnovou. Cena 30 Kč.
pátek 10. listopadu od 10 – 15 hodin
Vánoãní rodinné focení
Pouze na objednání na e-mailu nebo
na tel: 775 964 312.
stﬁeda 15. listopadu od 10 hodin
Zdravé obouvání
Anatomie, fyziologie a funkce nohy.
Kdy poprvé obout botky? Nejčastější otázky a problémy při výběru
bot. Beseda s fyzioterapeutkou Mgr.
E. Špetlíkovou
ãtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí
s autismem/ADHD
Co přináší život s dětmi s autismem/ADHD, výměna zkušeností,
vzájemná podpora.
ãtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Setkání celiakÛ
jednotlivé přístupy zemědělství, od
mechanizovaného průmyslového
způsobu přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení.
6. listopadu od 18 hodin
Pavla Biãíková:Horní
Dolpo – utajená tváﬁ
Himálaje
Cestopisná přednáška s večeří
Diashow o jednom z posledních
míst na naší planetě, kde ještě můžete poznat skutečný život vysokohorských kmenů nedotčených civilizací.
V případě zájmu je dobré si místo zarezervovat prostřednictvím našeho emailu nebo přes FB stránku. Součástí přednášky je tématická večeře
v ceně vstupného. Vstupné 150 Kč.

úter˘ 21. listopadu od 18 hodin
V˘chova vícerãat
Beseda o životě s dvoj- a vícerčaty se
speciální pedagožkou a maminkou
dvojčat Mgr. M. Melíškovou. Cena
30 Kč. Nutné přihlášení na e-mailu.
stﬁeda 22. listopadu od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava
k porodu, laktaãní
poradna, raná péãe
Odborná poradna s Mgr. M. Peukerovou. Objednání na tel. 777 419
499 nebo v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 22. listopadu od 10 hodin
Dvouleté dûti a mateﬁské
‰koly v Turnovû
Od roku 2020 budou mít dle zákona
právo na školku rodiče všech dvouletých dětí. Jak se na tuto skutečnost připravují školky v Turnově? Beseda
s místostarostkou Mgr. P. Houškovou.

stﬁeda 22. listopadu od 19.30 hodin
V Ïenském kruhu
Tematický večer pro ženy s Mgr.
Martinou Peukerovou. Přihlášení na
naruc.turnov@seznam.cz.
úter˘ 28. listopadu od 17 hodin
Jak budovat
rodiãovskou autoritu
Jak se stát opravdovou neformální
autoritou a užívat si všech jejích pozitivních efektů? Přednáška Z. Oklešťka, lektora rodičovské komunikace.
Cena 100 Kč, druhý rodič zdarma.
Kapacita omezena nutnost předem se
hlásit na info@zdenekoklestek.cz.
stﬁeda 29. listopadu od 10 hodin
Zdravé cukroví
Upečte letos bez hory bílé hladké
mouky a cukru. Beseda s výživou poradkyní P. Kalouskovou, DiS.
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Tělocvičná jednota Sokol Turnov
Hledá na metodické vedení cvičitelů, zajištění hodin
cvičení, zejména gymnastiky pro dívky, koordinaci akcí
sokolského roku 2018 vč. sletu, zajištění PR, zajištění
nutné administrativy s prací spojené

CVIČITELE/KU, METODIKA/ČKU A KOORDINÁTORA/KU
Nabízíme:

▼▼▼

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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• částečný nebo plný úvazek
• flexibilní pracovní dobu
• možnost částečné práce z domova
• základní finanční ohodnocení 20 tis./měs.
• stravenky
• možnost dlouhodobého zaměstnání v případě spokojenosti obou stran

Požadujeme:
• vzdělání sportovního zaměření (trenér, cvičitel, sportovní manager,
pedagog tělesné výchovy...)
• organizační schopnosti
• flexibilita a samostatnost
• schopnost zastat základní administrativní práce – nástup podzim 2017

Kontakt:
Zájemci volejte na číslo 606 605 256 – Tereza Linhartová – jednatelka

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

Niva Jizery pﬁilákala do
Turnova mladé architekty
Niva Jizery se stala předmětem zájmu letní školy architektury Technické univerzity v Liberci,
která proběhla na konci září v Turnově. Výsledky studentských prací mají za cíl zahájit
debatu o budoucí možné podobě okolí řeky Jizery.
Město Turnov s jeho vedením průběžnou kontrolou koaličního prohlášení a prohlášení ostatních
stran a uskupení zastupitelstva města dospělo
k bodu budoucího rozvoje využití nivy Jizery.
V souladu s dlouhodobým záměrem na rekreační
využití oblasti Jizery v úseky Na Lukách až Do-

lánky u Turnova byl vypracován materiál, který
byl předložen radě města v červenci 2016 a následně v únoru 2017 zastupitelstvu města. Radní
a zastupitelé se shodli využít potenciálu studentů
a navázat spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci, která odstartuje debatu nejen mezi za-

stupiteli, ale hlavně mezi širokou veřejností. Spolupráce s libereckou univerzitou byla zahájena letní školou architektury s hlavním tématem Město
a řeka. Letní workshop se nakonec uskutečnil
v druhé polovině září tohoto roku. Účastnilo se ho
dvanáct studentů z různých zemí, například
z Itálie, Indie, Německa, Maďarska, ale také studenti z České republiky. Konečné práce byly prezentovány v sobotu 30. září v Liberci a následně
v neděli 1. října ve sportbaru Zimního stadionu
Ludvíka Koška v Maškově zahradě. Zde se konala
poslední zastávka Dne architektury, během kterého měli zájemci unikátní možnost prohlédnout
prezentace.
Výsledky studentských prací přišly se zajímavými nápady na uchopení celého území. Práce by se
daly shrnout ve třech úrovních. V první úrovni
byly minimální zásahy do samotného prostředí.
Mezi návrhy se objevovaly například přírodní amfiteátry, drobné stavby z proutí nebo dřeva. Řešily
se úpravy na břehu Jizery s pomocí náplavek nebo
pobřežních mol. Druhý stupeň pracoval s optickým řešením osy území, které může být pojato
mosty, lávkami, cestními sítěmi nebo pouze formou úprav mobiliáře se zastávkami a veřejným
osvětlením. V této úrovni se do prostoru dostávaly
také stavby menšího charakteru i s ohledem na aktivní povodňovou zónu. Třetí úroveň prací představovala velké zásahy do prostoru, které se mohou zdát až na hranici naší představivosti. Jedná
se o vize rozvoje Turnova ve vzdálené budoucnosti.
Na základě dlouhodobého rozvoje města vzniklo
ojedinělé dílo obytného mostu, které spojuje oblast od Hrubého Rohozce s části v Žižkově ulici.
„Tato vize mi připomíná obrázky dřívějších archi-

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, Turnovské památky a cestovní ruch, Tomá‰ Hocke, Jana Svobodová, Základní ‰kola Skálova.
listopad 2017

|

| 21

Turnovské radniãní listy
tektů, kteří umisťovali na turnovské náměstí tramvaje a budovy s více jak dvaceti patry.“ uvedl starosta města. Po uskutečněné letní škole architektury by se turnovským prostorem měl zabývat také
zimní semestr, během kterého by se studenti měli
zaměřit na detailní záležitosti území v ateliérech.
„Jsme teprve na začátku celého procesu a může
trvat i dva roky, než se dostaneme k nějakému
konkrétnějšímu projektu. Proto bych byl velice
rád, pokud by se obyvatelé města zamysleli a následně se vyjádřili, jak si celý prostor představují.“
řekl starosta.

Turnovské infocentrum
získalo prestiÏní
ocenûní
V anketě Informační centrum roku 2017 získalo Regionální turistické informační centrum
v Turnově první místo v Libereckém kraji a druhého místa dle získaných hlasů v rámci celé
České republiky.
Vyhlašovatelem prestižní ankety byla Asociace
turistických informačních center ČR a vydavatelství KAM po Česku. Anketa probíhala od 20. 6. do
31. 8. 2017, tedy v hlavní turistické sezóně. V rámci
ankety soutěžilo 422 certifikovaných informačních
center. Anketa do jisté míry odpověděla na vnímání práce informačních center ze strany laické i odborné veřejnosti. Prokázalo se, do jaké míry je to či
ono TIC schopno účinně komunikovat s veřejností prostřednictvím sociálních sítí, městských zpravodajů a v neposlední řadě osobně s návštěvníky.
Potvrdilo se, že dlouhodobá a poctivá mravenčí
práce, často nedoceněná, může být v případě ankety
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Město Turnov má vize zaměřit se na prostor
nivy Jizery, aby naplnil dlouhodobě diskutované
cíle, kterými je například odlehčení prostoru
Dolánek, vytvoření nového společenského a klidového prostoru, ale hlavně zpřístupnění břehů
Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání tohoto
fenoménu návštěvníky a obyvateli města. Další
cíle města naleznete na webových stránkách
www.turnov.cz. Náměty či připomínky mohou
obyvatelé Turnova posílat přímo na e-mailovou
adresu starosty města pro zahájení diskuse pro
budoucí rozvoj.
důležitým ukazatelem obliby u veřejnosti. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo 5. října 2017 v rámci
galavečera při Členském fóru ATIC ČR ve Vrchlabí.
Získaná ocenění jsou nejen oceněním a vizitkou
práce našeho informačního centra, ale i důležitým
ukazatelem jeho činnosti pro zřizovatele naší organizace. Poděkování patří všem, kteří svým hlasem turnovské infocentrum podpořili.
Informační centra jsou vnímána jako pomyslná
výkladní skříň daného místa, oblasti, regionu
i České republiky. Je dobře, že k tomu pozitivnímu
vnímání přispívá i turnovské infocentrum.
Eliška Gruberová, Turnovské památky
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Mûsto Turnov zlevnilo
poji‰tûní svého
majetku do roku 2020
Město Turnov vyjednalo nové pojistné smlouvy,
které zlevnily náklady pojištění majetku i odpovědnosti o 175 tisíc korun ročně.
Stávající pojistné smlouvy Města Turnova platí
do konce roku 2017. Rada města z toho důvodu
na svém jednání 21. září 2017 odsouhlasila uzavření nových smluv, které byly připraveny na základě výběrového řízení.
Nové smlouvy v sobě zahrnují pojištění majetku
města, pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění motorových vozidel. Odbor správy majetku
Městského úřadu Turnov obdržel celkem čtyři nabídky. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla Generali

Pojišťovna a. s., se kterou bylo pojištění sjednáno.
Zároveň s výběrovým řízením na pojištění majetku
mohly pojišťovny podávat své nabídky na úrazové
pojištění zastupitelů města. Tohoto výběrového řízení se účastnily tři subjekty. Nejnižší nabídkovou
cenu podala Slavia pojišťovna a. s.
Nové pojistné smlouvy platí od roku 2018 do roku
2020 a zajistí městu úsporu neuvěřitelných 525 tisíc korun oproti minulým smlouvám. Ročně město
ušetří 175 tisíc korun za úhrady pojistného.

V Turnovû dále klesá
cena za teplo
Od roku 2014 se v Turnově daří držet nízké
ceny tepla a v letošním roce došlo k dalšímu
zlevnění.
Turnovské teplo je jedno z nejlevnějších v Libereckém kraji, ale i v České republice. Díky mimořádně dobrému hospodářskému výsledku společnosti Městská teplárenská s. r. o. se daří dále
snižovat cenu tepelné energie. Po loňském zlevňování přichází další snižování ceny, a to jak pro
uplynulé období, tak i pro období budoucí.
Rada města Turnova v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. na svém zasedání ze dne 6. září odsouhlasila zlevnění ceny
tepla na doporučení dozorčí rady. Cena za tepelnou
energii se tak snížila pro období 9/2016–8/2017
z původní zálohové ceny 512 Kč/GJ o 23 Kč/GJ na
fakturační cenu ve výši 489 Kč/GJ. Rada města
dále schválila zálohovou cenu tepla na topné období 2017/2018 ve stejné výši, tedy 489 Kč/GJ.
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Turnov‰tí hasiãi postupnû vybavují svou jednotku
Sbor hasičů Města Turnova získal další potřebné
vybavení pro svou činnost.

brodící kalhoty, které jsou určené pro práci hasičů
přímo ve vodě. Dále byla zakoupena norná stěna
sloužící k zachycení úniků ropných produktů do
toku řeky Jizery a jejích přítoků.
Letos se také podařila kompletní výměna moderní dýchací techniky, která přispívá k lepší
ochraně zdraví zasahujících hasičů v nepříznivých
podmínkách požáru. Tato investice za více jak půl
milionu korun byla realizována s podporou dotačního titulu Libereckého kraje a s velkým finančním podílem Města Turnova.

Město Turnov pořídilo s přispěním dotačního titulu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ v letošním roce pro jednotku
Hasičů Turnov vybavení v hodnotě zhruba 47 tisíc
korun. Tyto věcné prostředky jsou primárně určeny pro zásahy v souvislosti s následky živelných
pohrom způsobených vodou, na které jsou turnovští hasiči vycvičeni. Vybavení obsahuje vysoké

V Turnovû dojde
k ukonãení poradenské
a informaãní ãinnosti âOI

spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému
urovnání sporu a dohodě stran.
Hana Lustigová, OŽÚ Turnov

Obecní živnostenský úřad informuje o ukončení poradenské a informační činnosti České obchodní inspekce v Turnově.
Vedení České obchodní inspekce, inspektorátu
Ústeckého a Libereckého kraje oznámilo, že
dnem 1. listopadu 2017 končí v Turnově činnost
poradenské a informační činnosti z důvodu jejího
malého využívání ze strany spotřebitelů.
Z důvodu ukončení poradny ČOI uvádíme kontakty:
Česká obchodní inspekce
Náměstí Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1-Staré Město
Po–Čt: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Pátek: 8.00–12.00, 13.00–14.00

Mûsto pronajme
nebytové prostory
v ulici 5. kvûtna

Tel. 475 209 493 – určeno pro poradenskou
službu spotřebitelům; na telefonické podněty
a dotazy spotřebitelů odpovídá zaměstnanec
v sídle Inspektorátu v Ústí nad Labem
e-mail: ul_coi@coi.cz www.coi.cz – na této adrese najdete veškeré informace a rady týkající se
problémů spotřebitelů.
Mimosoudní řešení sporů (ADR)
Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem
zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů, tzv. ADR. Cílem mimosoudních řešení

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 nebo kanceláře. Vyhlášená cena za pronájem je 2200 Kč/m2/rok bez DPH.
Energie a služby nejsou 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 do 31. března 2019.
Informace o rozměrech stavu nebytového prostoru naleznete na webových stránkách Turnova
nebo přímo v kanceláři č. 315 odboru správy majetku Městského úřadu Turnov. Kontaktní osobou
je Vladimíra Vávrová, tel.: 481 366 315 nebo email: v.vavrova@mu.turnov.cz.

Vyhla‰uje se zámûr
prodeje pozemkÛ
na ·etﬁilovsku
Město Turnov prodá pozemky nacházející se
v okolí bývalé restaurace Šetřilovsko.
Záměr prodeje schválila Rada města Turnova
a jedná se o pozemky v celkové výměře cca 1 400 m2.
Část pozemku s výměrou necelých 700 m2 je navržen ke změněn v územním plánu, kde se bude měnit funkční využití ze zeleně na dopravní případně
komerční plochy.
Podrobnější informace pozemcích včetně přesných výměr, umístění a ceny jsou dostupné na webových stránkách města Turnova. Zájemci o další
informace o pozemcích a o koupi se mohou hlásit
na odbor správy majetku, Bc. Olga Bažantová, tel.:
481 366 317, e-mail: o.bazantova @mu.turnov.cz.
listopad 2017
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Druh˘ roãník Dne zdraví patﬁil stravování
Město Turnov pod záštitou Libereckého kraje
a místostarostky Petry Houškové připravilo pro širokou veřejnost druhý ročník Dne zdraví v Turnově, který se zaměřil na zdravé stravování.
Po prvním úspěšném ročníku, který se zaměřil na
téma zdravého stárnutí populace, se Město
Turnov soustředilo na problematiku zdravého
stravování. Program probíhal po celý den na různých místech v Turnově a byl určen široké veřejnosti. Téma zdravého stravování je velice široké,
a proto byl program přizpůsoben potřebám jednotlivých cílových skupin. Den zdraví se v Turnově
uskutečnil v úterý 10. října 2017 a veškeré aktivity
proběhly pro zájemce zcela bezplatně.
Pro nejmenší děti a jejich rodiny byla připravena beseda s nutriční specialistkou Pavlou Kalousovou v prostorách Centra pro rodinu Náruč. Zde
se maminky se svými dětmi dozvěděly o důležitosti stravovacích návyků. Ústředním tématem besedy byly snídaně a svačiny, které nastartují den
a pomohou dětem zdravě růst. V průběhu besedy
se řešily individuální dotazy a příklady, protože
každá rodina a dítě má své specifické potřeby.
Školním dětem a mládeži bylo věnované také
dopoledne na Základní škole Skálova. Všichni žáci druhého stupně se postupně vystřídali ve cvičné
kuchyňce, kde pro ně byla přichystaná ukázka výroby s ochutnávkou čerstvých pokrmů a nápojů.
Každá třída s případnými zájemci z řad veřejnosti
se vždy rozdělila na tři skupiny. Jedna skupina
ochutnávala připravené smoothie z ovoce a zeleniny bez přidaného cukru. Jeden z nápojů obsahoval například okurku a ananas, jiný byl vyroben
z mrkve a jablek. Druhá skupina procvičila své
chuťové buňku u poznávání čerstvých pomazánek. Poslední skupina byla vždy u kvízu, kolik kostek cukru obsahují různé nápoje. Všichni přítom-

ní měli možnost hlasovat v anketě. Anketní lístek
byl jednoduchý a nabízel možnost přidání nápoje
nebo pomazánky do nabídky školní jídelny a žáci
si mohli vybrat z připravených ukázek.
Program ve Skálově ulici navštívili také zástupci Libereckého kraje, kteří propůjčili akci svou záštitu. Mezi žáky tak zavítal náměstek hejtmana
pro zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka nebo
členka rady kraje z rezortu hospodářského a regionální rozvoje Ing. Radka Loučková Kotasová.
Společně s nimi přijela do Turnova také koordinátorka neziskového sektoru Krajského úřadu Libereckého kraje Ivana Hujerová a Ing. Nela Švitorková z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
V odpoledních hodinách proběhl také program
přizpůsobený potřebám seniorů. Přednášku na téma zdravý životní styl uspořádal odbor sociálních
věcí a proběhla v prostorách Obchodní akademie,
Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici. Přednášejícím se stal MUDr. Jiří
Tomášek, který přítomným posluchačům vysvětloval, jakým způsobem strava ovlivňuje kvalitu života a jak žít vyrovnaným způsobem. V cvičné
kuchyni Základní školy Skálova se v dalším odpo-

ledním programu sešla mládež, rodiče s dětmi
k praktickému workshopu. Organizace se chopila
sama mládež s pomocí Informačního centra mládeže Turnov. K dispozici byly ingredience i recepty na tradiční i méně tradiční zdravé pokrmy.
Všechny kuchařské výsledky si v rámci názvu akce
všichni sami uvařili a následně snědli. Zajímavým
zjištěním bylo pro některé přítomné, že studený
pokrm hummus je velice chutnou pochoutkou,
která je navíc skvělým zdrojem železa či vitamínů
řady B.
Po celý den byl také k dispozici program u partnerů Dne zdraví, kteří si pro návštěvníky připravili různé aktivity počínaje ochutnávkami až po různé služby. Ochutnat jste mohli například kváskový nebo žitný chléb v Pekárně U Tvarůžků, kde po
celý den probíhala také konzultace a poradenství
v oblasti zdravého pečiva. V Nádražní ulici byly
v prodejně Zdravé výživy Mája připraveny ochutnávky různého zdravého pečiva od vánočního
cukroví bez lepku, bez mléka a bez cukru až po
buchty nebuchty. Prodejna Mája nabízí různé druhy potravin pro skupiny osob se specifickými potřebami, o kterých se mohli zájemci informovat.
Informační a poradenské služby nabízely lékárny
v Turnově, které se ke Dni zdraví také zapojily.
Lékárna U Terminálu a v Hluboké ulici nabízely
informace především o prevenci, představovaly
zdravotnické potřeby a zájemců změřily tlak.
V průběhu celého dne probíhalo anketní šetření, které si pro děti, mládež a širokou veřejnost
připravili členové Parlamentu mládeže Města
Turnova. Cílem bylo zjištění podpory zavedení
pestřejšího jídelníčku ve školních zařízeních.
Výsledky šetření budou předmětem dalšího zasedání celoměstského mládežnického parlamentu.
Velice děkujeme všem účastníkům i partnerům
druhého ročníku akce Dne zdraví v Turnově.

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
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Zdravé mûsto Turnov

¤íjnové setkání starosty probûhlo v Nudvojovicích
Ve středu 4. října 2017 pokračovalo pravidelné
setkávání starosty s obyvateli města Turnova. Říjnové setkání patřilo lokalitě Nudvojovice.
Po loňské premiéře zavítal starosta na druhé setkání do občerstvení fotbalového hřiště v Koškově
ulici. Setkání se účastnila desítka obyvatel, která
starostu nijak nešetřila a zahájila setkání rovnou
diskusí témat, které je nejvíce trápí. Hned v úvodu
se řešily možnosti propagace setkání, kde vzešel
požadavek na přidání oficiální plakátovací plochy
pro lokalitu Nudvojovice. Obyvatelé by si také
přáli být informování o setkání veřejným rozhlasem. Používání rozhlasu pro informativní účely
však zrušilo zastupitelstvo města s účinností od
května 2015 z důvodu opakujících se stížností
obyvatel města.
Obyvatelé Nudvojovic se zajímali o současnou
situaci v objektech s nepřetržitým provozem
(Kamax, TR Antoš). Již v loňském roce obyvatelé
proti hluku, dopravě a emisím sepsali petici. Na
jejím základě byly ve společnostech provedeny
prohlídky a krajská hygienická správa uložila provést úpravy technologií vnitřních předpisů. Starosta slíbil, že bude kontaktovat Stavební úřad
Turnov s žádosti o informace k aktuálnímu stavu.

Starosta ukonãí leto‰ní
setkávání projektem
NádraÏní ulice
Starosta města Tomáš Hocke zve občany lokality Turnova II. a Přepeřské na informativní
setkání o připravovaném projektu Nádražní
ulice.
Setkání proběhne ve středu 8. listopadu 2017
od 17.00 hodin v jídelně na prvním stupni základní školy Skálova v Alešově ulici.
Hlavním tématem setkání bude velký projekt
Nádražní ulice. Kromě tohoto tématu můžete se
starostou podiskutovat o dalších problémech, které Vás trápí.

Od loňského setkání se do lokality Nudvojovic
umístily dvě lavičky. Jedna je dle přítomných obyvatel zcela v pořádku, avšak umístění druhé lavičky se příliš nepovedlo a žádají město o nápravu.
Lavičky jsou v současnosti umístěny v parčíku,
který by místní obyvatelé rádi využívali jako místo
setkávání při neformálních událostech, například

Do Turnova pﬁijede
svat˘ Martin
Základní škola Skálova naplánovala na sobotu
11. listopadu 2017 vítání sv. Martina, který
možná přijede na bílém koni.

opékání či společná oslava pálení čarodějnic. Od
parčíku se dostáváme také k probírané tématice
údržby zeleně. Místní obyvatele trápí některé neudržované plochy a žádali město o pomoc při urgencích vlastníka pozemků. Kromě pravidelné
údržby byl pan starosta upozorněn na nebezpečně
se naklánějící strom.
Doprava je stálým tématem všech setkání se
starostou a v Nudvojovicích tomu nebylo jinak.
Kromě oprav konkrétních komunikací se zde řešilo také parkování nejen v blízkosti velkých výrobních závodů, ale také v oblasti u terminálu vlakového nádraží. K dopravní problematice se také
vázaly žádosti na doplnění chybějícího značení či
omezení vjezdu pro kamionovou dopravu. Od
obyvatel vzešel námět na posun přechodu pro
chodce od bývalých uhelných skladů blíže
k Alešově ulici, který by usnadnil pohyb dětí do
školských zařízení. Tento přechod je skvělým příkladem, jak spolupracovat na projektu Nádražní
ulice, který se blíží ke své realizaci.
Ohledně projektu Nádražní ulice bude příští
setkání starosty s obyvateli, které se uskuteční ve
středu 8. listopadu 2017 od 17.00 hodin v prostoru školní jídelny odloučeného pracoviště ZŠ
Skálova v Alešově ulici.
Od ZŠ v Alešově ulici půjde lampionový průvod. Těšit se můžete na program s vystoupením
Flétniček a samotný příjezd sv. Martina.
Akce se uskuteční od 17.00 hodin na školní zahradě v rámci Zdravého města a MA21.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
listopad 2017
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Zastupitelé a radní pﬁevzali priority od obyvatel
Zdravé město Turnov pořádalo pro občany veřejné
diskuzní fórum, které se konalo počtvrté v historii
města. Výsledky celého procesu včetně ověření byly
předloženy radním a zastupitelům v říjnu 2017.
Veřejné fórum se konalo v prostorách auly
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici již na konci května
za účasti šedesátky obyvatel města Turnova.
U šesti tematických stolů společně diskutovali
a sepisovali nápady, co zlepšit nebo na co se ve
městě zaměřit. Od každého stolu byla vybrána
spravedlivým hlasováním vždy dvojice nejpalčivějších témat. Tyto podněty vytvořily 12 základních témat, o kterých hlasovali přítomní obyvatelé
a následně také celé město. Hlasování o nejdůleži-

tějších prioritách města ze strany obyvatel probíhalo elektronickou formou s ověřením hlasů pomocí e-mailových adres. Hlasovat tak mohl každý
občan pouze jednou a celkově bylo přijato 588
hlasů. Bohužel část hlasů nebyla ověřena e-mai-

Kompostárna bude
otevﬁena do konce
listopadu

vecký soubor Karmínek. Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou knihu v Městské knihovně
Antonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

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

Kronika mûsta je
druhá nejlep‰í v kraji

Zveme na tradiãní
rozsvícení vánoãního
stromu
První prosincový víkend je i první adventní nedělí, kdy se tradičně na náměstí Českého ráje
poprvé rozsvítí vánoční strom.
K samotnému okamžiku rozsvícení stromku
patří také tradiční doprovodný program. 3. prosince se můžete těšit od 16.30 hodin na vystoupení dramatického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli
adventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Odpolednem Vás provede Eva Kordová,
ale těšit se můžete i na vystoupení dechového souboru Základní umělecké školy Turnov nebo na pě26 |
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Turnovská městská kronika byla ohodnocena
druhým místem v soutěži O nejlepší kroniku
Libereckého kraje.
Město Turnov se opět zapojilo do soutěže kronik obcí a měst, kterou vyhlašuje Liberecký kraj ve
spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech. Kronika města byla hodnocena v kategorii
obcí nad 2 000 obyvatel a posuzován byl nejen obsah, ale i členění zápisů, stylistická úroveň, grafika, výtvarná stránka nebo přílohy. Porota složená
z historiků, archivářů a kronikářů udělila turnovské kronice druhé místo.
Kronika města Turnova byla v minulosti již několikrát oceněna. V roce 2010 byla shodně ohodnocena na druhém nejlepším místě v kraji a v roce
2013 získala dokonce první místo v této soutěži.
To dokládá dlouhodobě vysokou úroveň turnov-

lovou adresou, a tak platných hlasů bylo 443.
Nejvíce hlasujících bylo pro zastavení projektu výstavby parkoviště ve vnitrobloku nad Havlíčkovým náměstím se 158 hlasy. V pořadí druhou prioritu vidí 149 obyvatel v obnově dětského oddělení
v nemocnici a řešení pohotovostní služby pro pediatrii. Na třetí příčce se umístila podpora inovativních metod výuky na základních školách s podporou 126 hlasů. S výsledky ankety i s podněty
z veřejného fóra se seznámili radní, zastupitelé
a také jednotlivé odbory Městského úřadu. Celý
seznam výsledků naleznete na webových stránkách města v sekci Zdravé město Turnov a místní
Agenda 21 pod záložkou plánování s veřejností.
Děkujeme všem, kteří se do celého procesu zapojili a nebáli se říci svůj názor.

ské kroniky. V současnosti vede kroniku města
Mgr. Alžběta Kulíšková, vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Českého ráje v Turnově
a fotografickou přílohu kroniky zajišťuje Pavel
Charousek.

ãtvrtek 30. listopadu 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
on line pﬁenos na www.turnov.cz

Restaurace bowling
Sedmihorky
Vás zve na

tradiãní zvûﬁinové hody
10.–12. listopadu 2017

Jídla budou pﬁipravována z kance, daÀka a jelena.
otevírací doba kuchynû
pá, so 11–21 hodin
ne
11–18 hodin
Rezervace na tel. 481 389 044,
mobil 739 037 330
www.bowlingsedmihorky.cz
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