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STAR WARS: Druhé Vánoce
pro milovníky
sci-fi

Náv‰tûvy u pana Greena
hereck˘ koncert Stanislava Zindulky a Daniela TÛmy > 9

Bohatá nabídka vánoãních koncertÛ
vystoupí Snap Call i Funk Corporation > 13

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21

Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

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

▼▼▼

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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úvodní slovo
z obsahu
Filip BlaÏek, Michal Slan˘
a Maro‰ Kramár
v komedii V‰e o muÏích > 8
Náv‰tûvy u pana Greena
nenechte si ujít v˘jmeãnû skvûlé pﬁedstavení > 9
Adventní koncerty jsou
v plném proudu
kam vyrazit na ty dal‰í? > 10
M.T.O. Universal Praha

Ma‰karák
Vážení čtenáři,
v předvánočním čase by se asi slušelo napsat
něco o blížících se svátcích klidu a míru a logicky
na to navázat pozvánkami na vánoční akce Kulturního centra. A že jich letos bude! Ale já to neudělám. O tom, co pro vás nejen my v KCT na prosinec chystáme, si ostatně přečtete uvnitř časopisu
nebo třeba na našem webu.
Já letos s dovolením Vánoce přeskočím a zamířím rovnou až někam k Masopustu... Už před
drahnou dobou totiž přišli moji kolegové dramaturgové s nápadem uspořádat maškarní bál pro
dospělé. Zprvu se mi do pořádání takové akce moc
nechtělo, říkal jsem si, že maškarní bál musí doprovázet něco jedinečného, aby lidi už od počátku
nepochybovali o tom, že to bude zábava, legrace
a parádní show. Přijít na to „něco“ netrvalo zas až
tak dlouho, ale teprve teď (zhruba po dvou letech)
jsme se dokázali potkat v termínu. Takže tímto
vám slavnostně a s velikou radostí oznamuji, že
dospělácký maškarní bál na Střelnici bude a že na

něm „k tanci a poslechu“ zahraje zřejmě nejoriginálnější hudební uskupení této země, totiž M.T.O.
Universal Praha! Neznáte? Ale ano, znáte: Tomáš
Hanák, František Skála, Lenka Vychodilová, Aleš
Najbrt, Jiří Fero Burda, Zdeněk Lhotský... Už
víte? M.T.O. Universal Praha tvrdí, že hraje „to
nejlepší z toho nejhoršího posledních čtyřiceti
let“, a je to pravda! Navíc i jejich kostýmy jsou
vždy skvostné, a tudíž do konceptu maškarního
bálu kapela skvěle zapadá nejen svou hudební
produkcí, ale také vizáží. Tak rozhodně neváhejte
a přijďte se sami přesvědčit 10. února!
Před dvěma lety jsem na tomto místě psal o dilematu, které jsme řešili v souvislosti s titulní stranou časopisu, když jsou Vánoce, ale zároveň do
kin přichází nový díl Star Wars. Tehdy to vyhrály
Vánoce, letos vyhrávají Star Wars. Ať už to u vás
ale vyhraje kdokoliv a cokoliv, věřím, že poražený
o Vánocích nebude nikdo. Tak šťastné a veselé!

iMUZA zve na vánoãní koncert
vystoupí Martin Hybler, Jana Kubánková a hosté > 10
Metal, rock’n’roll i funk
lákáme na prosincové konerty > 11
Nové Star Wars míﬁí do kin
v kinû Sféra vás ãeká celoveãerní
doprovodn˘ program > 11
Zahajujeme pﬁedprodej
na jarní akce
a s ním i prodej dárkov˘ch vánoãních poukazÛ > 12
V prosinci si o literatuﬁe
popovídáme s Petrou
Soukupovou
dal‰í z oblíben˘ch veãerÛ v kavárnû KUS > 13
Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

David Pešek
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kulturní pﬁehled
pátek 1. prosince

pondûlí 4. prosince

pátek 8. prosince

17.00 – KINO SFÉRA
Kvarteto
komedie

8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
KáÈa a ·kubánek
představení pro školy

10.00 – Námûstí âeského ráje ad.
Vánoãní trhy
50 Kč

19.30 – KC ST¤ELNICE
âochtan vypravuje
volné divadelní představení

390 Kč

130 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry 2017
závěrečná prodloužená – zdarma pro
účastníky kurzu / 200 Kč pár
19.30 – KINO SFÉRA
Liga spravedlnosti 3D
akční 160 Kč/140 Kč děti, studenti, senioři
22.00 – KINO SFÉRA
Metallica: Quebec
Magnetic
koncert

180 Kč

zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Paddington 2
komedie/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
17.00 – KINO SFÉRA
Nádech pro lásku
životopisný/drama

úter˘ 5. prosince
20.15 – KINO SFÉRA
Louskáãek
balet 250 Kč / 200 Kč operní abonenti

sobota 2. prosince
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

19.30 – KINO SFÉRA
Snow Film Fest 2017
krátké filmy
110 Kč

120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Thor: Ragnarok 3D
akční/dobrodružný
150 Kč / 130 Kč děti a studenti
20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples lyÏaﬁÛ

stﬁeda 6. prosince

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vánoãní koncert pro seniory
pořádá OSV Turnov
zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Matky na tahu o Vánocích
komedie
120 Kč – Dámská jízda

sobota 9. prosince
10.00 – Námûstí âeského ráje ad.
Vánoãní trhy

18.00 – KINO SFÉRA
Itálie, jak ji neznáte
Cestovatelský klub
90 Kč

14.30 – KINO SFÉRA
Letíme!
animovaný 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let

ãtvrtek 7. prosince

17.00 – KINO SFÉRA
Matky na tahu
o Vánocích
komedie

10.00 – KINO SFÉRA
âára
krimi/drama
60 Kč
Kino nejen pro seniory
19.00 – KC ST¤ELNICE
iMUZA – Vánoãní koncert
koncert
vstupné dobrovolné
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Pﬁání k mání
pohádka 125 Kč / 105 Kč děti do 15 let

nedûle 3. prosince

17.00 – KINO SFÉRA
Pﬁání k mání
pohádka 125 Kč / 105 Kč děti do 15 let

120 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Kus Pekla – Purnama a hosté
koncert
100 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bajkeﬁi
komedie

110 Kč

nedûle 10. prosince
14.30 – KINO SFÉRA
Letíme!
animovaný 120 Kč / 100 Kč děti do 15 let
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19.30 – KINO SFÉRA
Vánoãní koncert tﬁí tenorÛ
koncert
160 Kč

pondûlí 11. prosince
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Václav Knop
Pohovka 200 Kč / seniorské vstupné
na OSV 140 Kč
19.00 – KC ST¤ELNICE
V‰e o muÏích
volné divadelní představení
dle místa sezení 320 Kč až 490 Kč
17.00 a 19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Adventní koncerty sboru
Musica Fortuna
koncert
120 Kč / 90 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Planeta opic FK
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stﬁeda 13. prosince
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Síla se probouzí
akční/dobrodružný
100 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Zahradnictví: Nápadník
drama
120 Kč
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18.00 – PIZZERIA MA·KOVKA
Jazzová podveãer
v pizzerii Ma‰kovka
aneb jazzové koledy
koncert Turnovské Bohémy – Lédl
Jazz Q
50 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Petra Soukupová
O literatuře

15.00 – KOSTEL SV. MIKULÁ·E
Musica Fortuna
adventní koncert
v předprodeji 60 Kč / na místě 80 Kč

120 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Pﬁání k mání
pohádka 125 Kč / 105 Kč děti do 15 let

úter˘ 12. prosince

14.30 – KINO SFÉRA
Paddington 2
komedie/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
Nádech pro lásku
životopisný/drama

15.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Adéla Velová, Ludûk Vele
a Bohuslav Lédl
adventní koncert
v předprodeji 60 Kč / na místě 80 Kč

ãtvrtek 14. prosince

Vánoãní dámská jízda s degustací vína a skvûlou komedií Matky na tahu o Vánocích.

00.01 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední z JediÛ
akční/dobrodružný
145 Kč / 125 Kč děti a studenti –
Půlnoční premiéra

kulturní pﬁehled
10.00 – KINO SFÉRA
âára
krimi/drama
60 Kč – Kino nejn pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti

pátek 15. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka
90 Kč / 70 Kč děti do 15 let
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Náv‰tûvy u pana Greena
abonentní divadelní představení
vstupné v předprodeji 380 Kč /
na místě 420 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti

sobota 16. prosince
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádky do kapsy
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!

nedûle 17. prosince

ãtvrtek 21. prosince

14.00 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední z JediÛ
akční/dobrodružný
145 Kč / 125 Kč děti a studenti

10.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka
60 Kč – Kino nejen pro seniory

14.00 – KAPLE PANNY MARIE PRACKOV
Vánoãní koledování
koncert
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední z JediÛ
akční/dobrodružný
145 Kč / 125 Kč děti a studenti

15.00 – DÒM NA SBO¤E
Vladimír Veit
adventní koncert
v předprodeji 60 Kč / na místě 80 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Pﬁání k mání
pohádka
125 Kč / 105 Kč děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
Nejsledovanûj‰í
dokumentární

120 Kč

pondûlí 18. prosince
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vánoãní koncert ZU·
koncert
50 Kč

úter˘ 19. prosince
60 Kč

14.00 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti

18.00 – CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Tradiãní vánoãní koncert
koncert Pěveckého sboru Antonína
Dvořáka a hostů
80 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
O tûle a du‰i FK
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

pátek 22. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Ferdinand 3D
animovaný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
Jumanji: Vítejte
v dÏungli! 3D
dobrodružný/rodinný
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let

sobota 23. prosince

úter˘ 26. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Paddington 2
komedie/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let
19.30 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický

130 Kč

20.00 – KAVÁRNA KUS
Funk Corporation
koncert

100 Kč

stﬁeda 27. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Paddington 2
komedie/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

14.30 – KINO SFÉRA
Ferdinand
animovaný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

19.30 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický

17.00 – KINO SFÉRA
Jumanji: Vítejte
v dÏungli!
dobrodružný/rodinný
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let

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

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Andûl Pánû 2
pohádka
90 Kč / 70 Kč děti do 15 let
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nothingham
koncert
vstupné v předprodeji 90 Kč /
na místě 110 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti

20.00 – KAVÁRNA KUS
Snap Call
koncert
vstupné dobrovolné

130 Kč

ãtvrtek 28. prosince
120 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední z JediÛ
akční/dobrodružný
145 Kč / 125 Kč děti a studenti

pátek 29. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
·pindl
komedie/romantický

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Nejvût‰í showman
muzikál/životopisný

130 Kč

sobota 30. prosince
17.00 – KINO SFÉRA
Nejvût‰í showman
muzikál/životopisný

I letos nás ãeká ·tûpánská party s Funk Corporation.

130 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Star Wars: Poslední
z JediÛ 3D
akční/dobrodružný
170 Kč / 150 Kč děti a studenti
listopad 2017
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kino Sféra
KONCERT

BALET

Metallica:
Quebec
Magnetic

Paddington 2

Nádech
pro lásku

Thor:
Ragnarok

Zahradnictví:
Nápadník

Louskáãek

Koncert metalové legendy
na absolutním vrcholu!

Pﬁíbûh o neobyãejném medvídkovi
má pokraãování.

Neuvûﬁiteln˘ pﬁíbûh muÏe, kterému
láska dodala sílu Ïít.

Thor musí zachránit domovsk˘
Asgard pﬁed jistou zkázou.

Poslední díl série Zahradnictví
Jana Hﬁebejka.

Úchvatn˘ vánoãní balet v pﬁímém
pﬁenosu z Lond˘na.

koncert, USA, 2012,
135 min., MP

komedie/rodinn˘, VB/Fr.,
Ïivotopisn˘/drama, VB,
akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 95 min., MP, dabing 2017, 117 min., 12+, titulky
2017, 125 min., 12+
so 2. 12. – 14.30
ne 3. 12. – 14.30
so 2. 12. – 17.00 / 120 Kã
3D dab so 2. 12. – 19.30 / 150 Kã
út 26. 12. – 17.00
ne 3. 12. – 19.30 / 120 Kã
/ 130 Kã dûti, studenti, senioﬁi
st 27. 12. – 17.00
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

drama, âR, 2017,
113 min., MP

balet, VB, 2017, 135 min.,
MP, originální znûní

ne 3. 12. – 17.00 / 120 Kã

út 5. 12. – 20.15 / 250 Kã /
200 Kã operní abonenti

pá 1. 12. – 22.00 / 180 Kã

âára

Pﬁání k mání

Matky na tahu
o Vánocích

Letíme!

Bajkeﬁi

Slovenské drama, které na podzim
ovládlo tamní kina.

Nová ãeská vánoãní pohádka.

Trojice matek vyráÏí oslavit
Vánoce naplno.

DobrodruÏství malého vrabce
Richarda z ãapí rodiny.

Komedie o prázdninovém
dobrodruÏství (skoro) bez internetu.

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

pohádka, âR, 2017, 90 min., MP

komedie, USA, 2017,
116 min., 15+, titulky

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

komedie, âR, 2017,
95 min., MP

pá 8. 12. – 19.30 / 120 Kã
– Dámská jízda
so 9. 12. – 17.00 / 120 Kã

so 9. 12. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let
ne 10. 12. – 14.30 / 120 Kã /
100 Kã dûti do 15 let

so 9. 12. – 19.30 / 110 Kã

ãt 7. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 14. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
6|
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ãt 7. 12. – 19.30 / 125 Kã /
105 Kã dûti do 15 let
pá 8. 12. – 17.00 / 125 Kã /
105 Kã dûti do 15 let

ne 10. 12. – 17.00 / 125 Kã /
105 Kã dûti do 15 let
ne 17. 12. – 17.00 / 125 Kã /
105 Kã dûti do 15 let

kino Sféra
KONCERT

FK
Vánoãní
koncert tﬁí
tenorÛ

Planeta opic

Star Wars:
Síla se
probouzí

Star Wars:
Poslední z JediÛ

Andûl Pánû
2

L. Pavarotti, J. Carreras a
P. Domingo ve spoleãném vystoupení.

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

Opakování sedmé epizody
pﬁed pÛlnoãní premiérou.

Sága rodu SkywalkerÛ pokraãuje.

Nejúspû‰nûj‰í ãeská vánoãní
pohádka se vrací na plátno.

koncert, 1999,
81 min., 12+

dobrodruÏn˘/sci-fi, USA,
1967, 112 min., MP, titulky

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2015, 136 min., MP

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2017, 150 min., MP

pohádka, âR, 2016,
99 min., MP

ne 10. 12. – 19.30 / 160 Kã

út 12. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

2D tit ãt 14. 12. – 00.01

145 Kã / 125 Kã dûti a studenti
– PÛlnoãní premiéra

2D tit st 13. 12. – 19.30 / 100 Kã

3D tit ãt 14. 12. – 19.30
3D dab pá 15. 12. – 19.30
3D dab so 16. 12. – 14.00
3D dab so 16. 12. – 19.30

3D dab so 23. 12. – 19.30
3D tit so 30. 12. – 19.30

2D dab ne 17. 12. – 14.00
2D tit ãt 21. 12. – 19.30
2D dab ãt 28. 12. – 19.30

pá 15. 12., so 16. 12. – 17.00 /
90 Kã / 70 Kã dûti do 15 let
ãt 21. 12. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

3D – 170 Kã / 150 Kã dûti a studenti

2D – 145 Kã / 125 Kã dûti a studenti

FK
Nejsledovanûj‰í O tûle a du‰i

Ferdinand

Jumanji:
Vítejte
v dÏungli!

·pindl

Nejvût‰í
showman

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

Nekonãící love story dvou odli‰nû
zmrzaãen˘ch lidí.

DobrodruÏn˘ pﬁíbûh
kamarádského b˘ka.

Nechte se vtáhnout
do magické videohry.

ZasnûÏená romantická komedie
nejen o lyÏování.

Fantastick˘ Hugh Jackman
v muzikálu o zakladateli cirkusu.

dokumentární, âR, 2017,
91 min., MP

drama, Maì., 2017,
116 min., 15+, titulky

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

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2017, 111 min., MP

komedie/romantick˘, âR,
2017, 98 min., MP

muzikál/Ïivotopisn˘, USA,
2017, 97 min., MP, titulky

ne 17. 12. – 19.30 / 120 Kã

út 19. 12. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

3D pá 22. 12. – 17.00 / 150 Kã /
130 Kã dûti do 15 let
2D so 23. 12. – 14.30 / 130 Kã /
110 Kã dûti do 15 let

3D dab pá 22. 12. – 19.30 /
150 Kã / 130 Kã dûti do 15 let
2D tit so 23. 12. – 17.00 /
130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

út 26. 12. – 19.30 / 130 Kã
st 27. 12. – 19.30 / 130 Kã
pá 29. 12. – 17.00 / 130 Kã

pá 29. 12. – 19.30 / 130 Kã
so 30. 12. – 17.00 / 130 Kã

listopad 2017

|

|7

Mûstské divadlo

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

a Jana Wericha. Příběh doznal změn. Zrodil se
Divotvorný hrnec plný zlata! Roku 1990 se na scéně objevil Čochtan Josefa Dvořáka, který rozehrál
další slavnou kapitolu broadwayského trháku.

pondûlí 4. prosince od 19.30 hodin
âochtan vypravuje
volné divadelní pﬁedstavení
KC Stﬁelnice
vstupné 390 Kã

Koneãnû se dozvíme v‰e o muÏích
Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí?
A jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city
a striptýzem? Tragikomedie Vše o mužích je tu pro
ženy, aby je opět nepochopily.

šlapy nebo ve filmu Pusinky. Třetím z herců je
Michal Slaný, známý například z pohádky Řachanda. Skvěle hodnocená komedie ale nabídne
i vážné až dramatické okamžiky.

Ve hře se potkáváme se třemi příběhy různých
mužských typů. Ty se vzájemně prolínají mezi sebou a tvoří vynikající hru, která je obsazena populárními herci, jako je Maroš Kramár, kterého můžete znát z pohádky Za humny je drak, nebo Filip
Blažek, který si zahrál v televizním seriálu Pře-

pondûlí 11. prosince od 19 hodin
V‰e o muÏích
volné divadelní pﬁedstavení
KC Stﬁelnice
vstupné dle místa sezení 490 Kã/420 Kã/350 Kã/320 Kã

V prosinci usedne na pohovku Václav Knop
Prosincové setkání navštíví turnovský rodák, herec a dabér Václav Knop, kterého můžete znát například ze seriálu Hospoda, v kterém nezapomenutelně působil jako profesor tělocviku Jonáš.
Václav Knop, který letos oslavil osmašedesáté narozeniny, dozajista zavzpomíná na své mládí, které strávil v srdci Českého ráje. Jeho kariéra začala
v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech
a následně účinkoval v ústeckém Činoherním klubu. Kromě herectví se věnuje i dabingu a svůj hlas
8|
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propůjčil také počítačovému systému, který na
mnoha českých nádražích hlásí odjezdy a příjezdy
vlaků. Večerem provází Petr Vydra, hudební doprovod obstará Ondřej Halama.

pondûlí 11. prosince od 19 hodin
Václav Knop
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã

Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Jedineãné Náv‰tevy u pana Greena
Je to komedie? Je to drama? Je to hlavně herecká
exhibice dvou vynikajících herců – Stanislava
Zindulky a Daniela Tůmy. Nenechte si ujít nejen
legrační, ale hlavně dojímající příběh lásky a odpouštění.
Mladý manažer Ross Gardiner jednoho dne málem autem zajede šestaosmdesátiletého pana
Greena. Přestože vše dopadne dobře, soudce ho
potrestá tím, že musí důchodce každý týden navštěvovat a starat se o něj. Oba muži nejsou z ver-

diktu příliš šťastni, a vypadá to, že společné večery budou spíš utrpením než nějakou pomocí.
Nehoda zkrátka spojí dva muže, kteří by se jinak
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich životy.

pátek 15. prosince od 19.30 hodin
Náv‰tûvy u pana Greena
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

Divadlo SemTamFór pﬁiveze Pohádky do kapsy
Nikdo neumí lépe vyprávět pohádky než babička.
Zvlášť když má toho nejlepšího pomocníka, díky
kterému se žádné dítě v pohádkách neztratí.
Kterou pohádku ale babička z kapsy vytáhne tentokrát?
Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci
Kašpárka připomene nejmladším divadelním
fanouškům ty nejhezčí pohádky, mezi kterými
nebude chybět Perníková chaloupka, do které se
zatoulají Jeníček s Mařenkou, příběh o Karkulce

a zlém vlkovi, Princezně na hrášku a také o Budulínkovi, kterého přelstí liška. Ale nebojte, jak to
v pohádkách už bývá, všechno nakonec dobře dopadne! Přijďte se s dětmi přesvědčit i vy.

sobota 16. prosince od 10 hodin
Pohádky do kapsy
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Kus Pekla nadûlí Purnama a hosté
Tři kapely na scéně kavárny KUS slibují jedinečný
hudební rozstřel. Turnovská Purnama si jako
hosty pozvala novopacké DTTD a Tvorbu z Jablonce nad Nisou.

ních koncertů. Jejich album Lioness vydělalo pro
děti s rakovinou téměř 30 000 korun.
Jako hosté vystoupí emo-death pětice DTTD
a také alternativní trio Tvorba.

Deathmetalová Purnama vznikla v roce 2011
a hraje ve čtyřčlenném složení Jakub Viták (kytara, zpěv), Vašek Vaníček (kytara), Pavel Bukvic
(basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí). Již před čtyřmi
lety se kapela rozhodla bojovat svou hudbou za
dobrou věc, a tak má na kontě již mnoho benefič-

sobota 9. prosince od 18 hodin
Kus Pekla – Purnama a hosté
koncert
kulturní kavárna KUS
vstupné 100 Kã
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hudební pozvánky

Nenechte si ujít adventní koncerty
Musica Fortuna
Adventní koncert duchovní hudby v podání populárního smíšeného pěveckého sboru pod vedením
Vítězslava Čapka přednese písně jako jsou Ave
Maria nebo Tichá noc.

nedûle 3. prosince od 15 hodin
Musica Fortuna
adventní koncert
Kostel sv. Mikulá‰e
vstupné v pﬁedprodeji 60 Kã / na místû 80 Kã

Adéla Velová, Ludûk
Vele a Bohuslav Lédl
Adventní koncert v podání operní pěvkyně Adély Velové, sólisty opery Národního divadla Luděka Veleho a předního českého varhaníka Bohuslava Lédla.

nedûle 10. prosince od 15 hodin
A. Velová, L. Vele a B. Lédl
adventní koncert – Chrám Narození Panny Marie
vstupné v pﬁedprodeji 60 Kã / na místû 80 Kã
(zdarma pro abonenty THV)

Vladimír Veit
Adventní koncert s písničkářem, hudebním skladatelem, textařem a publicistou, který patří k první
generaci městských písničkářů, ovlivněných zejména poezií beatníků a Bobem Dylanem.

nedûle 17. prosince od 15 hodin
Vladimír Veit
adventní koncert
DÛm Na Sboﬁe
vstupné v pﬁedprodeji 60 Kã / na místû 80 Kã

iMUZA vás srdeãnû zve na vánoãní koncert
Koncert k Vánocům se uskuteční 7. prosince od
19 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. Koncert se koná ve spolupráci s Kulturním
centrem Turnov, s. r .o. a za podpory města Turnova.
Těšit se můžete na krásné vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru Carmina a orchestru
Turnovského orchestrální sdružení ve spolupráci
s profesionálními umělci z Liberce a Prahy. Jako
vzácný host vystoupí houslový virtuoz Bohuslav
Matoušek.
Na podiu se rovněž představí talentované děti
Turnovska. Součástí koncertu je také doprovodný
program – malířská dílna pro děti i dospělé. Dílna
10 |
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bude otevřena od 18.15 hodin. Vstupné na celou
akci je dobrovolné.
Koncert k Vánocům je prvním oficiálním uměleckým darem umělecké iniciativy iMUZA pro
Vás! iMUZU založili Martin Hybler a Jana Kubánková. iMUZA má v plánu pořádat rozličné hudební akce, koncerty a edukativní programy.
Budeme podporovat děti, mladé začínající profesionální i amatérské umělce. Působíme v celé České republice, ale některé ze svých akcí plánujeme
situovat právě na Turnovsko a do oblasti Libereckého kraje.
Více na webu KC Turnov a na stránkách imuza.cz.
Jana Kubánková

hudební pozvánky / KCT informuje

Prosincové koncerty nejen turnovsk˘ch kapel
Přichystali jsme pro vás hned tři koncerty hvězd
zdejší hudební scény.

Nothingham
Známá turnovská skupina se po roce a půl vrací
na pódium Městského divadla, kde v červnu 2016
oslavila dvacet let existence. Po úspěšné letní premiéře rockového oratoria Jan Křtitel kapela připravila dvouhodinový program složený z novinek
i osvědčených starších písní, tentokrát v nerockovém akustickém aranžmá. Můžeme se těšit na i na
plejádu hostů.

Snap Call
Akustický koncert turnovských rock’n’rollových
stars. Program podpoří jičínské talentované duo
Tchei-chan, které představí své letošní album
Obzory. „Připravili jsme několik novinek a songy
představíme v unplugged podobě, se kterou jsme
na jaře doprovázeli kapelu Wohnout,“ zve na akci
zpěvák kapely Snap Call David Hlůže.

sobota 16. prosince od 19 hodin
Nothingham
koncert
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pﬁedprodeji 90 Kã / na místû 110 Kã

sobota 23. prosince od 20 hodin
Snap Call
koncert – kulturní kavárna KUS – vstupné dobrovolné

Funk Corporation
Druhý svátek vánoční se ponese ve znamení živelné party. Že vám to ke svátkům klidu a míru nesedí? Tak to jste asi nikdy na Štěpána nebyli
v Kulturním centru Střelnice. Ještě nikdy nebyla
lepší příležitost, kdy vaši neúčast napravit, než
právě letos. Restaurace Střelnice se už popáté
promění v hájemství turnovsko-pražských Funk
Corporation.

úter˘ 26. prosince od 20 hodin
Funk Corporation
koncert – kulturní kavárna KUS – vstupné 100 Kã

Kino Sféra v prosinci
Nová epizoda Star Wars pﬁiná‰í
pÛlnoãní premiéru
Nejočekávanější film roku je tu. Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou s podtitulem
Poslední z Jediů, ve které se opět objeví Luke
Skywalker, Rey, Kylo Ren, Leia Organa, Poe Dameron a spousta dalších hrdinů.
Pro největší filmové fanoušky jsme opět připravili půlnoční kostýmovou premiéru, které bude
tentokrát předcházet opravdu bohatý doprovodný

program. Celá akce bude zahájena ve středu
v 19.30 projekcí sedmé epizody Síla se probouzí,
na které si diváci mohou děj předchozího filmu
připomenout. Od 22.30 si můžete zkusit speciální
týmový Star Wars kvíz o ceny. S půlnocí poté začne osmá epizoda, před kterou dojde na vyhlášení
nejlepších kostýmů.
Prosincová dámská jízda
s degustací vína
V prosinci zveme především dámskou část publika na film Matky na tahu o Vánocích v pátek
8. prosince, kterému bude od 18.30 předcházet
degustace vín od společnosti House of Wine, kterou povede zástupce Roman Fillner. Přijďte tedy
včas a dopřejte si chvilku se svými kamarádkami
a skleničku vína. Navíc proběhne malá soutěž, jejíž vítězka si odnese láhev skvělého vína!
Vánoãní pﬁedprodej na Padesát
odstínÛ svobody

Filmová adaptace úspěšné knižní série vyvrcholí
začátkem příštího roku. Od 1. prosince až do
Štědrého dne si budete moci vstupenky pořídit se
speciální předprodejovou vánoční slevou, ke vstupence navíc obdržíte dárkový poukaz s motivem filmu a před projekcí dárky od společnosti Dermacol.
Kino nabízí bohat˘ vánoãní
program
Advent je tu a v kině Sféra pro vás máme připravený
bohatý program s vánoční tematikou. Uvedeme
novou vánoční pohádku Přání k mání, za velmi
výhodnou cenu budete moci zhlédnout hit loňských Vánoc Anděl Páně 2 a během svátků vstoupí do kin zimní komedie Špindl. Milovníci umění
se mohou těšit na pohádkový balet Louskáček,
který bude živě přenášen z Londýna. Exkluzivně
uvádíme také digitalizovaný záznam Vánočního
koncertu tří tenorů z roku 1999, ve kterém J. Carreras, P. Domingo a L. Pavarotti zazpívají slavné
vánoční písně.
listopad 2017
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KCT informuje

Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

Vhodné i jako vánoãní dárek:
I letos vám na recepci KC vystavíme vánoční
dárkový poukaz.

nedûle 3. prosince 2017 – Musica Fortuna
(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,–
sobota 9. prosince 2017 – Kus pekla – Purnama
a hosté (koncert) 100,–
nedûle 10. prosince 2017 – Adéla Velová, Luděk Vele
a Bohuslav Lédl (adventní koncert) 60,–
nedûle 10. prosince 2017 – Vánoční koncert tří tenorů
(projekce) 160,–
pondûlí 11. prosince 2017 – Václav Knop (Pohovka)
200,– / seniorské vstupné na OSV 140,–
pondûlí 11. prosince 2017 – Vše o mužích (volné divadelní představení) dle místa sezení 320,– až 490,–
úter˘ 12. prosince 2017 – Adventní koncert sboru
Musica Fortuna (koncert) 120,- / 90,pátek 15. prosince 2017 – Návštěvy u pana Greena
(abonentní divadelní představení) 380,–
sobota 16. prosince 2017 – Pohádky do kapsy
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60,–
sobota 16. prosince 2017 – Nothingham (akustický
koncert) 90,–
nedûle 17. prosince 2017 – Vladimír Veit
(adventní koncert) 60,–
úter˘ 26. prosince 2017 – Funk Corporation
(koncert) 100,–

úter˘ 9. ledna 2018 – Garderobiér
(abonentní divadelní představení) 280,–
stﬁeda 17. ledna 2018 – Madeira – dovolená v ráji
(Cestovatelský klub) 90,–
sobota 20. ledna 2018 – Richard Wagner – Lohengrin
(Opera v kině) 270,–
pondûlí 22. ledna 2018 – Commedia Finita
(volné divadelní předstvení) 320,–
stﬁeda 23. ledna 2018 – Dvakrát Kateřina
(Turnovský hudební večer) 120,–
stﬁeda 24. ledna 2018 – Nová partička
(improvizační show) 430,–
stﬁeda 31. ledna 2018 – Špicberky
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 1. února 2018 – Zamilovaný sukničkář
(volné divadelní představení) 350,–
stﬁeda 7. února 2018 – Autostopem po Sýrii
(Cestovatelský klub) 90,–
ãtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a nedûle 11. února
– Padesát odstínů svobody (Premiérový
týden snímku) 130,–
úter˘ 13. února 2018 – Moje malá úchylka
(abonentní divadelní představení) 380,–
stﬁeda 14. února 2018 – Turnovské orchestrální
sdružení (Turnovský hudební večer) 120,–
stﬁeda 21. února 2018 – Zemí Škipetarů aneb vítejte
v Albánii (Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 28. února 2018 – Zimní pohádka (přímý přenos
baletu) 250,– / abonenti opery 200,–
stﬁeda 7. bﬁezna 2018 – Palestina – země nezemě
(Cestovatelský klub) 90,–

VzhÛru do Itálie
Itálie, stát ležící v jižní Evropě na Apeninském
poloostrově.
Turisty láká na velkolepé Colosseum, slavný Pantheon, baziliku Svatého Petra či šikmou věž v Pise,
gurmány na výbornou a bohatou kuchyni, oblíbenou po celém světě, a dovolenkáře na krásné pláže. To je zkrátka Itálie, jak ji zná každý, ale před12 |
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stﬁeda 14. bﬁezna 2018 – Pavel Zemen – Klavírní
recitál (Turnovský hudební večer) 120,–
pátek 16.–sobota 17. bﬁezna 2018 – Neformální jazzový
Festival 2018 (festival)
jednodenní vstupné 120,– / dvoudenní 200,–
stﬁeda 21. bﬁezna 2018 – Rusko a Mongolsko
(Cestovatelský klub) 90,–
sobota 24. bﬁezna 2018 – Giacomo Puccini – Bohéma
(Opera v kině) 270,–
stﬁeda 4. dubna 2018 – S Čapkem krajinou
Amundsena (Cestovatelský klub) 90,–
úter˘ 17. dubna 2018 – Jméno (abonentní divadelní
představení) 280,–
stﬁeda 18. dubna 2018 – Jiří Bárta a Terezie Fialová
(Turnovský hudební večer) 120,–
sobota 21. dubna 2018 – Wolfgang Amadeus Mozart
– Kouzelná flétna (Opera v kině) 270,–
stﬁeda 25. dubna 2018 – Thajsko
(Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 9. kvûtna 2018 – Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela (Cestovatelský klub) 90,–
stﬁeda 16. kvûtna 2018 – Československé komorní
duo (Turnovský hudební večer) 120,–
úter˘ 22. kvûtna 2018 – Osiřelý západ (abonentní
divadelní představení) 340,–
úter˘ 12. ãervna 2018 – Labutí jezero (přímý přenos
baletu) 250,– / abonenti opery 200,–
Předprodej probíhá 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)

náškou Itálie, jak ji neznáte, se cestovatel Petr Štěpán
pokusí představit Itálii nečekaných souvislostí,
méně známých koutů a míst. Ukáže vám bohatší
pohled na Evropu.

stﬁeda 6. prosince od 18 hodin
Itálie, jak ji neznáte
Cestovatelsk˘ klub – kino Sféra – vstupné 90 Kã

KCT informuje

Petra Soukupová pﬁedstaví hned dvû novinky
Petra Soukupová patří k nejúspěšnějším současným českým spisovatelkám. Dosud vydala pět knih
pro dospělé a dvě knihy pro děti; píše také povídky.

Letos na podzim vydává autorka hned dvě nové
knihy: v rámci Velkého knižního čtvrtku vyšel příběh pro děti s detektivní zápletkou Kdo zabil
Snížka? S ním volně souvisí i autorčina nová kniha pro dospělé Nejlepší pro všechny.

Jako scenáristka se podílela na sitcomu Comeback a seriálu Kosmo. Je autorkou předlohy a scénáře filmu Na krátko, který bude mít premiéru na
jaře 2018. Za své knihy získala četná ocenění a nominace, celkem je v České republice prodáno
zhruba 80 000 výtisků knih Petry Soukupové; její
knihy vyšly v překladech v sedmi zemích a do dalších jazyků se překládají.

stﬁeda 13. prosince od 19 hodin
Petra Soukupová
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Fotoklub Safír vystavuje na Stﬁelnici
I v prosinci máte možnost v prostorách KC
Střelnice zhlédnout práci fotografů Fotoklubu
Safír Turnov z. s.

Foto Zdenûk Pilaﬁ

Kavárensk˘ kvíz
je stále oblíbenûj‰í
I tentokrát se můžete těšit na Kavárenský kvíz,
tedy podvečer v kavárně KUS, který je určen
všem soutěživým všeználkům.
Na listopadovém kvízu se nám sešlo tolik soutěžících, že jsme se obávali, jestli se nám všichni
vejdou, ale případný ještě větší zájem jsme připraveni vyřešit, takže rozhodně neváhejte!

Ve foyer je k vidění výstava fotografií jeho členů
s názvem Symboly âeského ráje, která
potrvá do 31. prosince, a v kavárně KUS můžete
obdivovat Fotografická plátna Břetislava Jansy.
Fotografická plátna Bﬁetislava
Jansy
„Břetislav Jansa fotografuje již od svých deseti let.
Láska k fotografování jej přivedla v roce 1979
nejen do vedení fotoklubu Safír Turnov, ale také
v roce 2000 do předsednictví Kontaktu – sdružení
fotografů Euroregionu Nisa. Od roku 1990 se fotografováním živí. Fotografuje hlavě šperky pro
reklamní účely a pro radost krajinu nejen Českého
ráje.“
Zdeněk Pilař
Těšíme se na vás opět první čtvrtek v měsíci,
tentokrát tedy 7. prosince od 19 hodin.

Závûreãná prodlouÏená
podzimních taneãních
K podzimu téměř tradičně patří kurzy tance,
jež na Střelnici vede taneční mistr Petr Mertlík.

Foto Bﬁetislav Jansa

Kurz pro začátečníky, ale i všechny, kteří si
umění tance chtěli osvěžit, jsme zahájili v říjnu
a pravidelně na něj docházelo přes dvacítku párů.
Nyní nastal čas kurz uzavřít závěrečnou čtyřhodinovou prodlouženou lekcí, na tu srdečně zveme
všechny, kteří si chtějí třeba jen zpestřit večer.
K tanci bude hrát kapela Allegro a připraven je
i další doprovodný program. Nahoďte oblek v pátek 1. prosince, začínáme ve 20.00 hodin. Vstupné
200 Kč pár / kurzisté zdarma.
listopad 2017
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Îlutá ponorka Turnov
Husova 77, Turnov, tel. 722 642 287
www.zlutaponorka.turnov.cz

úter˘ 12. prosince 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 čtyřiceti akčních her, postřehovek i pártyovek. Vstupné dobrovolné. Kajuta ã. 25 ve druhém patﬁe Îluté ponorky

úter˘ 5. prosince od 16.30 hodin
Mikulá‰ká nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti od
4 do 8 let. Rezervace místa je nutná.
Sál v pﬁízemí Îluté ponorky

Torpédo Îluté ponorky je pro vás
otevﬁeno
Volnočasový klub letos ZDARMA. Již 18. září se
otevřel náš volnočasový klub pro děti a mládež od
2. třídy do 18 let. Příjemné prostředí, k dispozici
STIGA stolní hokej, Weykick fotbálek, deskové hry,
mini ping pong a další herní aktivity Žluté ponorky.
otevﬁeno po, út, st 13–18 hodin ãt 13–17 hodin

úter˘ 5. prosince od 16 do 18 hodin
Mikulá‰ská besídka irsk˘ch tancÛ
Tradiční setkání členů kroužku irských tanců, jejich přátel a milovníků irských tanců ve velkém sále SUPŠ.
Velk˘ sál SUP· Turnov, vchod z parku

TSC Judo Turnov
Ale‰ova 1865, Turnov, tel.: 606 260 340, www.judoturnov.cz
Skvûl˘ úspûch turnovského Juda
– Mistrovské tituly Julie a Lucie
Zárybnické pro rok 2017
V sobotu 28. října 2017 se uskutečnil první z vrcholů letošní judistické sezóny Přebor starších žákyň a žáků v Jičíně. Z Turnovského oddílu se kvalifikovalo sedm závodníků, Petr Reiniš, David
Cerman, Jakub Feikl, Kačka Hrdličková, Aneta
Táborská a dvojčata Julie a Lucie Zárybnické. Čtyřem závodníkům se podařilo probojovat až do finálového bloku. Nejlepší podzimní výkon před-

vedla Aneta Táborská, která nakonec skončila na
sedmém místě. Dvě zlaté medaile zajistily sestry
Zárybnické, když se obě a naprosto fantasticky
dokázaly vypořádat s úlohou největších favoritek
svých váhových kategorií. Dva tituly Přebornic České
republiky jsou mimořádným výkonem turnovského juda i sportu v našem městě.
Jakub Mareš

Galerie Granát

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691
Vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se zajímavosti o těžbě
a zpracování českého granátu. K vidění je i prestižní cenu pro zpěváky ČESKÝ SLAVÍK.
Výstava:
ﬁíjen–prosinec
Odkaz Dalibora Matou‰e
Zákaznické centrum – galerie Granát Turnov
Dalibor Matouš vystudoval malířství na UMPRUM v ateliérech Františka Tichého a Emila
Filly. Po dokončení studia zůstal odhodlán tvořit
formou kubismu. Tento směr dále rozvíjel po celou dobu trvání své umělecké dráhy. Souběžně
s vlastní tvorbou vyučuje dějiny umění na SUPŠ
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Turnov výtvarnou výchovu na gymnáziu. Komorní výstava grafiky představuje ukázku umělcovy tvorby období od 60. do 80. let 20. století.

ZU· Turnov
námûstí âeského ráje 5, Turnov, tel.: 481 322 767, zus@turnov.cz
ãtvrtek 14. prosince od 17 hodin v koncertním sále ZU·
·kolních koncertÛ ÏákÛ ZU·
pokračování cyklu, vstupné dobrovolné
pondûlí 18. prosince od 18 hodin v Mûstském divadle Turnov
Vánoãní koncert ÏákÛ
V programu vystoupí sólisté, komorní soubory
i orchestry. Vstupné 50 Kč, žáci školy zdarma.
nedûle 24. prosince od 14 hodin v Kostele Panny Marie Turnov
Vánoãní koncert Turnováãku
a Dechového orchestru
Na Štědrý den Vám žáci školy každoročně zpříjemňují sváteční den hudbou s vánoční tématikou. Vstupné dobrovolné.
V˘stava v˘tvarného oboru
Ve výstavní síni ZUŠ Turnov bude po celý prosinec probíhat výstava prací žáků výtvarného oboru. Otevřeno pondělí–pátek od 13–16.30 hodin.

Asistent/ka oddûlení logistiky
práce Turnov – Ontex CZ s. r. o.

Co byste měl(a) splňovat?

Co bude Vaší pracovní náplní?

Co Vám za to nabízíme?

• SŠ vzdělání
• AJ na dobré úrovni slovem
i písmem
• Předchozí zkušenost v oddělení
logistiky/skladu výhodou
• Pozitivní osobnost
• Proaktivní přístup k řešení
problémů
• Logické myšlení
• Znalost systému SAP R3,
MS Office, warehouse
managementu

• Zodpovědnost za koordinaci nakládky zboží
ve skladu hotových výrobků (HV)
• Zodpovědnost za operativní fungování
externích skladů HV
• Zajištění co nejefektivnějších přesunů zboží
a polotovarů mezi interními a externími
sklady HV
• Operativní kontrola EDI komunikace mezi
externími sklady a Ontex CZ Turnov
• Každoměsíční kontrola podkladů k fakturaci
za pohyby uskutečněné na externích skladech
• Podíl na přípravě a provádění pravidelných
inventur skladů HV

• jistotu zaměstnání ve stabilní
nadnárodní společnosti
• přátelský kolektiv
• prémie
• příspěvek na penzijní spoření
• stravenky
• výrobky zdarma
• rehabilitace, masáže, rodinné
permanentky
• doprava ze Semil, Železného Brodu
a nově i z Lomnice nad Popelkou
• 26 dní dovolené
• 13. a 14. mzda

Budeme rádi, když se nám ozvete právě Vy!
Životopisy posílejte na marketa.hedvicakova.jezberova@ontexglobal.com nebo volejte 481 319 643

ONTEX CZ s. r. o., Vesecko 491, Turnov
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz, tel.: 481 322 106

Doprovodná akce k výstavě:

Vánoce na Dlaskovû statku

9. listopadu 2017–21. ledna 2018, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Loutky ze staré pÛdy: Rodinná
loutková divadla ze sbírky Marie
a Pavla Jiráskov˘ch
Výstava Loutky ze staré půdy představuje historické loutky a kompletní loutková divadla z let
1850–1920.

pátek 8. prosince 14–18 hodin,
sobota 9. prosince 9–18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Vánoãní dílna – v˘roba loutky
Vstupné 50 Kč

Na závěr návštěvní sezóny připravilo Muzeum
tradiční výstavu, která návštěvníky uvede do přípravy a oslav vánočních svátků v selské usedlosti.
Zatímco ve světnici budou probíhat všední práce
čeledínů a děveček, přízemí Dlaskova statku
ovládne sváteční atmosféra oslavy Štědrého dne.
Návštěvníci se tak budou moci seznámit s tradicemi našich předků.
Expozice bude otevﬁena od 2. do 30. prosince

23. listopadu 2017–14. ledna 2018, V˘stavní sál
reGenerace 3
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. Výstavou
reGenerace chceme dluh našim domácím šperkařům alespoň částečně splatit.
1.–20. prosince (vÏdy 9–16 hodin)
Strom splnûn˘ch pﬁání pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ
Strom bude opět umístěn v Muzeu Českého ráje
v Turnově (na pokladně). Štědří dárci mohou udělat radost dětem z dětských domovů v libereckém
kraji a ze čtyř dětských domovů z Valašska.
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí, prosinec 9–16 hodin

Státní zámek Sychrov

tel. 482 416 011, fax: 482 416 012
e-mail: sychrov@npu.cz, www.zamek-sychrov.cz
Facebook – Státní zámek Sychrov, oficiální stránky
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky). Zavírací den je
24. 12., ve dnech 25. a 26. 12. prohlídky pouze pro pﬁedem objednané skupiny.
Novogotick˘ klenot RohanÛ (základní trasa) – obsahuje autentické zámecké interiéry
s jejich obnovenou podobou z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
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Z dûtsk˘ch pokojíãkÛ – výstava panenek
sběratelky Svatavy Jakoubkové.
Kulturní akce:
2.–3. prosince 9–16 hodin (ãestn˘ dvÛr)
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel s doprovodným programem. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
26. prosince od 16 a 18 hodin (zámecká galerie)
Nejkrásnûj‰í vánoãní melodie
Účinkují Karolína Žmolíková, Ludmila Juránková a Jan Pohořalý. Zazní nejkrásnější světové
i české koledy. Jednotné vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz

Sobota 2. prosince 14–16 hodin
Vánoãní zpívání na Dlaskovû
statku
V den otevření expozice zavítá na Dlaskův statek hudební uskupení PROVAZ. V podání členů sousedského sboru si návštěvníci budou moci vyslechnout
a spolu s ním zazpívat koledy a adventní gospely.
DlaskÛv statek v Dolánkách bude otevﬁen
od 2. do 30. prosince vÏdy 9–16 hodin.
Vánoãní otevírací doba Muzea âeského ráje a Dlaskova statku
23. 12. otevﬁeno 9–16 hodin
24.–25. 12. ZAV¤ENO
26.–30. 12. otevﬁeno 9–16 hodin
31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 ZAV¤ENO
27.–31. prosince
Vánoãní prohlídky zámeck˘ch
interiérÛ
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů, doplněné o původní historické betlémy a vánoční stromečky s originálními ručně malovanými ozdobami. K vidění budou hračky rohanských dětí a pro
každého návštěvníka je připraven drobný dárek.
Vstupenka na vánoční prohlídky bude zároveň
platná na výstavu Ze života Medvědího klanu
a Dětské pokojíčky. Menší skupiny bez rezervace
v 10.15, 11.30, 12.45 a 14.00 hodin. Pro skupiny
nad deset osob je rezervace nutná na telefonu
482 416 011 (10.00–14.00) Délka prohlídky cca
50 minut. Vstupné plné 150 Kč, snížené 110 Kč.

ohlasy

Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz
pátek 1. prosince 10.30–12.00 hodin
Adventní vûnce
Výroba tradičních i netradičních adventních věnců a jiných dekorací. Vstupné 30 Kč.

stﬁeda 6. prosince od 19.30 hodin
V Ïenském kruhu
Tematický večer pro ženy.
Přihlášení na naruc.turnov@seznam.cz.

pátek 15. prosince od 10 hodin
Hraní – hlavní práce dítûte
Doba Vánoc je čas pohádek a her. Beseda s H. Hajnovou. Vstupné 30 Kč.
úter˘ 19. prosince 9.30–11.30 hodin
Tvoﬁeníãko s mini‰kolkou
Tvořivé dopoledne pro děti a jejich rodiče.

pátek 1. prosince od 17 hodin
Adventní spirála
Tradiční otevření krásného adventního času s H. Hajnovou. Vstupné 30 Kč.

úter˘ 19. prosince od 16 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí
s autismem/ADHD
Vánoční dílnička pro rodiče i děti
Výroba vánočních svícnů. Vstupné 30 Kč.

pondûlí 4. – ãtvrtek 7. prosince
Mikulá‰ská nadílka
Mikuláš a Anděl navštíví naše kurzy pro děti.

ãtvrtek 21. prosince od 18 hodin
Setkání celiakÛ

stﬁeda 6. prosince od 9 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Mgr. M. Peukerovou. Objednání nutné.

Konec pravidelného dopoledního programu ve ãtvrtek 21. 12.
Konec pravidelného odpoledního programu a mini‰kolky 15. 12.
nebo dle pokynÛ lektora. V pátek 22. 12. ZAV¤ENO.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804 , tel.: 604 988 480,
www.vctu.cz, email: info@vctu.cz
Vzdûláváme pedagogy
mateﬁsk˘ch ‰kol
V souvislosti s probíhajícími projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon, které vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, podporujeme i profesní rozvoj pedagogů těch nejmenších. Na trhu je velké množství kurzů, a není
jednoduché vybrat si to správné další vzdělávání.
My jsme při tvorbě seminářů kladli důraz jak na
odbornost lektorů, tak i na praktické využití získaných poznatků v každodenní práci s dětmi a tipy,
co ve třídě opravdu funguje.
Tento rok proběhlo ve Vzdělávacím centru Turnov hned několik akreditovaných seminářů.
Současné studie dokazují, že dětí bude v následujících letech spíše ubývat. Nastoupí populačně
slabší ročníky a bude docházet k poklesu dětí ve
třídách. S tím souvisejí i změny v předškolním

vzdělávání. Momentálně připravujeme akreditaci
vzdělávacího programu „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“, ve kterém zazní témata vývojové psychologie a specifika raného věku dítěte, podmínky vzdělávání dvouletých dětí
v MŠ a především konkrétní vzdělávací činnosti
vhodné pro děti raného věku a praktické ukázky.
Tereza Prevužňáková,
Vzdělávací centrum Turnov

Aktuální termíny
Emoãní inteligence v peãovatelství
13. prosince, 11–17 hod.
• akreditovaný program pro pracovníky v sociální
oblasti
• rozsah: 8 hodin
• lektor: ThDr. K. Brzáková Beksová, Th.D.
Pﬁípravné kurzy k pﬁijímacím
zkou‰kám na S·
• zahajujeme příjem přihlášek
• Český jazyk pro uchazeče do primy
(od 7. 2. 2018, 14.15–15.45, Mgr. I. Vávrová)
• Matematika pro uchazeče do primy
(od 5. 2. 2018, 14.15–15.45, Mgr. M. Hyšmanová)
• Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku
(od 8. 2. 2018, 14.45–16.15, Mgr. J. Hlaváčová)
• Matematika pro uchazeče do 1. ročníku
(od 7. 2. 2018, 14.45–16.15, Mgr. M. Hyšmanová)
listopad 2017
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

portréty. Výstavu můžete zhlédnout do konce prosince.

námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 481 366 255–6
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Hrad Vald‰tejn

Turnovské infocentrum získalo
certifikát kvality
Regionální turistické informační centrum má za
sebou další z úspěšných kroků, které zvyšují kvalitu
jeho služeb. Získalo certifikaci I. stupně Českého
systému kvality služeb. Český systém kvality služeb
vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako
nástroj ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu.

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014
104, 733 565 254
V prosinci je hrad Vald‰tejn mimo konání akcí uzavﬁen.

nedûle 24. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru
I Dilettanti
O Štědrém dnu přispěje na Valdštejně ke sváteční
atmosféře koncert souboru I Dilettanti. V odpoledni před Štědrým večerem vybízíme k procházce
spojené s krásným hudebním zážitkem. Vstupné
60 Kč, děti zdarma.

sobota 9. prosince od 14 a 15 hodin
Vánoce s vévodou
Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna.
Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 220 Kč.

úter˘ 26. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru Musica
Fortuna
Vstupné 60 Kč, děti zdarma.

nedûle 10. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert turnovsk˘ch
skautÛ
Řadu tradičních koncertů na Valdštejně zahájí
turnovští skauti. Vstupné dobrovolné.

ãtvrtek 28. prosince od 14 hodin
Vánoãní varhanní koncert Radka
Rej‰ka
V době mezi vánočními svátky a Novým rokem
nabízíme zastavení s varhanní hudbou v podání
dvorního valdštejnského varhaníka. Vstupné 60
Kč, děti zdarma.

JeÏí‰kova vánoãní po‰ta
I v letošním roce se děti mohou těšit na Ježíškovu
vánoční poštu a poslat dopis se svými přáními
Ježíškovi prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Turnov. Pobočka č. 255
se otevírá již v pondělí 27. listopadu.
Kapesní kalendáﬁe 2018
Blíží se nám konec roku a příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch již tradičně
vydala pět druhů kapesních kalendáříků na rok
2018. Kalendáříky s motivy z Turnova a Českého
ráje jsou pro Vás k dispozici zdarma.

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 z Turnova v kroužku pod vedením
paní učitelky Mgr. E. Jiřičkové objevovali kouzlo
barev, zkoušeli perokresbu a také kreslili vlastní

sobota 16. prosince od 14 hodin
Vánoãní koncert souboru Provaz
Kacanovy
O druhý vánoční koncert se postará sousedský pěvecký spolek Provaz z Kacanov. Vstupné dobrovolné.

pondûlí 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Novoroční koncert je valdštejnskou tradicí. Pro
všechny, kdo se chtějí zaposlouchat do procítěného zpěvu za doprovodu varhan kaple sv. Jana
Nepomuckého. Vstupné 60 Kč, děti zdarma.
sobota 6. ledna od 14 hodin
Tﬁíkrálov˘ koncert Hradeckého
komorního tucteta
Zveme na pravidelného valdštejnského hosta,
který stále přichází s něčím novým, a tak jeho koncerty neomrzí. Vstupné 60 Kč, děti zdarma.

Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch Vám děkuje za přízeň v roce
2017 a přeje Vám příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný rok 2018!

Programy ZAzemí z. s. a Mûstské knihovny Antonína Marka naleznete na www.kcturnov.cz
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V˘bûrové ﬁízení na pozici
administrativní pracovnice
Vyhla‰ujeme v˘bûrové ﬁízení na pozici administrativní pracovnice – správa nemovitostí.
Práce na HPP, zkrácen˘ pracovní úvazek.
PoÏadujeme stﬁedo‰kolské vzdûlání, ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, dobré komunikaãní schopnosti, flexibilitu.
Nabízíme odpovídající finanãní ohodnocení.
Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

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

Oslavy 28. ﬁíjna 2017
a ocenûní osobností
Oslavy 99. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily v sobotu
28. října 2017. Letošní oslavy státnosti byly doprovázeny tradičním předáváním ocenění
města v městském divadle a pietním aktem.
U pomníku ve Skálově ulici se shromáždila necelá
padesátka obyvatel, aby uctila výročí republiky
pietním setkáním. Společně s vedením města
vzpomněli na jeden z nejvýznamnějších dnů v historii republiky další hosté, mezi kterými nechyběl
starosta obce Malá Skála Michal Rezler nebo zá-

stupkyně turnovské pobočky Konfederace politických vězňů České republiky Jaroslava Svatošová.
Pietní akt zahájila státní hymna, kterou následovala řeč místostarostky Petry Houškové, která v ní
vzpomněla na nejdůležitější body historie a připomněla potřebu odvahy a hlavně naděje.

Vedení města následně přistoupilo k položení
věnce, které následovali hosté a přítomní obyvatelé všech věkových kategorií. Po zaznění závěrečné
vojenské večerky v podání Jiřího Richtera na trubku měli účastníci pietního aktu možnost rozsvítit
připravenou svíčku, a tímto novým způsobem uctít
památku vzniku našeho novodobého samostatného státu.
Vyvrcholení svátečního dne proběhlo v městském divadle od 18.00 hodin. Slavnostní večer
uváděla Eva Kordová a starosta města Tomáš
Hocke pronesl proslov inspirovaný myšlenkami
Václava Havla o národní identitě, ale neopomenul
ani stručně reagovat na současné dění ve společnosti.
Večer na oslavu 28. října představuje vysoce
společenskou událost, při které se udělují ocenění
města, kterými jsou čestné občanství, cena obce
a medaile starosty. Prvním uděleným oceněním
bylo čestné občanství, které se však předávalo trochu netradičně již v pátek 20. října. Předání ocenění v podobě symbolického klíče města bylo
v rámci výročního koncertu pěveckého sboru
Musica Fortuna. Laureátem se stal Lars-Olof
Franzen, který stojí za dlouholetým a fungujícím
přátelstvím města Turnova se švédským městem
Alvesta. Za posledních více jak 40 let bylo ze Švédska vypraveno přes 120 autobusových zájezdů
a další stovky lidí se zúčastnily výměnných pobytů. Sám Lars-Olof Franzen při slavnostním večeru
řekl: „V Alvestě všichni znají v České republice jen
dvě města – Prahu a Turnov.“
V letošním roce byla zastupitelstvem udělena
také Cena obce, kterou si za svůj profesní přínos
v oblasti žurnalistiky a hlavně dokumentaristiky

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, Lenka Karásková, Odbor sociálních vûcí.
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odnesl JUDr. Milan Brunclík. Díky své vytrvalé
a dlouhodobé činnosti především v dokumentaci
dění na Turnovsku prostřednictvím videozáznamů turnovské televize si kromě pamětního listu
a květiny odnesl také poukaz na finanční odměnu.
Třetím typem ocenění je medaile starosty, která
se uděluje od roku 2014. V letošním roce bylo medailí oceněno devět osob:
• Luboš Mrklas získal medaili za záchranu života. Svou pohotovou a rozhodnou reakcí přispěl
k záchraně života své kolegyně.
• Jan Staněk jako signatář a organizátor pochodů Nezávislého mírového sdružení obdržel
medaili starosty za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám
všem ukázala cestu k demokracii.
• Eva Lédlová získala ocenění za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové metody. Jako učitelka ZUŠ Turnov pro své žáky dělá
to nejlepší.
• Paní Jitce Petruškové, regionální historičce,
autorce Nového turnovského pantheonu, zakladatelce Pekařovy společnosti a dobré duši turnov-

ského muzea, bylo uděleno ocenění in memoriam
za vynikající kulturní přínos městu. Ocenění převzala její sestra Šárka Drahoňovská.
• Václav Zakouřil získal ocenění za vynikající
celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti orientačního běhu a za dlouholetou spolupráci se švédským partnerským městem Alvesta.
• Panu Jaroslavu Hlušičkovi bylo předáno ocenění in memoriam za vynikající celoživotní práci
ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika
generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na

hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku. Medaili za něho převzal
kolega Roman Jelínek ze Sboru hasičů města
Turnova.
• Medaile byla předána také Josefu Zahradníkovi za vynikající celoživotní práci ve sboru
dobrovolných hasičů, výchovu několika generací
mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské
technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.
• Jaroslav Šikola také obdržel medaili za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů,
tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.
• Poslední medaile byla udělena slečně Michaele Mlejnkové, která se z důvodu svého působení ve volejbalovém týmu Bundesligy Stuttgart
nemohla osobně zúčastnit. Medaile za sportovní
úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě jí bude předána vedením města po
návratu zpět do Turnova. Slečna Mlejnková byla
ve svých dvaceti letech vyhlášena nejlepší volejbalistkou České republiky za rok 2016.

Turnov má mobilní aplikaci pro obyvatele
Město Turnov spustilo novou aplikaci pro občany,
interaktivního průvodce úřadem mohou využívat
majitelé takzvaných chytrých telefonů nebo tabletů.
Předností aplikace je okamžitá dostupnost potřebných informací. Prostředí aplikace je členěno
na sekcí aktuality, úřední deska, kontakty a další
informace. Všechno důležité budete mít stále při
ruce, již nezmeškáte žádnou důležitou akci a kontakty budete mít vždy přímo v telefonu. Aplikace
umožňuje individuální nastavení včetně připomínek pouze na konkrétní typ informace.
První sekce představuje aktuální informace na
webu, kam jsou přenášeny údaje z webových stránek Města Turnova. Oproti klasickým internetovým stránkám jsou informace členěny pouze dle
časové aktuálnosti bez ohledu na místo vložení.
Kromě běžných zpráv tak můžete aktuálně sledo22 |
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vat informace z dalších sekcí, kterými jsou například investice nebo nejnovější usnesení. Aplikace
dále nabízí výběr sdíleného kalendáře akcí, ve kterém naleznete pozvánky na události nejen
z Turnova, ale i blízkého okolí. Další členění přináší sekci úřední deska, tísňové linky včetně kontaktů na pohotovostní a havarijní služby a samo-

zřejmě kontakty na Městský úřad Turnov. Aplikace Turnov v mobilu je určena primárně pro občany
Turnova, kterým přináší jednodušší užívání služby
závady nad mapou. Prozatím fungovala na požadavky občanů webová verze aplikace, kam občané
mohli své podněty na zlepšení stavu ve veřejném
prostředí vkládat prostřednictvím internetových
stránek Města Turnova. Aplikace nyní nabízí zadání nového požadavku s propojením GPS souřadnic mobilního telefonu a vyfocení aktuálního
stavu bez nutnosti měnit mobilní prostředí.
Poslední výběr v aplikaci nabízí základní turistické informace o Turnovu s odkazem na Turistický
informační portál Turnovska, kde je k dispozici
kompletní turistická nabídka Turnova a okolí.
Aplikace Turnov v mobilu je volně dostupná ke
stažení pro verze OS Android i iOS zařízení
Apple.

Turnovské radniãní listy

Zveme na tradiãní vánoãní ﬁemeslnické trhy
Letošní vánoční řemeslnické trhy se uskuteční
v pátek 8. a v sobotu 9. prosince 2017 na náměstí
Českého ráje.
Těšit se můžete na tradiční vystoupení turnovských základních škol i bohatý kulturní program,
ve kterém zazní například swingové nebo jazzové
rytmy. Chybět nebude ani vyvrcholení trhů v podobě turnovského pěveckého sboru Antonína
Dvořáka a orchestru přátel J. J. Ryby, kteří představí slavnou Českou mši vánoční. Program i letos
bude probíhat také v Muzeu Českého ráje ve Skálově ulici, kde je připraven divadelní program zvláště pro děti. Samozřejmě se můžete těšit i na tradiční nepřebernou nabídku řemeslníků nabízejících
občerstvení, vánoční dekoraci i řemeslné výrobky.
Upozorňujeme, že Skálova ulice, náměstí Českého
ráje (před Spořitelnou) a ulice Jiráskova bude v době konání trhů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

11.30 Provaz (pěvecký sbor z Kacanov)
12.30 Volupsije (country skupina z Jablonce n. N.)
14.00 Stand Band (bluesové, folkové, swingové
a rockové písničky)
15.30 Volupsije (country skupina z Jablonce n. N.)
16.45 Hudba u města Vídně (staropražské písničky)
18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční –
PS Antonín Dvořák a Orchestr přátel
J. J. Ryby řídí Bohuslav Lédl

15.30 Turnovanka (malý dechový orchestr řídí
Jindřich Bada)
16.00 –18.00 Starostův čaj (stánek vedení města
se speciálním čajem, výtěžek je použit na
nadílku pro seniory)
16.45 Ondřej Halama a Pranic (autorský folk)
18.00 Funny Grass (tradiční bluegrass, country
a irská hudba)

Divadlo v Muzeu Českého ráje ve Skálově ulici
10.30 Čmukaři – Nesem vám noviny (improvizované vánoční vyprávění, od 3 let)
14.30 Ruda Hancvencl – Robinson (loutkové
dobrodružství, od 6 let)
16.30 Ruda Hancvencl – Hvězdné dálky (loutkové sci-fi, od 6 let)
Doprovodn˘ program
v Muzeu âeského ráje v Turnovû
9. 11. 2017 – 21. 1. 2018
Muzeum âeského ráje / Kamenáﬁsk˘ dÛm
Výstava Loutky ze staré půdy – loutky a loutková divadla z přelomu 19. a 20. století

pátek 8. prosince
Hlavní pódium náměstí Českého ráje
10.00 zahájení
10.15 ZŠ Mašov
10.45 ZŠ Skálova
11.30 ZŠ 28. října
12.15 ZŠ Žižkova
13.00 ZŠ Zborovská
13.15 ZUŠ Turnov
14.00 Zhasni (folk-popová skupina z Nového Boru)

sobota 9. prosince
Hlavní pódium náměstí Českého ráje
10.00 Broďanka (dechovka ze Železného Brodu
s kapelníkem Rudou Müllerem)

pátek 8. 12. od 14.00 do 18.00 hod.
sobota 9. 12. od 9.00 do 19.00 hod.
Muzeum âeského ráje / Kamenáﬁsk˘ dÛm
Vánoční dílna – výroba loutky (doprovodná dílna k výstavě Loutky ze staré půdy)
Vstupné 50 Kč

Adventní koncert
v mûstském divadle

duálně dopravu. Bližší informace poskytne paní
Poláková z Terénní pečovatelské služby na telefonním čísle 481 322 814.

Do mateﬁsk˘ch ‰kol
zavítá Mikulá‰

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
srdečně zve seniory a osoby se zdravotním postižením na Adventní koncert, který se uskuteční v rámci Zdravého města a MA21.
Koncert se bude konat v pátek 8. prosince 2017
od 18.00 hodin v Městském divadle Turnov. Účinkovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna pod vedením Vítězslava Čapka. Vstup je zdarma a po
předchozí domluvě je také možné zajistit indivi-

Divadlo v Muzeu Českého ráje ve Skálově ulici
14.30 100 opic – Vánoční (rodinné divadlo s koledami, od 5 let)
16.30 100 opic – Meďoušek (pohádka o malém
medvídkovi, od 3 let)

Odbor školství, kultury a sportu zorganizoval
pro děti tradiční mikulášskou nadílku.
I letos navštíví turnovské mateřské školy svatý
Mikuláš se svou družinou, ve které nesmí chybět
hodný anděl ani rohatý čert.
V pondělí 4. prosince během dopoledne projde
mikulášská výprava devět mateřských škol na
území Turnova a rozdá dětem připravené balíčky
se sladkou nadílkou.
listopad 2017

|

| 23

Turnovské radniãní listy

Chcete se zapojovat do vedení mûsta?
Město Turnov vyhlašuje anketu ověřující zájem
obyvatel zapojovat se do řízení města.
Město Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Turnov – Zdravé město a místní
Agenda 21. Projektem se hlásíme k principů zodpovědnosti našeho města vůči dalším generacím.
Pro získání kvalitního řízení města Turnova se
snažíme zapojovat veřejnost do rozhodovacích
procesů. Obecně lze říci, že se snažíme promyšleně utvářet naše město jako kvalitní, zdravé a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli.
V roce 2017 se obyvatelé mohli zapojit do následujících aktivit:
Setkávání s pﬁedstaviteli mûsta
Téměř každý měsíc zavítá starosta města nebo
místostarostky do jedné z části města Turnova.
Občané mají možnost dozvědět se kromě novinek
a informací z radnice také připravované investiční
záměry. Na setkáních se řeší jednotlivé podněty obyvatel včetně revize již přijatých podnětů, žádostí
či stížností. V roce 2017 proběhlo 10 setkání v různých lokalitách města, mezi kterými byly i tři setkání formou kulatých stolů na řešení konkrétní
problematiky. Ze setkání se starostou města vzešlo přes 120 podnětů k vyřízení.
Participativní rozpoãet
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje
města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci konkrétního investičního projektu na zkvalitnění veřejného prostoru. V roce 2017 se díky prvnímu ročníku partici-

pativního rozpočtu realizovalo rozšíření dětského
hřiště v Dělnické ulici. Na základě přijatého projektu od Parlamentu mládeže Města Turnova na
umístění nádob na třídění tetrapaků, byl odborem
životního prostředí spuštěn zkušební provoz svozu tetrapaků z oblastí velkých sídlišť v Turnově.
Veﬁejné fórum
Fórum Zdravého města Turnov se v letošním roce
konalo po čtvrté. Veřejné diskuse se účastní občané,
zastupitelé, představitelé vedení města a pracovníci městského úřadu. Nechybí ani doprovodný
program a prezentace problémů s jejich postupným řešením, které vznikly z předešlého fóra.
Samotná diskuse o stavu a možnostech rozvoje
města v nejrůznějších oblastech probíhá u několika tematických stolů, jako je například doprava,
cestovní ruch, zdravotnictví atd. Zformulované
problémy garanti jednotlivých stolů přednesou
a označí dva nejzásadnější. Anketa problémy ověří
a porovnáním pořadí problémů definovaných
účastníky fóra s pořadím problémů vzešlých z ankety vzejdou ty hlavní problémy. S výsledky ankety jsou seznámeni zastupitelé města, kteří na jejich základě dále řeší jednotlivé problematiky.

V roce 2017 se podařilo vyřešit několik priorit vzešlých od obyvatel města z fóra konaného v roce
2016. Na základě priority zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově byly vytipované místa pomocí
Pocitové mapy. Nebezpečné místo v prostoru bývalých uhelných skladů bylo oploceno, místo dětského hřiště hrad bylo zdemolováno, místo v centrálním parku bylo revitalizováno, prostor u kostela
svatého Mikuláše byl oplocen a nově osázen, prostor u autobusového nádraží byl vyčištěn a proběhly terénní úpravy a opraven byl také ve spolupráci
s ŘSD podchod v Sobotecké ulici. Na další místa
byla pořízena mobilní kamera Městské policie
Turnov pro zajištění dočasné kontroly rizikového
chování. Další prioritou bylo vybudování stanovišť pro podporu pohybu. Na základě tohoto podnětu bylo v jarních měsících otevřeno první workoutové hřiště pro mládež a dospělé. Pro děti byla
v roce 2017 otevřena dětská hřiště v Turnově II.,
v centrálním parku a v Metelkových sadech. Pro
seniory vyrostly nové fitness rehabilitační prvky
v Rývových sadech. Výslednou prioritou se také
stala občanská vybavenost v Turnově II., na kterou bylo uspořádáno setkání obyvatel včetně anketních šetření. Na základě konkrétních podnětů
byly na Turnově II. obnoveny kulturní programy,
vyrostly venkovní hřiště nebo proběhla 5. etapa
regenerace sídliště. Proběhly přípravy pro přemístění veřejné knihovny do prostor nádražní budovy
a začaly první plánovací kroky k vybudování nové
multifunkční budovy. Opět se otevřelo projednávání nevzhledné části sídliště s betonovým bazénkem, na kterou byla připravena architektonická
studie. V neposlední řadě se také na základě priorit obyvatel řešila podpora cyklodopravy ve městě.
Byly vybudována úschovna kol ve Skálově ulici
hned vedle veřejných toalet. Pokračuje se ve trasování cyklostezky Greenway Jizera a rozhodnutím

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
Rady města Turnova do nově zrekonstruované Pekařovy ulice přibydou cyklopruhy v obou směrech.
Dal‰í aktivity
• Obyvatelé se mají možnost zapojit do veřejného
zasedání zastupitelstva města svým příspěvkem.
• Obyvatelé Turnova mají možnost hlasovat v různých anketních šetřeních. V roce 2017 bylo na
webových stránkách města vypracováno sedm
anket.
• Představitelé města se setkávají s místními seniory.
• Vedení města, zastupitelé nebo pracovníci Městského úřadu navštěvují zasedání Parlamentu

mládeže Města Turnova, které sdružuje mládež
navštěvující turnovské základní a střední školy.
• Vedení města se také setkává se zájmovými a jinými skupinami, jako jsou například maminky
s dětmi nebo občanské spolky.
• Radnici také navštěvují i zahraniční návštěvy,
státníci, prezident republiky či představitelé
okolních obcí.
• Na radnici se uskutečňují také setkávání s nejmenšími obyvateli města v rámci vlastivědné
nauky základních škol.
• V budovách Městského úřadu Turnov jsou k dispozici schránky určené pro připomínky obyvatel.

Radní a zastupitelé města na svých jednáních řeší
různé výstupy ze zapojování obyvatel do řízení
města. Výsledky veřejného fóra byly součástí říjnového projednávání. Vzhledem k výsledkům veřejného fóra z roku 2017 se radní města rozhodli
v příštím roce veřejné fórum nepořádat.
Váš názor nás velice zajímá, a proto bychom
rádi věděli, jak vnímáte zapojování veřejnosti do vedení města Turnova. Hlasování v anketě je možné do 31. prosince 2017.

Vánoãní strom se rozsvítí první adventní nedûli
Vánoční strom bude v Turnově rozsvícen dle tradic
opět na první adventní neděli, která letos vychází
na 3. prosince 2017.

ním Jany Kepkové. Představí se také skřítek
Turnováček, který společně s dalšími adventními
postavami obdaruje přítomné děti sladkou nadílkou.
Odpolednem Vás provede Eva Kordová společně s vedením města Turnova.
Po dobu trvání akce bude pro provoz uzavřeno
náměstí Českého ráje.
Rozsvícení vánočního stromu předchází Den
pro dětskou knihu v Městské knihovně Antonína
Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Město Turnov připravuje k samotnému okamžiku
rozsvícení stromku tradiční doprovodný program
na náměstí Českého ráje. Letošní rozsvícení bude
zahájeno v 16.30 hodin vystoupením dechového
souboru Základní umělecké školy Turnov. V programu se představí také dětský pěvecký soubor
Karmínek pod vedením Jindřicha Bady a vystoupení dramatického kroužku ZŠ Žižkova pod vede-

Rok 2017 byl
ve znamení úprav
hradu Vald‰tejn
Po celý rok probíhaly na hradě Valdštejn úpravy a stavební práce. Městský hrad se může
s koncem roku pochlubit novou střechou, upraveným okolním prostředím, ale i rekonstrukcí
zabezpečovacího systému. Celkově bylo na úpravy vynaloženo více jak 7,5 milionu korun.
Od podzimu minulého roku až do konce května
letošního roku probíhala generální oprava střešního pláště včetně krovu na kapli sv. Jana Nepo-

muckého na hradě Valdštejně. Oblíbený výletní cíl
byl v průběhu roku obležen stavební technikou,
která upravovala prostory předhradí. Během celé
turistické sezony probíhala generální oprava přístupového mostu včetně mostní konstrukce.
V průběhu letních měsíců byla na prvním nádvoří hradu Valdštejna restaurována nástěnná
malba svatého Jana Křtitele. Hrad Valdštejn také
prošel řadou menších oprav a zásahů pro zlepšení
dosavadního stavu. Proběhla renovace modlitebních lavic v kapli svatého Jana Nepomuckého.
V prostorách hradu došlo k opravám a nátěrům
dveří. Dále došlo k opravě dlažby před pokladnou
nebo bylo upraveno schodiště vedoucí do biliárního sálu.

Poslední avšak významným zásahem na hradě
Valdštejna byla rekonstrukce zabezpečovacího
systému celého památkového objektu.
Podrobné informace o úpravách naleznete na
webových stránkách Města Turnova.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY
listopad 2017
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Starosta uzavﬁel setkávání s obãany v Turnovû II.
Ve středu 8. listopadu 2017 zavítal starosta na setkání s obyvateli do lokality Turnov II., kde představil poslední verzi projektu rekonstrukce Nádražní ulice.
Listopadové a zároveň poslední setkání starosty
Tomáše Hockeho v tomto roce proběhlo v jídelně
základní školy v Alešově ulici, kam dorazila více
jak šedesátka obyvatel. Hned v úvodu setkání starosta přivítal obyvatele a seznámil je s posledními
projekčními plány i s aktuálním vývojem situace.
Rekonstrukce Nádražní ulice je jedním z největších plánů města za poslední tři roky. Projekt, který
se postupem času rozrůstal, v sobě zahrnuje opravu
Nádražní ulice od křižovatky u viaduktu až k hranici města a dále přes Ohrazenice k Pyrámu. Další
částí je komplikovaná situace přímo v oblasti viaduktu. Posledním úsekem připravované rekonstrukce je ulice Přepeřská až do Svijan, kde leží
hranice Libereckého kraje. Vzhledem k rozsáhlému území na projektu spolupracuje Krajský úřad
Libereckého kraje se samosprávami zmíněných
obcí, tedy Město Turnov a obce Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany, dále Vodohospodářské
sdružení Turnov a Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Celý projekt je rozdělen do třech samostatných
stavebních povolení, kdy v současné době je vydá-

Nov˘ rok odstartuje
ohÀostrojem
V pondělí 1. ledna 2018 se za podpory Města
Turnova a turnovských firem uskuteční novoroční ohňostroj. Místem konání bude tradičně
autobusové nádraží Na Lukách.
Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém obdrží děti za obrázek sladkou odměnu. Tématem letošní výtvarné soutěže
jsou „Vánoce a můj nejhezčí dárek“. Děti mohou
malovat obrázky s vánočními motivy, ale také
i dárky, které našli pod stromečkem. Milovníky
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no povolení na úsek zahrnující komunikaci
II/610. Starosta na setkání uvedl, že by bylo ideální zahájit projekt v únoru příštího roku rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů v horním úseku Nádražní ulice směrem na Ohrazenice.
Stavba VHS Turnov by měla být dokončena v srpnu 2018. V případě příznivých klimatických i dalších proměnných podmínek by mohla být první
vrstva asfaltu položena již v roce 2018. V opačném
případě by se na zimu pokládaly provizorní asfalty.
Nádražní po rekonstrukci bude více připomínat
městskou ulici. Na komunikaci budou chodníky,
parkovací zálivy s ostrůvky se stromy a zelení
a cyklopruhy. Na jedné straně ulice bude cyklistická stezka samostatně mezi chodníkem a zelení
a po druhé straně z důvodu omezeného místa bude cyklopás přímo vedle jízdního pruhu. Ulice

muziky potěší skupina Duo BigBand. Vedení
města popřeje občanům do nového roku a následně odpočítá odpálení samotného ohňostroje.
Těšíme se na Vás.

1. máje bude zobousměrněna a zatížená odbočka
do Fučíkovy ulice bude v budoucnu sloužit pouze
pro osobní automobily. Rekonstrukcí dojde k prohloubení viaduktu o půl metru, což s sebou přinese změnu organizace za křižovatkou. Komunikace
na hranici se Středočeským krajem zůstane v nezměněném profilu, pouze dojde ke sjednocení
normové kategorijní šířky komunikace.
Celý projekt se rozrostl na čtvrtmiliardovou
stavbu. Finanční možnosti Turnova, dalších obcí
a kraje by takový projekt nedovolily bez čerpání
peněz z Integrovaného regionální operačního
programu. Město Turnov bude investovat 17 milionů korun na chodníky, zeleň, veřejné osvětlení
a parkovací zálivy. Z rozpočtu města půjde také
příspěvek 10 milionů korun na stavbu Vodohospodářského sdružení Turnov.
Obyvatelé se v diskusní části ptali na průběh
realizace a způsoby dopravy během stavebních
prací. Byly také předneseny zásadní podněty k zapracování do projektu. Kromě dotazů na opravu
Nádražní ulice se řešila také kamionová doprava,
obchvat Turnova nebo možnosti parkování.
Projekt Nádražní ulice v letošním roce zahajoval i ukončoval setkání starosty s obyvateli města.
Symbolicky tak byl uzavřen letošní rok, děkujeme
všem obyvatelům za účast a budeme se s Vámi těšit při dalších setkáních v příštím roce.

ěsto Turnov a zaměstnanci Městského
úřadu Turnov přejí všem občanům
krásné a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatou nadílku pod stromečkem, a do
nového roku pevné zdraví a mnoho spokojenosti.

M

ãtvrtek 14. prosince 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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