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V pfiípadû zájmu o jakékoli dal‰í informace nás neváhejte kontaktovat prostfiednictvím 
e-mailu kefurtova@kcturnov.cz nebo na telefonu 481 322 083. www.kcturnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stfielnice

Kulturní centrum Turnov nabízí prostory pro konání
‰kolení, semináfiÛ, prezentací, slavnostních rautÛ,
podnikov˘ch veãírkÛ a dal‰ích spoleãensk˘ch aktivit. 
Nabízíme prostory vãetnû kompletního technického
vybavení a personálu a s moÏností zaji‰tûní
obãerstvení a rautÛ. Velkou v˘hodou je parkovi‰tû
pfiímo u budovy Kulturního centra Stfielnice
a moderní zázemí vãetnû ‰aten. 

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

▼
▼

▼

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

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

Firma AGRO RUBÍN, a. s.
nabízí od záfií do dubna

jablka a hru‰ky
ve svém prodejním skladu 

v obci Svijansk˘ Újezd.

Prodej v pracovní dny
od 7 do 15 hodin
Dobrá kvalita 
a nízké ceny
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Vážení čtenáři,
mám pocit, že v tom vedru se nic originálního

napsat nedá... Možná kdybych tu měl klimatizaci,
mozek by se mi nevařil a já bych po vzoru někte-
rých vrcholných českých politiků na nějakou ori-
ginální myšlenku přišel! Škoda. Nebo vlastně ne.

Každopádně skončily prázdniny a doba těch
největších dovolených, a teď tedy zpátky k pon-
kům, ať už ty vaše vypadají jakkoliv. My jsme na
novou sezónu rozhodně připravení! Už teď v září
začínají abonentní cykly, takže kdo jste třeba vi-
nou těch nekonečných veder ještě nevzpomněl na
koupi abonentky, tak pospěšte, ještě máte šanci!
Samozřejmě se v září dočkáte také našich tradič-
ních festivalů – Básníci ticha se představí hned
prvního září (osobně se moc a moc těším na
Modré hory) a Kulturnov přesně o tři týdny po-
zději (nově také například s turnovskými filmový-
mi tvůrci a literáty). Těšíte se?

Milí čtenáři, před dvěma měsíci jsem vám přál
pěkné léto. Nevím, jak vám, ale mně pěkné nako-

nec vůbec nepřišlo. Nikdy jsem si nemyslel, že se
ze mě stane ten typ člověka, co nadává na počasí,
vždycky jsem se všem těm českým steskům na
moc velké horko nebo moc velkou zimu vysmíval.
Ale čeho je moc, toho je zkrátka příliš… Nevadí
mi, když je v létě horko, fakt ne, horko k létu přece
patří. Ovšem pozorovat zvířata (v mém případě
ovce), která horkem sotva stojí na nohou, dívat se,
jak se stále většími obtížemi nacházejí anebo taky
nenacházejí zbytky zelené trávy a nakonec být do-
nucen začít je na konci července krmit senem (!),
to, uznejte, není v pořádku. Nebo třeba procházet
se na troud vyschlým korytem potoka, to je taky
velmi zvláštní. A když pak na facebooku vidíte fot-
ky dozrávajících melounů, přičemž ta fotka není
ze Středomoří, ale odkudsi z Českého ráje… Co
s tím? Sázet stromy?

Příště už nikomu pěkné léto přát nebudu. Přeji
nám úplně normální počasí. 

David Pešek

Normální poãasí

úvodní slovo

Na festivalu Kulturnov vystoupí také skupina Adina Atlas a Peprmintová Slunce.



sobota 1. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Pfiíbûh koãek
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

16.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ 
Básníci ticha
hudební festival

270 Kč v předprodeji / na místě
350 Kč / studenti 135 Kč / děti do

15 let zdarma

17.00 – KINO SFÉRA
Úsmûvy smutn˘ch muÏÛ
drama/komedie

130 Kč / 115 Kč studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Alfa 3D
akční/drama
150 Kč / 135 Kč děti do 15 let a studenti

nedûle 2. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Pfiíbûh koãek
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Kry‰tÛfek Robin
dobrodružný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Úsmûvy smutn˘ch muÏÛ
drama/komedie

130 Kč / 115 Kč studenti

úter˘ 4. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Léto
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 5. záfií
17.00 – FOYER KC
Jan Andûl
vernisáž výstavy zdarma

ãtvrtek 6. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Mamma Mia! Here We
Go Again
muzikál 

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Upgrade 
akční/thriller

130 Kč / 115 Kč studenti

pátek 7. záfií
17.00 – KINO SFÉRA
Jan Palach
drama
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Slender Man
horor
130 Kč / 115 Kč studenti – Horror night

22.00 – KINO SFÉRA
Sestra
horor
140 Kč / 125 Kč studenti – Horror night

sobota 8. záfií 
14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 3:
Pfií‰erózní dovolená 3D
animovaný/rodinný
150 Kč / 135 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Alfa
akční/drama
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Jan Palach
drama
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

20.00 – KAVÁRNA KUS
Sklenûné oko a Indies Disco
komponovaný pořad vstupné dobrovolné

nedûle 9. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Hotel Transylvánie 3:
Pfií‰erózní dovolená
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Sestra
horor 140 Kč / 125 Kč studenti 

19.30 – KINO SFÉRA
DÛvûrn˘ nepfiítel
mysteriózní/thriller

130 Kč / 115 Kč studenti

úter˘ 11. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Vary záfií ve Sféfie:
TísÀové volání 
Filmový klub 

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 12. záfií
18.00 – KINO SFÉRA
âe‰tí legionáfii
v Charbinu
mimořádný Cestovatelský klub

90 Kč 
ãtvrtek 13. záfií

19.30 – KINO SFÉRA
Vary záfií ve Sféfie:
BlacKkKlansman
drama/krimi/komedie 110 Kč

pátek 14. záfií 
17.00 – KINO SFÉRA
Vary záfií ve Sféfie:
V‰echno bude
road movie/drama 110 Kč

18.00 – KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI
Loutna âeská
benefice, koncert 100 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
LOUTNA.CZ 
benefice, divadlo 200 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Predátor: Evoluce 3D
akční/dobrodružný

160 Kč / 145 Kč studenti

sobota 15. záfií
9.00, 10.00 a 11.00 – FOYER KC
Vítání obãánkÛ
slavnost

14.30 – KINO SFÉRA
Kubík hrdina
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Predátor: Evoluce
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč studenti
19.30 – KINO SFÉRA
Vary záfií ve Sféfie:
Domestik – Pfiedpremiéra
drama 110 Kč
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kulturní pfiehled

Úsmûvy smutn˘ch muÏÛ Dana Svátka podle autobiografické knihy Josefa Formánka



nedûle 16. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Kubík hrdina
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Úsmûvy smutn˘ch muÏÛ
drama/komedie

130 Kč / 115 Kč studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Vary záfií ve Sféfie:
MuÏ, kter˘ zabil Dona
Quijota
dobrodružný/komedie 110 Kč

pondûlí 17. záfií
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Zlatovláska
představení pro školy a veřejnost

50 Kč

úter˘ 18. záfií
17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejná prezentace
turnovsk˘ch volebních
stran

19.30 – KINO SFÉRA
Zimní bratfii 
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 19. záfií
18.00 – KINO SFÉRA
âína – s batohem nejen
po Seãuánsku
Cestovatelský klub 90 Kč

ãtvrtek 20. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Mamma Mia! Here We
Go Again
muzikál 

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 140 Kč / 125 Kč studenti

pátek 21. záfií
17.00 – KINO SFÉRA
Sestra
horor 140 Kč / 125 Kč studenti 

19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie

140 Kč / 125 Kč studenti

sobota 22. záfií
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
O chytré kmotfie Li‰ce
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! 60 Kč

13.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE
KULTURNOV
oslava turnovské kultury zdarma

nedûle 23. záfií 
14.30 – KINO SFÉRA
ÚÏasÀákovi 2
animovaný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 140 Kč / 125 Kč studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Whitney
dokumentární/hudební
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

pondûlí 24. záfií
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Mary‰a
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 380 Kč / 420 Kč

úter˘ 25. záfií
18.00 – SOKOLOVNA (SKÁLOVA UL.)
Setkání s biotronikou 
přednáška filosofa a biotronika
Tomáše Pfeiffera

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
MÛÏem i s muÏem
volné divadelní představení

v předprodeji 380 Kč / 420 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Bratfii Lumiérové 
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč studenti a členové FK

stfieda 26. záfií
19. 30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Bohemia balet: Kytice
Turnovský hudební večer
v předprodeji 200 Kč / na místě 240 Kč

ãtvrtek 27. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Chata na prodej
komedie 

60 Kč – Kino nejen pro seniory

19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 140 Kč / 125 Kč studenti

pátek 28. záfií
17.00 – KINO SFÉRA
Jan Palach
drama
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Predátor: Evoluce
akční/dobrodružný

140 Kč / 125 Kč studenti

sobota 29. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Yeti: Ledové
dobrodruÏství 3D
animovaný/rodinný
150 Kč / 135 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
Spolu to dáme
komedie/drama
130 Kč / 115 Kč studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie

140 Kč / 125 Kč studenti

nedûle 30. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Yeti: Ledové
dobrodruÏství
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč děti do 15 let a studenti

17.00 – KINO SFÉRA
DÛvûrn˘ nepfiítel
mysteriózní/thriller

130 Kč / 115 Kč studenti

19.30 – KINO SFÉRA
Spolu to dáme
komedie/drama

130 Kč / 115 Kč studenti
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kulturní pfiehled

Norbert Lich˘ a Pavla Gajdo‰íková v pfiedstavení Mary‰a
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kino Sféra

so 1. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 2. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, âína,
2018, 90 min., MP, dabing

Pfiíbûh koãek

Animované dobrodruÏství koãek
z velkomûsta.

so 1. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 2. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 16. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

drama/komedie, âR,
2018, 92 min., 15+

Úsmûvy
smutn˘ch muÏÛ

Pfies dno lahve na samotné
dno Ïivota.

3D so 8. 9. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D ne 9. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA, 2018, 87 min., MP, dabing

Hotel Transylvánie 3:
Pfií‰erózní dovolená

Drákula a jeho rodinka stra‰idel vyráÏí na dovolenou!

ãt 6. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

akãní/thriller, Aus., 2018,
100 min., 15+, titulky

Upgrade

Technologické vylep‰ení
vlastního tûla kvÛli pomstû.

pá 7. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 8. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 28. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

drama, âR, 2018,
124 min., 12+

Jan Palach

Pfiíbûh posledních mûsícÛ
Palachova Ïivota.

3D so 1. 9. – 19.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D so 8. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

akãní/drama, USA,
2018, 12+, titulky

Alfa

Netradiãní pouto mezi mlad˘m
lovcem a vlkem.

ne 2. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA,
2018, 104 min., MP, titulky

Kry‰tÛfek
Robin

Dospûl˘ Kry‰tÛfek Robin se znovu
setkává se star˘m pfiítelem.

út 4. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

Ïivotopisn˘/hudební, Rus./Fr.,
2018, 128 min. / 12+, titulky

Léto

Leningradská hudební scéna 80. let.

ãt 6. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 20. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

muzikál, USA, 2018,
114 min., MP, titulky

Mamma Mia!
Here We Go

Again
Nejvût‰í letní filmová

pohoda se vrací!

pá 7. 9. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã 
– Horror night

ne 9. 9. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
pá 21. 9. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

horor, USA, 2018,
104 min., 15+, titulky

Sestra

Nov˘ horor ze svûta filmu
V zajetí démonÛ.

pá 7. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
– Horror night

horor, USA, 2018,
15+, titulky

Slender Man

Na popfiení jeho existence
je aÏ pfiíli‰ skuteãn˘.

FK
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kino Sféra

so 15. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 16. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, Isl./Bel.,
2018, 83 min., MP, dabing

Kubík hrdina

Mlad˘ kulík musí pfieÏít
ve svûtû plném nepfiátel.

so 15. 9. – 19.30 / 110 Kã
– Pfiedpremiéra

drama, âR/Svk., 2018,
117 min., 12+

Domestik

Pfiedpremiéra snímku
z hlavní soutûÏe.

3D pá 14. 9. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D so 15. 9. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
2D pá 28. 9. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2018, 15+, titulky

Predátor: Evoluce

Jedni z nejvût‰ích lovcÛ celého vesmíru se vrací na Zemi.

ãt 20. 9. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 21. 9. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 23. 9. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

ãt 27. 9. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 29. 9. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

komedie, âR, 2018, 95 min., MP

Po ãem muÏi touÏí

Jifií Langmajer zji‰Èuje, zda to mají Ïeny opravdu jednodu‰‰í.

út 18. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, Dán./Isl., 2017,
100 min., 15+, titulky

Zimní bratfii 

Drsn˘ Ïivot dvou bratrÛ
z tûÏafiského mûsteãka.

FK

ne 9. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 30. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

mysteriózní/thriller, âR,
2018, 108 min., 12+

DÛvûrn˘
nepfiítel

Moderní inteligentní dÛm se mÛÏe
zmûnit v noãní mÛru.

út 11. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

thriller, Dán., 2018,
85 min., 12+, titulky

TísÀové
volání

Komorní thriller o boji
s ãasem na tísÀové lince.

ãt 13. 9. – 19.30 / 110 Kã

drama/krimi/komedie, USA,
2018, 134 min., 12+, titulky

BlacKkKlansman

Infiltrace do Ku-klux-klanu prvního
afroamerického policisty.

pá 14. 9. – 17.00 / 110 Kã

road movie/drama, âR/Svk.,
2018, 85 min., 12+

V‰echno
bude

Road movie o cestû
za svobodou dvou chlapcÛ.

FK

Vary záfií ve SféfieVary záfií ve Sféfie Vary záfií ve Sféfie

Vary záfií ve Sféfie

ne 16. 9. – 19.30 / 110 Kã

dobrodruÏn˘/komedie, ·p./Bel./Port./
VB, 2018, 132 min., 12+, titulky

MuÏ, kter˘
zabil Dona

Quijota
Fikce a realita v novém filmu

Terryho Gilliama.

Vary záfií ve Sféfie

Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pfiedloÏení studentského prÛkazu (napfiíklad ISIC).ZLEVNùNÉ VSTUPNÉ
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kino Sféra

ne 23. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘, USA, 2018,
118 min., MP, dabing

ÚÏasÀákovi 2

Oblíbená rodinka
superhrdinÛ se vrací!

ne 23. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

dokumentární/hudební, VB/USA,
2018, 120 min., 12+ , titulky

Whitney

Famózní Whitney Houston tak,
jak ji je‰tû neznáte.

út 25. 9. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, Fr., 2017,
87 min., MP, titulky

Bratfii
Lumiérové

Více neÏ sto krátk˘ch filmÛ
od vynálezcÛ kinematografie.

ãt 27. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2018, 
77 min., MP

Chata na
prodej

Poslední „pofiádná rodinná slezina“
na prodávané chatû.

FK

3D so 29. 9. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
2D ne 30. 9. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2018, MP, dabing

Yeti: Ledové
dobrodruÏství

Yeti je pfiesvûdãen, Ïe záhadní
tvorové „lidé“ opravdu existují!

so 29. 9. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 30. 9. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

komedie/drama, Nûm.,
2017, 104 min., 15+, dabing

Spolu
to dáme

Hvûzda série FakjÛ pane uãiteli
Elyas M’Barek v nové komedii.

Nepfiehlédnûte v programu
Vary záfií ve Sféfie
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
v červenci představil spoustu zajímavých filmů,
které se postupně dostávají do kin. 

Pět nejzajímavějších z nich během jednoho týd-
ne „zazáří“ také v kině Sféra, kde se můžete těšit

i na jedno exkluzivní předpremiérové uvedení.
Minifestival zahájí v úterý 11. září projekce sever-
ského thrilleru Tísňové volání, který podle diváků
i kritiků patří k nejlépe hodnoceným filmům kar-
lovarského festivalu. 

Druhým filmem bude drama BlacKkKlansman,
které i skvěle pobaví. Následují dva české snímky
z hlavní soutěže, nejprve road movie Všechno bu-
de režiséra Olma Omerzu a dále zmiňovaná dvou-
týdenní předpremiéra snímku Domestik. Celou
přehlídku v neděli 16. září ukončí nejnovější reži-
sérský počin Terryho Gilliama Muž, který zabil
Dona Quijota.

Dûtské a studentské 
slevy
Od 1. září bude možné uplatnit dětskou slevu pro
děti do 15 let na všechny standardní projekce v ki-

ně Sféra. Novinkou je ale zlevněné vstupné na
standardní projekce také pro studenty, kteří musí
pro uplatnění slevy při nákupu předložit kartu
ISIC, případně jiný studentský průkaz. 

Jednotná sleva pro děti a studenty je u jednot-
livých projekcí uvedena za základní cenou za lo-
mítkem. 
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Kulturnov

Kulturnov znovu potvrdí v˘jimeãnost
Že je Turnov městem výjimečně pestrého a bohaté-
ho kulturního života, o tom dnes už nepochybuje
nejspíš nikdo. Jedním z mnoha důkazů této výji-
mečnosti je také festival Kulturnov, který v sobotu
22. září již potřetí zahájí sezónu a opět nabídne
všem návštěvníkům den plný zábavy.

Letošní program bude zase o trochu bohatší:
v programu festivalu se nově představí také filmo-
ví tvůrci a spisovatelé. V kině Sféra budou v prů-
běhu večera k vidění hned čtyři filmy autorů
z Turnova a okolí. Můžete se těšit na hraný, do-
kumentární i animovaný snímek. V rámci samo-
statného programového bloku se představí též
turnovský Klub začínajících autorů a v něm pět
literátů, kteří představí svou prozaickou i básnic-
kou tvorbu.

Protože kultura nezná hranic a v pojetí festivalu
je kulturním počinem vše, co nějakým způsobem
zušlechťuje člověka a jeho duši, Kulturnov se pro
letošek s radostí spojil se dvěma dalšími turnov-
skými spolky, které slaví výročí své činnosti. Klub
přátel železnic Českého ráje oslaví 25 let od svého
založení a připomene se výstavou fotografií z his-
torie své činnosti, Klub českých turistů slaví 130
let své činnosti a jeho turnovský odbor s názvem
Klub českých turistů Sokol Turnov, který je jen
o čtyři roky mladší, se v rámci festivalu představí
s vlastním divadelním kusem, který nese tajuplný
název Dojička.

V programu se opět představí také vylosované
dvojice z loňského roku, těšit se můžete například
na „fúzi“ divadelní Společnosti bloumající veřej-
nosti se zpěvačkou Magdou Brožkovou nebo sku-
pinu Waldovy Matušky s písničkářem Ondřejem
Halamou. I letos bude součástí festivalu Běh-
turnov, běžecký závod asi na 10 kilometrů, jehož
vítěz se může těšit nejen na skvělý pocit z vítězství,
ale také na volné vstupenky na akce Kulturního
centra Turnov. Děti se znovu dočkají výtvarné díl-
ny s Ladou Capouškovou ze Žluté ponorky.

Festival Kulturnov si po celou dobu své existen-
ce klade jen jeden, zdánlivě jednoduchý úkol: uká-
zat všem, jak bohatá je kulturní scéna Turnovska.

S podtitulem „Oslava turnovské kultury“ tak láká
na den a večer plný zajímavých divadel, hudby
a dalších forem umělecké tvorby a po dvou jeho
předchozích ročnících už je jasné, že být u toho se
rozhodně vyplácí. 

Program festivalu

14.00 Společnost bloumající veřejnosti &
Magda Brožková (vestibul)

14.15 Waldovy Matušky & Ondřej Halama
(velký sál)

14.15 Babička a Bráška králík – div. soubor
U kafíčka, Akademie třetího věku při
ZUŠ Turnov (kino Sféra)

15.00 start Běhturnov (před KC Střelnice)
15.00 výtvarná dílna pro děti (zrcadlový sál)
15.10 Pohovka – Petr Vydra s Martinem

Hyblerem a Janou Kubánkovou
o hudbě vážně i nevážně (kino Sféra)

16.15 Turnovanka & Bangladéžo (velký sál)
16.15 Jak se hledají princezny – loutková

pohádka div. souboru Ani Muk ZUŠ
Turnov (kino Sféra)

17.15 Dojička – divadelní představení Klubu
českých turistů Sokol Turnov (kino Sféra) 

17.30 Adina Atlas a Peprmintová Slunce
(velký sál)

18.45 Ba Naopank (velký sál)
18.45 Klub začínajících autorů (za plátnem kina)
20.00 Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila &

The Boband (velký sál)
20.00 autorské filmy (kino Sféra)
20.40 Dekanémor – div. soubor Kámoš Drámoš

ZUŠ Turnov (vestibul)
21.15 losování dvojic
21.30 Big ’O’ Band (velký sál)
23.00 afterparty s překvapením (vestibul)

sobota 22. záfií od 14 hodin
Kulturnov
oslava turnovské kultury 
KC Stfielnice 
vstupné zdarma

Big ’O’ Band 
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Mûstské divadlo

Benefiãní dvojprogram Loutna ãeská & LOUTNA.CZ
V pátek 14. září se v kostele Sv. Františka z Assisi
a v turnovském Městském divadle odehraje bene-
fiční dvojprogram. Večer zahájí koncert Loutna
česká souboru Fragium 16, na který naváže diva-
delní představení LOUTNA.CZ. Benefice proběh-
ne v rámci senátní kampaně ve prospěch azylového
domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi.

Loutna ãeská
Legendární hudebně-básnické dílo českého ba-
rokního skladatele a básníka Adama Václava
Michny, rytíře z Otradovic, zazní ve své téměř
kompletní podobě na podkladě nedávných muzi-

kologických objevů. Vystupující Fragium 16 je li-
bereckým vokálně-instrumentálním souborem,
který se věnuje interpretaci hudby starších stylo-
vých období, zvláště 17. a 18. století.

LOUTNA.CZ 
LOUTNA.CZ je velmi volná adaptace jednoho
z nejslavnějších písňových děl českého baroka
Loutny české od Adama Michny z Otradovic.
Soubor Geisslers Hofcomoedianten objevuje a in-
terpretuje barokní díla. Hrají na tuzemských a za-
hraničních festivalech (USA, Monako, Francie,
Itálie). Vedle festivalů se orientují i na běžnou čin-
nost. Pravidelně vystupují v Kuksu.

pátek 14. záfií od 18 hodin
Fragium 16: Loutna ãeská 
koncert benefiãního dvojprogramu
kostel Sv. Franti‰ka z Assisi
vstupné 100 Kã

pátek 14. záfií od 19.30 hodin
Geisslers Hofcomoedianten:
LOUTNA.CZ
divadlo benefiãního dvojprogramu
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã

Divadelní abonmá zahájíme s Mary‰ou
Tragické dílo bratří Mrštíkových, potažmo osud
a činy nešťastné dívky Maryši, zná dnes každý.
Klasika a vrcholné dílo bratrské spolupráce se své-
ho prvního divadelního uvedení dočkalo 9. května
roku 1894 v Národním divadle. Vy budete mít
možnost tuto klasiku v turnovském divadle zhléd-
nout pod režijním vedením Janky Ryšánek
Schmiedtové a v podání ostravského Divadla
Petra Bezruče.

Tragický příběh mladičké dívky donucené podleh-
nout společenskému a rodinnému nátlaku je založen
na životních osudech Marie Horákové z Těšan,
ovšem s tím rozdílem, že Marie svého o patnáct let
staršího manžela neotrávila, ale prožila s ním té-
měř čtyřicet let života. Maryša kromě vztahu mezi
hlavními aktéry – Maryšou a Vávrou – řeší majet-

kové vztahy, nerovnost pohlaví a také do jisté míry
kritizuje vztahy na vesnici. Mnohá z těchto témat
jsou dosud stále aktuální. Zeptejte se sami sebe,
jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým ra-
dám“ jsme dnes vystavováni my? 

„Upřímně řečeno: Je povzbuzující vidět před-
stavení, jež se s vědomím přítomnosti vrací k dnes
zapomínaným hodnotám. Ostravské představení
Maryši vstupuje do divadelního kontextu, který
tvoří otázka, co dnes s klasikou,“ říká o představe-
ní kritik prof. Jan Císař. 

V hlavní roli Maryši uvidíme Pavlu Gajdošíko-
vou, v roli jejího otce Lízala oceňovaného herce
Norberta Lichého. V dalších rolích vystoupí Marké-
ta Haroková, Dušan Urban, Vojtěch Říha a další.

pondûlí 24. záfií od 19.30 hodin
Mary‰a 
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Komedie MÛÏem i s muÏem
Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová,
Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková – čtyři ženy,
čtyři archetypy na jedné narozeninové party. 

Autorské představení Víta Karase a Kateřiny Kro-
bové má jednoduché téma: Po čem všichni touží?
Přece po lásce, po nádherné vlastnosti milovat a sa-
mozřejmě také být milován. Přijďte se i vy podívat
pravdě do očí, zjistit, co ženy dělají, když si myslí,
že se zrovna nikdo nedívá. Divadelní komedie, ve
které se bude i zpívat, se nikterak netají podob-

ností s oblíbeným romantickým televizním seriálem
Sex ve městě. Pokud jste tedy fanouškem tohoto
žánru, nebo se chcete zkrátka jeden večer skvěle
pobavit, rozhodně byste v divadle neměli chybět.

úter˘ 25. záfií od 19.30 hodin
MÛÏem i s muÏem 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã

S dûtmi za kmotrou Li‰kou
Hudební pohádku O chytré kmotře Lišce do tur-
novského divadla přiveze Divadélko Andromeda.
Kromě spousty písniček se děti mohou těšit na ve-
selé zápletky, které samozřejmě dobře dopadnou.

V pohádce kmotra Liška svou chytrostí a sympa-
tickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou
pány tvorstva. Situace řeší vždy s důvtipem, hu-
morem a trochou zlomyslnosti. 

Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice pře-
sáhnou únosnou míru, a své chyby umí napravit.
Divadélko Andromeda za pohádku získalo ocenění

„Miniteatro Havířov“ (festival malých zájezdo-
vých divadel hrajících pro děti) za nejlepší mužský
(Dodo Slávik) a ženský (Andrea Sousedíková) he-
recký výkon, ale také scénář a režii.

sobota 22. záfií od 10 hodin
O chytré kmotfie Li‰ce 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

Básníci ticha zahájí kulturní sezónu
V sobotu 1. září se uskuteční očekávaný a již sedmý
ročník festivalu Básníci ticha. I tentokrát se těšte na
výrazné osobnosti i „nové“ tváře alternativní scény.

Zahajující kapelou bude ústecká Nauzea Orches-
tra. Indierockovou hudbu hrající skupinu na pódiu
vystřídá duo Kalle, které tvoří Veronika Burián-
ková a David Zeman. Od sedmi hodin vystoupí
Modré hory. Za tímto poetickým názvem se skrý-
vají hned dvě výrazné osobnosti slovenského hip-
hopu Lyrik a Bene. Těšit se můžete i na herečku,

zpěvačku a skladatelku Evu Turnovou, vystupující
pod pseudonymem Eturnity, kapelu Furt rovně
z Loun a celý večer uzavře Budoár staré dámy.

sobota 1. záfií 2018 od 16 hodin
Básníci ticha 
hudební festival 
pfied Stfielnicí 
vstupné v pfiedprodeji 270 Kã / na místû 350 Kã, 
studenti 135 Kã, dûti do 15 let zdarmaFurt rovnû
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hudební pozvánky

Bohemia balet: Kytice 
Bohemia balet Taneční konzervatoře hlavního
města Prahy není v cyklu Turnovských hudebních
večerů nováčkem. Měli jsme už možnost vidět
představení Carmina burana a Baletní maličkosti,
vždy se zajímavým výkladem uměleckého ředitele
Mgr. Jaroslava Slavického. Nyní přichází soubor
s českou klasikou. Podle ohlasů z minulých před-
stavení nás bezpochyby čeká velký zážitek.

Soubor studentů a absolventů školy vystupuje pod
názvem Bohemia balet od roku 2005, ale veřejná
vystoupení provozuje už od absolventského pro-
gramu prvních studentů školy v roce 1949. Dnes
má soubor velmi široký repertoár a vystupuje ne-
jen na našich, ale i zahraničních scénách, včetně
spolupráce například s pražským Národním di-
vadlem. Svou aktivitou se mu tak bohatě daří na-

plňovat jeho poslání: rozvoj uměleckého růstu
mladých tanečníků ve spolupráci s mladými cho-
reografy. Pro zahájení již 53. sezóny Turnovských
hudebních večerů jsme zvolili ryze české předsta-
vení, a to Erbenovu Kytici na hudbu Jana Jiráska
ke stejnojmennému filmu (v režii F. A. Brabce)
a v choreografii Aleny Drápalíkové. Nenechte si
ujít podmanivě temné balady Vodník, Polednice,
Svatební košile a Zlatý kolovrat v tanečním zpra-
cování.

stfieda 26. záfií 2018 od 19.30 hodin
Bohemia balet: Kytice 
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 150 Kã

Sklenûné oko a Indies Disco
Turnovské gymnázium slaví 110 let své existence.
Ještě než vše vyvrcholí velkým oficiálním abitu-
rientským srazem na Střelnici v sobotu 13. října,
proběhne série neoficiálních kulturních akcí spo-
jených s touto školou. 

Vedení gymnázia připravilo ve spolupráci s KC
Turnov několik klubových setkání v prostorách
kavárny KUS. Indies diskotéka, autorské divadlo,
koncerty kapel – vždy s přímou účastí absolventů

nebo současných studentů, to vše nabízí možnost
setkání aktuálních gymnazistů a jejich učitelů
s absolventskými generacemi.

Zlatá devadesátá! Partička lidí kolem Jindry
Svobody v hasičárně na Daliměřicích průměrně
jednou za dva měsíce pořádala rozličné multižán-
rové akce – koncerty kapel, divadlo, výstavy stu-
dentských výtvarných děl atd., které do brzkých
ranních hodin uzavírala diskotéka nezávislé hu-
dební tvorby. 

Právě na jedné z podobných akcí spatřilo světlo
světa ekologické rodinné drama „Skleněné oko“
autorů Jaroslava Rudiše, Aleše Hozdeckého
a výše jmenovaného Jindřicha Svobody. Tedy spo-
lužáků z jedné třídy, kteří ještě jako gymnazisté
založili divadelní soubor TLDS – SUD, zpočátku
zaměřený na originální interpretaci cimrmanov-
ských děl.

Současný ředitel gymnázia Miroslav Vávra zve
všechny kolegyně a kolegy, žáky, absolventy a přá-
tele školy: „Bude nám ctí, pokud se rozhodnete ty-
to akce a říjnový sraz navštívit.“

sobota 8. záfií 2018 od 20 hodin
Sklenûné oko a Indies Disco 
koncert
kavárna KUS
zdarma
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KCT informuje

Cestovatelsk˘ klub zahajuje svá putování
První výpravou nové cestovatelské sezóny bude ces-
ta do Číny, kterou absolvujeme s Petrem Kvardou
a Pavlem Chlumem. V případě vašeho zájmu o abon-
má je stále ještě možné si je obstarat na recepci KC.
Více informací naleznete v abonentním katalogu.

Společně na naší první výpravě navštívíme hned
dvanáct provincií nejlidnatější země světa. Uvi-
díme Peking i Čínskou zeď v oblasti Mutianyu,
navštívíme Zakázané město i Náměstí nebeského
klidu. Poblíž města Datong prozkoumáme Yun-
gangské jeskyně s padesáti tisíci soškami z pís-

kovce a nedaleký taoistický klášter u Hunyuanu,
který je zavěšený přímo na skalnatém útesu.
Projdeme si historické městečko YingXian, ob-
hlédneme Yichang a mnoho, mnoho dalšího.

stfieda 19. záfií od 18 hodin
âína – s batohem nejen
po Seãuánsku
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra
90 Kã

âe‰tí legionáfii v Charbinu 
Zveme vás na mimořádný Cestovatelský klub (ne-
ní zařazen v abonmá CK), který uvádíme v rámci
oslav 100 let výročí založení republiky. 

Československý legionář a cestovatel Josef Hříbek
zasvětil svou celoživotní profesní dráhu práci kan-
tora a ředitele pražského gymnázia, aby vychová-
val a vzdělával mládež, a pomohl tak nově vzniklé
Československé republice k výchově nové genera-
ce. Za Rakousko-Uherska působil jako učitel
v Telči, další kroky jej zavály do 1. světové války,
kterou prožil jako důstojník rakouské armády
a československý legionář. Později se stal velite-

lem posádky v Charbinu (oblast Mandžuska v Čí-
ně). Ve službách císaře pána a jeho rodiny málem
přišel o život, ale díky své pevné vůli a touze za
každou cenu přežít se nakonec jako zázrakem za-
chránil.

stfieda 12. záfií od 18 hodin
âe‰tí legionáfii v Charbinu
mimofiádn˘ Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Na fiíjen opra‰te taneãní stfievíce
Pokud je pro vás tanec společenskou událostí, kte-
rou byste si rádi dopřáli i mimo plesovou sezónu,
máme dobré zprávy. Již brzy se bude na Střelnici
opět tančit!

Oblíbené kurzy vedené tanečním mistrem Petrem
Mertlíkem, které v minulém roce navštěvovala še-
desátka tancechtivých, se vracejí a společně s nimi
i možnost řádně se připravit na nadcházející ple-

sovou sezónu. I tentokrát vám nabídneme kurz
pro mírně pokročilé, protože věříme, že začáteční-
kem v tom pravém slova smyslu není nikdo.
Přihlášky, které přijímáme do 5. října, jsou k dis-
pozici na recepci KC. 

Rozpis lekcí
1. lekce: čtvrtek 11. října od 18.30
2. lekce: středa 17. října od 18.30 

3. lekce: čtvrtek 1. listopadu od 18.30 
4. lekce: čtvrtek 8. listopadu od 18.30
5. lekce: čtvrtek 15. listopadu od 18.30
6. lekce: čtvrtek 22. listopadu od 18.30
Závěrečná prodloužená lekce: pátek 30. listopadu
od 20.00

V případě jakýchkoli dotazů volejte 481 322 083
nebo pište na kefurtova@kcturnov.cz.
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

sobota 1. záfií 2018 – Básníci ticha 2018
(hudební festival) 270 Kč / studenti 135 Kč /
děti do 15 let zdarma

stfieda 12. záfií 2018 – Čeští legionáři v Charbinu
(mimořádný Cestovatelský klub) 90 Kč

pátek 14. záfií 2018 – Benefiční dvojprogram 
Loutna česká a LOUTNA.CZ
(koncert) 100 Kč / (divadlo) 200 Kč

stfieda 19. záfií 2018 – Čína – S batohem nejen 
po Sečuánsku (Cestovatelský klub) 90 Kč

sobota 22. záfií 2018 – O chytré kmotře Lišce 
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

pondûlí 24. záfií 2018 – Maryša 
(Abonentní divadelní představení) 380 Kč

úter˘ 25. záfií 2018 – Můžem i s mužem
(volné divadelní představení) 380 Kč 

stfieda 26. záfií 2018 – Bohemia Balet: Kytice
(Turnovský hudební večer) 200 Kč 

pátek 5. fiíjna 2018 – Vztahy na úrovni
(volné divadelní představení) 350 Kč

pondûlí 8. fiíjna 2018 – Brouk v hlavě
(volné divadelní představení) dle místa sezení
400 Kč / 450 Kč / 500 Kč

stfieda 10. fiíjna 2018 – Kanada 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

pondûlí 15. fiíjna 2018 – Mayerling 
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

stfieda 24. fiíjna 2018 – Makedonie 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

stfieda 24. fiíjna 2018 – Olympic: Permanentní 
tour 2018 (koncert) 
dle místa sezení 590 Kč / 550 Kč / 490 Kč 

pondûlí 29. fiíjna 2018 – Asanace 
(Abonentní divadelní představení) 320 Kč

stfieda 31. fiíjna 2018 – Láska Opravdová
(Turnovský hudební večer) 140 Kč

stfieda 31. fiíjna 2018 – Jakub Smolík s kapelou
(koncert) – dle místa sezení 290 Kč / 320 Kč

sobota 3. listopadu 2018 – Nabucco 
(záznam opery) 300 Kč*

úter˘ 6. listopadu 2018 – Florida a „havaj“ na Havaji 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

úter˘ 13. listopadu 2018 – Bajadéra 
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

stfieda 14. listopadu 2018 – Doktor v nesnázích
(volné divadelní představení) 280 Kč

ãtvrtek 22. listopadu 2018 – Už nikdy sám!
(náhradní Abonentní představení 17/18) 380 Kč

úter˘ 27. listopadu 2018 – Thelma a Selma 
(Abonentní divadelní představení) 280 Kč

stfieda 28. listopadu 2018 – Rhodos 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

ãtvrtek 29. listopadu 2018 – Walter Hofbauer 
(Turnovský hudební večer) 140 Kč

pondûlí 3. prosince 2018 – Louskáček 
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

úter˘ 4. prosince 2018 – Vrabčák a anděl
(Abonentní divadelní představení) 480 Kč

stfieda 12. prosince 2018 – Rusko a jeho řeky 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

sobota 15. prosince 2018 – Hamlet 
(záznam divadelního představení) 250 Kč*

stfieda 2. ledna 2019 – Nápoj lásky (záznam opery) 
300 Kč*

nedûle 20. ledna 2019 – Kočka na rozpálené 
plechové střeše
(záznam divadelního představení) 250 Kč*

nedûle 10. února 2019 – Veselá vdova
(záznam opery) 300 Kč*

úter˘ 19. února 2019 – Don Quijote
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

sobota 23. bfiezna 2019 – Takové jsou všechny
(záznam opery) 300 Kč*

sobota 20. dubna 2019 – Rusalka 
(záznam opery) 300 Kč*

ãtvrtek 16. kvûtna 2019 – Trojprogram: 
Wheeldon/Sidi Larbi/Pite
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

úter˘ 11. ãervna 2019 – Romeo a Julie
(přímý přenos baletu) 250 Kč*

* sleva 50 Kč při nákupu vstupenek na pět a více
představení řady „Umění v kině“

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)
Od 1. září můžete nově za své vstupenky platit
také kartou.

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce

Zasílání novinek 
pfiímo na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Dovídat se novinky a změny jako první a vědět
také, na co vyrazit který den, a nechce se vám li-
stovat programem? Zaregistrujte svůj e-mail
k odběru novinek! 

Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánka-
mi na akce daného týdne, společně s ním (nebo
mimo něj) i další důležité informace. Budete tak
neustále v obraze. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vešlo v platnost no-
vé nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR, je třeba nově svou adresu zaregistrovat na
stránkách www.kcturnov.cz. Na hlavní stránce
našeho webu stačí kliknout na „novinky e-mai-
lem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a svou e-mailo-
vou adresu zde vyplnit. 

Pfiedprodej vstupenek
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V˘stavy fotografií lákají i v záfií 
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír a Foto-
studio BJ vás zvou na fotografické výstavy, které
budou ke zhlédnutí v prostorách KC Střelnice
a nově též v nádražní hale ČD Turnov. 

Jan Andûl
Vystavené fotografie pocházejí z několika posled-
ních let a vznikly částečně v blízkosti autorova
bydliště, částečně během fotografických cest na
jižní Moravu. 
V˘stava jeho prací ve foyer KC bude zahájena ve stfiedu 5. záfií
a potrvá do 2. fiíjna.

Daniela Drncová
a Vítûzslav Lip‰
Fotografie z cest

Daniela Drncová se věnuje téměř výhradně foto-
grafování přírody ve všech ročních obdobích.
„Nejvíce jsem si oblíbila přírodu Českého ráje, ve
kterém také bydlím. Rozmanitost místní krajiny je
pro mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro
snímky v celku i detailu,“ říká Drncová.

Vítězslav Lipš začal fotit již ve třinácti letech.
„Převážně fotografuji přírodu, krajiny, zvířátka
a květiny,“ upřesňuje fotograf. Vystavené fotogra-
fie byly pořízeny na zájezdu po Bolívii. „Cestovali
jsme terénním autem z půjčovny. Přespávali větši-
nou pod širým nebem ve stanu. A vařili si převáž-
ně sami na benzínovém vařiči,“ dodává s úsmě-
vem.
V˘stava bude v nádraÏní hale zpfiístupnûna 1. záfií 
a potrvá do 5. listopadu.

Chystá se vefiejná prezentace turnovsk˘ch
volebních stran
Účast ve volbách je ukazatelem občanské anga-
žovanosti. Účast v komunálních volbách navíc
ukazuje zájem obyvatel o kvalitu života v jejich
obci. 

Ti, kdo se voleb do zastupitelstva nezúčastňují,
zříkají se jednoho ze základních občanských práv
a ztrácejí i morální právo mluvit do záležitostí sa-
mosprávy. 

V předchozích komunálních volbách činila vo-
lební účast turnovských voličů pouhých 41,8 %,
což bylo značně pod celostátní účastí a mírně i pod
průměrem volební účasti v Libereckém kraji.

Přitom většina obcí ze správního obvodu ORP
Turnov dosáhla podstatně vyšší volební účasti.
I některá města se srovnatelným počtem voličů
dosáhla v předchozích komunálních volbách pod-
statně lepší volební účasti.

S cílem zvýšit volební účast turnovských voličů
v nadcházejících komunálních volbách spolek
RADOSTI připravil předvolební veřejnou prezen-
taci všech turnovských registrovaných volebních
stran. Spolek RADOSTI má sídlo i převážnou vět-
šinu členů mimo Turnov a splňuje tak předpoklad
nezaujatého a objektivního vedení předvolební
prezentace.

Připravovaný program sestává ze tří základních
bloků. V prvním bloku se představí zástupci vo-
lebních stran, ve druhém bloku odpoví na připra-
vené otázky z různých oblastí a poslední blok bude
věnován odpovědím lídrů na otázky od čtenářů
TvA a otázkám z publika. 

Říjnové volby do obecních zastupitelstev budou
závažnou zkouškou vás – turnovských voličů, zda
chcete, aby se v Turnově žilo ještě lépe. 

Přijďte v úterý 18. září v 17 hodin do velkého sá-
lu Střelnice!

Ing. S. Říman
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba muzea v záfií dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin.

výstavy: 

20. záfií–21. fiíjna / V˘stavní sál 
Extáze svatého Franti‰ka v obrazech
Jana Jifiího Hertla a Pavla Rouãky
V polovině 80. let minulého století jsme začali
s obnovou obrazů z turnovského františkánského
kláštera, které byly převezeny do muzea. Mezi ji-
nými to bylo i pětadvacet lunet z klášterního am-
bitu s výjevy ze života zakladatele řádu Františka
z Assisi. Pro klášter je vytvořil turnovský malíř Jan
Jiří Hertl (cca 1670–1734). Po mariánském sou-
boru, obrazech řádových světců a oltářních plát-
nech pro klášterní kostel tak dokončil malířskou
výzdobu konventu, která je cenným autentickým
dokladem tvorby provinčního barokního mistra,

jenž se spolu se sochaři Jelínky z Kosmonos podí-
lel na výzdobě řady kostelů a kaplí. Jeho odkaz je
inspirativní i pro současné umělce, mezi nimi také
pro malíře Pavla Roučku. Vznikla tak myšlenka
konfrontovat oba malíře, spřízněné přes vzdále-
nost tří století. 

17. ãervence–9. záfií / V˘stavní sál
Liberecko ve stínu sopek 
Po krajině od Lužických hor až k Českému ráji na-
jdeme rozeseto nespočet drobných vulkánů. Na
výstavě nelze prezentovat každý, proto bylo vyti-
pováno šest unikátních lokalit. Lákadlem jsou na-
příklad animace sopečné činnosti a nechybějí ani
mineralogické vzorky, které představují poklady
pocházející z nitra země.

21. ãervna–28. fiíjna / Kamenáfisk˘ dÛm 
Od obilky ke chlebu / Ml˘ny
a mlynáfiství v Pojizefií
Výstava Od obilky ke chlebu je věnována jednomu
z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti – mlý-
nům, mlynářství, životu ve mlýně i lidové sloves-
nosti, která je s tímto řemeslem spojena. 

18. kvûtna–30. záfií / Sklepení muzea
Luminiscence – cesta svûtla
Za použití bohatého obrazového materiálu, a pře-
devším názorných předmětů jsou představeny ši-
roké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékař-
ství i každodenním životě. Uvidíte, že schopnost
světélkovat mají některé minerály, živočichové,
rostliny, ale i syntetické materiály.

akce:

stfieda 19. záfií od 17 hodin
Bitva u Turnova na pozadí vlády
Jifiího z Podûbrad
Přednáška inspirovaná 550. výročím bitvy u Tur-
nova, která se odehrála ve dnech 2.–5. června 1468,
vůbec největším válečným střetnutím, jaké Tur-
novsko zažilo. Přednáší PhDr. Jiří Sajbt. Vstupné
25 Kč.

XII. Muzejní v˘tvarn˘ salon:
Baroko/Abstrakce/Extáze
Zveme všechny, jak nám již známé kurzisty, tak
i nové zájemce o výtvarné umění a rukodělnou
tvorbu na XII. cyklus Muzejního výtvarného salo-
nu. Cílem salonu je nabídnout příjemný prostor
pro setkávání, tvůrčí relaxaci, vlastní tvořivost
a zároveň představit muzeum tak, jak ho běžný
návštěvník nepozná. Tentokrát navazujeme na
plánovanou výstavu Extáze sv. Františka. Tento
program je opravdu unikátní. Zkusíte si pracovat
s ryzím plátkovým zlatem, malovat fresku nebo
vytvořit vitráž. 

Kurzovné činí 1 500 Kč a zahrnuje veškerý ma-
teriál, externí lektory a půlroční vstupenku do mu-
zea zdarma. Kurzy se konají každý čtvrtek v Ka-
menářském domě vždy od 14 do 16, nebo od 17 do
19 hodin. Kontakt: Mgr. Jana Válková Střílková,
strilkova@muzeum-turnov.cz, tel.: 775 578 220.

DlaskÛv statek
v Dolánkách
V záfií otevfieno dennû kromû pondûlí od 9 do 16 hodin.

HospodáfiÛv rok 
Nová stálá expozice je věnovaná tradičnímu způ-
sobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které by-
ly spojeny se životem hospodáře a jeho rodiny
v průběhu roku. Cyklus výstav pokračuje expozicí
věnovanou sklizni, úrodě a slavnosti Dožínek. 

pátek 28. záfií
Loutkáfiská pouÈ na Dlaskovû
statku
Návštěvníci budou moci zhlédnout nejen pestrou
přehlídku loutkářských souborů na Loutkářské
pouti, ale zároveň se seznámit s obřady a obyčeji,
kterými naši předci děkovali za výdobytky úrody.
Loutkářská pouť bude oslavou 40. výročí založení
Loutkářského souboru Na Židli z Turnova. Prin-
cipál souboru Petr Záruba připravil pro návštěvní-
ky bohatý program, nabitý pohádkami pro děti
i dospělé.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287

pondûlí 3. záfií od 9 do 11hodin
Pfiedstavení poboãky 
Îluté ponorky
Díky mateřské loděnici odboru školství města vy-
plouvá v září na vodu naše dceřiné plavidlo, které
kotví v ulici Alešova 1723, ve druhém patře budo-
vy SHŠ, SOŠ vedle haly TSC. Kompletní nabídku

Pobočky Turnov II pro školní rok 2018–19 nalez-
nete na www.ponorkaturnov.cz.

Pfiihla‰ování do krouÏkÛ a kurzÛ
otevíráme 5. záfií v 7 hodin
Nabídka byla během prázdnin zveřejněna na na-
šem webu v sekci KROUŽKY. Přihlašovací systém
vyžaduje od nových klientů registraci. Nezletilé
zájemce o kroužky přihlašuje zákonný zástupce.
V případě nejasností se obraťte telefonicky nebo
osobně na kancelář Žluté ponorky.

nedûle 9. záfií od 13 do 17 hodin
PARKOUR workshop
Pro nadšence od sedmi let nabízíme odpolední
trénink s profesionály ze skupiny Obstacle
Movement, který proběhne u haly TSC na
Turnově II. Přihlásit online se můžete na webu
zlutaponorka.cz/akce.

úter˘ 25. záfií od 18 hodin, poboãka Turnov II 
VernisáÏ v˘tvarn˘ch kurzÛ Îluté
ponorky
Vernisáž prací absolventů kurzů kresby a malby
při Žluté ponorce. Obrazy jsou vyústěním loňské

celoroční práce pod vedením lektorky Veroniky
Štětinové Stonjekové. Půjde o díla několika sku-
pin, tvořená různou technikou. Návštěvníci se
budou moci seznámit s novým prostorem pro čin-
nost Žluté ponorky, především se vznikajícím
výtvarným ateliérem.

Novinky z naší nabídky:

KURZ SOCHA
Úvod do sochařství – od 17. září se v ateliéru nové
pobočky začnou scházet zájemci o práci s hlínou,
sádrou a dalším materiálem. Kurz vede Dana
Kupkárová.
CREATIVE-AUDIO krouÏek 
Pokud vás zajímá střih a úprava zvukových nahrá-
vek, tvorba syntetických zvuků, nahrávání life
zvuků a nejrůznější mixování, je tu prostor pro
vás. Kroužek vede dramaturg kulturního centra
Karel Šírek.
EXPERIMENTÁLNÍ TVORBA 
Nejen kresba, malba, koláž, ale nástroje a mate-
riály, které by vás ani nenapadlo použít. Kroužek
pro ty, co chtějí zkoušet netradiční a zažít netuše-
né. Vede výtvarník ZUŠ Stanislav Janiga.

Státní zámek Sychrov
tel.: 482 416 011, fax: 482 416 012
e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, 
www.facebook.com/szsychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vÏdy 
od 9 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotick˘ klenot RohanÛ 
(základní trasa) obsahuje autentické zámecké in-
teriéry.

Z dûtsk˘ch pokojíãkÛ 
výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

Zlat˘ poklad 
Výstava předmětů z drahých kovů a slonoviny,
šperků i plastik, které České republice věnoval
turnovský rodák a klenotník František Khynl.
Jeho tvorba byla výrazně ovlivněna prací pro před-
ní světové klenotnické firmy (např. Tiffany nebo
Cartier).

Akce:

15. záfií od 18 hodin v galerii
Pokraãovatelé mistrÛ
Koncert mladých pěvců. 
Účinkují: 

Karolina Grebeníčková – soprán, 
Robin Červínek – baryton, 
klavírní doprovod Augustin Kužela. 
Na programu jsou árie z českých a světových oper
(Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Wolfgang
Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini…). 
Jednotné vstupné 150 Kč, 
předprodej: www.evstupenka.cz

28.–29. záfií od 18, 19, 20 a 21.00 hodin
Noãní prohlídky zámku –
Tajemství zámku sira Blakea
Jednotné vstupné 180 Kč, 
předprodej: www.evstupenka.cz
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

ãtvrtek 6. záfií od 13 hodin, oddûlení NSP nemocnice Turnov 
Slovo a hudba uzdravuje 
Komponovaný pořad pro pacienty oddělení ná-
sledné péče v rámci akce Den zdraví 2018. 

ãtvrtek 13. záfií od 14 hodin, klubovna Klubu aktivní senior ÎiÏkova
pondûlí 24. záfií od 14 hodin, penzion V˘‰inka 
stfieda 26. záfií od 14 hodin, klubovna DD Pohoda

Tradiãní ãínská medicína
Zajímavé metody čínské medicíny pro posílení
zdraví, imunity a psychiky přiblíží teoreticky i prak-
ticky Hana Volfová. 

sobota 15. záfií od 9 hodin, Kulturní centrum Stfielnice 
Vítáme do Ïivota
Tradiční vítání nových občánků města Turnova je
ve spolupráci s matrikou městského úřadu oboha-
ceno v rámci projektu S knížkou do života dalšími
dárky.

nedûle 16. záfií od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Dílna podzimní – houbová, 
skfiítková, maková 
Po prázdninách opět začíná cyklus nedělních
tvůrčích výtvarných dílen pro rodiče s dětmi.
Zářijová dílna je zaměřena na podzimní materiály
a plodiny. Podíváme se do světa tajemství lesa, vy-
robíme si skřítky, houby nebo ježky. 

pondûlí 17. záfií od 8 hodin, mûsto Turnov 
stfieda 19. záfií od 8 hodin, mûsto Turnov 
Turnov v promûnách století
Historicky i literárně laděné procházky s průvod-
ním slovem o proměnách města Turnova v průbě-
hu století. 

úter˘ 18. záfií od 10 hodin, hrad Vald‰tejn
Den ãtenáfiÛ na hradû 
Slavnostní odhalení pamětní desky věnované
spisovateli Eduardu Petiškovi za přítomnosti jeho
syna Martina Petišky a dalších hostů. Doplněno
bohatým doprovodným programem.

úter˘ 25. záfií od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Lovy skvostÛ
temné oblohy 
Zveme širokou veřejnost na přednášku Petra
Horálka, astronoma, fotografa a cestovatele.

Upozornění na říjen 2018

Připravujeme:

T˘den knihoven
Od pondělí 1. října do neděle 7. října proběhne ce-
lostátní propagační akce na podporu knihoven
a jejich úlohy ve společnosti.

Otevfiení nové poboãky v Turnovû II
Vzhledem k technickým problémům musíme po-
sunout otevření nové pobočky v prostorách tur-
novského železničního nádraží. K otevření dojde
na přelomu října a listopadu 2018.

Îáci Z· Zborovské pfiispûli k rekordu!
Základní ‰kola Turnov, Zborovská 519
tel.: 481 350 060
info@zvsturnov.cz, www.zvsturnov.cz

Dne 13. června 2018 se naše škola (jako jediná
v Turnově) zapojila do akce Rekord v 3iQ. 

Stanovení rekordu bylo dáno co největším počtem
míst, kde se hrála desková hra 3iQ a zároveň v nej-
větším počtu lidí hrající tuto hru v jeden den. Pro
naše žáky jsme připravili i jiné netradiční deskové
hry, do kterých se zapojili i někteří rodiče. V prů-

běhu odpoledne se v „herně“ vystřídalo téměř tři-
cet hráčů, kteří se báječně bavili. 

Každý účastník obdržel nejen pamětní list na
tuto akci, ale zároveň i mnoho nových zkušeností.
Děkujeme zúčastněným rodičům za jejich čas
a chuť odtrhnout se od reality a pohrát si se svými
dětmi.

Jsme velice potěšeni, že jsme mohli naplnit
motto tohoto projektu, které znělo: „Vraťme dě-
tem rodiče a rodičům děti. Virtuální svět není
realitou.“

Mgr. Jiřina Kohoutová
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické 
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041– 042

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie Infocentra)

12. záfií–31. fiíjna
Detaily pfiírody – Karel Kerou‰
Výstava série fotografií, zachycujících v detailu ta-
jemné a krásné pozoruhodnosti přírody. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve středu 12. září od 16.30
hodin. Vstupné zdarma

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–042
Otevírací doba v záfií: dennû kromû pondûlí 9–17 hodin

1. ãervence–30. záfií
Sedmiramenn˘ svícen
Na výstavě návštěvníci uvidí díla zaměřená na stá-
le živé téma judaismu. 

25. záfií od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy 
konzervatofie pod vedením 
prof. Jaromíry JeÏkové
Srdečně vás zveme k návštěvě koncertu mladých
talentovaných umělců. Vstupné dobrovolné.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254. 
Otevírací doba v záfií: 
dennû 9.30–17.00 (poslední prohlídka v 16.30)

1. ãervence–30. záfií
Hrad Vald‰tejn za první republiky
Tematická výstava k letošnímu stému výročí vzni-
ku republiky. 

8. záfií od 17 hodin
Varhanní koncert Radka Rej‰ka
Koncert českého hudebníka, organologa a kam-
panologa, který se koná v rámci celoevropského
projektu Dny evropského dědictví. Vstupné
90 Kč.

8. záfií od 20 hodin
Noc netop˘rÛ
Seznámení s těmito zajímavými živočichy, výzku-
mem a poznatky o nich. Vstupné 60 Kč.

22. záfií vÏdy od 13, 14 a 15 hodin
Narozeniny vévody Albrechta
z Vald‰tejna
Setkání s generalissimem Albrechtem z Valdštej-
na. Vstupné dospělí 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné
240 Kč.

29. záfií od 13 do 17 hodin
Svatohubertská slavnost na
Vald‰tejnû
Tradiční myslivecká slavnost, při níž budou k vi-
dění cvičení dravci, ukázky vábniček, přehlídka
loveckých psů aj. 

Novinkou letošní sezóny na Valdštejně v rámci ak-
ce Středověký víkend byli „slacklineři“. A protože
se chození po laně líbilo jak návštěvníkům tak
i „slacklinerům“, dohoda dala vzniku nové akci
„Slackline“ Festival na Valdštejně. O víkendu
15.–16. září máte možnost se na novodobou for-
mu provazochodectví přijít podívat, poslechnout
si komentované exhibice, ale chůzi po laně si také
vyzkoušet. 

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

Kurzy pro vefiejnost
Od 1. října zahajujeme výuku v celé řadě kurzů
pro širokou veřejnost. 

Přihlášky přijímáme nejpozději do 14. září, a to
on-line na webových stránkách www.vctu.cz,

e-mailem na info@vctu.cz nebo telefonicky na
čísle 604 988 480. 

Z oblíbených kurzů vybíráme: Genealogie pro
začátečníky i pokročilé, Fotografování pro začá-
tečníky, Zpracování a úprava fotografií

SoutûÏ
Ze všech přihlášek do kurzů podzimního se-
mestru přijatých do 14. září vylosujeme tři, které

získají poukaz v hodnotě 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo
500 Kč.

Pro pedagogy matefisk˘ch ‰kol
Od 2. října otevíráme nový akreditovaný kurz
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
v MŠ. 

Více informací na telefonu 604 168 943 nebo e-
mailu prevuznakova@vctu.cz.
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540 
Turnov
www.naruc.cz
naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 3. záfií
Zahájení pravidelného 
dopoledního programu
a Mini‰kolky

pondûlí 3.–pátek 7. záfií
Ukázkové hodiny 
dopoledních kurzÛ 
zdarma

stfieda 6. záfií od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů a přátel. 

ãtvrtek 6. záfií od 13 do 17 hodin
Den zdraví
Program pro děti a jejich rodiče v rámci dopro-
vodného programu Dne zdraví v areálu nemocni-
ce Turnov zaměřený na zdravý vývoj dětí a zdravá
záda rodičů.

stfieda 19. záfií od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s laktační poradkyní Veronikou
Udeaja. Objednání na tel. 775 964 312 nebo
v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 20. záfií od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky, ale i pro jejich rodinné
příslušníky, přátelé a všechny, koho život bez lep-
ku zajímá.

ãtvrtek 20. záfií od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání 
Více informací a registrace na tel.: 607 645 896. 

pátek 21. záfií od 10 hodin 
Pohyb pro dítû
Proč je pro dítě pohyb potřebný? Beseda s waldorf-
skou pedagožkou Hankou Hajnovou. Vstupné 50 Kč.

pátek 21. záfií od 17 hodin 
Ble‰í trh 7LETS 
Osobně směňte své produkty, nabídněte nebo po-
ptejte služby. Pravidelný Bleší trh pořádaný skupi-
nou 7LETS se koná každý poslední pátek v měsíci.

Změna programu vyhrazena. Sledujte nás na face-
booku nebo na www.naruc.cz.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2018

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 Mgr. ZdeÀka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366
321, e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: ZdeÀka ·trauchová, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, Mûstská sportovní Turnov s.r.o., Odbor správy majetku MûÚ Turnov, Petra Hou‰ková, Anna Dohnalová.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Ještě do prázdnin došlo k opravě střechy a krovů
na vstupní bráně, původní krytina z měděných
šablon byla demontována, opraveny byly krovy
a položena nová krytina z pálených tašek (bobro-
vek), součástí byla i oprava venkovního spáro-

vání. Opravy prováděla firma Jensovsky, s. r. o.
z Prahy, náklady činily 626 tis. Kč.

První prázdninový měsíc došlo k ukončení re-
konstrukce terasy nad biliárním sálem. „Firma
provedla demontáž stávající pískovcové dlažby

včetně podsypu a oplechování, vyspravení beto-
nového podkladu a položení hydroizolace,“ po-
psal Ing. Ladislav Osička z odboru správy majetku
MěÚ Turnov. Tyto opravy čítaly 822 tis. Kč.

Na obě akce byla získána dotace z Ministerstva
kultury – Program záchrany architektonického
dědictví v celkové výši 700 tis. Kč a účelová dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
v celkové výši 300 tis. Kč. 

Před letními prázdninami byla zrekonstruová-
na střecha nad toaletami pro veřejnost a novou fa-
sádou se může pochlubit objekt s občerstvením.
Ten procházel opravami postupně. „V minulosti
byla opravena střecha a byly provedeny nezbytné
práce k odstranění vzlínající vlhkosti. Oprava fa-
sády byla poslední etapou,“ upřesnil Ladislav
Osička. 

Pokud získá turnovská radnice další dotační ti-
tul, úpravy se v dalších letech zaměří na okolí
Valdštejna, a to konkrétně na sanaci skal pod hra-
dem.

Hrad Vald‰tejn v novém kabátû
Rok 2018 byl na hradě Valdštejn opět ve znamení stavebních úprav. Řada z nich byla
dokončena ještě před začátkem turistické sezóny, poslední oprava nad biliárním sálem
finišovala během července.
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Zimní sezóna startuje na stadiónu Ludvíka Koška
již v pondělí 27. srpna 2018. 

Pravidelné termíny pro veřejné bruslení jsou:
• středa 10.00–12.00 hodin
• pátek 18.45–20.15 hodin
• sobota 13.15–16.00 hodin
• neděle 14.15–16.15 hodin

Další termíny budou přidávány dle aktuálních
možností. „Rozšířená nabídka bruslení bude také
o všech prázdninách,“ doplnil Ing. Tomáš Špinka,
vedoucí SRA Maškova zahrada.

Vedle zimního stadionu bude na začátku září
paralelně fungovat i koupaliště. O délce jeho pro-
vozu bude rozhodovat především počasí. „Pokud
to alespoň trochu půjde, jsme připraveni mít otev-
řeno do půlky září,“ sdělil Špinka. Do neděle 2. 9.

2018 je koupaliště otevřené za příznivého počasí
každý den od 9 do 20 hodin, od pondělí 3. 9. bude

možné bazény navštívit ve všední dny od 14 do 19
hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.

Stadion Ludvíka Ko‰ka zahajuje sezónu

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Turnov zveřejnil své statistiky k 30. 6. 2018. 

V prvním pololetí roku 2018 bylo zrušeno na
vlastní žádost 72 živnostenských oprávnění, což je
24 méně než ve stejném období 2017. Přeruše-
ných živností bylo 321, což je o 84 méně než v ro-
ce minulém, o obnovení živností požádalo 1940
subjektů, což je o 26 méně než v roce 2017.

V rámci počtu podnikatelů v našem územním
obvodu evidujeme zvýšení o 116 podnikatelů na
celkový počet 7 580.

Zvýšil se i počet živností na celkových 11 739,
což je o 304 více než v 1. pololetí loňského roku.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán o 142 u živnosti
volné, u koncesované o 45, dále o 67 u živnosti ře-
meslné, u vázané živnosti o 50.

Na našem živnostenském úřadu evidujeme
k 30. 6. 2018 nejvíce živnostenských oprávnění
v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby“
neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského záko-
na, tj. 6 497.

Zprovozněním základních registrů, informač-
ního systému evidence obyvatel dochází k propo-
jení těchto agend i s registrem živnostenského
podnikání. Dochází k tomu, že nám do živnosten-
ského rejstříku chodí „hlášky“ – avíza, která upo-
zorňují na veškeré změny. Za 1. pololetí letošního
roku jsme těchto „avíz“ zpracovali na 630, což je
o 417 méně než v minulém roce.

Z přílohovaných živností jsou nejvíce zastoupe-
ny u řemeslných „Hostinská činnost“, evidujeme
769 oprávnění, „Zednictví“ – 360 oprávnění, 309
oprávnění na Silniční motorovou dopravu, 269
oprávnění na živnost „Opravy silničních vozidel“
a 275 oprávnění na „Zámečnictví a nástrojářství“.
Pro náš kraj je také zajímavý počet 128 oprávnění
u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“.

Hana Lustigová, ŽÚ Turnov

Statistika k 30. 6. 2018
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
POROVNÁNÍ VYDANÝCH DOKUMENTŮ

Dokumenty 30. 6. 2017 30. 6. 2018 Rozdíl

Celkem vydané dokumenty 3 162 3 088 –74
Pfiehled o poãtu procesÛ v IS RÎP 2 059 1 766 –293
V˘pis jako prÛkaz ÎO 459 445 –14
Zmûny provedené v ÎR 356 339 –17
Zru‰ené ÎL na vlastní Ïádost 96 72 –24
Pfieru‰ené ÎL 405 321 –84
Obnovené ÎL-pokraãování v Ïivnosti 220 194 –26
Vyrozumûní o zápisu provozovny do ÎR 395 264 –131

Poãet podnikatelÛ:
Poãet podnikatelÛ – fyzické osoby 6 401 6 489 88
Poãet podnikatelÛ – právnické osoby 857 896 39
Zahraniãní fyzické osoby 206 195 –11
Celkem podnikatelÛ 7 464 7 580 116

¤emeslné 3 383 3 450 67
Vázané 888 938 50
Koncesované 809 854 45
Volné 6 355 6 497 142

Celkem Ïivností 11 435 11 739 304

Poãty podnikatelÛ na Turnovsku opût vzrostly
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Městský úřad Turnov vyzývá chovatele psů v Tur-
nově, kteří se účastní hromadného očkování, aby
se dostavili v níže uvedených termínech. 

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, který ukládá chova-
teli povinnost zajistit, aby byli psi a některá další
zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, ku-
na ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté řádně očkováni
proti vzteklině. Obec je v rámci přenesené působ-
nosti také orgánem státní správy ve věcech veteri-
nární péče, viz § 43, písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších před-
pisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, patří do sféry samo-
statné působnosti obce záležitosti veřejného
pořádku. Očkování psů proti vzteklině je význam-
ným faktorem tlumení vztekliny a udržování bez-
nákazové situace se všemi doprovodnými zdra-
votními, sociálními a ekonomickými výhodami. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která ve
svém důsledku sleduje ochranu zdraví občanů, vy-
hlašuje Městský úřad v Turnově očkování psů pro-
ti vzteklině. 

Očkování bude provedeno následovně

úterý 18. 9. 2018
Kalužník – křižovatka 17.30–17.35
Mašov – náves 17.40–17.45
sídliště Výšinka – u prodejny 17.55–18.00
Alešova ul. – u MŠ 18.10–18.15
Malý Rohozec – bývalý hostinec 18.25–18.30
Bukovina – hostinec 18.40–18.45
Daliměřice – víceúčelová budova 18.55–19.15

Očkování bude provádět
MVDr. Eduard Dvořák 
nebo MVDr. Miluše Zemánková

Poplatek za očkování činí 150 Kč

Povinnosti pro majitelé psů
– předvést psa s ochranným náhubkem, předložit

očkovací průkaz, který byl vystaven při předcho-
zím očkování

– doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou
pes zná

Zdeňka Salačová,
finanční odbor Městský úřad Turnov

Pozvánka na oãkování psÛ proti vzteklinû

Starosta zve občany na setkání do lokality Kasár-
na, Hruštice, Károvsko. 

Setkání s obyvateli proběhne v pondělí 17. 9.
2018 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy
Turnov, Žižkova 518. 

Přijďte diskutovat a dozvědět se o připravovaných
aktivitách ve vaší lokalitě. 

Hlavními tématy budou:
• Šetřilovské parky, Metelkovy a Rývovy sady
• Chodník Károvsko
• Bytová zóna Hruštice

Setkání s obyvateli
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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.

Organizaci školního roku 2018/2019 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začne ve všech základních školách
v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2019. Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pod-
le sídla školy stanoveny na 4. 3.–10. 3. 2019.

Ředitelské volno ZŠ není ještě stanoveno.
Dle posledních informací nastoupí do prvních

tříd na turnovské základní školy celkem 199 dětí.

Poãty pfiihlá‰en˘ch a pfiijat˘ch dûtí
M· pro ‰kolní rok 2018/2019
povinné předškolní vzdělávání

Název M· Pfiihlá‰eni–poãet dûtí Pfiijati–poãet dûtí

M· Turnov, 28. fiíjna 757 43 21
M· Turnov, Ale‰ova 1140 18 11
M· Turnov, Bezruãova 590 24 16
M· Turnov, Ma‰ov 32 17
M· Turnov, Zborovská 914 48 36
M· Turnov, Jana Palacha 1931 24 19
Waldorfská M· Turnov 37 17

M· Sluníãko Turnov 39 30
M· Sluníãko Turnov – speciální tfiída 2 4

Celkem poãet dûtí 267 171

Poãty zapsan˘ch dûtí 
do 1. roãníkÛ základních ‰kol 
pro ‰kolní rok 2018/2019
povinné základní vzdělávání

Název Z· Poãet zapsan˘ch prvÀáãkÛ Poãet tfiíd
Z· Turnov, 28. fiíjna 18 50 2
Z· Turnov, Skálova 600 (Ale‰ova) 74 3
Z· Turnov, ÎiÏkova 518 55 3
Z· Turnov-Ma‰ov 17 1
Z· Turnov, Zborovská 519 1 1 oddûlení
Z· Sluníãko – Turnov 2 1

Celkem poãet dûtí 199 10 tfiíd+1 oddûlení

Zpracovala: 
Mrkvičková Kateřina, 

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

Organizace ‰kolního roku 2018/2019 v Z· a M·

Omezení provozu na
I/10 kvÛli stabilizaci
zdi Kobylka
Na začátku srpna 2018 byly zahájeny práce spo-
jené s akcí I/10 Turnov, stabilizace zdi Kobylka. 

„Účelem stavby je oprava tělesa silnice, náhrada
stávajícího kamenného tarasu ve strmém svahu
silnice vyztuženým náspem a zřízení pruhu pro
nouzové stání vozidla pro jízdní směr od Železného
Brodu na Turnov. Stání bude označeno dopravní

značkou IP 9 Nouzové stání,“ popsal detaily Ing.
Josef Vrba, vedoucí provozního úseku Ředitelství
silnic a dálnic ČR.

Zhotovitelem stavby je společnost Integra stav-
by, a. s. Provádění prací vyžaduje částečnou uza-
vírku provozu, kdy je obousměrný provoz střídavě
veden jedním jízdním pruhem a je řízen semafory.
Ještě před stavebními úpravami v místě probíhalo
kácení stromů a keřů. To nemohlo být provedeno
v zimním období z důvodu časové náročnosti pro-
jednávání žádosti o povolení. Dokončení stavby je
plánováno na 30. listopadu 2018.

·kola mûstu
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola v Turnově pořádají dne 14. září
2018 akci Škola městu, která se uskuteční na
náměstí Českého ráje od 10 do 16 hodin. 

Po zahájení bude na programu v 11.00 hodin
oblíbený „Běh číšníků“, během dne budou školy
průběžně prezentovat své obory. Těšit se můžete
na gastronomické speciality a nápoje, nebude
chybět kulturní program či tvořivé dílničky.
Všichni jsou srdečně zváni!



Již podruhé se mohla turnovská veřejnost zapojit
do rozhodování o čerpání zdrojů města prostřed-
nictvím participativního rozpočtu v rámci Zdra-
vého města a MA21. 

Mezi nápady, které dorazily od občanů na radnici,
byla úprava travnaté plochy u Jizery v Nudvojo-
vicích. Projekt získal maximální podporu ve veřej-
ném hlasování (společně s workoutovým hřištěm

na atletickém stadionu) a nyní došlo i na jeho
realizaci. 

Předkladatelem projektu bylo Sdružení občanů
Nudvojovic, které navrhovalo vybudovat zázemí
pro volný čas dětí a dospělých, jehož součástí by
bylo posezení s ohništěm a lavičkami a herní prvky
pro děti. Díky aktivnímu přístupu předkladatele
a spolupráci s turnovskou radnicí bylo dílo dokon-
čeno a od 24. 7. 2018 slouží veřejnosti. Jak upřes-
nila místostarostka Petra Houšková, na září se
plánuje k projektu slavnostní setkání s veřejností.

Akci realizovala firma TR Antoš a Technické
služby Turnov, celková částka činila 75 793 Kč.
Tamní lokalita si oživení rozhodně zasloužila, ne-
boť je hojně navštěvovaná cyklisty a je atraktivní
i pro pěší vycházky s dětmi. 
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Vítûzn˘ projekt získal reálnou podobu 
– zázemí pro dûti a dospûlé stojí u Jizery

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
přichází v novém školním roce opět s řadou pro-
jektů v rámci školních vzdělávacích programů,
které jsou zaměřené na čtenářskou gramotnost
a výchovu ke čtenářství jako celek. 

Pokračujeme v projektu Knížka pro prvňáčka,
Klub Matýsek, Babička a dědeček do školky,
Druhé a další čtení, Rok 2018 – Rok osmičkových
osobností, Rok bratří Čapků, Kamarádka knihov-
na, přehlídka vypravěčů – Čteme všichni, vypráví
jen někdo, Listopad měsíc poezie, Čtenářské klu-

by, dílny čtení a řada dalších dílčích projektů.
V tomto školním roce se společně se ZŠ Skálova
zapojujeme do celostátního projektu „Učíme
se s příběhem“, jehož iniciátorem je Nová škola,
o. p. s. 

Naše knihovna má za sebou více než dvacet pět
let úspěšné spolupráce se školami a těšíme se, že
i v tomto školním roce budeme přínosem v této
oblasti vzdělávání.

Eva Kordová, 
Městská knihovna A. Marka Turnov, 

dramaturg KVČ a dětské oddělení

Projekty v˘chovy ke ãtenáfiství a dal‰í aktivity



Îádosti o dotaci 
ze sportovního fondu
Město Turnov přijímá do dne 7. 9. 2018 žádosti
o dotaci do programu na podporu sportu ze
sportovního fondu. 

Finanční prostředky jsou určeny na konkrétní
sportovní akce, sportovní volnočasovou aktivitu,

sport zdravotně postižených nebo znevýhodně-
ných osob a sport v rámci podpory cestovního ru-
chu. Bližší informace a formuláře jsou na webo-
vých stránkách města v sekci Dotace města/Sport
a u správce dotačního programu (Odbor školství,
kultury a sportu). 

Kontaktní osobou je Lenka Karásková, DiS.,
481 366 756, l.karaskova@mu.turnov.cz.
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ãtvrtek 20. záfií 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Turnovští radní na svém červencovém zasedání vy-
dali nařízení města Turnova č. 3/2018, kterým se
stanovují maximální ceny jízdného městské hro-
madné dopravy ve městě Turnov v rámci integro-
vaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
(Tarif IDOL).

Obdobná nařízení vydávala i další města v Libe-
reckém kraji, která reagovala na nový výměr
Ministerstva financí.

V souvislosti se změnou ceníku jízdného
v Tarifu IDOL dochází k výrazným slevám nejen
u dětí, studentů a seniorů nad 65 let, ale také u ča-
sových jízdenek a jednotlivých jízdenek z peně-
ženky na Opuscard.

Rozdíl je především v systému slev, kdy došlo ke
sjednocení nároku na slevu 75 % ze základního
jízdného pro děti od 6 do 18 let věku, studenty do
26 let věku, seniory od 65 let a držitele průkazu
ZTP a ZTP/P. 

Nový ceník je platný od 1. září 2018. Od této do-
by se také změní celková nabídka sortimentu ča-
sových jízdenek pro všechny skupiny cestujících
(tedy i obyčejné), s důrazem na zvýhodnění pravi-
delných cestujících a cestujících využívajících
platbu kartou Opuscard (sleva od cca 20 %).

Jediná položka, kde šla směrem nahoru, a to
o 2 Kč (z 10 Kč na 12 Kč), je 18+ jednotlivá zá-
kladní papírová nepřestupní jízdenka. Při použití
Opuscard základní jízdné rázem zlevní na 8 Kč
a je přestupné s platností 45 minut. 

Podrobný materiál najdete v elektronické podobě
na úřední desce webových stránek Turnova.

Od 1. záfií platí pro Turnov nové ceny jízdného
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 • Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ, 
rekreaãních a komerãních objektÛ. 

 
• Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu

• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti. 

• Správa domÛ pro SVJ.

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz




