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co nepﬁehlédnout v programu > 8
Vztahy na úrovni
a Brouk v hlavû

komedie, které zaruãenû pobaví > 9
Nového vzhledu se doãkala také recepce KC Stﬁelnice

Zase dal‰í novinky
Vážení čtenáři,
kulturní sezóna už se rozjela naplno, byť to přes
předvolební plakáty třeba není tak docela zřejmé.
My v Kulturním centru Turnov už každopádně máme za sebou první akce všech našich abonentních
řad a brzy začnou i další pravidelné pořady jako
například kavárenské kvízy či povídání O literatuře.
S počátkem nové sezóny jsme uvedli „do života“ několik novinek, které jistě zvýší vaše pohodlí
nejen při nakupování vstupenek. Tou největší novinkou je možnost placení kartou, a to jak na recepci KC Střelnice, tak v pokladně kina Sféra.
(Upozorňuji, že v pokladně Městského divadla lze
i nadále platit jen v hotovosti.) Druhou novinkou
je výrazně jiná podoba našeho newsletteru s přehledem toho nejdůležitějšího, co pro vás chystáme. Ten jeho odběratelům zasíláme pravidelně
každé pondělí. Chcete-li mít přehled o aktuálním
dění, případně nechcete-li, aby vám uniklo například spuštění důležitého předprodeje, zaregistrujte se k odběru tohoto newsletteru také! Je to
jednoduché, stačí navštívit naše webové stránky
www.kcturnov.cz, zde kliknout na „Novinky emai-

lem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a e-mailovou
adresu zde vyplnit.
Nejen mladší diváci určitě ocení, že již brzy
spustíme úplně nový web našich kin! Kino Sféra
a letní kino v posledních letech uvádějí více než
500 filmových představení ročně a pořádají celou
řadu jedinečných filmových akcí jako třeba Kino
nejen pro seniory, Dámské jízdy, Horror Night či
půlnoční kostýmové premiéry. Každý rok naše kina navštíví průměrně 25 tisíc diváků, a to je výsledek, který si rozhodně zaslouží zvláštní přístup.
Věřím, že web, který chystáme, se vám bude líbit,
dáváme si na něm opravdu záležet. A až bude hotov, upravíme i stávající web KCT. I zde dojde ke
změnám, které povedou k většímu komfortu jeho
uživatelů.
Na závěr mi dovolte malou odbočku: nedávno
oslavila své 99. narozeniny mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková. Před jejím životní dílem smekám až na zem. Její manžel, Jan Mládek,
kdysi řekl, že přežije-li kultura, přežije národ. Je to
veliká pravda a my bychom na ni neměli nikdy ani
na malou chvíli zapomínat.
David Pešek
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kulturní pﬁehled
úter˘ 2. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Odnikud
Filmový klub

17.00 – KINO SFÉRA
Zrodila se hvûzda
romantický/drama 130 Kč / 115 Kč
100 Kč / 80 Kč

ãtvrtek 4. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Chata na prodej
komedie 60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Venom
akční/sci-fi
140 Kč / 125 Kč
pátek 5. ﬁíjna
17. 00 – KINO SFÉRA
Toman
drama/historický 130 Kč / 115 Kč
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Vztahy na úrovni
volné divadelní představení
v předprodeji 350 Kč / na místě 390 Kč
20.00 – KINO SFÉRA
Zrodila se hvûzda
romantický/drama
130 Kč / 115 Kč – Dámská jízda
sobota 6. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Malá ãarodûjnice
pohádka/rodinný 130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Toman
drama/historický 130 Kč / 115 Kč
pondûlí 8. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O Ïivotû jedné republiky
představení ZUŠ Libereckého
kraje
150 Kč
19.30 – KC ST¤ELNICE
Brouk v hlavû
volné divadelní představení
dle místa sezení 400 Kč / 450 Kč /
500 Kč
úter˘ 9. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Teheránská tabu
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč
stﬁeda 10. ﬁíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Kanada
Cestovatelský klub

90 Kč

ãtvrtek 11. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Miss Hanoi
krimi/drama
60 Kč – Kino nejen pro seniory

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry
kurzovné 1 650 Kč / lekce 300 Kč za pár
19.30 – KINO SFÉRA
První ãlovûk
drama/životopisný 140 Kč / 125 Kč
pátek 12. ﬁíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Budulínek
představení pro školy

50 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
První ãlovûk
drama/životopisný
140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Toman
drama/historický 130 Kč / 115 Kč
sobota 13. ﬁíjna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O Snûhurce
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla!
60 Kč
14.30 – KINO SFÉRA
Vilík: Rychle a vesele
animovaný/rodinný
130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Venom 3D
akční/sci-fi
160 Kč / 145 Kč
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19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Musica Fortuna
& Sound Agreement
koncert
100 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Zl˘ ãasy v El Royale
mysteriózní/krimi 130 Kč / 115 Kč

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

nedûle 7. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Malá ãarodûjnice
pohádka/rodinný 130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Venom
akční/sci-fi
140 Kč / 125 Kč

Mayerling Kennetha MacMillana

nedûle 14. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Vilík: Rychle a vesele
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
European Art Cinema
Day: McQueen
dokumentární
100 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
European Art Cinema
Day: Jack staví dÛm
drama/thriller
100 Kč
pondûlí 15. ﬁíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Povûsti pro ‰tûstí
představení pro školy

60 Kč

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Sandra Pogodová
Pohovka 200 Kč / senioři 140 Kč
20.15 – KINO SFÉRA
Mayerling
balet

250 Kč

úter˘ 16. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Gauguin
Filmový klub

100 Kč / 80 Kč

stﬁeda 17. ﬁíjna
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pﬁátelské páry
kurzovné 1 650 Kč / lekce 300 Kč za pár

kulturní pﬁehled
19.00 – KAVÁRNA KUS
Jakub Szántó
O literatuře

zdarma

ãtvrtek 18. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Miss Hanoi
krimi/drama
60 Kč – Kino nejen pro seniory
19.30 – KINO SFÉRA
Hovory s TGM
drama/historický 130 Kč / 115 Kč
pátek 19. ﬁíjna
17.00 – KINO SFÉRA
âarodûjovy hodiny
fantasy/rodinný 130 Kč / 115 Kč

pátek 26. ﬁíjna
17.00 – SFÉRA
Jak se moﬁí revizoﬁi
komedie
130 Kč / 115 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Zlat˘ podraz
drama/romantický
130 Kč / 115 Kč

100 Kč / 80 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pokrevní bratﬁi
divadelní představení/premiéra
v předprodeji 100 Kč /
na místě 120 Kč

18.00 – KC ST¤ELNICE
Slavnostní veãer
k 100. v˘roãí vzniku
republiky
zdarma s nutností rezervace místa

90 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Johnny English
znovu zasahuje
akční/komedie 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Králové zlodûjÛ
krimi/drama
130 Kč / 115 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Zl˘ ãasy v El Royale
mysteriózní/krimi 130 Kč / 115 Kč
úter˘ 23. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Ústava
Filmový klub
stﬁeda 24. ﬁíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Makedonie
Cestovatelský klub

22.00 – KINO SFÉRA
Halloween
horor 140 Kč / 125 Kč – Horror night

19.00 – KC ST¤ELNICE
Olympic: Permanentní
tour 2018
koncert dle místa sezení 590 Kč /
550 Kč / 490 Kč
ãtvrtek 25. ﬁíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Jan Palach
drama/životopisný
60 Kč – Kino nejen pro seniory

sobota 20. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Yeti: Ledové dobrodruÏství 3D
animovaný/rodinný 150 Kč / 135 Kč

15.00 – KC ST¤ELNICE
Oslava Mezinárodního
dne seniorÛ
komponovaný pořad
zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Zlat˘ podraz
drama/romantický
130 Kč / 115 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

19.30 – KINO SFÉRA
Johnny English
znovu zasahuje
akční/komedie 140 Kč / 125 Kč

nedûle 28. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
KdyÏ draka bolí hlava
pohádka
140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Hell Fest: Park hrÛzy
horor 130 Kč / 115 Kč – Horror night

17.00 – KINO SFÉRA
Hovory s TGM
drama/historický 130 Kč / 115 Kč

sobota 27. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
KdyÏ draka bolí hlava
pohádka
140 Kč / 125 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Nebezpeãná laskavost
krimi/mysteriózní 130 Kč / 115 Kč

úter˘ 30. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cesta kolem svûta
travesti show
v předprodeji 290 Kč /
na místě 320 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Nic jako dﬁív
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč
stﬁeda 31. ﬁíjna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Jakub Smolík s kapelou
koncert
dle místa sezení 290 Kč / 320 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Halloween
horor
140 Kč / 125 Kč
nedûle 21. ﬁíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Yeti: Ledové dobrodruÏství
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
âarodûjovy hodiny
fantasy/rodinný 130 Kč / 115 Kč

pondûlí 29. ﬁíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Asanace
Abonentní divadelní představení
+ veřejnost
v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

Tragikomedie Asanace v podání Klicperova divadla

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Láska opravdivá
– muÏsk˘ pûveck˘ sbor
Brno
Turnovský hudební večer
v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč
ﬁíjen 2018

|

|5

kino Sféra

FK
Odnikud

Chata
na prodej

Venom

Po ãem
muÏi touÏí

Zrodila
se hvûzda

Malá
ãarodûjnice

Diane Kruger v thrilleru
o pomstû a spravedlnosti.

Poslední „poﬁádná rodinná slezina“
na prodávané chatû.

Tom Hardy v sólovce slavného
komiksového antihrdiny.

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

Bradley Cooper a Lady Gaga
v prostﬁedí hudebních hvûzd.

Nová hraná verze známého
pohádkového pﬁíbûhu.

drama/krimi, Nûm./Fr.,
2017, 106 min., 15+, titulky

komedie, âR, 2018,
77 min., MP

akãní/sci-fi, USA,
2018, 12+

komedie, âR, 2018,
95 min., MP

út 2. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 4. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

romantick˘/drama, USA,
pohádka/rodinn˘, Nûm./·v˘c.,
2018, 136 min., 12+, titulky 2018, 103 min., MP, dabing

pá 5. 10. – 20.00 / 130 Kã / 115 Kã
2D tit ãt 4. 10. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D dab so 6. 10. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã so 6. 10. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
– Dámská jízda
2D dab so 13. 10. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 7. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

so 6. 10. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 7. 10. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã

FK
Toman

Teheránská
tabu

Miss Hanoi

První ãlovûk

Vilík: Rychle
a vesele

Zl˘ ãasy
v El Royale

Jiﬁí Macháãek v roli ‰éfa zahraniãní
rozvûdky ZdeÀka Tomana.

Îivot mlad˘ch ÍráncÛ omezovan˘
pﬁísn˘mi zákony.

Vietnamská policistka ﬁe‰í nároãn˘
pﬁípad z vlastní komunity.

ProÏijte cestu na Mûsíc astronauta
Neila Armstronga.

Malé mluvící auto Vilík
se chce stát králem silnic.

Sedm podivn˘ch cizincÛ
se setkává v tajemném hotelu.

drama/historick˘, âR, 2018, animovan˘/drama, Nûm./Rak.,
100 min., 15+, titulky
2017, 90 min., 18+, titulky

krimi/drama, âR,
2018, 90 min., 12+

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2018, 138 min., 12+, titulky

animovan˘/rodinn˘, Mal.,
2018, MP, dabing

mysteriózní/krimi, USA,
2018, 140 min., 15+, titulky

pá 5. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 7. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 12. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

ãt 11. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 18. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 11. 10. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã so 13. 10. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã so 13. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 12. 10. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã ne 14. 10. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã ne 21. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
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út 9. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

MP = mládeÏi pﬁístupné / 12+ = nevhodné do 12 let / 15+ = nepﬁístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ = nepﬁístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu

kino Sféra

FK
McQueen

Jack
staví dÛm

Mayerling

Gauguin

Hovory
s TGM

âarodûjovy
hodiny

V˘jimeãn˘ a bolestn˘ osud návrháﬁe,
kter˘ zmûnil pravidla módy.

Nov˘ film kontroverzního
reÏiséra Larse von Triera.

Zahájení sezóny pﬁím˘ch pﬁenosÛ
z Royal Opera House.

Îivotní pﬁíbûh vizionáﬁe
Paula Gauguina.

Setkání Karla âapka
s prezidentem T. G. Masarykem.

Mlad˘ chlapec skrze str˘ce
proniká do svûta kouzel.

dokumentární, VB, 2018,
111 min., 15+, titulky

drama/thriller, Dán./Fr./Nûm./
·véd., 2018, 155 min., 18+, titulky

balet, VB, 2018,
195 min., MP

drama/Ïivotopisn˘, Fr.,
2018, 15+, titulky

drama/historick˘, âR,
2018, 80 min., MP

fantasy/rodinn˘, USA,
2018, 105 min., MP, dabing

ne 14. 10. – 17.00 / 100 Kã
– EACD 2018

ne 14. 10. – 19.30 / 100 Kã
– EACD 2018

po 15. 10. – 20.15 / 250 Kã

út 16. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 18. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã pá 19. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 20. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã ne 21. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

FK
Hell Fest:
Park hrÛzy

Halloween

Yeti: Ledové
dobrodruÏství

Ústava

Jan Palach

Johnny English
znovu zasahuje

Zábava v lunaparku hrÛzy
se mûní v boj o pﬁeÏití.

Vrah Michael Myers se po letech
vrací, aby dokonãil svou práci.

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

Pﬁíbûh tﬁí zcela odli‰n˘ch lidí,
kteﬁí se na sobû stanou závislí.

Pﬁíbûh posledních mûsícÛ
Palachova Ïivota.

Rowan Atkinson je zpût
v roli tajného agenta.

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

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

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

drama/komedie, Chorv./âR/Sl./
Mak., 2016, 92 min., 12+, titulky

drama, âR, 2018,
124 min., 12+

akãní/komedie, VB/Fr./USA,
2018, 88 min., MP

út 23. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 25. 10. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

tit ãt 25. 10. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
dab pá 26. 10. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

pá 19. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
– Horror night

pá 19. 10. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D so 20. 10. – 14.30 / 150 Kã / 135 Kã
– Horror night
2D ne 21. 10. – 14.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 20. 10. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

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

FK
Jak se moﬁí
revizoﬁi

KdyÏ draka
bolí hlava

Nebezpeãná
laskavost

Zlat˘ podraz

Králové
zlodûjÛ

Nic jako dﬁív

Komedie o obyãejné
malomûstské rodinû.

Pohádkov˘ pﬁíbûh o dvou dûtech
a dvouhlavém drakovi.

Snaha o odhalení pravdy
zmizelé nejlep‰í pﬁítelkynû.

Pﬁíbûh o vá‰nivé lásce, basketbalu,
a Ïivotû ve stínu politiky.

Neuvûﬁitelná loupeÏ v podání
seniorÛ podle skuteãn˘ch událostí.

Náhled do Ïivota
dospívajících teenagerÛ.

komedie, âR, 2018,
99 min., 12+

pohádka, âR/Svk.,
2018, MP

krimi/mysteriózní, USA,
2018, 117 min., 15+, titulky

drama/romantick˘, âR,
2018, 106 min., 12+

krimi/drama, VB, 2018,
108 min., 12+, titulky

dokumentární, âR, 2017,
92 min., 15+

ne 28. 10. – 19.30 / 130 Kã /
115 Kã

út 30. 10. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã – studenti a ãlenové FK

pá 26. 10. – 17.00 / 130 Kã /
115 Kã

so 27. 10. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 27. 10. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
so 27. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 28. 10. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 28. 10. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

Nepﬁehlédnûte v programu
Baletní sezóna zaãíná
V pondělí 15. října začíná nová sezóna přímých
přenosů baletních představení z Royal Opera
House.
Letos poprvé se můžete těšit na kompletní sezónu čítající šest špičkových inscenací jednoho
z nejslavnějších baletních souborů světa. Sezónu
zahájí balet Mayerling, který se svou emocionální
hloubkou, působivými obrazy a jednou z nejnáročnějších rolí, která kdy byla vytvořena pro sólového tanečníka, tvoří stabilní součást repertoáru
Královského baletu. Přímý přenos z Londýna začíná ve 20.15.

European Art Cinema Day
Kino Sféra dlouhodobě promítá, jakožto člen
organizace Europa Cinemas, také snímky
z pestré evropské produkce.
8|
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V neděli 14. října se stejně jako loni přidáváme
k mezinárodnímu dni evropských filmů a nabídneme dvojici evropských novinek. Těšit se můžete
na snímek McQueen o návrháři, který se stal jed-

ním z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí,
a také na provokativní drama režiséra Larse von
Triera Jack staví dům.

Oslavte 100 let
republiky v kinû
V rámci oslav 100 let od založení republiky na
vás v kině Sféra čekají čtyři filmy, které vám
představí některé zásadní okamžiky naší historie.
Film Toman vás zavede mezi roky 1945 a 1948,
kde vám přiblíží neuvěřitelný příběh šéfa naší zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana. Druhý film
nese název Hovory s TGM a skrze T. G. Masaryka
a K. Čapka vám přiblíží rok 1928, tedy desetileté
výročí republiky. Vášnivou lásku, basketbal a život
ve stínu politiky mezi lety 1938 a 1951 přinese
Zlatý podraz a v rámci Kina nejen pro seniory promítáme film Jan Palach.

Mûstské divadlo

Vztahy na úrovni se vracejí
Divadelní společnost Háta přiváží do Turnova komedii, která v minulosti už jednou turnovské divadlo vyprodala. Nenechte si ujít svižnou moderní
komedii ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Do apartmá, kde sir Partridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o jeho kariéře, se
začnou proti jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Nic dobrého nevěstící kombinace

nám divákům dopřeje řetězec záměn a vtipných
okamžiků. V hlavních rolích se v alternacích představí Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Mahulena
Bočanová, Adéla Gondíková, Martin Zounar
a další.

pátek 5. ﬁíjna od 19.30 hodin
Vztahy na úrovni
volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 350 Kã / na místû 390 Kã

Legendární Brouk v hlavû
Brouk v hlavě je nejhranějším dílem Georgese Feydeaua. Fraška s neuvěřitelným spádem, spoustou
zaplétání, rozplétání, omylů, záměn a komického
děje nenechá diváka ani na chvíli vydechnout.
Jedna z nejslavnějších situačních komedií všech
dob se představí v Turnově díky divadelnímu
Studiu DVA. Představení je od své premiéry stále
beznadějně vyprodané. Vy máte jedinečnou možnost ho vidět ve své domovině a zjistit, co má společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy

s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem. V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek,
těšit se můžete i na krásnou Jitku Schneiderovou
a mnoho dalších.

pondûlí 8. ﬁíjna od 19.30 hodin
Brouk v hlavû
volné divadelní pﬁedstavení
KC Stﬁelnice
dle místa sezení 400 Kã / 450 Kã / 500 Kã

Dûti se potkají se Snûhurkou
Romantický pohádkový muzikál na motivy známé
německé pohádky bratří Grimmů přiváží Divadlo
Kapsa Andělská Hora.
V jedné zemi za horami vládne starý král, který se
po smrti královny znovu oženil. Nová královna je
však zlá a krutá, ale ze všeho nejvíc nenávidí princeznu Sněhurku, kterou mají všichni rádi, což je
trnem v oku královně. Proto jedné noci povolá lovce, aby Sněhurku odvedl do lesa a tam ji zavraždil.
Naštěstí lesník Sněhurku nechal žít, ale samotnou

uprostřed lesů. Sněhurky se v nočním lese ujmou
permoníčci a všem se nakonec dobře daří. Pohoda
v chaloupce však trvá jen chvíli...

sobota 13. ﬁíjna od 10 hodin
O Snûhurce
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã
ﬁíjen 2018
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Mûstské divadlo

Pohovku zahájíme se Sandrou Pogodovou
První setkání v rámci pořadu Pohovka bude s českou herečkou, kterou můžete znát z řady filmů, televizních seriálů, a vídat ji můžete především
v pražských divadlech.
Olomoucká rodačka a dcera nadšeného divadelníka vystudovala pražskou konzervatoř. Její kariéra
začala již v roce 1992 (např.: Kamarád do deště II
aneb Příběh z Brooklynu). V roce 1993 začíná účinkovat v Divadle ABC (muzikál Pěna dní). Následujícího roky přestoupila do divadla Spirála a hrála také v dalších filmech. Po ročním pobytu v New

Yorku, který označuje za nejcennější zkušenost
v životě, se vrátila nejen do divadla, ale i před televizní kamery. Za největší úspěchy se dají považovat
její role ve filmech Post Coitum a Bathory či televizní sitcom Helena. Večerem provází Petr Vydra.

pondûlí 15. ﬁíjna od 19 hodin
Sandra Pogodová
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / senioﬁi 140 Kã

Pokrevní bratﬁi
Po dvouleté odmlce se na divadelní prkna vrací
turnovská Společnost bloumající veřejnosti. S představením Klozet se dostala až do Jiráskova Hronova a nyní doufá, že se její nová inscenace Pokrevní bratři vydá podobným směrem.
Jak si poradí s normálním životem v přiděleném
bytě dva chlapíci, kteří doposud žili v ústavu?
Divadelní hra známého norského dramatika
Axela Hellstenia je nejen plná komických situací,

ale i překvapivých zvratů, se kterými si oba protagonisté budou muset poradit. Hrají Jakub Chundela, Petr Hofhans, Bára Halamová a Matěj Hajn.

pátek 26. ﬁíjna od 19.30 hodin
Pokrevní bratﬁi
Volné divadelní pﬁedstavení / premiéra
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 100 Kã / na místû 120 Kã

Asanace Václava Havla
„Až po dlouhém naléhání mnoha poctivých lidí
jsem přijal ten nevděčný úkol, obnovit tady pořádek.“ K výročí nedožitých osmdesátých narozenin
Václava Havla uvedlo Klicperovo divadlo hru
Asanace, kterou uvádíme v rámci oslav 100. výročí založení republiky.
Skupina architektů je povolána do malebného
městečka se středověkým hradem, aby zde provedla jeho asanaci a uvolnila tak prostor pro nové
sídliště. Celkem rutinní úkol naruší jedna zdánlivě
bezvýznamná petice. Václav Havel hru napsal v roce
10 |
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1987 jako reakci na komunisty plánovanou politiku
rozvoje městského bydlení, jež byla charakteristická
výstavbou nevzhledných sídlišť na úkor vzácné historické zástavby řady měst. Asanace je téměř shakespearovskou tragikomedií s vytříbeným humorem.

pondûlí 29. ﬁíjna od 19.30 hodin
Asanace
Abonentní divadelní pﬁedstavení + veﬁejnost
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

hudební pozvánky / KCT informuje

Olympic na Stﬁelnici!
Nenechte si ujít koncert nehasnoucí hvězdy české
rockové scény, kapely Olympic. Skupina ve složení
Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin
Vajgl zahraje ty největší hity za více než půlstoletí
své existence.

bítu. V roce 2012 skupina oslavila své 50. narozeniny halovou koncertní šňůrou a vydáním kolekcí
alb. V letech 2013–2015 natáčela novou albovou
trilogii s názvem Souhvězdí a stále pravidelně
koncertuje s programem Permanent Tour.

Skupinu založil v roce 1963 s původním názvem
Karkulka (Karlínský Kulturní Kabaret) Miloslav
Růžek. Původní členové patří mezi zakladatele
české rockové hudby, debutové album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého big-

stﬁeda 24. ﬁíjna od 19 hodin
Olympic Permanentní Tour 2018
koncert – KC Stﬁelnice
vstupné dle místa sezení 590 Kã / 550 Kã / 490 Kã

MuÏsk˘ pûveck˘ sbor Láska opravdivá
Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili
Jaroslav Černocký a Jan Špaček s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace
skladeb pro mužský sbor.

text a v názvu pěveckého tělesa má symbolizovat
repertoárový soulad duchovní hudby a lidové písně. Pro náš koncert je připraven program z děl
B. Smetany, J. B. Foerstera, L. Janáčka a dalších.

Těleso funguje při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity a jeho
členy jsou vesměs studenti či absolventi brněnských vysokých škol. Repertoár se specializuje na
pravoslavnou duchovní tvorbu a především na
tvorbu Leoše Janáčka. „Láska opravdivá“ je název
jednoho z Janáčkových mužských sborů na lidový

stﬁeda 31. ﬁíjna od 19.30 hodin
Láska opravdivá
– muÏsk˘ pûveck˘ sbor Brno
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Jakub Szántó pﬁedstaví svou kniÏní prvotinu
Český novinář, televizní reportér a od roku 2013
zahraniční zpravodaj České televize na Blízkém
východě Jakub Szántó se dlouhodobě zaměřuje na
region Blízkého východu a Afriky, kde sledoval velkou část mezinárodních krizí.
V minulosti také zpravodajsky pokrýval čečenskou válku, gruzínsko-ruskou válku v roce 2008,
pirátství v Somálsku nebo revoluce na Ukrajině
v letech 2004 a 2014. Ve své první knize „Za oponou války“ Szántó přibližuje své dramatické zážitky

z frontových linií, míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí, které během své kariéry
televizního novináře v uplynulých dvou dekádách
natáčel.

foto Petr Hladík

stﬁeda 17. ﬁíjna od 19 hodin
Jakub Szántó
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
ﬁíjen 2018
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Objevte s námi Kanadu a Makedonii
V říjnu se Cestovatelský klub vydá do druhé největší země světa Kanady a také na Balkánský poloostrov, kde leží Republika Severní Makedonie.
Na začátku října nás Helena Boháčová provede
národními parky a metropolemi východní Kanady. „Země javorového listu není jen kolébkou hokeje a basketu, je také pokladnicí nesmírných pří-

rodních krás,“ uvádí cestovatelka. Uvidíte hlavní
město Ottawu, frankofonní Québec, Řeku svatého Vavřince i Niagarské vodopády.
Druhou výpravu podnikneme s Liborem Drahoňovským. Ten o Makedonii tvrdí, že je jedinečným místem, co se přírodních krás, velkého počtu
pamětihodností i srdečnosti a pohostinnosti míst-

ních obyvatel týče. Tato balkánská země se skutečně může pochlubit obrovskými horami, prostornými planinami, skalními útvary, úrodnými poli
v nížinách, velkými jezery, spoustou neobvyklých
přírodních výtvorů, malebnými vesničkami s tradiční lidovou architekturou, starými městy a v neposlední řadě nádhernými pravoslavnými kláštery. Přijďte se přesvědčit i vy.

stﬁeda 10. ﬁíjna od 18 hodin
Kanada
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, 90 Kã
stﬁeda 24. ﬁíjna od 18 hodin
Makedonie
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra, 90 Kã

100 let oãima fotografÛ
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu
100 let očima fotografů ze sbírek Svazu Českých
fotografů.
Století, které uplynulo od založení Československa, nabízí nepřeberné množství dokumentů
i vzpomínek a stejně tak nekonečnou řadu fotografií. Fotografie vybrané ze sbírkového fondu
Svazu Českých fotografů spojují autenticitu zo-

Zamrzlá ﬁeka, foto Václav JírÛ
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brazené skutečnosti s individuálním přístupem
autora, jeho hodnocením, prožitkem, emocí, neboť i on byl aktérem historické události, jejíž obraz
zprostředkovává, současníkem osob, jejichž podobu uchovává.
Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné kolem jednoho rozhodujícího okamžiku-mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec
druhé světové války, únorový převrat, Pražské jaro
a invaze vojsk Varšavské smlouvy. Dále také protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb Jana Patočky, sametová revoluce nebo nový
život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické

100 let oãima fotografÛ
V˘stava bude slavnostnû zahájena
ve foyer KC Stﬁelnice ve stﬁedu 10. ﬁíjna v 17 hodin
a potrvá do 6. listopadu.

1989 Na Letné, foto Jiﬁí V‰eteãka

chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny
prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti.

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:
pátek 5. ﬁíjna 2018 – Vztahy na úrovni
(volné divadelní představení) 350 Kč
pondûlí 8. ﬁíjna 2018 – O životě jedné republiky
(divadelní představení) 150 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
sobota 13. ﬁíjna 2018 – O Sněhurce
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
sobota 13. ﬁíjna 2018 – Musica Fortuna & Sound
Agreement (koncert) 100 Kč
pondûlí 15. ﬁíjna 2018 – Sandra Pogodová
(Pohovka) 200 Kč / senioři 140 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
úter˘ 30. ﬁíjna 2018 – Cesta kolem světa
(travesti show) 290 Kč

stﬁeda 31. ﬁíjna 2018 – Láska opravdivá
(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
úter˘ 20. listopadu 2018 – Pavel Šporcl:
Gipsy Fire 2018 (koncert) dle místa sezení
450 Kč / 390 Kč / 350 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. A to na recepci KC Střelnice a pokladně kina Sféra.
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 listovat programem? Zaregistrujte svůj e-mail
k odběru novinek!
Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánkami 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 nové 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-mailem“, zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a svou e-mailovou adresu zde vyplnit.
ﬁíjen 2018
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Kavárensk˘ kvíz
vstupuje do tﬁetí
sezóny
Stále populární zábava kaváren a barů má
i u nás díky vám své pevné místo v programu.
I letos se tak můžete těšit na Kavárenský kvíz,
který se bude i nadále odehrávat vždy první čtvrtek v měsíci v kavárně KUS. Přijďte si vyzkoušet

¤íjen ve znamení
tance
Od čtvrtka 11. října se na Střelnici budou opět
konat lekce podzimního kurzu tanečních pro
manželské a přátelské páry. Pokud jste se do
kurzu nepřihlásili, ale rádi tančíte a máte pocit,
že je co zlepšovat, nezoufejte. Docházet můžete
i na jednotlivé lekce.

skvělou zábavu! Máte rádi televizní soutěže?
Znáte četné odpovědi a jste soutěživí? V tom případě neváhejte a přihlaste se do kvízu i vy, je to
jednoduché.
Pro účast potřebujete svůj tým (tvořený dvěma
až čtyřmi lidmi), který můžete nahlásit e-mailem
na weissova@kcturnov.cz, nebo přímo před konáním kvízu, tedy alespoň 30 minut před začátkem. Během kvízu budete odpovídat celkem na
padesát pět otázek z různých oblastí a výherce če-

ká odměna v podobě poukazů na pořady KCT a také sleva na útratu v kavárně KUS.

Oblíbené kurzy vedené tanečním mistrem Petrem
Mertlíkem, které v minulém roce navštěvovala šedesátka tancechtivých, jsou mimo jiné skvělým
způsobem, jak se připravit na nadcházející plesovou sezónu. Přihlášky do kurzu přijímáme do 5.
října, k dispozici jsou na recepci KC Střelnice.

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

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

V případě jakýchkoli dotazů
volejte 481 322 083
nebo pište na kefurtova@kcturnov.cz.

ãtvrtek 4. ﬁíjna od 19 hodin
ãtvrtek 1. listopadu od 19 hodin
ãtvrtek 6. prosince od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
vstupné zdarma

Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
stﬁeda 3. ﬁíjna od 17 hodin
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů a přátel.
úter˘ 9. ﬁíjna od 9.30 do 12 hodin
Setkání s logopedkou
Povídání s logopedkou Helenou Vackovou o zdravém vývoji dětské řeči.
sobota–nedûle 13.–14. ﬁíjna od 10 do 18 hodin
Kurz v˘roby bot
Tentokrát šněrovací mokasíny. Informace a přihlášky na tel. 776 829 323, e-mailu: karolina.castkova@seznam.cz.
úter˘ 16. ﬁíjna, 12 – 16 hodin
Den náhradního rodiãovství
Program v rámci Týdne náhradního rodičovství
na náměstí Českého ráje.
stﬁeda 17. ﬁíjna, od 10 hodin
Zdrav˘ úsmûv
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Zásady správné péče o dutinu ústní a jak na zdravé zoubky u dětí.
ãtvrtek 18. ﬁíjna od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem, ADHD
a specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Více informací na tel.: 607 645 896.
pátek 19. ﬁíjna od 10 hodin
Teplo pro dítû
Proč a kolik ho potřebuje. Jak s ním dítě hospodaří. Jak působí horečka? Vstupné 50 Kč.
pátek 19. ﬁíjna od 10 do 15 hodin
Rodinné focení s Ivou Masopustovou
Pouze na objednání na naruc@naruc.cz,
tel: 775 964 312.
sobota 20. ﬁíjna, od 10 do 20 hodin
Kurz v˘roby bot pro pokroãilé
– dûtské botky
Tvorba střihu na dětské mokasíny nebo baleríny.
Informace a přihlášky na tel. 776 829 323, e-mailu: karolina.castkova@seznam.cz.

stﬁeda 24. ﬁíjna od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Veronikou Udeaja. Objednání
na tel. 728 328 452, v kanceláři CPR Náruč.
pátek 26. ﬁíjna od 17 hodin
Ble‰í trh 7LETS
Směňte své produkty, nabídněte nebo poptejte
služby. Pravidelný Bleší trh se koná každý poslední pátek v měsíci.
stﬁeda 31. ﬁíjna od 10 hodin
První pomoc nejmen‰ím
První pomoc při běžných úrazech.

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

Synagoga Turnov

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

Turistická sezóna skončila 31. září 2018 a turistům se otevře opět v květnu 2019. Během měsíců
květen až srpen 2018 synagogu navštívilo více než
1900 návštěvníků a proběhlo zde sedm kulturních
akcí i dvě výstavy. Nový židovský rok 5779 začal
již 9. září 2018 občanského kalendáře. Přejeme
všem ŠANA TOVA U-METUKA (DOBRÝ
A SLADKÝ NOVÝ ROK).

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255

RTIC Turnov – první místo v Libereckém kraji
V anketě „Informační centrum roku 2018“ získalo Regionální turistické informační centrum
Turnov opět prestižní ocenění. Dosáhlo prvního
místa v Libereckém kraji a sedmého místa dle získaných hlasů v rámci celé České republiky. Anketa
probíhala od 21. 6. do 31. 8., tedy v hlavní turistické sezóně. Velké poděkování patří všem, kteří
svým hlasem turnovské infocentrum podpořili.

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe Infocentra)

12. záﬁí–31. ﬁíjna
Detaily pﬁírody – Karel Kerou‰

Îlutá ponorka
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287
Torpédo Îluté ponorky otevírá!
Již 17. září se otevřel náš volnočasový klub pro děti a mládež od 2. třídy do 18 let. V rámci jeho činnosti funguje každé úterý speciální herní kroužek
Brána her. Provoz po, út, st 13–18 hodin, čt
13–17 hodin. Vstupné zdarma.
Máme nové krouÏky
… a nejen v nich je ještě místo!
Tvéká – netradiční pohybová aktivita
(st 13.30–15 hodin, budova Ponorky, 6–9 let)
Experimentální tvorba
(čt 15–17 hodin, pobočka Turnov II, 11–15 let)
Creativ – audio kroužek
(po 16–18 hodin, budova Ponorky, 10–99 let)
Na křídlech poezie (čt 18–20 hodin, budova
Ponorky 14–99 let)

Hrad Vald‰tejn
Výstavu tvoří série fotografií, zachycujících v detailu tajemné a krásné pozoruhodnosti přírody.
Autorem fotografií je ekolog, zoolog, fotograf
a člen České herpetologické společnosti Karel
Kerouš. Vstupné zdarma.
Socha – úvod do sochařství
(po 18–20.30 hodin, pobočka Turnov II, 12–99 let)
Přírodovědný a mineralogický kroužek
(po 15–17 hodin, 11–18 let)
Připomínáme, že ve Žluté ponorce nemáme uzávěrku přihlášek, ale v kroužcích, které probíhají
a mají volné kapacity, je možné dohlásit se i v průběhu školního roku.
úter˘ 2. ﬁíjna od 16 hodin, Ma‰kova zahrada
Otevﬁen˘ pﬁebor Turnova
v Orientaãním bûhu
Přijďte si vyzkoušet orientační běh i vy! Kategorie
budou vypsány nejen pro zkušené závodníky, ale
i pro širokou veřejnost, a to ve všech věkových kategoriích. Startovné je zdarma. Závod se koná za
každého počasí.
sobota 6. ﬁíjna od 10 do 16 hodin
Otevﬁení obnoven˘ch prostor
a Restaurant Day v Ponorce

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254. Otevírací doba v ﬁíjnu: soboty, nedûle,
svátky 10– 17 hodin (poslední prohlídka v 16.30 hodin)
I když oficiální návštěvnická sezóna na hradě Valdštejně již pomalu končí, brány hradu se nezavírají.
Připraveny jsou mimořádné prohlídky a těšit se můžete na oblíbené vánoční koncerty. Těšíme se na Vás!
Během prázdnin prošla další část hlavní budovy
Ponorky (Husova 77) rekonstrukcí. Díky fondu
EU pro regionální rozvoj a spolufinancování města se učebna mineralogie a keramiky stejně jako
zahrada představují v novém. Akce pro veřejnost
spojená s dílnami pro děti, krátkým divadlem,
a především se zajímavým jídlem proběhne ve
spolupráci se spolkem ZaZemí.
ãtvrtek 18. ﬁíjna od 18 do 22 hodin, V˘tvarná dílna v pﬁízemí
Îluté ponorky
Kouzlo grafické barvy
Výtvarná dílna pro dospělé. Kreativní tvorba pro
každého, kdo má chuť užít si barev a tvoření. Prosím
případné zájemce, aby zaslali závaznou rezervaci na
adresu ladicka@email.cz. Kapacita 9 osob.
sobota 3. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod – Stoleté koﬁeny
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde opět v letním kině pod plátnem
a zakončen bude na stejném místě.
ﬁíjen 2018
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Muzeum âeského ráje a DlaskÛv statek v Dolánkách jsou pro vás
v ﬁíjnu otevﬁeny dennû kromû pondûlí 9–16 hodin.
Výstavy a akce k výročí republiky:
28. ﬁíjna–30. prosince, Klenotnice muzea
âeskoslovensko, léta nadûjí
a ztrát
Výročí vzniku ČSR připomeneme výstavou tradičních uměleckořemeslných oborech regionů Turnovska a Železnobrodska. Slavnostní zahájení
proběhne v neděli 28. října od 16 hodin

Historická výstava připomínající významné výročí
vzniku republiky bude na pozadí velkých dějin
prezentovat běžný život v poslední fázi existence
monarchie a první týdny v novém státě. Slavnostní
zahájení proběhne v neděli 28. října od 16 hodin.
Kamenáﬁsk˘ dÛm vÏdy od 18 hodin, vstup zdarma
1918–2018 Pﬁedná‰kov˘ cyklus
3. 10. OSOBNOST GUSTAVA HUSÁKA
10. 10. POMNÍKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
V ČESKÉM RÁJI
17. 10. NORMALIZACE NA TURNOVSKU

28. ﬁíjna–30. prosince, V˘stavní sál
Koneãnû ve vlastním! Turnov 1918

24. 10. FOLK – INTELEKTUÁLNÍ PROTEST
NEBO MASOVÁ ZÁBAVA?

ZAzemí

promítáme jeden film měsíčně. Režie: Mariana
Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge. Vstup zdarma

zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz
www.facebook.com/zazemi.turnov
sobota 6. ﬁíjna, 10–16 hodin, Îlutá ponorka
Restaurant Day
Restaurant Day tvoří tisíce lidí po celém světě,
kteří organizují a navštěvují pop-up restaurace,
tedy lokální festivaly jídla a pití. Hlavní cíl je bavit
se, sdílet nové kulinářské zážitky a užívat si příjemnou rodinnou atmosféru společně. Přijďte tedy ochutnat, co vám připravili vaši sousedé.
sobota 6.–12. ﬁíjna, v parku za letním kinem
V˘stava na stromech
Celorepublikový výstavový happening, který se
koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje
na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.
V týdnu od 6. do 13. října proběhne čtvrtý ročník
se zaměřením na podmínky výroby bot v továrnách indické Ágry.
pondûlí 22. ﬁíjna, 18 hodin, Îlutá ponorka
Piripkura
Promítání brazilského dokumentu z festivalu Jeden svět. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou i letos
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Galerie Granát
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin, námûstí âeského
ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691. Vstup zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti. O jeho těžbě a zpracování, broušení a zlatnických technik vysazování a zasazování. Přijďte
se podívat i na jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde
můžete i prestižní cenu „ČESKÝ SLAVÍK“.
Výstavy:
V˘stava obrazÛ Eli‰ky Peroutkové
Pro velk˘ zájem prodluÏujeme v˘stavu do 15. ﬁíjna.
16. ﬁíjna – 31. prosince
Eva Filipová: Obrazy pro malé,
velké dûti
Eva Filipová se věnuje malbě, kresbě a keramickým objektům, píše poezii. Její malířské dílo se
pohybuje v proudu výtvarné tvorby mezi naivismem a lyrickou abstrakcí. Využívá ve své tvorbě

31. 10. 100 LET OD VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
Ostatní výstavy:
18. kvûtna – 30. ﬁíjna, Sklepení muzea
Luminiscence – cesta svûtla
20. záﬁí–21. ﬁíjna, V˘stavní sál
Extáze svatého Franti‰ka v obrazech
Jana Jiﬁího Hertla a Pavla Rouãky
21. ãervna – 28. ﬁíjna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Od obilky ke chlebu: Ml˘ny
a mlynáﬁství v Pojizeﬁí
rozmanitou šíři technik a technologií, a to včetně
vzájemných propojení a kombinací. A tak se vedle
klasických temper a olejů setkáte s koláží, frotáží,
reliéfním vrstvením, vkládáním textilu a kamenů do
obrazů, kresbou do malby a malbou do kresby atd.

ohlasy

Vzdûlávací centrum Turnov
jste nejsilnější, co vás nejvíce baví. Během prvního pololetí projdete matematicko-fyzikální hodinou s nejrůznějšími pokusy a experimenty, zažijete výpravu do dějin našeho regionu nebo zkusíte,
jaké to je, učit se německý nebo francouzský jazyk.
Vhodné pro 2.–7. ročník ZŠ. Nabízíme také jazykové kurzy angličtiny pro začátečníky a pro mírně
pokročilé. Vhodné pro 3.–6. ročník ZŠ.

Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Aktuální termíny:
16. ﬁíjna
Komunikaãní dovednosti a osobnost
pracovníka v sociálních sluÏbách
(akreditovaný seminář)
2., 4., 9. a 11. ﬁíjna
Specifika práce pedagoga
s dvoulet˘mi dûtmi v M·
(akreditovaný seminář)
18. ﬁíjna
Kreslíme a modelujeme v M·
Podzimní semestr kurzÛ pro
veﬁejnost právû odstartoval
Podzimní semestr kurzů z oblasti cizích jazyků,
počítačů, fotografování, genealogie a dalších odstartoval 1. října. V řadě kurzů jsou však dosud

volná místa. Chcete-li se k nám tedy ještě přidat
a rozšířit si své obzory, máte poslední šanci.
T-Centrum 2018/2019
Programy T-Centra odstartovaly 17. září. Nejvíce
lákala „Hravá robotika“ a „Programování je hra“,
kde máme kapacitu zaplněnou. V dalších programech však ještě volná místa zůstávají. Program
„Poznej sám sebe“ nabízí možnost odhalit, v čem

Interaktivní pomÛcky za témûﬁ
tﬁi miliony korun do mateﬁsk˘ch
‰kol
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. zahájilo nový
školní rok projektovým seminářem pro ředitelky
mateřských škol Libereckého kraje. V čem byl zářijový workshop jiný? Zástupci mateřských školek
si převzali druhou část učebních pomůcek pro své
děti. Po interaktivních stolcích, tabulích a podlahách, které k nim putovaly již v loňském školním
roce v celkové hodnotě 2 230 000 Kč, si odnesli
knihy, učební pomůcky a hry v ceně sedm set tisíc
korun. Z Turnova spolupracují v projektu čtyři
školky – Zelenka, Dřevěnka, Výšinka a Sluníčko.

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 vãetnû pondûlí,
vÏdy od 9 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

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

6. ﬁíjna od 17 hodin, OranÏérie
âaj o páté – Obrazy a hudba:
JUDr. Alain de Rohan a hudba
pﬁelomu 19. a 20. století
Komponovaný program o posledním majiteli sychrovského zámku s důrazem na období do roku
1918. Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, Marie
Wiesnerová – klavír, Miloš Kadlec – průvodní slovo. Na programu jsou díla Antonína Dvořáka,
Zdeňka Fibicha, aj.
Vstupné 150 Kč, předprodej: www.evstupenka.cz

Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů, které České republice
věnoval turnovský rodák František Khynl.

kulturní akce:

20.–21. ﬁíjna vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
Zlatovláska
Netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců.
Vstupné: dospělí 180 Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti
do tří let 30 Kč, předprodej: www.evstupenka.cz
27. ﬁíjna od 17 hodin, OranÏérie
Ta na‰e písniãka ãeská
Koncert u příležitosti 100. Výročí vzniku samostatného Československa.
Účinkují: Lubomír Havlák – tenor, Zora Jehličková – soprán, Irena Havláková – klavírní doprovod. Vstupné: 150 Kč (vzhledem ke kapacitě oranžérie doporučujeme zakoupit vstupenku přes
www.evstupenka.cz).
ﬁíjen 2018

|

| 17

ohlasy

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov, www.knihovna.turnov.cz
www.icm.turnov.cz
V letošním roce proběhne ve dnech 1.–7. října
22. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Letošní Týden knihoven bude
věnován především spolupráci knihovny s jinými
institucemi, zaměřen bude na spolupráci, aktivitu
a tradici ve všech oblastech vzdělávání.
pondûlí 1. ﬁíjna od 9 hodin
Podej ruku knihovnû
Zahájení celostátní propagační akce Týden knihoven formou netradiční ankety.
pondûlí 1. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkování dokola
Malujeme, lepíme, stříháme aneb Pohádkujeme dokola. Výtvarný workshop pro žáky 2. a 3. ročníků
základní školy s akademickým malířem Jiřím Fixlem.
úter˘ 2. ﬁíjna od 9.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Klub Mat˘sek
První setkání předškoláků na hodině výchovy ke
čtenářství v novém školním roce. Na děti se těší
Eva Kordová.
úter˘ 2. ﬁíjna od 14 hodin, dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘ Granátek
První říjnové setkání klubu bude zaměřeno na
projekt Rok bratří Čapků. Čtenářský klub se bude
konat každé úterý v měsíci.
Stﬁeda 3. ﬁíjna od 16 hodin, sálek ICM
Netradiãní (S)tvoﬁitelna – SvaÏ si
svou kníÏku
Ve výtvarném workshopu, si pod vedením lektorky Kamily Vítové, zkusí zájemci vytvořit pergamenovou vazbu knihy.
stﬁeda 3. ﬁíjna od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm u muzea
Osobnost Gustava Husáka
Ojedinělý pohled na posledního komunistického
prezidenta Československa přinese ve své přednášce historik Michal Macháček.
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ãtvrtek 4. ﬁíjna od 16.30 hodin do 20.00 hodin, sálek knihovny ICM
Magicov˘ klub
(Magic: The Gathering)
Máte rádi fantasy? Magic: The Gathering je populární karetní fantasy hra, kterou si můžete touto
cestou vyzkoušet. Karty půjčíme, pravidla vysvětlí
zkušení hráči. Tento klub se bude konat každý
čtvrtek v měsíci v uvedeném čase.

ãtvrtek 11. ﬁíjna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova
pondûlí 15. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
stﬁeda 17. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
Osudové osmiãky v Turnovû
Žáci dramatického kroužku ZŠ Žižkova, pod vedením paní učitelky Jany Kepkové, nastudovali
pořad k 100. výročí vzniku samostatné československé republiky.

pátek 5. ﬁíjna od 16 hodin, Komenského ulice
a prostory knihovny
Pocta Karlu Vikovi
Na počest mistra českého dřevorytu, malíře, grafika, ilustrátora a zakladatele Sdružení českých
umělců grafiků Hollar u příležitosti 135. výročí
narození proběhne odhalení pamětní desky na domě Karla Vika v Komenského ulici a komorní výstava Pavla Piekara. Dále účinkují PhDr.
Vlastislav Hnízdo, DrSc., průvodní slovo, Pavel
Piekar, grafik a předseda SČUG Hollar. Hudební
doprovod Mgr. Jana Kubánková, housle, MgA.
Martin Hybler, Ph.D., klavír.

stﬁeda 17. ﬁíjna od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm u muzea
Normalizace na Turnovsku
Diskuzní pořad s pamětníky nelehkého období,
které nastalo po invazi okupačních vojsk v roce 1968.

sobota 6. ﬁíjna, hlavní budova knihovny od 13 do 20 hodin
Netradiãní knihovna 2018
V rámci Týdne knihoven je pro všechny zájemce
připraven odpolední program pro celou rodinu.
nedûle 7. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
V˘tvarná dílna d˘Àová,
provázková a lampiónová
stﬁeda 10. ﬁíjna od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm u muzea
Pomníky první svûtové války
v âeském ráji
Učitelka a autorka knih Lenka Holubičková představí známé i polozapomenuté pomníčky, které
byly postaveny na počest obětí první světové války.
stﬁeda 10. ﬁíjna od 18 hodin, sálek knihovny ICM
Studium v Austrálii – Tanec s klokany
O své zkušenosti a zážitky z pobytu a studia
v Austrálii se podělí cestovatel Petr Bičík.

stﬁeda 24. ﬁíjna od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm u muzea
Folk – intelektuální protest nebo
masová zábava?
Historik Přemysl Houda bude přednášet o folku
za normalizace.
ãtvrtek 25. ﬁíjna od 18 hodin, sálek knihovny ICM
3 000 km Tureckem
Cestovatel Pavel Bičiště nás seznámí se svými
zkušenostmi a zážitky z této země.
stﬁeda 31. ﬁíjna od 18 hodin, Kamenáﬁsk˘ dÛm u muzea
Sto let od vzniku republiky
Historik Robert Kvaček se zamyslí nad historickým vývojem za posledních sto let.

•

•

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
ﬁíjen 2018
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Nabídka zamûstnání
Firma s mnohaletou tradicí hledá
zamûstnance na pozice

• stavební dûlník
• montér
• ﬁidiã
• strojník
Rádi Vás seznámíme s na‰imi konkrétními
poÏadavky, ale i s ﬁadou zamûstnaneck˘ch
benefitÛ pﬁi osobním pohovoru.
Své nabídky prosím zasílejte na adresu
info@zikuda.cz
telefonicky na ãíslo 606 711 544,
pﬁípadnû osobnû na adrese
NUDVOJOVICE 2103, Turnov
Rádi Vás pﬁivítáme v na‰em kolektivu.

www.zikuda.cz
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ﬁíjen 2018

„âím pﬁispûje va‰e volební strana k rozvoji
mûsta Turnova v nadcházejícím volebním období?“
Blíží se komunální volby, proto jsme oslovili jednotlivé volební strany s otázkou „Čím přispěje vaše volební strana k rozvoji města Turnova
v nadcházejícím volebním období?“ (Odpovědi, které jsme obdrželi, jsou seřazeny podle přidělených volebních čísel.)

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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Jednotlivé volební strany, fotografie âeská pirátská strana – zadavatel: Piráti, zpracovatel: Foto MaK., Piny.cz.
ﬁíjen 2018
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VOLEBNÍ

ODS

1

âÍSLO

Dejme Turnovu opět
modrou barvu
Chceme navázat na
dobrou práci a odkaz
prvního porevolučního
starosty JUDr. Václava
Šolce a jeho ODS, stejně
jako vrátit regionální
význam našemu městu, pošlapaný komuLuká‰ Bûlohradsk˘
nisty za minulého režimu. ODS sestavila nový kompetentní tým plný
pracovitých lidí, které spojuje chuť převzít zkušenosti od starších a tvrdě pracovat v případě čtyřicátníků v čele kandidátky. Máme zde i mladé lidi,
kteří chtějí zkušenosti teprve získat. Všichni ale společně „Milujeme Turnov“ a chceme pro něj pracovat.
Budeme za Turnov bojovat na všech frontách
i za hranicemi města a aktivně usilovat o vznik okresu Turnov. Přejeme si vybudování silničního
obchvatu, zasadíme se o to, aby připravovaná
rychlostní železnice Praha – Liberec naše město
neminula.
Jako akcionář budeme aktivně podporovat rekonstrukci a modernizaci Krajské nemocnice
v Liberci a v Turnově a budeme kvalitně chránit
a prosazovat zájmy města a občanů v organizacích s majetkovým podílem Turnova, dbát na dobré hospodaření a využití jejich potenciálu jako např. v případě Vodohospodářského sdružení, kde
prosadíme zásadní zvýšení vlivu Turnova.
Budeme dbát o vyrovnané proinvestiční rozpočty města a snižovat neúměrně narůstající mandatorní výdaje zrušením některých byrokratických
činností. Budeme realizovat pouze projekty, kde
bude předem jasný dopad na budoucí rozpočty
města a infrastrukturní projekty s přínosem pro
všechny obyvatele. Rada města v čele se starostou
musí být schopná zorientovat se v jednotlivých oborech a aktivně se podílet na činnosti zřizovaných organizací, ne pouze rozhodovat dle zájmů
představitelů těchto organizací.
Město Turnov a jeho organizace se musí naučit
efektivně čerpat veřejné prostředky a zejména in22 |
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frastrukturní dotace, jako tomu bylo za účasti
ODS ve vedení města. Musíme se vrátit k intenzivní spolupráci se zahraničními partnerskými
městy. Provedeme důsledný audit majetku a personální audit, který by měl poukázat na rezervy
v řízení města a posloužit k optimalizaci nákladů
i zvýšení výnosů města. Ušetřené a vydělané prostředky pak chceme efektivně investovat jako
vlastní financování k dotacím.
Přicházíme s novými myšlenkami, zlepšením
kvality života pro Turnovany a vizemi budoucnosti města. Kompletní volební program najdete na
našich webových stránkách www.odsturnov.cz
a jako příklady uvádím několik bodů: Prvních 30
minut parkování zdarma, nová služba „senior taxi“, plnohodnotná základní škola a multifunkční
hala v Turnově 2, „zastropování“ ceny vody na 10
let, městská karta, nový krytý bazén v Maškových
zahradách, atd.

PROTO
PRO Turnovské Občany,
PRO Turnov Otevřený

VOLEBNÍ

2

âÍSLO

Jako aktivním turnovským patriotům nám
není jedno, jak se
v Turnově žije. Věci,
které se nám nelíbí,
chceme opravdu změnit a ne o změnách jenom mluvit. Máme
Jiﬁí Mikula
kvalitní a reálný program. Chceme mít ve svých rukou cenu vody a péči o vodní infrastrukturu, tím dostaneme cenu vody pod sto. V dnešní době by mělo být normální
vyřídit si úřední úkony digitálně, bez návštěvy úřadu. Dopravě a životnímu prostředí v Turnově ulevíme zavedením hromadné dopravy ve špičkách
zdarma a nabídneme systém zapůjčení elektrokol.
Výhody fúze s KNL nezpochybňujeme, jako akcionáři ale chceme lepší přehled o financování a využití příspěvku, který jde z městského rozpočtu.
Navíc odmítáme jen tiše přihlížet suplování role
státu za peníze města. V neposlední řadě se budeme řádně starat o stávající majetek.

Jsme tým aktivních kandidátů, kteří jsou úspěšní v profesním životě a jsou připraveni pracovat
pro Turnov a jeho občany. Nechybí nám odhodlání a jsme zvyklí dotahovat věci do konce! Více
o programu a kandidátech na www.proturnov.cz.

âSSD

VOLEBNÍ

3
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Po minulých volbách
sociální demokracie prohlásila, že chce být spojkou mezi městem Turnovem a vládou. A tuto
roli jsme se ctí naplnili.
Na ministerstvu práce
a sociálních věcí jsme
dojednali dotaci na AlzIng. Milan Va‰ák
heimer centrum, ta by
bez našeho přispění získána nebyla. Na ministerstvu
školství jsme předjednali záložní variantu pro případ,
že by fotbalistům nedopadl jejich projekt hřiště
s umělou trávou. Jelikož je ČSSD i nadále vládní stranou a Turnov má připraveno několik dalších projektů
v sociální oblasti – nová DPS u nemocnice, budova
FOKUSu ve Skálově ulici, tak je spousta práce ještě
před námi. S paní ministryní jsme již v kontaktu.
Naprosto klíčovým tématem příštího volebního
období bude voda a vztah Turnova k VHS. V roce
2020 končí firmě SčVK koncesní smlouva na provozování. Úkolem nového zastupitelstva bude vyjednat s ostatními členy sdružení odpovídající zastoupení odpovídající důležitosti Turnova (okolo
40 % tržeb i vodohospodářské infrastruktury se
odbývá v katastru města) a následně se snažit nastavit únosnou cenu vodného a stočného. Nemusíme být ve všem nutně na čele v republice.
Nové zastupitelstvo by mělo v poměrně brzké
době schvalovat nákup strategického souboru pozemků o rozloze zhruba 3 hektarů, kde by v budoucnu mohla vzniknout nová obytná čtvrť.
A v návaznosti na ní pak mnohými občany města
požadované velké nákupní centrum.
Ale spíše, než velkolepými plány je snad každý
občan Turnova raději za zkvalitňování každodenního života ve městě. Město by nemělo Turnova-
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nům překážet, ale spíše jim vycházet vstříc. Třeba
i drobnostmi. Například parkováním zdarma na
30 minut. A též je více vtáhnout do rozhodování –
třeba co kde postavit či opravit. Nové zastupitelstvo bude schvalovat své investiční priority pro
své volební období, ty by však měly být nejprve
projednány s občany Turnova. Třeba formou elektronických anket, anket pořádaných osadními výbory nebo i dalšími formami komunikace města
s občany. Takovou formu správy věcí veřejných
bych nám všem ze srdce přál.

Nezávisl˘
blok

VOLEBNÍ
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Turnov – město, kde
chceme žít!
Vážení voliči, jmenuji
se Tomáš Hocke, jsem
starostou Turnova 5,5
roku. Níže představuji
výtah z volebního programu Nezávislého bloku, sdružení nezávislých
Ing. Tomá‰ Hocke
kandidátů. Hlásíme se
k tomu, že jsme byli u mnohých přeměn našeho
města. Chceme na dosavadní činnost navázat
a s pomocí nových lidí ji obohatit.
Turnov – příjemné a přátelské město v každém detailu
– pokračování v opravách sídlišť U Nádraží,
Výšinka a Přepeřská, obnova parků
– rozvoj lokalit pro rodinné a bytové domy, aktivní
hledání lokality pro obchodní centrum
Turnov – investující do kvalitní infrastruktury
a občanské vybavenosti
– dostavba turnovského divadla, nová knihovna,
rekonstrukce oddělení ARO v nemocnici a stavba Alzheimer centra, nový stacionář pro postižené děti MŠ Sluníčko
Turnov – finančně soběstačný, prospěšný a transparentní
– úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho
základní funkce, půjčené finance směřovat pouze do investic a nákupu majetku, nákup pozemků pro rozvoj města

Turnov – hledající kompromisní řešení proti stále
rostoucí dopravě
– nová komunikace na Jičín spojená s přeložkou
silnice na Semily
– zvětšení park. ploch na sídlištích, nové parkoviště, připravení projektu park. domu
Turnov – zajišťující kvalitní vzdělávání
– nová třída v mateřské škole, snaha o snížení počtu žáků ve třídách, modernizace škol (ZŠ
Mašov, další opravy ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova)
Turnov – podporující tradiční organizace a kvalitu
trávení volného času občanů
– volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory,
místní spolky, sbory dobrovolných hasičů
– sportovní organizace především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení
Turnov – centrum kultury a cestovního ruchu Českého ráje
– realizace vybraných úseků Greenway z Turnova
k zámku ve Svijanech
– oprava pasáže u radnice – prezentace šperkařů –
Zlatá ulička Turnova
Turnov – řešící problémy občanů
– hledání reálných cest k zachování výše vodného
a stočného, posílení pozice města
– rozvoj participativního rozpočtu – Realizuj svůj
projekt pro naše město!
Podrobnější info naleznete na www.nezavislyblok.cz nebo www.facebook/nezavislyblok

âeská pirátská
strana
5
VOLEBNÍ

Piráti – politika pro lidi
Žiji v Turnově s rodinou sedmým rokem
a mám to tady velice
rád, je to krásné město.
Chtěl bych se osobně
podílet na tom, aby
Turnov byl stále lepším
místem pro život. Jsem
v Turnově lídrem strany, která má za cíl při-

âÍSLO

Ing. Zbynûk Miklík

bližovat politiku lidem, zapojit je do rozhodování
o věcech veřejných, umožnit a zjednodušit přístup
k informacím. Zároveň jsou Piráti stranou se silným vztahem k přírodě a ekologii.
Důležité, ale také široké téma, které má přesah
do celé řady oblastí života, je „doprava v Turnově“. Dotýká se parkování, dostupnosti a rozmístění městských budov, obchodů, zefektivnění MHD,
cyklopruhů, především ale obchvatu města. Před
6 lety jsem byl jedním z iniciátorů petice proti nesmyslné variantě vést obchvat přes Luka, kolem
stadionu a dále přes obytnou zónu. Od té doby se
toho ale reálně nezměnilo mnoho. Z jednosměrné
ulice Krajířova se stala obousměrná a to je málo.
Chtěli bychom dosáhnout dohody všech dotčených obcí a prosadit obchvat Turnova směrem na
Semily.
Jsme ekologicky zaměřeni a tomu odpovídá
celá řada cílů, jedním z nich je pořízení stroje na
likvidaci plevelů horkou vodou, místo chemie,
která je využívaná nyní. Plánujeme společné veřejné biopopelnice, kompostéry do škol a školek,
kompostéry pro občany. Čeká nás reforma odpadového hospodářství. Prostě budeme usilovat
o to, abychom mohli říct: „Turnov je ekologické
město“.
Moje profesní a dlouholeté téma jsou veřejné
zakázky a jejich elektronizace. Chtěl bych, aby bylo zadávání veřejných zakázek v Turnově opravdu
transparentní a podle pravidel. Transparentnost
nesmí být jen prázdné slovo, týká se totiž celého
zadávacího řízení, včetně posouzení a hodnocení
nabídek a následného zveřejňování všech souvisejících informací ve srozumitelné formě.
Budeme usilovat o to, aby se lidé více zapojili do
hlasování o veřejných projektech. Participativní
rozpočet navýšíme a budeme více propagovat.
Podstatné je pro nás také téma sportu a s tím
související dlouhodobá strategie, která dle našeho
názoru chybí, obdobně jako jsem to zmiňoval
u dopravy.
Ještě bych chtěl zmínit Dolánky. Areál bývalého
koupaliště považuji za jedno z nejhezčích relaxačně sportovních zón, kam koupání přirozeně patří
a je to patrné na první pohled. Mohl by zde vzniknout koupací biotop, přírodní alternativa
Maškovy zahrady, včetně herních prvků pro děti
ﬁíjen 2018
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a grilovacích míst pro ty, kteří tu možnost nemají
na vlastní zahradě.
Kompletní a podrobný program Pirátů najdete
na našem webu: www.turnov.pirati.cz, aktuality
také na FB profilu „Piráti Turnov“.

Turnovská
koalice

VOLEBNÍ

6
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Tradiční parlamentní
strana KDU-ČSL se
v Turnově pro nadcházející volební období do
komunálních voleb spojila se stranou Soukromníků pod názvem
TURNOVSKÁ KOALICE.
JUDr. Vilém Zahrádka
Chceme tak spojit politickou zkušenost s elánem mladé generace. Budeme se proto snažit společnými silami přispět k tomu, abychom se jako
občané cítili ve městě dobře a byli na své město náležitě hrdi. Proto budeme usilovat o to:
– abychom měli dostatek bytů pro mladé rodiny,
měli pro ně ve městě uplatnění v zaměstnání,
měli dostatek míst ve školkách, školách k jejich
kvalitní výchově a dostatek prostoru pro kulturní a sportovní vyžití
– zrychlit dokončení oprav některých komunikací
a chodníků zejména v okrajových částech města
včetně jejich „ozelenění“ odolnými rostlinami,
keři a stromy nikoliv však na úkor šíře komunikací pro dopravu, kde nebudeme podporovat
současný „ostrůvkový“ trend, který snižuje počet parkovacích míst jak pro majitele a bydlící
v domech, tak pro zásobování prodejen nebo
provozoven drobných živnostníků
– dokončení „parkovacího domu“ u vlakového
nádraží na současném autobusovém terminálu
a pokusíme se iniciovat zbudování podobného
zařízení i v blízkosti centra a zrušit placení za
parkování, kde to není nutné
24 |
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– abychom ulehčili centru města zbudováním přijatelného řešení dopravy směrem na Lomnici
nad Popelkou a Semily
– stabilizovat cenu vody a stočného na ceně Kč
99,– za 1 m3 po celé volební období
– aby v turnovské nemocnici chtěli opět pracovat
mladí lékaři, aby zde měli v rámci Krajské nemocnice Liberec možnost prohlubovat svoje
znalosti a dovednosti a praxi pro atestace.
Budeme usilovat o získání přitažlivých oborů
a specializací a tím intenzivnější využití stávajících moderních operačních sálů. Pro „oddělení
následné péče“ chceme přebudovat pavilon bývalé pediatrie včetně mostního překlenutí pro
převoz pacientů do hlavní budovy
– aby se Turnov stal opět okresním městem
Naším cílem je spokojený občan v krásném a bezpečném městě, ve kterém se mu dostane zajímavé
práce, kvalitní zdravotní a sociální péče, studia na
dobrých školách, kulturního a sportovního vyžití,
ale i zastání v jeho potřebách kvalitního bydlení.
Volte prosím kandidátku č. 6 TURNOVSKOU
KOALICI jako celek. Za všechny kandidáty VÁM
OBČANŮM DĚKUJI.

KSâM

VOLEBNÍ

7

âÍSLO

K tvorbě volebního programu turnovské KSČM
jsme přistupovali s vědomím, že samospráva
Turnova musí sloužit
občanům města. Tato
zásada je obsažena už
v našem heslu „Turnov
k bydlení i žití“.
Oldﬁich Tomá‰ek

Uvádíme priority našeho volebního programu. Turnovské občany nejvíce trápí zatížení ulic centra města nadměrnou automobilovou dopravou, především průjezdem nákladních automobilů a kamionů směrem na
Semily a Lomnici nad Popelkou. Proto budeme
prosazovat odklonění tranzitní dopravy mimo

centrum města. Mezi časté stesky občanů také
patří vysoká cena vodného a stočného. Budeme usilovat o vytvoření transparentního a pro občany
výhodného modelu správy vodohospodářského
majetku.
Mezi naše hlavní priority dále řadíme zachování
dostupné zdravotní péče ve městě (existenci nosných oddělení nemocnice – chirurgie, interny, ortopedie, rehabilitace). Obyvatelé sídliště Výšinka
nejsou právem spokojeni s možnostmi parkování
automobilů.
Podpoříme opatření ke zlepšení této situace.
Nezapomeneme na ochranu životního prostředí
pro občany žijící v blízkosti průmyslových objektů
a při občanské výstavbě. Budeme prosazovat rozšíření možností finančně dostupného sportování
dětí a mládeže.
Mezi naše investiční priority patří rekonstrukce
základní školy v Mašově, dostavba turnovského
divadla, výstavba nové městské knihovny vedle letního kina. V oblasti rekreace občanů Turnova a podpory turistického ruchu se stavíme za řešení nedostatečné kapacity venkovního bazénu v Maškově
zahradě a rozšíření možností přírodního koupání
v Dolánkách. V sociální oblasti je citlivým bodem
rekonstrukce městského bytového fondu a výstavba nových bytů pro mladé rodiny a seniory. Nelze
opomenout i potřebu vyřešit prostor mezi bývalou
Masnou a Koňským trhem. Domníváme se, že by
městu Turnov přinesla prospěch výstavba dalšího
supermarketu s určitou plochou pro malopodnikatele.
Na závěr uvádíme, že nám je cizí povyšovat nějaké ideologické zábrany nad prospěch občanů,
něco na způsob tzv. „nulové tolerance“ proti jiným politickým subjektům. Vídíme to často
v Parlamentu ČR, ale nejsou proti tomu imunní
ani městská zastupitelstva. Při práci v zastupitelstvu jsme vždy ctili naši zásadu pracovat a hlasovat pro všechna usnesení zastupitelstva, která přinášejí prospěch občanům města, prostě „napříč
politickými stranami“. Naším cílem je zlepšování
podmínek života Turnováků, naším krédem je
poctivá práce nejen v zastupitelstvu, ale i v jeho
výborech a komisích Rady města.
Poctivou práci v samosprávě Turnova slibujeme
občanům i do budoucna.
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ANO 2011
Naším cílem je udržet
Turnov nejlepším místem pro život v Libereckém kraji. V programu myslíme na všechny
věkové kategorie. Ve
městě se má dobře jezdit
i parkovat, mít si kde
postavit dům nebo kam
vyrazit za kulturou a za
sportem.

VOLEBNÍ

8

âÍSLO

Ing. Jaroslav KníÏek

A když už člověk onemocní, má o něho být postaráno v místě, aby mohl být v kontaktu s rodinou. Proto
chceme rozšířit ARO, zřídit více míst v DD Pohoda,
postavit Alzheimer centrum a nový bytový dům pro
seniory v ulici 5. května. Za svou prioritu považujeme vyřešit parkování ve městě a ve spolupráci s kra-

jem a ŘSD projekt silnice S5 a obchvat Turnova.
Průjezd Turnovem je v ranní i odpolední špičce pořád katastrofa. A pokus o zaparkování v centru je jejím druhým dílem. Potřebujeme tu navýšit stání alespoň o dalších 200 míst, ale na pozemní parkování tu již není prostor. Jsme tedy pro stavbu parkovacího domu nebo pro podzemní stání. S parkováním
na sídlištích to není o moc lepší. Současně jsme pro
zefektivnění MHD, která by měla v optimálním případě zastavit nárůst individuální dopravy ve městě
a snížit nároky na parkovací místa v centru.
Dostatek stavebních parcel, bytů na prodej i pronájem je naší další parketou. Budeme rozvíjet obytné zóny pro rodinné domy a zajistíme pozemky pro
nové bytové objekty. Již v minulém období jsme
zrychlili prodej připravených stavebních parcel
a v tomto trendu budeme pokračovat i nadále.
Připravíme na prodej další stavební parcely v území
Zelená cesta–Károvsko a tamtéž zahájíme prodej
pozemků pro bytové domy, aby se v Turnově rozhýbal trh s nájemním bydlením. Příští rok nachystáme

bytovou zónu vedle turnovské nemocnice. Navíc
máme vytipovanou ještě jednu lokalitu v Turnově,
kde by mohla vzniknout nová bytová zóna, ale tento
pozemek ještě není ve vlastnictví města. Vidíme tedy
řadu možností, jak situaci řešit.
Na úřady bychom neměli jezdit až do Semil.
Budeme usilovat, aby byl Turnov okresním městem.
Budeme nadále investovat do ZŠ a MŠ a postaráme
se o to, aby bylo kam vyrazit za kulturou i za sportem. Dostavíme divadlo podle projektu architekta
Pleskota a v příštím období připravíme projekt na
novou knihovnu.
Jsme pro otevřenou komunikující radnici směrem k obyvatelům a podpoříme určitě i Globální
Geopark UNESCO. Dokončíme cyklotrasu Greenway Jizera do Svijan a připravíme další z Turnova do
Jičína. Budeme mít možnost vyměnit častěji auto za
kolo a využít cestou třeba venkovních cvičebních
a posilovacích prvků, se kterými náš program mimo
jiné také počítá. Má se nám tu dobře žít – ve zdraví
i v nemoci.

Oslavy státního svátku 28. ﬁíjna v Turnovû
Město Turnov připravuje u příležitosti výročí založení Československa bohatý kulturní program, jehož součástí bude tradiční pietní vzpomínka spojená s kladením věnců ve Skálově ulici. Připraveny
budou také prohlídky obou částí městských úřadů, nebude chybět večerní koncert v KC Střelnice.
Kulturní program bude slavnostně zahájen ve
13.00 hodin na náměstí Českého ráje. Návštěvníci
se budou moci vydat na prohlídku historické části
radnice i nahlédnout do nově zrekonstruovaných
prostor ve Skálově ulici. Na účastníky čeká drobný dárek. Ke zhlédnutí bude výstava prací žáků ke
100 letům a slavnostní vyhlášení soutěže Turnov
za 100 let.

V Muzeu Českého ráje bude zahájena výstava
„Konečně ve vlastním! Turnov 1918“. Historická
výstava bude na pozadí tzv. velkých dějin prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první roky dění v novém státě.
Proběhne také sázení pamětní lípy, odpoledne
bude pokračovat v 17.00 hodin pietní akcí u pomníku padlých ve Skálově ulici.
Slavnostní společenský večer odstartuje v 18.00
hodin v KC Střelnice, kde v podání Podkrkonošského symfonického orchestru zazní skladby
předních českých velikánů (B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka). Budou také uděleny ceny města.
Vstupenky na večerní akci budou k dostání v recepci KCT od poloviny října.

Detailní program najdete před akcí na webových stránkách města, facebooku i na plakátech.
Všichni občané Turnova jsou na oslavy srdečně
zváni!

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY

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.
ﬁíjen 2018
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ZpÛsoby hlasování pﬁi volbách
do zastupitelstev obcí v roce 2018
Oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (kdy každé zaregistrované politické
straně, politickému hnutí nebo koalici je tištěn samostatný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupitelstva obce všechny zaregistrované volební strany
a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupitelstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe;
není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran
stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro
registraci kandidátních listin. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany.
V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti.
Hlasovací lístky jsou opatřeny úředním razítkem
registračního úřadu téže barvy, které musí být na
všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
Města Turnov jsou tištěny JEDNOSTRANNĚ.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (zástěně).
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Na hlasovacím lístku může volič označit:
• v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran,
• křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany, nejvýše jednu volební stranu,
• křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany, nejvýše jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
přednostně jednotlivě označené kandidáty, dále to26 |
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lik kandidátů označené volební strany, kolik činí
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci.
V rámci města Turnova tedy volič může na hlasovacím lístku, na kterém bude uvedeno osm volebních stran současně, buď:
• označit křížkem pouze jednu z kandidátek bez
preferenčních hlasů a tím dát hlas všem kandidátům na této kandidátce v pořadí, v jakém jsou kandidáti na volebním lístku uvedeni, nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu volených zastupitelů, tedy až
27; volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné a 2 kandidáty z druhé kandidátky, 1 kandidáta ze
třetí kandidátky, atd. nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu nižším, než je počet volených
zastupitelů, tedy méně než 27, a zároveň označit
jednu z kandidátek, ze které budou doplněni zastupitelé do počtu 27 v pořadí, v jakém jsou na kandidátce; volič tedy může označit např. 4 kandidáty
z jedné kandidátky a poté označit celou kandidátku
druhou, čímž bude prvních 23 kandidátů z této
kandidátky doplněno do požadovaného počtu 27
volených zastupitelů.
• POZOR!!! Budou-li křížkem označeny dvě nebo
tři celé kandidátky, hlasovací lístek je neplatný!
Bude-li označeno více kandidátů, než je počet volených zastupitelů, tedy 27, hlasovací lístek je neplatný! Při označení jednotlivých kandidátů v celkovém
počtu 27 již neoznačujte žádnou z kandidátek jako celek, protože již není koho z této kandidátky doplňovat.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou
obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží poté úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

V˘zva obãanÛm – kontrola
stálého seznamu voliãÛ
Vážení spoluobčané,
stálý seznam voličů pro volby do zastupitelstev obcí vede, podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Turnov
pro voliče, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý
pobyt. Pro účely stálého seznamu je proto rozhodné
přihlášení se k trvalému pobytu ve městě.
Vzhledem k tomu, že v Turnově se volí ve 13 volebních okrscích a okrskové volební komise se mohou
pohybovat pouze v územním obvodu své působnosti,
tj. nemohou přecházet z jednoho volebního okrsku
do druhého, je nutné co nejvíce eliminovat případné
nedostatky a možné chyby ve výpisech ze stálého seznamu voličů.
Jednou z možností je proto kontrola správnosti
údajů přímo ze strany voličů.
Podle § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí má každý volič právo v úředních hodinách
na obecním úřadě ověřit si, zda je zapsán ve stálém
seznamu a může požadovat doplnění údajů nebo
provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.
Zdeněk Hovorka
vedoucí odboru správního

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

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

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
▼▼▼

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.

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
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

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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