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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

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
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Vážení čtenáři,
minulý měsíc odstartoval již čtvrtý ročník pořadu

O literatuře. Jeho prvním hostem byl válečný repor-
tér České televize Jakub Szántó, který přilákal více
než stovku posluchačů, tedy historicky vůbec nej-
vyšší diváckou účast. Tento úžasný úspěch nás do-
nutil podívat se zpět a trochu si „zabilancovat“…

Pořad O literatuře každý měsíc vítá osobnosti
české literární scény, nechyběli třeba turnovský ro-
dák Jaroslav Rudiš, dále spisovatelé Miloš Urban,
Emil Hakl, Jáchym Topol či Michal Viewegh, spi-
sovatelky zastupovaly například Petra Soukupová,
Radka Denemarková nebo básnířka Marie Ilja-
šenko. Pozvání přijaly též osobnosti jako Karol
Sidon, Karel Hvížďala nebo Michael Žantovský.
Jakub Szántó byl jeho již pětadvacátým hostem.

Od začátku si pořad drží svou vysokou úroveň
také díky svému moderátorovi, kterým je po celou
dobu Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravo-
dajství České televize. Nikdy proto nedojde na
„bezduché tlachání“ o nových knihách či jejich úče-
lovou propagaci, pořad nabízí mnohem hlubší
vhled do života autorů a na jejich práci a zkušenosti. 

Již tento měsíc se můžete těšit na básníka Petra
Hrušku, který v nedávné době na protest proti
vzniku vlády podporované komunisty rezignoval
na členství v porotě Státní ceny za literaturu.
Dalšími hosty budou historik a scénárista Pavel
Kosatík, kterému právě vychází nová kniha o To-
máši Garrigue Masarykovi pod názvem Jiný TGM,
či Erik Tabery, dlouholetý šéfredaktor týdeníku
Respekt a též držitel ceny Magnesia Litera za kni-
hu Opuštěná společnost. 

Pořad je široké veřejnosti přístupný po celou
dobu své existence zdarma, a přestože jsme již ně-
kolikrát řešili, zda tím nenaznačujeme něco jako,
že pořad „nestojí za nic“, vždycky jsme se nakonec
shodli na tom, že je to právě naopak – pořad nabí-
zí skvělou příležitost, jak dobře strávit volný čas
a mnohé se dozvědět, a že případné vstupné nesmí
být nikomu na překážku. A pořad O literatuře,
který od počátku vzniká ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka, je právě tím druhem
kultury, kterou si zaslouží úplně každý.

David Pešek

Dobfie strávit ãas

úvodní slovo

Petr Hru‰ka
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. listopadu

10.00 – KINO SFÉRA
Jan Palach
drama 60 Kč – Kino nejen pro seniory
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry

lekce 300 Kč za pár
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz zdarma
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč
pátek 2. listopadu

17. 00 – KINO SFÉRA
KdyÏ draka bolí hlava
pohádka 140 Kč / 125 Kč
19.30 – KAVÁRNA KUS 
Hitfakers, Soundfall & We2
Malá (domácí) scéna dobrovolné
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč

sobota 3. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Louskáãek a ãtyfii fií‰e 3D
dobrodružný/rodinný

160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Nabucco – Giuseppe Verdi
opera 300 Kč

nedûle 4. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Louskáãek a ãtyfii fií‰e
dobrodružný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne

17.00 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební 140 Kč / 125 Kč

18.00 – PIZZERIA MA·KOVKA
Lédl Jazz Q: Jazzov˘
podveãer 
hrají Marek Buble, Ivan Hájek,
Robert Tomáš a Bohuslav Lédl

100 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie 130 Kč / 115 Kč
úter˘ 6. listopadu

18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Florida a „havaj“
na Havaji
Cestovatelský klub 90 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Tváfi
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč
stfieda 7. listopadu 

18.30 – FOYER KC
Módní pfiehlídka
– Stanûk Sport 150 Kč 
ãtvrtek 8. listopadu

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

60 Kč – Kino nejen pro seniory
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Poetika Galakoncert
koncert v předprodeji 120 Kč /

na místě 180 Kč
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry

lekce 300 Kč za pár

19.30 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč
pátek 9. listopadu

17.00 – KINO SFÉRA
Johnny English
znovu zasahuje
akční/komedie 140 Kč / 125 Kč
19.30 – KAVÁRNA KUS
Duo Nika
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné
19.30 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč
sobota 10. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Grinch 3D
animovaný/rodinný 160 Kč / 145 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Dívka v pavouãí síti
krimi/thriller 130 Kč / 115 Kč
20.00 – KAVÁRNA KUS
Ba naopank
Malá (domácí) scéna

vstupné dobrovolné
nedûle 11. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Grinch
animovaný/rodinný 140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Dívka v pavouãí síti
krimi/thriller 130 Kč / 115 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč
pondûlí 12. listopadu

18.00 – KINO SFÉRA
Norsko 
cestovatelská přednáška 90 Kč
úter˘ 13. listopadu 

19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Pavlína Filipovská
Pohovka 200 Kč / senioři 140 Kč
20.15 – KINO SFÉRA
Bajadéra 
balet 250 Kč
stfieda 14. listopadu

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Doktor v nesnázích 
volné divadelní představení 

v předprodeji 280 Kč / na místě
320 Kč

20.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny
dobrodružný/rodinný/fantasy

140 Kč / 125 Kč – Exkluzivní
předpremiéra

ãtvrtek 15. listopadu 
10.00 – KINO SFÉRA
Úsmûvy smutn˘ch muÏÛ
drama/komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry

lekce 300 Kč za pár
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Poutníci
koncert

v předprodeji 150 Kč / na místě
180 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny 3D
dobrodružný/rodinný/fantasy

160 Kč / 145 KčNenechte si ujít novou ãeskou komedii Ten, kdo tû miloval.
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kulturní pfiehled
pátek 16. listopadu

17.00 – KC ST¤ELNICE
âerti z Rakouska
pekelná show 100–150 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny 3D
dobrodružný/rodinný/fantasy

160 Kč / 145 Kč
sobota 17. listopadu 

14.30 – KINO SFÉRA
Louskáãek a ãtyfii fií‰e 3D
dobrodružný/rodinný 160 Kč / 145 Kč

16.00 – HASIâÁRNA DALIMù¤ICE
Turnovanka
taneční odpoledne
17.00 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny
dobrodružný/rodinný/fantasy

140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny 3D
dobrodružný/rodinný/fantasy

160 Kč / 145 Kč
20.00 – KAVÁRNA KUS
Snap call
koncert/křest vstupné dobrovolné
nedûle 18. listopadu

14.30 – KINO SFÉRA
Louskáãek a ãtyfii fií‰e
dobrodružný/rodinný 140 Kč / 125 Kč
17.00 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny
dobrodružný/rodinný/fantasy

140 Kč / 125 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Ten, kdo tû miloval
komedie/rodinný 140 Kč / 125 Kč

pondûlí 19. listopadu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
DrÛbeÏí náfiez
volné divadelní představení 160 Kč

úter˘ 20. listopadu 
19.00 – KC ST¤ELNICE
Pavel ·porcl: Gipsy Fire 2018
koncert dle místa sezení 450 Kč /

390 Kč / 350 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Démanty noci 
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč 

stfieda 21. listopadu 
19.00 – KAVÁRNA KUS
Petr Hru‰ka
O literatuře zdarma 

ãtvrtek 22. listopadu 
10.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory 
18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry

lekce 300 Kč za pár
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
UÏ nikdy sám!
náhradní abonentní představení
17/18 v předprodeji 380 Kč /

na místě 420 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Creed II
drama/sportovní 130 Kč / 115 Kč

pátek 23. listopadu 
17.00 – KINO SFÉRA
Pat a Mat: Zimní radovánky
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Napfiíã Fest 2018
koncert v předprodeji 180 Kč /

na místě 250 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny
dobrodružný/rodinný/fantasy

140 Kč / 125 Kč

sobota 24. listopadu
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Zlatovláska
Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! 60 Kč
14.30 – KINO SFÉRA
Grinch 3D
animovaný/rodinný 160 Kč / 145 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Pat a Mat: Zimní radovánky
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Chud˘ kejklífi
ochotnické divadelní představení

v předprodeji 80 Kč /
na místě 100 Kč 

19.30 – KINO SFÉRA
Snow Film Fest 2018
krátké filmy 100 Kč

nedûle 25. listopadu
14.30 – KINO SFÉRA
Grinch
animovaný/rodinný

140 Kč / 125 Kč

17.00 – KINO SFÉRA
Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny 3D
dobrodružný/rodinný/fantasy

160 Kč / 145 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Bohemian Rhapsody 
životopisný/hudební

140 Kč / 125 Kč
úter˘ 27. listopadu 

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Thelma a Selma
Abonentní divadelní představení

v předprodeji 280 Kč /
na místě 320 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
King Skate
Filmový klub 100 Kč / 80 Kč 

stfieda 28. listopadu 
18.00 – KINO SFÉRA
Rhodos
Cestovatelský klub 90 Kč
ãtvrtek 29. listopadu 

10.00 – KINO SFÉRA
Po ãem muÏi touÏí
komedie

60 Kč – Kino nejen pro seniory 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Walter Hofbauer
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Robin Hood
dobrodružný/akční

130 Kč / 115 Kč
pátek 30. listopadu 

17.00 – KINO SFÉRA
âertí brko
pohádka 140 Kč / 125 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Robin Hood
dobrodružný/akční

130 Kč / 115 Kč
20.00 – KC ST¤ELNICE
Závûreãná prodlouÏená
taneční kurz

200 Kč / pár, kurzisté zdarmaChud˘ kejklífi. Tatobit‰tí ochotníci zinscenovali poslední hru J. K. Tyla.
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kino Sféra

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

ãt 1. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama, âR, 2018,
124 min., 12+

Jan Palach

Pfiíbûh posledních mûsícÛ
Palachova Ïivota.

út 6. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/komedie, Pol.,
2018, 91 min., 15+, titulky

Tváfi

Jacek je prvním Polákem, kter˘
podstoupí transplantaci obliãeje.

ãt 8. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 15. 11. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama/komedie, âR,
2018, 92 min., 15+

Úsmûvy
smutn˘ch muÏÛ

Pfies dno lahve na samotné
dno Ïivota.

pá 2. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

pohádka, âR/Svk.,
2018, 99 min., MP

KdyÏ draka
bolí hlava

âeská pohádka o dvou dûtech
a dvouhlavém drakovi.

so 3. 11. – 19.30 / 300 Kã

opera, USA, 2017,
163 min., MP, titulky

Nabucco –
Giuseppe Verdi

Plácido Domingo jako Nabucco
zahájí operní sezónu.

so 3. 11. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 4. 11. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ãt 22. 11. a ãt 29. 11. – 10.00 / 60 Kã

– Kino nejen pro seniory

komedie, âR, 2018,
95 min., MP

Po ãem
muÏi touÏí

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

FK

3D so 3. 11. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D so 4. 11. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D so 17. 11. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D so 18. 11. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

dobrodruÏn˘/rodinn˘, USA, 2018, 100 min., MP

Louskáãek a ãtyfii fií‰e

Vánoãní pohádkov˘ pfiíbûh od studia Disney.

ãt 1. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 2. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 4. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 25. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

Ïivotopisn˘/hudební, VB/USA, 2018, 134 min. ,12+, titulky

Bohemian Rhapsody

Pozoruhodn˘ pfiíbûh Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.

ãt 8. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
pá 9. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 10. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 11. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

pá 16. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
ne 18. 11. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 2. 12. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

komedie/rodinn˘, âR, 2018, 90 min., MP

Ten, kdo tû miloval

Nová ãeská komedie podle knihy Marie PoledÀákové.
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kino Sféra

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

pá 23. 11. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
so 24. 11. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

animovan˘/rodinn˘, âR,
2018, 60 min., MP

Pat a Mat: 
Zimní radovánky

Oblíbení hrdinové se vrací
v zimních dobrodruÏstvích.

so 24. 11. – 19.30 / 115 Kã / 100 Kã

krátké filmy, 2018,
190 min., MP

Snow Film
Fest 2018

Tradiãní festival krátk˘ch filmÛ
o zimních sportech.

pá 9. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã

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

Johnny English
znovu zasahuje

Rowan Atkinson je zpût
v roli tajného agenta.

út 13. 11. – 20.15 / 250 Kã

balet, VB, 2018,
195 min., MP

Bajadéra

Pfiím˘ pfienos baletu
z Royal Opera House.

so 10. 11. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
ne 11. 11. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã

krimi/thriller, USA, 2018, 111 min., 15+, titulky

Dívka v pavouãí síti

Filmová adaptace kniÏní série Milénium Stiega Larssona.

3D so 10. 11. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 11. 11. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
3D so 24. 11. – 14.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D ne 25. 11. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

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

Grinch

Grinch nenávidí Vánoce. Podafií se mu je zniãit?

út 20. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama/váleãn˘, âSR,
1964, 64 min., 12+

Démanty
noci

Slavn˘ film o útûku z transportu
smrti Jana Nûmce.

ãt 22. 11. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

drama/sportovní, USA,
2018, 100 min., 12+, titulky

Creed II

Adonis Creed se po boku Rockyho
Balboy pokusí naplnit dávn˘ odkaz.

FK

2D tit st 14. 11. – 20.30 / 140 Kã / 125 Kã
– Exkluzivní pfiedpremiéra

3D dab ãt 15. 11. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
3D dab pá 16. 11. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D tit pá 16. 11. – 22.00 / 140 Kã / 125 Kã

– Noãní projekce

2D dab so 17. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D tit so 17. 11. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D dab ne 18. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
3D dab pá 23. 11. – 19.30 / 160 Kã / 145 Kã
2D tit ne 25. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
2D dab so 1. 12. – 19.30 / 140 Kã / 125 Kã

dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, USA, 2018, 134 min., 12+

Fantastická zvífiata:
Grindelwaldovy zloãiny

âarodûj Mlok Scamander se vrací po boku Albuse Brumbála.
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kino Sféra

Nepfiehlédnûte v programu
Plácido Domingo jako
Nabucco zahájí operní
sezónu
Letošní operní sezóna nás pětkrát zavede do vě-
hlasné Metropolitní opery v New Yorku na divác-
ky nejzajímavější záznamy z předchozích let. 

Prvním z nich bude v sobotu 3. listopadu opera
Nabucco skladatele Giuseppe Verdiho, kde se
v hlavní roli představí fenomenální tenorista
Plácido Domingo. Operu diriguje bývalý hudební
ředitel MET James Levine.

Nová komedie podle 
knihy Marie PoledÀákové
V předvánočním čase se můžete těšit na novou
rodinnou komedii s detektivními prvky Ten,
kdo tě miloval. 

Film na motivy známé knihy Marie Poledňá-
kové režíruje Jan Pachl a představí se v něm Soňa
Norisová, Pavel Řezníček, Eva Holubová, Hynek
Čermák nebo Václav Postránecký. Promítáme od
čtvrtka 8. listopadu. 

Pfiedpremiéra 
Fantastick˘ch zvífiat 
s doprovodn˘m 
programem
Nové kouzelnické dobrodružství Mloka Sca-
mandera s názvem Fantastická zvířata: Grin-
delwaldovy zločiny má celorepublikovou pre-
miéru 15. listopadu. 

V kině Sféra ale bude možné tento očekávaný
snímek vidět o den dříve, předpremiérově ve stře-
du 14. listopadu. Chybět navíc nebude bohatý do-
provodný program. 

Celou akci v kině zahájí od 19.30 „Kvíz Harryho
Pottera“, který je pro všechny účastníky zdarma –
vítězný tým obdrží krásné dárky. Kostýmy jsou ví-
tány, před začátkem projekce proběhne navíc oce-
nění těch nejlepších. Samotný film začne ve 20.30
ve 2D s českými titulky. Film nám představí mla-
dého Albuse Brumbála a jeho obávaného protiv-
níka Gellerta Grindelwalda, chybět ale nebude ani
Škola čar a kouzel v Bradavicích a další odkazy na
filmy o Harry Potterovi.

so 1. 12. – 17.00 / 130 Kã / 115 Kã
ne 2. 12. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

drama/krimi, USA/VB,
2018, 129 min., 12+, titulky

Vdovy

Vdovy po mrtv˘ch zloãincích
berou osud do sv˘ch rukou.

út 27. 11. – 19.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

dokumentární, âR,
2018, 80 min., MP

King Skate

Fenomén skateboardingu
v ‰edi âSSR 70. a 80. let.

FK

pá 30. 11. – 17.00 / 140 Kã / 125 Kã
so 1. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã
ne 2. 12. – 14.30 / 140 Kã / 125 Kã

pohádka, âR, 2018, 99 min., MP

âertí brko

Jan Cina a Ondfiej Vetch˘ v nové ãeské pohádce.

ãt 29. 11. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã
pá 30. 11. – 19.30 / 130 Kã / 115 Kã

dobrodruÏn˘/akãní, USA, 2018, 117 min., 12+, titulky

Robin Hood

Legendární bojovník povstane proti zkorumpované anglické vládû.
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Komedie Doktor v nesnázích 
Situační komedie o průměrném plastickém chi-
rurgovi, který čelí kuriózním situacím v ordinaci
své soukromé kliniky. Pan doktor je samo sebou
pohledný, ženatý a beznadějně obklopený ženami
všech věkových kategorií. 

Mezi nimi je i nová recepční Claudine bez valného
smyslu pro diskrétnost, která se snaží mezi zákaz-
nicemi „prosadit“. Autorem komedie je francouz-
ský dramatik Laurent Ruquier, který stvořil titulní
postavu doktora Jouvanse sobě na míru. V roli

doktora se představí Karel Zima, v roli dam poté
I. Korolová nebo A. Stropnická, K. Seidlová,
D. Morávková nebo M. Bittnerová, Z. Mixová nebo
M. Weigertová a A. Kulovaná nebo P. Solaříková. 

stfieda 14. listopadu od 19.30 hodin
Doktor v nesnázích
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 280 Kã / na místû 320 Kã

Pavlína Filipovská hostem na Pohovce
Pražská rodačka, dcera herce Františka Filipov-
ského a také interpretka nezapomenutelné sema-
forské písně Včera neděle byla, bude hostem listopa-
dového pořadu Pohovka. Povídat si s ní bude Josef
Klíma. 

Herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská vystudovala
gymnázium, ale již záhy se uplatnila v televizi, kam
nastoupila jako televizní hlasatelka. Později získala
angažmá v divadle Semafor. Své tehdejší působení
v divadle považuje dnes za stěžejní etapu svého ži-
vota, v níž mimo jiné vznikla i zmíněná píseň.

V rámci filmografie si ji můžete pamatovat napří-
klad z filmu Kdyby tisíc klarinetů. Její dcerou je žur-
nalistka Pavlína Wolfová. O hudební doprovod se
postará Na vlastní uši band (J. Klíma, P. Půta,
A. Seidl.)

úter˘ 13. listopadu od 19 hodin
Pavlína Filipovská 
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 200 Kã / seniofii 140 Kã

UÏ nikdy sám! s Pavlem Li‰kou
Inscenace loňské abonentní řady, kterou vám na
prknech turnovského divadla zahraje Divadlo
Kalich, zkoumá, kam až je osamocený člověk scho-
pen zajít, aby získal někoho, s kým si bude moci
třeba jenom popovídat.

Ve své hře Už nikdy sám! se německý režisér a dra-
matik Marc Becker zabývá fenoménem dnešní do-
by, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl
v ní poněkud bizarní situaci dnešních samotářů,
kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si

někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným
způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyš-
leným plánem, dokonce za hranicí zákona. Hrají
Zuzana Bydžovská, Pavel Liška a Josef Polášek.

ãtvrtek 22. listopadu od 19.30 hodin
UÏ nikdy sám!
náhradní Abonentní divadelní pfiedstavení 17/18 + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 380 Kã / na místû 420 Kã
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Kamarádky Thelma a Selma 
„Když nebudou žádné děti, nebudou ani žádná
traumata.“

Thelma a Selma se vydávají na cestu. Nebo se na
ni vydaly už před lety? Vstupují na poslední muž-
ské teritorium. A…? Představovaly si to jinak. Za
divných okolností se stane spousta věcí, které roz-
hodně nechcete vysvětlovat policii. Takže se radě-
ji rozdělá oheň. Ale co za oheň vlastně tyhle dvě
založily? V jeho světle dostává osobní příběh roz-
měr mýtu a oživlý Totem pokládá podstatné otáz-
ky. Inscenace o přátelství, emancipaci a součas-

ném „chaosu normální lásky“ ne náhodou evoku-
je titul americké road movie Ridleyho Scotta
Thelma a Louisa. V hlavních rolích se představí
Alena Štréblová a Pavlína Štorková.

úter˘ 27. listopadu od 19.30 hodin
Thelma a Selma 
Abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 280 Kã / na místû 320 Kã

Zlatovláska
V listopadu je pro děti připravena klasická čino-
herní výpravná pohádka podle předlohy od K. J.
Erbena, známá z mnoha zpracování včetně toho
filmového.

Činoherní verze Divadla Pohádka Praha si zacho-
vává básnický jazyk i verše. Scénické zpracování
je postaveno na výpravné scéně, doplněné světelnou
divadelní atmosférou a luminiscenčním prostře-
dím s prvky černého divadla. Ale tím nejdůležitěj-
ším pro děti je samozřejmě příběh. Chybět proto

nebude zlý král ani jeho sloužící Jiřík, který přes
přísný zákaz ochutná kouzelné jídlo. Proto je vy-
hnán do světa, aby vyhledal krásnou Zlatovlásku
a přivedl ji jako nevěstu králi.

sobota 24. listopadu od 10 hodin
Zlatovláska 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Listopadové koncerty v kavárnû KUS
V listopadu si z hudební nabídky Malé (domácí)
scény vybere každý. Vstupné na koncerty je dobro-
volné.

pátek 2. listopadu od 19.30 hodin
Hitfakers, Soundfall & We2
Trojkoncert kapel, které není třeba představovat.
Vystoupí turnovští rockeři Soundfall, česko-al-
bánská kapela Hitfakers a akustické duo We2.

pátek 9. listopadu
Duo Nika

Duo tvoří Veronika Rubášová (zpěv a ukulele)
a Nikola Domácí (zpěv a kytara).

sobota 10. listopadu od 20 hodin
Ba Naopank
Živelní rockeři, kteří rozhýbali Kulturnov, se vra-
cejí na Střelnici.

sobota 17. listopadu od 20 hodin
Snap Call 
Nové složení, nový videoklip i LP. Na všechny pří-
chozí čeká dárek.Soundfall
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Bluegrass s Poutníky
Poutníci jsou česká bluegrassová skupina, která
hraje již od roku 1970, dnes ve složení Jiří Karas
Pola, Peter Mečiar, Jakub Bílý a Jan Máca. 

Největších úspěchů dosáhli v letech 1979–1991,
kdy byl členem skupiny banjista, skladatel a zpě-
vák Robert Křesťan a další hráč na banjo Luboš
Malina, který je považován za jednoho z nejlep-
ších českých banjistů vůbec a který také hraje na
mnoho jiných nástrojů. V letech 1982 a 1983 sku-

pina vyhrála plzeňskou Portu. Mezi nejznámější
písně skupiny patří Pojďme se napít, Až uslyším
hvízdání, Panenka či Napsal jsem jméno svý na zdi.

ãtvrtek 15. listopadu od 19.30 hodin
Poutníci
koncert
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 150 Kã / na místû 180 Kã

Galakoncert Poetiky 
Tradiční recitační soutěž Poetika vyvrcholí v dru-
hém listopadovém týdnu slavnostním galavečerem.
Na něm vystoupí nejen vítězové soutěže v přednesu,
ale i několik zajímavých osobností kulturního světa.
Letos to bude uskupení Končinna, Mirek Kemel &
band. Těšit se můžete i na překvapení v podobě stá-
le populárnější SlamPoetry v podání Barbory Ři-
hákové.

Kapelu Končinna založili hudebníci ze souboru
Činna – klávesista a autor hudby Petr Komár
Soudek, trumpetista, kytarista a zpěvák Jakub
Havlín, saxofonista a klarinetista Jan Havlín a hráč

na bicí Dominik Kusl. Repertoár se skládá částečně
z převzatých a upravených skladeb z různých obdo-

bí Činny a nových skladeb, většinou s texty Zdeňka
Hmyzáka Nováka. Písničkář Mirek Kemel se hud-
bě věnuje od středoškolských let, ve druhé polovině
osmdesátých let pravidelně hrával v žižkovských
hospodách a již tehdy začaly vznikat jeho první
autorské písničky.

ãtvrtek 8. listopadu od 18 hodin
Poetika Galakoncert 
koncert
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 120 Kã / na místû 180 Kã

Pavel ·porcl: Gipsy Fire 2018
Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou
desku, kterou roku 2014 vydalo hudební vydava-
telství Supraphon. Je tak pokračováním velmi
zdařilého Gipsy Way – prvního programu Pavla
Šporcla s romskou tématikou.

Koncert spojuje velké mistrovství s temperamentem
a romskou vroucí krví. Nový projekt výrazněji sází
na nevšední technickou vybavenost a osobitost
Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také
jako autor hudby, mj. i titulní skladby „Gipsy Fire“.

S romskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl ode-
hrál více než 250 koncertů v nejrůznějších zemích
světa včetně Číny a provedl úspěšná turné, v jejichž
rámci třikrát zcela vyprodal pražskou Lucernu.

úter˘ 20. listopadu od 19 hodin
Pavel ·porcl: Gipsy Fire 2018
koncert
KC Stfielnice
dle místa sezení 450 Kã / 390 Kã / 350 Kã

Konãinna
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Turnovsk˘ hudební veãer s Walterem Hofbauerem 
Také letos jsme do dramaturgie zařadili koncert
začínajícího umělce doporučeného Listinou mla-
dých umělců Českého hudebního fondu. Je jím čty-
řiadvacetiletý trumpetista Walter Hofbauer.

Pochází z hudební rodiny, hře na trubku se začal
věnovat v osmi letech a již po dvou letech studia
získal několik prvních cen v celostátních soutě-
žích. V září 2009 nastoupil na Pražskou konzerva-
toř. Absolvoval v roce 2015 a téhož roku byl přijat
na HAMU v Praze. Od roku 2014 je stálým hrá-

čem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
V září 2017 jsme měli možnost slyšet jeho bratra
Viléma v pořadu Hudba pod chrámovou klenbou
s varhaníkem Petrem Čechem.

ãtvrtek 29. listopadu od 19.30 hodin
Walter Hofbauer 
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

NAP¤Íâ fest 2018
Myšlenkou „minifestivalu“ NAPŘÍČ je představit
divákům neokoukané, ale o to zajímavější kapely
a písničkáře a přiblížit jim trochu jiné hudební
žánry a originální interprety, než ty, které jim vnu-
cuje každodenní mainstream. 

Prvním vystupujícím bude Marie Puttnerová,
kterou doprovodí brněnská avantgardní formace
Next Phase. Dále vystoupí hudebník James
Harries z anglického Manchesteru žijící v České
republice od roku1990. Ten jako první na světě
natočil své album na mobilní telefon. Večer uza-

vřou Krausberry, blues-rocková a hard rocková
skupina, založená zpěvákem Martinem Krausem,
který se na podiu chová jako „neřízená střela“
a srší neuvěřitelnou energií.

pátek 23. listopadu od 19 hodin
NAP¤Íâ fest 2018 
hudební mínifestival
KC Stfielnice
v pfiedprodeji 180 Kã / na místû 250 Kã

Básník Petr Hru‰ka: „Poezie není zdobení Ïivota“
Petr Hruška říká, že poezie musí „rozrušovat, u-
divovat, překvapovat, znejisťovat, bořit stávající
estetické spokojenosti a vytvářet nové.“ O jeho kni-
hách napsal Ivan Wernisch: „Daří se vám verše
bez zbytečností, tedy bez lyrického čvaňhání.“ 

Ostravský rodák, básník, scénárista, literární historik
a vědec publikoval v Hostu, Tvaru, Revolver Revue,
Literárních novinách, Souvislostech aj. Je autorem li-
terárních sloupků na rozličná kulturní témata, uve-
řejňovaných v časopisu Respekt (2010–2013) a na

internetovém Bubínku Revolver Revue. V roce 1998
byl oceněn Drážďanskou cenou lyriky, v roce 2009
obdržel Cenu Jana Skácela a za sbírku Darmata zís-
kal v roce 2013 Státní cenu za literaturu. 

Jeho zatím poslední sbírka Nevlastní je v mno-
hém mimořádná. Snad u žádného jiného autora
české poezie se nesetkáme s tím, aby jedna posta-
va procházela po více než dvacet let všemi kniha-
mi, zjevovala se a zase mizela. Adam. Kdo to sak-
ra je a proč se tak umanutě vrací, provázen vždy
groteskním nezdarem i vzdorem?

Do konce roku vyjde Petru Hruškovi v naklada-
telství Host nová sbírka básní Nikde není řečeno
a příští rok pak monografie o Ivanu Wernischovi.
Během večera zazní básně i kratičké prozaické
záznamy, takzvané „jednyvěty“. 

stfieda 21. listopadu od 19 hodin
Petr Hru‰ka 
O literatufie
kulturní kavárna KUS, vstup zdarma

Krausberry
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V listopadu vyrazíme za teplem
Sychravý podzim? Optimismus vám do šedých dní
dodají obě přednášky v rámci Cestovatelského klubu,
z nichž se jedna výjimečně uskuteční v Městském
divadle. Hned na začátku listopadu se vydáme na
slunnou Floridu a na konci měsíce zamíříme na je-
den známý řecký ostrov. 

Prostřednictvím fotografií cestovatelů Kateřiny
a Miloše Motani uvidíte Miami, Cap Canaveral,
vodní ptáky, aligátory, divoké delfíny i krmení žra-
loků. Nemineme bohatý podmořský svět, sopečné
ostrovy i žhavou tekoucí lávu. V neposlední řadě
zhlédneme strhující indiánské a havajské tance. 

Rhodos, krásný řecký ostrov v Egejském moři
blízko Turecka, zase nabídne nádherné pláže, mi-
nojské, mykénské, byzantské i turecké památky.
S Lubošem Vránkem navštívíme dále Údolí mo-
týlů, historické přístavy a nespočet dalších pa-
mátek.

stfieda 6. listopadu od 18 hodin
Florida a „havaj“ na Havaji
Cestovatelsk˘ klub, Mûstské divadlo Turnov, 90 Kã

stfieda 28. listopadu od 18 hodin
Rhodos
Cestovatelsk˘ klub, kino Sféra, 90 Kã

V˘stava oslavující 70. jubileum
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás v listopadu zvou na fotogra-
fickou výstavu „70 let Slézské asociace fotografic-
kých umělců a audiovizuálních tvůrců – fotografie
1947–2017“.

Dolnoslezská asociace byla založena v roce 1947
z iniciativy vratislavských fotografů, kteří se vráti-
li zpět do vlasti z východního pohraničí. 

Na této jubilejní výstavě budete mít možnost
vidět část z bohatého dědictví členů asociace,
a to jak těch, kteří ukončili za posledních sedm-
desát let svou činnost, tak i těch, kteří jsou stále
aktivní.

Výstava bude zpřístupněna ve středu 7. listopa-
du, slavnostní zahájení za účasti autorů se usku-
teční v sobotu 10. listopadu od 14 hodin. Výstavu
můžete shlédnout do 4. prosince.

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

Aktuální termíny
Pro širokou veřejnost v průběhu listopadu otevírá-
me kurzy Základy práce na PC a Základy foto-
grafování.

Pro děti a studenty zahajujeme příjem přihlášek
do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.
Kurzy budou zahájeny v únoru 2019. 

• Matematika pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia

• Český jazyk pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia

• Matematika pro uchazeče do 1. ročníku SŠ

• Český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku SŠ

Pro pracovníky v sociální oblasti nabízíme akre-
ditované semináře:

• 13. listopadu – Psychické syndromy seniorů

• 4. prosince – Emoční inteligence v pečovatelství

• 11. prosince – Komunikační dovednosti
a osobnost pracovníka v sociálních službách

Pro pedagogy MŠ nabízíme:
14. listopadu – Celostní přístup k řešení lehkých moz-
kových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD
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KCT informuje

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně Vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
sobota 3. listopadu 2018 – Nabucco 

(záznam opery) 300 Kč*
úter˘ 6. listopadu 2018 – Florida a „havaj“ 

na Havaji (Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 8. listopadu 2018 – Poetika Galakoncert

(koncert) 120 Kč
pondûlí 12. listopadu 2018 – Norsko 

(Cestovatelská přednáška) 90 Kč
úter˘ 13. listopadu 2018 – Pavlína Filipovská 

(Pohovka) 200 Kč / 140 Kč 
úter˘ 13. listopadu 2018 – Bajadéra 

(přímý přenos baletu) 250 Kč*
stfieda 14. listopadu 2018 – Doktor v nesnázích

(volné divadelní představení) 280 Kč
ãtvrtek 15. listopadu 2018 – Poutníci 

(koncert) 150 Kč
pondûlí 19. listopadu 2018 – Drůbeží nářez

(volné divadelní představení) 160 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

pátek 23. listopadu 2018 – NAPŘÍČ Fest 2018
(hudební festival) 180 Kč

sobota 24. listopadu 2018 – Zlatovláska 
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

sobota 24. listopadu 2018 – Chudý kejklíř
(ochotnické divadelní představení) 80 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 5. prosince 2018 – Himálajský úsměv 
(Cestovatelská přednáška) 120 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 *

úter˘ 19. bfiezna 2019 – Petr Spálený (koncert) 
dle místa sezení 490 Kč / 440 Kč / 390 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“

Od 3. prosince bude zahájen předprodej pořadů
druhého pololetí na vánoční dárkové poukazy, v na-
bídce budou divadla i koncerty vhodné jaké dárek. 

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 po-
kladně 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 který den vyrazit? Zaregistrujte svůj
e-mail k odběru novinek! 

Každé pondělí obdržíte Newsletter s pozvánka-
mi na akce daného týdne a společně s ním (nebo
mimo něj) i další důležité informace. Zaregistro-
vat svůj e-mail můžete na stránkách www.kctur-
nov.cz, kde stačí kliknout na „novinky emailem“,
zaškrtnout „SOUHLASÍM“ a e-mailovou adresu
zde vyplnit. 

Taneãní pokraãují
Připravte se na plesovou sezónu s Petrem
Mertlíkem.
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: pátek 30. listopadu od 20.00

Pfiedprodej vstupenek
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba v listopadu: dennû kromû pondûlí od 9–16 hodin. 

výstavy a akce k výročí republiky:

28. fiíjna–30. prosince, Klenotnice muzea
âeskoslovensko, léta nadûjí
a ztrát 
Výročí vzniku ČSR bychom rádi připomněli výsta-
vou reflexí zrodu a následných tří dramatických
desetiletí existence státu v tradičních uměleckoře-
meslných oborech regionů Turnovska a Železno-
brodska, tedy ve skle, šperku, stříbrnictví a glyptice. 

28. fiíjna–30. prosince, v˘stavní sál
Koneãnû ve vlastním! 
Turnov 1918
Historická výstava připomínající významné výročí
vzniku republiky bude na pozadí tzv. velkých dějin
prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi
existence monarchie a první týdny dění v novém
státě. 

28. listopadu–14. prosince, v˘stavní sál
Rok republiky 
Výstava s tématy důležitých mezníků ze stoleté
historie od vzniku samostatného Československa
– kolektivizace, kultura a architektura první re-
publiky, industrializace a hospodářská krize,
osvobození ČSR a odsun Němců, turistika a re-
kreace, kultura a sklářství, 60. léta, srpen 1968,
podzim 1938, vznik republiky 1918, Rumburská
vzpoura, sametová revoluce, odsun sovětských
vojsk, vstup do EU.

ostatní výstavy: 

8. listopadu–30. ledna, Kamenáfisk˘ dÛm
Václav Plechat˘ – dfievofiezby
Výstava je výběrem z tvorby autora, který se více
než čtyřicet let věnuje umělecké práci se dřevem.
Převážnou část děl tvoří mohutné rozměrné relié-
fy s figurálními, zoomorfními a rostlinnými moti-
vy. Vedle toho vytváří i trojrozměrné plastiky a mi-
niatury – figury o rozměrech několika centimetrů. 

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek
8. listopadu od 17 hodin. Vernisáž uvede písničkář
Miroslav Paleček.

Do 30. prosince, sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Za použití bohatého obrazového materiálu a ná-
zorných předmětů jsou představeny široké mož-
nosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i kaž-
dodenním životě.

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

Jaká byla sezóna v informačním centru?
V hlavní turistické sezóně navštívilo informační
centrum více než 22 tisíc návštěvníků. V porovná-
ní s minulým rokem je to o něco méně, k čemuž
došlo pravděpodobně vlivem mimořádně horkého
léta. 

I v letošní sezóně byl zaznamenán velký zájem
o region ze strany zahraničních návštěvníků. Mezi
zahraničními návštěvníky převládali tradičně
hosté z Německa, Nizozemska a Polska.
Nezanedbatelný byl i počet turistů z Izraele,

Ruska, Velké Británie a Francie. Turnov a Český
ráj však láká turisty z nejrůznějších koutů světa.
Letos k nám zavítali návštěvníci z Brazílie,
Bangladéše, Singapuru, Filipín, Jihoafrické re-
publiky, Saudské Arábie či Namibie. 

Návštěvníci ocenili bohatou nabídku suvenýrů
a propagačních materiálů. Kladné reakce byly za-
znamenány i na novinku Pacltův drahokam v po-
době mobilní aplikace Skryté příběhy. 

Potvrzením dobré práce Regionálního turistic-
kého informačního centra bylo obhájení 1. místa
v Libereckém kraji v anketě „Informační centrum
roku 2018“.

Galerie U Zlatého 
beránka 
(v 1. patfie infocentra)

5. listopadu 2018–31. ledna 2019
ART DECO
Vladislav Ma‰ek (‰perky),
Franti‰ek Hladk˘ (architektura)
Výstava seznamuje s uměleckým stylem art deco,
který svým způsobem představuje životní styl me-
ziválečných let. Vernisáž výstavy se uskuteční
v pondělí 5. listopadu od 17 hodin. Vstupné zdar-
ma.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014
104, 733 565 254 
V listopadu je hrad uzavfien, pro skupiny je moÏné si prohlídku
objednat.

Více v sekci Turnovské radniční listy – str. 25
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel.: 775 964 312

úter˘ 6. listopadu od 16.30 hodin
Vztahy mezi sourozenci
Jak pomoci rozvíjet dobré vztahy mezi sourozen-
ci? Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. J. Leitne-
rovou. Cena 50 Kč.

stfieda 7. listopadu od 17 hodin 
Klub diabetáãkÛ
Setkání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, prarodičů
a přátel. 

pondûlí 12. listopadu od 17.15 hodin
Martinská svût˘lka
Tradiční podzimní akce s lampiony pro rodiče
s nejmenšími dětmi. Lampionová dílna od 16 ho-
din.

úter˘ 13. listopadu od 16.30 do 19 hodin
Dûti a oãkování
Přednáška s M. Suchánkovou ze spolku ROZA-
LIO. Cena 150 Kč. Rezervace nutná!

ãtvrtek 15. listopadu od 18 hodin
Setkání rodiãÛ dûtí s autismem,
ADHD a specifick˘mi poÏadavky
na v˘chovu a vzdûlávání. 
Více informací na tel.: 775 964 311. 

ãtvrtek 15. listopadu od 18 hodin
Setkání celiakÛ

pátek 16. listopadu od 10 hodin 
Slavení svátkÛ s dûtmi
Co slavnostního by mělo dítě zažívat? Beseda s wal-
dorfskou pedagožkou H. Hajnovou. Cena 50 Kč.

pondûlí 19. listopadu od 17 do 19 hodin
Znakování miminek
aneb Jak se dorozumět s dětmi ještě před tím, než
začnou mluvit, a dozvědět se od nich, co chtějí,
bez slziček a nářku. S nezávislou certifikovanou
lektorkou programu Baby Sings® V. Reisnerovou.
Cena 499 Kč. Více informací a přihlášky na tel:
724 102 929

úter˘ 20. listopadu od 15 do 17 hodin
Mít domov a rodinu –
,,Samozfiejmost nebo vzácnost?“
Nezávazné informační setkání pro zájemce o pěs-
tounskou péči.

stfieda 21. listopadu od 9 do 12 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Objednání na tel. 728 328 452 nebo v kanceláři
CPR Náruč.

pondûlí 26. listopadu od 16.30 hodin
Návrat na trh práce
Jak uspět na trhu práce a najít vysněnou práci
nejen po rodičovské dovolené? Cena 50 Kč.

pátek 30. listopadu od 17 hodin 
Adventní spirála
Tradiční otevření adventního času s H. Hajnovou.
Cena 50 Kč.

Státní zámek 
Sychrov
tel. 482 416 011, fax: 482 416 012
e-mail: sychrov@npu.cz, www.zamek-sychrov.cz
Facebook: Státní zámek Sychrov, oficiální stránky
Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) 
Autentické zámecké interiéry. 

Zlatý poklad
Výstava předmětů z drahých kovů a slonoviny
z mobiliárního fondu zámku Sychrov.

Z dětských pokojíčků
Výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

akce:
24. – 25. listopadu vÏdy od 10, 11, 13, 14, 15 hodin
Princezna a loupeÏník
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi. 
Vstupné: dospělí 180 Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti

do 3 let 30 Kč, předprodej vstupenek: www.evstu-
penka.cz

1.–2. prosince, sobota 9–18 hodin a nedûle 9–16 hodin, 
ãestn˘ dvÛr 
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, pro-
dejem zboží a bohatým programem. Vánoční at-
mosféru umocní betlém. Nově nabízíme dětské
„čertovské“ prohlídky, vždy v 10, 11, 12, 14 a 15
hodin. Tyto prohlídky nejsou součástí vstupného
na tržiště. Vstupné na trhy: dospělí 50 Kč, děti
a studenti 30 Kč.
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov

V listopadu konečně otevíráme novou pobočku na
turnovském vlakovém nádraží. V tomto měsíci také
proběhne již dvacátý ročník festivalu Den poezie.

pondûlí 5. listopadu, dûtské oddûlení knihovny od 8 hodin
Poezie se nebojíme aneb hra 
na básníky
Pořady o poezii nejen českých básníků určené pro
základní školy. 

úter˘ 6. listopadu, DÛm Na Sbofie od 18 hodin 
Veãer Na Sbofie – Bratfii âapkové
V komponovaném pořadu vystoupí Kristina Vá-
ňová, ředitelka Památníku Karla Čapka Stará Huť
Strž, recitátoři a vypravěči Hana Čapková, Tomáš
Černý a Vojtěch Franc. 

ãtvrtek 8. listopadu, sálek knihovny – ICM od 16.30 do 20 hodin 
(a kaÏd˘ dal‰í ãtvrtek v mûsíci)
Magicov˘ klub
Magic the Gathering je populární karetní fantasy
hra, kterou si můžete touto cestou vyzkoušet. Kar-
ty půjčíme, pravidla vysvětlí zkušení hráči. 

nedûle 11. listopadu, dûtské oddûlení knihovny od 10 hodin 
Dílna listopadová, loutková 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma
loutek, divadla a listopadových nápadů. 

pondûlí 12. listopadu, mûstsk˘ park a prostory Skálovy ulice, 
dle zájmu cel˘ den 
Nebát se poezie v parku 
a malování na chodníku 
Další setkání s poezií pro všechny dobrovolné mi-
lovníky poezie, hravých veršů, doplněné venkovní
ilustrací. 

úter˘ 13. listopadu, hlavní budova knihovny od 18 hodin 
Kozákov – pfiíbûh hory
V červnu roku 2018 vyšla nová regionální publi-
kace o Kozákově, strážné hoře Českého ráje.

Knihu uvede a představí Ing. Slavomír Říman, je-
den z autorů. 

ãtvrtek 15. listopadu, poboãka knihovny Turnov II nádraÏí âD 
od 18 hodin 
Himálajsk˘ úsmûv
První cestovatelský pořad v nově otevřené poboč-
ce knihovny v nádražní hale Turnova II je vyprávě-
ní mladého cestovatele Karla Štěpánka. Zveme
všechny milovníky dobrodružného cestování. 

pondûlí 19. listopadu, klubovna penzionu V˘‰inka od 14 hodin
stfieda 21. listopadu, klubovna DD Pohoda od 14 hodin 
ãtvrtek 22. listopadu, KAS, klubovna penzionu ÎiÏkova 
Franti‰ek Ladislav Rieger 
Pořad na počest významného semilského rodáka
u příležitosti 200. výročí narození. F. L. Rieger byl
český politik, zakladatel staročeské strany a člen
Říšského sněmu a rady. 

Průvodní slovo PhDr. Květoslava Hnízdová, ci-
tace textů Eva Kordová. 

úter˘ 20. listopadu, dûtské oddûlení knihovny od 16 hodin
Pohádkov˘ podveãer 
Do knihovny se opět vracejí oblíbené pohádkové
podvečery. Na děti, jejich rodiče a další rodinné
příslušníky čeká listopadová pohádka a drobná
výtvarná dílnička. 

ãtvrtek 22. listopadu, sálek knihovny – ICM od 16.30 hodin 
Magicov˘ COMMON 
Neoficiální herní formát, který si v Magicovém
klubu tento měsíc vyzkoušíme, budou tzv. com-
monky (all common deck). Balíčky karet budou
k zapůjčení, případně si můžete přinést vlastní.

úter˘ 27. listopadu, DÛm Na Sbofie od 18 hodin 
Franti‰ek Ladislav Rieger 
Viz výše.

ãtvrtek 29. listopadu, sálek knihovny – ICM od 18 hodin
Yellowstone 
V rámci Cestovatelských čtvrtků se s Petrem Bičí-
kem podíváme do národního parku Yellowstone.

pátek 30. listopadu–sobota 1. prosince, prostory knihovny a ICM 
Noc fantazie v knihovnû 
Ponořte se do světa fantasy, sci-fi, komiksu a užij-
te si netradiční přespání v knihovně. 

sobota 1. prosince od 9 hodin, Kulturní centrum Stfielnice 
Vítáme do Ïivota 
Tradiční vítání nových občánků města Turnova,
poslední v tomto roce, je ve spolupráci s matrikou
městského úřadu obohaceno o dalšími dárky.

Výstavy: 
Bratfii âapkové 
Výstava z dokumentů Památníku Karla Čapka ze
Strže je věnována významným osobnostem století
v rámci Roku bratří Čapků a 100. výročí vzniku
samostatné československé republiky. 
V˘stava potrvá do 14. listopadu, Galerie Na Schodech knihovny 

Pavel Piekar 
– Po stopách Karla Vika 
Komorní výstava barevných s černobílých dřevo-
řezů a linorytů. 
V˘stava potrvá do 30. prosince, V˘stavní sálek knihovny 

Co vidíme v lese
Výstavu nejlepších prací z výtvarné soutěže ma-
teřských škol Turnova a okolí zahájí Ing. Jan Čihák.
V˘stava bude zahájena 15. listopadu a potrvá do 31. prosince,
Galerie Na Schodech knihovny
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Z· Skálova Turnov 
Skálova 600, tel.: 481 322 770, www.zsskalova.cz 

Základní škola Skálova, s podporou města Tur-
nov, naplánovala na pátek 9. listopadu vítání sv.
Martina, který možná přijede na bílém koni.

Těšit se můžete na vystoupením školního sbo-
ru, občerstvení a samotný příjezd sv. Martina.
Akce se uskuteční od sedmnácti hodin a následně
od ZŠ v Alešově ulici půjde lampionový průvod.
Srdečně Vás zveme.

Základní umûlecká
‰kola Turnov
námûstí âeského ráje 5, tel.: 481 322 767, www.zusturnov.cz

ãtvrtek 8. listopadu v 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov 
ãtvrtek 22. listopadu v 17 hodin, koncertní sál ZU· Turnov 
·kolní koncerty ÏákÛ ZU·
Další pokračování pořádá cyklu koncertů žáků.
Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich žá-
ků hudebního i literárně dramatického oboru.
Vstupné dobrovolné

âtvrtek 22. listopadu v 17 hodin
VernisáÏ v˘stavy prací 
Blanky Pintové, Veroniky TÛmové,
Evy „Matyldy“ Jifiiãkové,
Stanislava Janigy a Petra ·ipo‰e

ZAzemí, z. s. 
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz 
www.facebook.com/zazemi.turnov 

ãtvrtek 1. listopadu od 18 hodin, sál Îluté Ponorky v Turnovû 
JiÏní Amerika a Antarktida 
s dobrodruhem a cestovatelem
Jakubem Kunátem
Cestovatelská přednáška s večeří
Povídání s promítáním fotek z dobrodružné cesty
po jižní polokouli. Po skončení přednášky násle-
duje tematická večeře. Rezervace přes webové
stránky nebo SMS zprávou na tel. 603 164 815,
vstupné 180 Kč / děti 6–15, studenti a ZTP 100 Kč

pondûlí 19. listopadu od 18 hodin
Co se nenosí
Promítání filmu z kolekce dokumentů PROMÍ-
TEJ I TY!
ZAzemí, z. s. ve spolupráci se Žlutou ponorkou o-
pět pravidelně promítá filmy. Vstup zdarma, ob-
čerstvení zajištěno. Film Co se nenosí (Est., 2015)
postihuje témata ekologie a zodpovědné spotřeby.

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

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti, o jeho těžbě a zpracování, broušení a zlat-
nických technikách vysazování 
a zasazování. 

Obdivovat můžete jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g nebo pres-
tižní cenu pro zpěváky Český slavík.

výstavy:
16. fiíjna – 31. prosince
Eva Filipová: Obrazy pro malé,
velké dûti
Eva Filipová se věnuje malbě, kresbě a keramic-
kým objektům. Její malířské dílo se pohybuje
v proudu výtvarné tvorby mezi naivismem a lyric-
kou abstrakcí. Zvláštním momentem tvorby Evy
Filipové je tvorba pro děti. A slovem děti se myslí
nikoliv jen ty malé bytosti kolem nás, ale také ty
děti, v nás samotných.

Îlutá ponorka
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287

sobota 3. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde v letním kině a zakončen bude
tamtéž. Pro zahřátí najdete na srazišti teplé nápo-
je a také lampiony pro ty, co svůj nemají.

nedûle 4. listopadu od 13 do 18 hodin
Hala TSC Turnov II
Parkour Workshop listopad 2018
Odpolední trénink s profesionály ze skupiny
Obstackle Movement. Cena 480 Kč. 

ãtvrtek 29. listopadu od 18 do 22 hodin
V˘tvarná dílna v pfiízemí Îluté ponorky
Adventní vûncování
Přijďte si s námi vytvořit adventní věnec dle svého
přání. Rezervace na ladicka@email.cz. Cena 150 Kč. 
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▼
▼

▼

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

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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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 – listopad 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. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek – TvA, Odbor správy majetku MûÚ Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., Z· ÎiÏkova.

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

Teoreticky by se úředníci mohli stěhovat ještě do
konce roku, ale vedení turnovské radnice zvažuje,
zda nenechat přesun úředníků až na leden.

Důvodů je hned několik. Jednak jsou na konci ro-
ku plně vytížené stěhovací kapacity a jednak jsou
sami úředníci zaměstnaní uzavíráním agend.

A co vlastně bude v jednotlivých patrech nového
městského úřadu? V suterénu samozřejmě tech-
nické zázemí, část bude využívat městská policie.
Městští strážníci budou mít svou hlavní základnu
v přízemí se samostatným vstupem do objektu.
V přízemí bude dále sídlit odbor správní – občan-
ské průkazy a cestovní doklady, matrika – včetně
uchování toho nejcennějšího, tj. matričních knih.
Místo zde bude i pro krizové řízení a požární
ochranu.

O patro výš budou mít kanceláře úředníci z od-
boru sociálních věcí, nad nimi ve třetím nadzem-
ním podlaží bude sídlit odbor dopravní a další méně
navštěvované agendy. Ve čtvrtém podlaží najdete
odbor přestupkového řízení, živnostenský úřad
a v neposlední řadě odbor školství, kultury a spor-
tu. Pod střechou vznikl prostor na velkou zasedací
místnost.

„Jižní stranu objektu doplní exteriérové žaluzie
s automatickým pohonem. V této části budovy se
bojíme přehřívání, a proto byla doplněná také kli-
matizace. Druhá strana objektu bude mít žaluzie
pouze v interiéru,“ popsal detaily starosta města
Tomáš Hocke. Jak dodal, podlahy kanceláří budou
z PVC, chodby pokryje dlažba. Práce probíhaly
a probíhají také v okolí nového městského úřadu,
vedle ZŠ Skálova vznikla nová příjezdová cesta, ze
zadní strany objektu došlo k vydláždění parkova-
cích ploch.

Rekonstrukce domu čp. 466 ve Skálově ulici
přesáhne částku 60 milionů korun, stavbu prová-
dí jablonecká firma Termil.

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí MěÚ Turnov

Sirotãinec bude nahrazen 
nov˘m mûstsk˘m úfiadem
Stavební práce na přestavbě bývalého Skálova sirotčince na městský úřad jdou do finiše.
Přestože stavba nabrala na začátku zpoždění kvůli statickému zajištění, do konce listopadu
bude rekonstrukce kompletně dokončená.
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Provizorní stav v Nádražní ulici bude trvat do ja-
ra. Přestože byl na zářijové Radě Libereckého kra-
je vybrán zhotovitel díla, do konce roku se rekon-
strukce nestihne.

V celé délce Nádražní ulice až do Ohrazenic jsou
hotové vodohospodářské sítě a po dohodě
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje došlo
ke zprovoznění dvou jízdních pruhů, část ulice
slouží k parkování. Rychlost je omezena pro
všechna vozidla na 30 km v hodině. Takový je sou-
časný stav, který bude trvat do jara 2019.

Na Radě Libereckého kraje byl 18. září vybrán
zhotovitel stavby „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, jejíž
součástí je i rekonstrukce Nádražní ulice. Zahájit
stavbu před zimou ale není reálné. „Momentálně
rada kraje rozhodla o výběru zhotovitele a běží od-
volací lhůta. Následně bude probíhat řízení o do-
pravních omezení, které také nějakou dobu potr-
vá, proto není reálné začít stavbu před zimou.
Nejnižší cena činí 205 mil. Kč a dalo ji sdružení
společností EUROVIA CS a STRABAG, a. s., při-
blížil Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje.

Rekonstrukce, která povede od hranice se
Středočeským krajem až ke křižovatce se silnicí
III/2797, bude spolufinancována Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
IROP ve výši necelých 146 milionů korun.

Město Turnov bude do stavby investovat zhruba
18 milionů korun. „Finance půjdou do chodníků,
veřejného osvětlení, sadovnických úprav či cyklo-
stezky. K tomu budeme částkou 5 milionů Kč spo-
lufinancovat vytvoření vodohospodářských sítí
okolo viaduktu. Pro Turnov je to velká akce,“ upřes-
nil podíl města starosta Tomáš Hocke. Jak dodal,
smlouvu o provedení stavby město Turnov schvá-
lilo na posledním jednání rady 20. 9. a nyní ji bu-
dou schvalovat i další obce. „Jakmile budeme mít
konkrétní harmonogram prací, ihned ho zveřejní-
me,“ doplnil Hocke.

Přestože byly na vozovce v Nádražní ulici vy-
spraveny největší nerovnosti, tamní obyvatele trápí
otřesy při průjezdu kamionové dopravy. „Měření
ukázala, že otřesy nepřekračují stanovené normy.
Přesto si uvědomuji vážnost situace, a proto jsem
požádal odbor dopravy o omezení tranzitní dopra-
vy v úseku od Hotelu Beneš do Ohrazenic,“ sdělil
starosta Turnova. Podle jeho slov se žádost pro-
jednává a čeká se na vyjádření správních orgánů. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí MěÚ Turnov

Rekonstrukce NádraÏní ulice bude pokraãovat na jafie

Zmûna platnosti technické 
kontroly u motocyklÛ
Odbor dopravy Městského úřadu Turnov upo-
zorňuje, že od 1. 10. 2018 došlo k prodloužení
platnosti technické prohlídky u motocyklů
o 2 roky.

Tato změna nevyžaduje zápis do technického
průkazu vozidla ani výměnu kontrolní červené ná-
lepky na registrační značce. Držitel motocyklu
podléhající technické kontrole bude tedy stroj při-
stavovat k technické kontrole ve lhůtě 6 let ode
dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel

a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení
předchozí pravidelné technické prohlídky.

Mgr. Pavel Vaňátko, 
vedoucí odboru dopravy MěÚ Turnov 

Uzavírka sjezdu
v Ohrazenicích
Z důvodu výstavby protihlukové stěny v Ohraze-
nicích došlo 17. října k částečné uzavírce provozu
na silnici I/35 (km cca 42,00) a na silnici I/10 (sjez-
dové větve na silnici I/35 ve směru na Liberec). 

A dále k úplné uzavírce odbočovacího pruhu na
Ohrazenice ze silnice I/10 ve směru na Turnov.
Doba trvání úplné uzavírky je plánovaná do 31.
11. 2018, částečná uzavírka do 18. 12. 2018.

Z důvodu uzavírky sjezdu v Ohrazenicích došlo
k výlukám pravidelných autobusových linek 340,
350, 530 a 550. V obci Paceřice byla pro dopravu
ve směru do Turnova zřízena provizorní zastávka
Paceřice, obec. 

Výlukové jízdní řády naleznete pod tímto odka-
zem: http://www.iidol.cz/aktuality/4555:pozor-
uzavirka-sjezdu-v-ohrazenicich-vyluka-na-lin-
kach-340-350-530-a-550.html
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Město Turnov vyhlašuje záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 1660/1 o výměře části cca 4 234 m2

v kat. území Turnov, obec Turnov, evidované na LV
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to za kupní
cenu v minimální výši alespoň 1 250 Kč/m2 prodá-
vané části pozemku.

Prodej dotčené části pozemku se uskuteční na zá-
kladě uzavření smlouvy budoucí kupní a následné
kupní smlouvy za výlučným účelem výstavby otev-
řené zástavby bytových domů, u kterých bude pre-
ferováno obsažení přízemních bytů s předzahrád-
kou, podzemních garáží a menší rozloha i velikost
bytových domů, vše dle regulativů územního plánu.

O přijetí záměru prodeje rozhodlo po několika
projednáváních zastupitelstvo Města Turnov na
svém zasedání konaném dne 20. 9. 2018. Přibliž-

ná výměra části pozemku parc. č. 1660/1 v kat.
území a obci Turnov, který je předmětem tohoto
zveřejnění, byla zpřesněna na základě měření

Geodetické kanceláře Semily, která následně
zpracuje celý geometrický plán k prodávané části
pozemku.

Záměr prodat část pozemku parc. č. 1660/6
o výměře cca 362 m2 v kat. území Turnov, obec
Turnov evidovaného na TV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální praco-
viště Semily, za účelem rozšíření počtu parkova-
cích stání v ulici Rubínová adresovaný kupující-
mu části pozemku pare. č. 1660/1 bude vyhlášen
poté, co dojde ke změně funkčního využití pozem-
ku v Územním plánu Turnov. 

Konečný termín předložení písemných nabídek
zájemců o koupi je dne 15. 1. 2019 do 12.00 ho-
din. Záměr je zveřejněný na úřední desce a webo-
vých stránkách města Turnov. 

Bc. Olga Bažantová, 
referent správy majetku MěÚ Turnov

Mûsto Turnov vyhla‰uje zámûr prodeje

Informace o provozní 
dobû kompostárny 
a sbûrného dvora 
v zimním období
Kompostárna na Malém Rohozci bude přijímat
bioodpad ještě do konce listopadu tohoto roku.
Provozní doba kompostárny bude během listopadu:
pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Od soboty 1. prosince bude kompostárna uza-
vřena až do 31. března 2019.

V tomto období bude možné bioodpad odevzdat
na sběrném dvoře Vesecko.

Provozní doba sběrného dvora Vesecko bude
v zimním období (listopad–únor)
pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme občany, že sběrný dvůr
Vesecko bude během listopadu a prosince tohoto
roku uzavřen v těchto termínech:
17. 11. 2018 – sobota - státní svátek
22. 12. 2018 až 1. 1. 2019 – od soboty před vá-

nočními svátky až do nového roku Znovu otevře-
no bude ve sběrném dvoře až ve středu 2. 1. 2019.

Ing. Zuzana Sedláková, 
odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Petice za zachování 
stávající územní 
pÛsobnosti ORP Turnov
a vzniku okresu Turnov
Město Turnov je realizátorem petice za zřízení
nového okresu Turnov. Toto řešení podporuje
svým platným usnesením 36 zastupitelstev
měst a obcí z ORP Turnov, zastupitelé Libe-
reckého kraje i tisíce občanů, kteří stihli petici
podepsat před volebními místnostmi.

„Rád bych informoval o petiční aktivitě našeho
města, kdy potřebujeme získat 10 tisíců podpisů
pod Petici za zachování stávající územní působ-
nosti Obce s rozšířenou působností Turnov a vzni-
ku okresu Turnov,“ přiblížil starosta města Tomáš
Hocke. Prostřednictvím petičního výboru Posla-
necké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR chce
Turnov upozornit na problematiku připravované-

ho zákona o územně správním členěním státu. „Je
to jedna z cest, jak komunikovat s poslanci a sená-
tory,“ dodává Hocke.

Petici je možné podepsat na podatelně Měst-
ského úřadu Turnov a v Regionálním turistickém
informačním centru na náměstí Českého ráje.

Celé znění petice najdete na webových strán-
kách Turnova.

PETICE NA PODPORU VZNIKU 
OKRESU TURNOV

Potfiebujeme
10 000 podpisÛ
Dûkujeme!
Ing. Tomá‰ Hocke
starosta Mûsta Turnova
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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.

Posvícení na ÎiÏkovce

Paní učitelky budoucích prvních tříd srdečně zvou
všechny předškoláčky v úterý 6. 11. 2018 na pečení
posvícenských koláčů. 

Se školními skřítky navštívíme malou „školič-
ku“ plnou písniček a interaktivních úkolů. Posví-
censké putování zahájíme v 15.30, 15.45, 16.00,
16.15 a 16.30. 

Ať je teplo nebo zima, na Žižkovce je vždy prima!
Pedagogové ze Žižkovky

Den otevfien˘ch dvefií 
na ÎiÏkovce

Srdečně zveme na Den otevřených dveří nejen
pro budoucí šesťáky v úterý 6. 11. 2018.

Začínáme prohlídkou školy v 15.00 (sraz
u hlavního vchodu), pokračujeme setkáním s bu-
doucími třídními učiteli v 16.00. 

Pojďte s námi prožít prima den! 

Pedagogové ze Žižkovky

Pozvání na ÎiÏkovku

Hned tři mateřské školy jsou zapojeny v Turnově
do projektu Skutečně zdravá škola. Waldorfská
mateřská škola Turnov je druhou, která získala
bronzový certifikát ve zdravém stravování. 

Waldorfská mateřská škola musela plnit po celý
rok daná kritéria ve stravování, aby jí mohl být
udělen bronzový certifikát Skutečně zdravá škola.
Zapojit se do projektu nebylo složité, v mateřské
škole mají totiž kuchařku Lucii Bučkovou, kterou
zdravý životní styl baví. Podle jejich slov to bylo
v první fázi hlavně o změně dodavatelů. „Začali
jsme používat jiné přísady jako jablečný ocet, olivo-
vý olej a třeba sůl dávám jen mořskou,“ popsala. 

Jak pokračovala, důraz je ve stravování kladen
především na čerstvou zeleninu a ovoce. „Čer-
stvost je v jídelníčku hodně důležitá. Žádné kon-
zervanty nepoužíváme,“ dodala. V bio kvalitě pak
vaří především luštěniny, rýži a také těstoviny.
Pečivo bere školka z turnovské malé pekárny,
mléčné výrobky odebírají ze Splzova.

Příprava jídel vyžaduje svůj čas a Lucie Bučko-
vá přiznává, že se od páté ráno nezastaví. „Vařím

pro děti moc ráda a baví mě to. Ve svém volném
čase jezdím ještě na školení,“ říká s úsměvem.
Odměnou ji jsou ve školce spokojené děti, které
pak vyžadují podobné stravování i doma od ma-
minek. Školka používá také ekologické přípravky
na nádobí, které nezatěžují životní prostředí.

„Projekt nás přivedl k myšlenkám, jak zvýšit
kvalitu školního stravování v naší mateřské škole.
Otevřel nám cestu k novým dodavatelům, více též

spolupracujeme s místními zdroji, zajímáme se
o kvalitu a původ potravin a tlačíme na stálé doda-
vatele. Máme zájem o dodávání místních farmář-
ských výrobků či českých potravin. Jsme rádi za
každé nové tipy a zdroje. Kdy jindy si dítě může
osvojit návyky zdravého a kulturního stravování,
než právě v předškolním věku,“ uvedla k projektu
ředitelka Waldorfské mateřské školy Turnov Hana
Lamačová.

Aktuálně program Skutečně zdravá škola plní
339 mateřských, základních a středních škol s 56
281 dětmi, žáky a studenty. Jen 33 mateřských
škol dosáhlo na bronzový certifikát.

Waldorfská matefiská ‰kola získala certifikát

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Do konce září navštívilo hrad Valdštejn na 51 000
návštěvníků, což je srovnatelná návštěvnost s ro-
kem 2016. (Loňská mimořádně vysoká návštěv-
nost byla dána výstavou kostýmů z Barrandova
„Za pohádkou na Valdštejn“.) 

Úspěšnými novinkami letošní sezóny byly dětské
prohlídky s princeznou a slacklinisté – provazo-
chodci chodící na lajně, kteří vystupovali v rámci
akce Středověký víkend a v září zde uspořádali
i slacklinový festival. Mimořádně úspěšné byly
i noční prohlídky a stále oblíbenější Dětské hry
a klání. Od července do září na hradě probíhala
výstava „Hrad Valdštejn za první republiky“. K té-
to výstavě byly vydány tři druhy pohlednic a turis-
tická vizitka. Bohatý sortiment suvenýrů hradu
Valdštejna rozšířila medovina a čokoládky s růz-
nými příchutěmi, o které byl ze strany návštěvní-
ků velký zájem. 

Na hradě proběhlo přes 30 akcí, z nichž některé
byly vícedenní. Konaly se zde koncerty i divadelní
představení. Hrad Valdštejn se zapojil i do repub-
likových akcí, jako je Noc kostelů, projekt České
televize „Sežeňte ovečky“ či Hradozámecká noc,
která ukončuje prázdninové měsíce. Úspěšné
a navštěvované byly i akce pořádané s partnery ja-

ko je Noc netopýrů či Svatohubertská slavnost.
Hrad Valdštejn a jeho mimořádně atraktivní okolí
se na začátku října staly i dějištěm závodu Svě-
tového poháru v orientačním běhu. Z důvodu hez-
kého počasí byl hrad v měsíci říjnu otevřen nejen
o víkendech, ale byly pořádány i prohlídky ve stře-
du, čtvrtek a pátek. Do konce roku bude hrad

Valdštejn otevřen na předvánoční a vánoční akce.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na shledanou.

Zajímavost na závěr: V červenci hrad Valdštejn
navštívila Eliška Anastazie hraběnka z Valdštejna
a zapsala se do návštěvní knihy. 

Ing. Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Zhodnocení sezóny na hradû Vald‰tejnû

Dotazníkové ‰etfiení 
spokojenosti náv‰tûvníkÛ
Regionální turistické informační centrum Tur-
nov (RTIC) získalo v roce 2017 certifikát ČSKS
(Český systém kvality služeb). Za účelem zjiště-
ní spokojenosti zákazníka bylo i zpracování do-
tazníku za rok 2018 a jeho vyhodnocení.

Dotazníky byly k dispozici návštěvníkům RTIC
v období červenec – září 2018 a ankety se zúčast-
nilo 80 návštěvníků. Výsledky dotazníkového šet-
ření jsou uveřejněny na www.tpcr-turnov.cz v sek-
ci aktualit.

Z dotazovaných 80 návštěvníků bylo 50 čes-
kých, 27 zahraničních, 3 původ nevyplnili. Nej-
více českých návštěvníků přijelo v rámci Liberec-

kého kraje, zahraniční pocházeli z šestnácti růz-
ných zemí světa, nejvíce zastoupené bylo Nizo-
zemí. 

Většina lidí zavítala do Turnova na návštěvu
v rámci jednoho dne. Velká spokojenost se služba-
mi, nabídkou i vybavením infocentra dosáhla
u českých i zahraničních turistů na více než 91%.
Výsledky dotazníků přináší mimo jiné postřehy
o tom, s čím konkrétně byli návštěvníci spokojeni
nebo co jim naopak vadilo. 

Těší nás, že v hodnocení návštěvníků obstálo
informační centrum na jedničku. Většina dotazo-
vaných uvedla, že je se službami, nabídkou i vyba-
vením infocentra velmi spokojená. 

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace 
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Na konci září byly dokončeny nové prostory ve Žlu-
té ponorce Turnov, vznikla nová učebna mineralo-
gie a keramiky. Stavební práce přišly na zhruba
2 miliony korun.

Rekonstrukce obnášela vybudování učebny, vznik
venkovní pergoly i úpravu zahrady. „Uvnitř došlo
ke kompletní rekonstrukci podlah, oken, dveří
a vestavění mezipatra. Venku pak vznikla pergola,
takže se dá za hezkého počasí sedět pod ní. Polo-
žena byla také zámková dlažba a od parku byla vy-
budována příjezdová cestička pro vozíčkáře,“ popsal
změny Ing. Ladislav Osička z odboru správy ma-
jetku turnovské radnice. Úpravy prováděla firma
INSTAV Stavební Práce s. r. o. z Jablonce n. N.

Díky nové učebně bude moci Žlutá ponorka
rozšířit své kroužky. „Máme v plánu začít dopo-
lední výuku pro základní školy s přírodovědně za-
loženým programem. Prohloubíme i spolupráci
s uměleckoprůmyslovou školou a Granátem,“ při-
blížil Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, ředitel Střediska
volného času Žlutá ponorka Turnov. 

Stavební akce byla realizována v rámci projektu
„Vybudování odborné učebny pro mineralogii
a keramiku“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/
0006708 a byla finančně podpořena z Integrova-
ného regionálního operačního programu se zamě-
řením na posílení komunitně vedeného místního
rozvoje a ze Státního rozpočtu v celkové předběž-
né výši 1,89 mil. Kč.

Ve Îluté ponorce vznikla nová uãebna

Parkovi‰tû Na Lukách 
se rozrostlo, pfiibylo 
76 nov˘ch míst
Od 24. října 2018 je možné využít k zaparková-
ní v Turnově dalších 76 míst. Nové parkovací
plochy vznikly po úpravě autobusového ná-
draží.

Centrální parkoviště v Turnově mělo kapacitu
139 míst. K tomu se na konci října přidala nová
část, do které se vešlo v podobě šikmého stání 76
míst. „Několik možností zaparkovat vzniklo ještě

po pravé straně na vjezdu z Palackého ulice,“
upřesnila detaily Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku turnovské radnice. Parkovací ka-
pacita centrálního parkoviště a okolních ploch ny-
ní čítá přes 200 míst. 

Nové plochy vznikly díky úpravám na autobu-
sovém nádraží. „Došlo k odbourání tří nástupních
ostrůvků a následnému vyasfaltování. Doplněno
bylo i veřejné osvětlení,“ dodala Stanislava Syro-
tiuková.

Po provedení vodorovného i svislého dopravní-
ho značení je parkoviště plně k využití. 

Stavbu prováděla firma EUROVIA CS, a. s.,
úpravy si vyžádaly částku 1,5 milionu Kč včetně
DPH.

V Ma‰ovû dokonãili 
nov˘ chodník

Během několika měsíců vyrostl po celé délce
Sobotecké ulice v Mašově nový chodník. Ter-
mín zhotovení byl do konce října. Ačkoliv firma
začala se stavebními pracemi později, komplet-
ní realizaci stihla. 

Nový chodník začíná od ulice U Školy a vede až
na křižovatku na Kalužníku. Stavební práce se

před dokončením přesunuly i naproti ulici U Ško-
ly, kde vznikla další část chodníku u autobusové
zastávky. 

Stavební práce obnášely zatrubnění příkopu
i vybudování nové dešťové kanalizace. „Součástí
dodávky je také nové veřejné osvětlení,“ připo-
mněla Stanislava Syrotiuková z odboru správy
majetku turnovské radnice. 

Stavbu realizovala firma MIZERA – STAVBY
a.s. z Lomnice nad Popelkou. Náklady činily 5,5
milionu Kč, přičemž 90 % Turnov získal z dotace
Místní akční skupiny Český ráj a střední Pojizeří
(MAS).
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