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Teì tedy léto
Vážení čtenáři,
v minulém úvodníku jsem vám slíbil seznam distribučních míst, kde od září budete nacházet tento
časopis. V tuto chvíli je jisté, že HOT dostanete v obou
budovách Městského úřadu (Dvořákova a Skálova
ulice), v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje, v Městské knihovně
A. Marka v Jeronýmově ulici i na nádraží a také v jejích pobočkách na Malém Rohozci a v Mašově, na
vrátnici Panochovy nemocnice Turnov, v Muzeu Českého ráje, ve večerce pana Haška v Alešově ulici,
v trafice U Vildy ve Skálově ulici a v trafikách pana
Sejvala v Nádražní ulici a na Havlíčkově náměstí,
v samoobsluze Coop na Daliměřicích, na Benzině na
Valdštejnsku a samozřejmě v KC Střelnice a v Městském divadle Turnov. Tento seznam ale není definitivní, další distribuční místa mohou přibýt.
Hlavní informací letního vydání HOT je již tradičně malá ochutnávka připravených abonentních řad
pro nadcházející sezónu. Těší nás, jakému zájmu se
v Turnově těší i „méně tradiční“ formy divadla a jak
jste v minulé sezóně reagovali na překračování hranic jednotlivých uměleckých disciplín, a proto jsme
se rozhodli i v nadcházející sezóně v tomto prolínání

žánrů pokračovat. V divadelní abonentní řadě se proto můžete letos těšit např. na klauniádu a v rámci
THV opět na balet či komponovaný hudebně-literární pořad. Vedle těchto dvou stálic nabízíme již počtvrté všem dálek chtivým abonentní řadu Cestovatelského klubu a protože loňská abonentní řada
Umění v kině si též našla řadu věrných diváků, rozhodli jsme se ji pro letošek v programu ještě pevněji
ukotvit a rozdělili ji na dvě samostatné řady, totiž
operní a baletní. Ale nebojte se, ani o činohru v kině
nepřijdete. Úplnou novinkou je pak zavedení 10%
slevy na nákup abonentek divadelní abonentní řady
a též vstupenek na jednotlivá představení jak u divadelního abonmá, tak také THV pro diváky starší
65 let! Abonentní katalog již brzy dorazí z tiskárny
a pak bude k mání na recepci KC Střelnice a v letním
kině. Jeho elektronická verze bude k vidění na našem
webu www.kcturnov.cz.
Teď tedy léto s pravidelnými pátečními a sobotními akcemi před Střelnicí, s letním kinem, s Filmovým víkendem a Básníky ticha, s Festivalem na Jizeře
a vůbec se vším, co k létu v Turnově už skoro neodmyslitelně patří... Užijte si ho!
David Pešek
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kulturní pﬁehled
pondûlí 1. ãervence

nedûle 7. ãervence

21.45 – LETNÍ KINO
Annabelle 3
horor
140 Kč / 125 Kč

úter˘ 2. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Yesterday
komedie/hudební 140 Kč / 125 Kč

stﬁeda 3. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Teroristka
komedie/drama

120 Kč / 105 Kč

ãtvrtek 4. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
LOVEní
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
21.45 – LETNÍ KINO
Spider-Man:
Daleko od domova
akční/dobrodružný 140 Kč / 125 Kč

pondûlí 8. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
SráÏka s láskou
komedie/romantický
130 Kč / 115 Kč

úter˘ 9. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Free Solo
Filmový klub

zdarma

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Damúza Praha – Detektiv
Lupa a tajemná vûÏ
divadelní představení / Turnovské léto
zdarma
21.45 – LETNÍ KINO
Bohemian Rhapsody
životopisný/drama/hudební
120 Kč / 105 Kč

sobota 13. ãervence
110 Kč / 90 Kč

stﬁeda 10. ãervence
19.30 – LETNÍ KINO
Vysavaã
divadelní představení /
Festival na Jizeře
v předprodeji 390 Kč /
na místě 450 Kč

ãtvrtek 11. ãervence

pátek 5. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Turnovanka
koncert / Turnovské léto

pátek 12. ãervence

21.45 – LETNÍ KINO
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný
140 Kč / 125 Kč

21.45 – LETNÍ KINO
Uzly a pomeranãe
drama/romantický
130 Kč / 115 Kč

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Stevie Wonder
– Innervisions
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma
21.45 – LETNÍ KINO
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2
animovaný/rodinný
140 Kč / 125 Kč

nedûle 14. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Spider-Man:
Daleko od domova
akční/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

pondûlí 15. ãervence
21.45 – LETNÍ KINO
Spolujízda
akční/komedie

130 Kč / 115 Kč

úter˘ 16. ãervence
18.00 – SYNAGOGA TURNOV
Victoria Hanna
koncert
350 Kč / děti zdarma
21.30 – LETNÍ KINO
Uzly a pomeranãe
drama/romantický
130 Kč / 115 Kč

stﬁeda 17. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mrtví neumírají
komedie/horor
130 Kč / 115 Kč

ãtvrtek 18. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
LOVEní
komedie/romantický
60 Kč – Kino nejen pro seniory
21.30 – LETNÍ KINO
Léto s gentlemanem
komedie/romantický
120 Kč / 105 Kč

pátek 19. ãervence

21.45 – LETNÍ KINO
S ãerty nejsou Ïerty
pohádka z Českého ráje
60 Kč / 45 Kč

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Pﬁehmat
koncert / Turnovské léto
zdarma

sobota 6. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Elvis Presley –
The Sun Sessions
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Lví král
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

21.45 – LETNÍ KINO
Spider-Man:
Daleko od domova
akční/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Coldplay – A Rush
Of Blood To The Head
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma
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sobota 20. ãervence

Detektiv Lupa a tajemná vûÏ – loutková pohádka pro dûti, co se nebojí – v rámci Turnovského léta

kulturní pﬁehled
21.30 – LETNÍ KINO
Lví král
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

nedûle 28. ãervence

nedûle 21. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Koﬁist
thriller/horor

21.30 – LETNÍ KINO
Lví král
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

130 Kč / 115 Kč

21.30 – LETNÍ KINO
Dûtská hra
horor

130 Kč / 115 Kč

pondûlí 29. ãervence

pondûlí 22. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Yesterday
komedie/hudební 140 Kč / 125 Kč

21.30 – LETNÍ KINO
Diego Maradona
dokumentární
130 Kč / 115 Kč

úter˘ 30. ãervence

úter˘ 23. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mirai, dívka z budoucnosti
Filmový klub
100 Kč / 80 Kč

21.30 – LETNÍ KINO
Willy a kouzelná planeta
animovaný/rodinný 130 Kč / 115 Kč

stﬁeda 31. ãervence

stﬁeda 24. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Lví král
animovaný/dobrodružný
140 Kč / 125 Kč

21.30 – LETNÍ KINO
Bohemian Rhapsody
životopisný/drama/hudební
120 Kč / 105 Kč

pátek 2. srpna

ãtvrtek 25. ãervence
19.30 – LETNÍ KINO
Cavewoman
divadelní představní /
Festival na Jizeře
v předprodeji 390 Kč /
na místě 450 Kč

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Klaun Family
– Námoﬁnická pohádka
divadelní představení /
Turnovské léto
zdarma

sobota 3. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Adele – 21
Poslechový večer /
Turnovské léto

pátek 16. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Funny Grass
koncert / Turnovské léto
zdarma

21.15 – LETNÍ KINO
André Rieu – Smím prosit?
záznam koncertu
v předprodeji 200 Kč /
na místě 250 Kč

zdarma

21.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2019
filmový festival

sobota 10. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Mahsa Vahdat & Mighty
Sam McClain – Scent Of
Reunion
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma
21.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend 2019
filmový festival

zdarma

sobota 24. srpna
15.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Básníci ticha 2019
Vystoupí Dunaj, Hudba Praha
Band, Snap Call a další.
v předprodeji 270 Kč /
na místě 350 Kč / studenti 135 Kč /
děti do 15 let zdarma

pátek 30. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
FD Band
koncert / Turnovské léto

zdarma

sobota 31. srpna

21:30 – LETNÍ KINO
Îeny v bûhu
komedie
120 Kč / 105 Kč

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
John Lennon & Yoko
Ono – Double Fantasy
Poslechový večer / Turnovské léto 2019

sobota 27. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Zuzana Navarová
– Caribe
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Klaunské divadlo
Jeníãka a Maﬁenky
– Míchané pohádky
divadelní představení /
Turnovské léto
zdarma

19.30 – LETNÍ KINO
Jaroslav Uhlíﬁ
koncert / Festival na Jizeře
v předprodeji 350 Kč / na místě 400 Kč

pátek 26. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Marek Doubrava
koncert / Turnovské léto

sobota 17. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Pink Floyd – Live In
Venice 15. 7. 1989
Poslechový večer / Turnovské léto
zdarma

pátek 23. srpna

pátek 9. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
The Boband
koncert / Turnovské léto

zdarma

Pre‰ovská alternativní formace Chiki Liki Tu-a vystoupí na festivalu Básníci ticha 2019.

Podrobn˘ program filmov˘ch projekcí
na mûsíc srpen naleznete v prÛbûhu ãervence
na samostatn˘ch plakátech,
letáãcích a na webu www.kinoturnov.cz.
ãervenec–srpen 2019
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kino Sféra
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Annabelle 3

Yesterday

Teroristka

Spider-Man:
Daleko od
domova

S ãerty
nejsou Ïerty

Tajn˘ Ïivot
mazlíãkÛ 2

Pokraãování dûsivého pﬁíbûhu
prokleté panenky.

Hudební komedie ze svûta,
kde si nikdo nepamatuje Beatles.

Iva JanÏurová bere spravedlnost
do sv˘ch rukou.

Peter Parker vyráÏí do Evropy!

Oblíbená pohádka
z âeského ráje v letním kinû!

Pokraãování pﬁíbûhu na‰ich
ãtyﬁnoh˘ch mazlíãkÛ.

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 142 min., 12+

pohádka, âSR, 1984,
91 min., MP

animovan˘/rodinn˘, USA,
2019, 86 min., MP, dabing

horor, USA, 2019,
106 min., 15+, titulky

komedie/hudební, VB, 2019, komedie/drama, âR, 2019,
112 min., MP, titulky
95 min., 12+

po 1. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã

tit. ãt 4. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã
út 2. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã
st 3. 7. – 21.45 / 120 Kã / 105 Kã dab. so 6. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã
po 22. 7. – 21.30 / 140 Kã / 125 Kã
dab. ne 14. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã

pá 5. 7. – 21.45 / 60 Kã / 45 Kã

ne 7. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã
so 13. 7. – 21.45 / 140 Kã / 125 Kã

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
SráÏka
s láskou

Free Solo

Uzly
a pomeranãe

Bohemian
Rhapsody

Spolujízda

Mrtví
neumírají

Seth Rogen a Charlize Theron
v romantické komedii.

Pﬁíbûh horolezce, kter˘ jako jedin˘
zdolal masiv El Capitan bez ji‰tûní.

Pﬁíbûh o lásce bûhem ‰Èastného
i bolestného dospívání.

UÏijte si pﬁíbûh Freddieho Mercuryho
v letním kinû!

Dave Bautista a Kumail Nanjiani
v nové buddy komedii.

Nejvût‰í zombie se‰lost v‰ech dob!

komedie/romantick˘, USA, dokumentární, USA, 2018,
2019, 125 min., 15+, titulky
100 min., 12+, titulky

drama/romantick˘, âR,
92 min., MP

Ïivotopisn˘/drama/hudební, VB, akãní/komedie, USA, 2018, komedie/horor, USA, 2019,
2018, 134 min., 12+, titulky
105 min., 15+, titulky
103 min., 15+, titulky

po 8. 7. – 21.45 / 130 Kã / 115 Kã
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út 9. 7. – 21.45 / 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

2019

ãt 11. 7. – 21.45 / 130 Kã / 115 Kã pá 12. 7. – 21.45 / 120 Kã / 105 Kã
po 15. 7. – 21.45 / 130 Kã / 115 Kã st 17. 7. – 21.30 / 130 Kã / 115 Kã
út 16. 7. – 21:30 / 130 Kã / 115 Kã st 31. 7. – 21.30 / 120 Kã / 105 Kã

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
LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

FK
Léto s
gentlemanem

Lví král

Koﬁist

Mirai, dívka
z budoucnosti

Îeny v bûhu

Dûtská hra

Jaromír Hanzlík jako ‰armantní
gentleman v nové komedii.

Slavn˘ Disneyho pﬁíbûh
v novém zpracování.

Souboj s aligátory o hol˘ Ïivot.

Animovan˘ film o rÛzn˘ch
podobách rodinné lásky.

Komedie o Ïenách, které se nebojí
vybûhnout ‰tûstí naproti.

Návrat brutálnû vraÏdící panenky
na filmové plátno.

komedie/romantick˘, âR,
2019, 98 min., MP

animovan˘/dobrodruÏn˘, USA,
2019, 118 min., MP, dabing

komedie, âR, 2019,
93 min., MP

horor, USA, 2018, 88 min.,
15+, titulky

thriller/horor, USA, 2019, animovan˘/dobrodruÏn˘, Jap.,
87 min., 15+, titulky
2018, 98 min., MP, dabing

pá 19. 7. – 21.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 20. 7. – 21.30 / 140 Kã / 125 Kã
ãt 18. 7. – 21.30 / 120 Kã / 105 Kã
ne 21. 7. – 21.30 / 130 Kã / 115 Kã
st 24. 7. – 21.30 / 140 Kã / 125 Kã
so 27. 7. – 21.30 / 140 Kã / 125 Kã
LETNÍ KINO

Diego
Maradona

LETNÍ KINO

út 23. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

BALET

Willy a kouzelná
André Rieu
Toy Story 4:
planeta
– Smím prosit? Pﬁíbûh hraãek

Divok˘ Ïivotní pﬁíbûh
legendárního fotbalisty.

Vesmírné dobrodruÏství
malého Willyho.

Záznam koncertu fenomenálního
houslisty z Maastrichtu.

dokumentární, VB, 2019,
130 min., 12+, titulky

animovan˘/rodinn˘, Fr.,
2019, 90 min., MP, dabing

záznam koncertu, 2019,
MP, titulky

po 29. 7. – 21.30 / 130 Kã / 115 Kã út 30. 7. – 21.30 / 130 Kã / 115 Kã

pá 26. 7. – 21.30 / 120 Kã / 105 Kã ne 28. 7. – 21.30 / 130 Kã / 115 Kã

so 3. 8. – 21.15 / 250 Kã /
200 Kã v pﬁedprodeji

Tenkrát v
Hollywoodu

Pﬁes prsty

Leonardo DiCaprio a Brad Pitt
v devátém filmu Quentina Tarantina.

Nová ãeská komedie z prostﬁedí
beach volejbalu.

animovan˘/rodinn˘, USA,
komedie/drama, USA,
2019, 100 min., MP, dabing 2019, 165 min., 12+, titulky

komedie, âR, 2019, MP

Kovboj Woody se vrací
v závûreãném dílu série.

Od 8. srpna

LETNÍ KINO – v ãervenci promítáme od 21.45, 21.30 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní).
Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pﬁedloÏení studentského prÛkazu (napﬁíklad ISIC).

Od 15. srpna

Od 29. srpna

ãervenec–srpen 2019
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kino Sféra / hudební pozvánky

Nepﬁehlédnûte v programu
Pohádky z âeského ráje
V průběhu věků se v nádherných přírodních kulisách Českého ráje natáčelo nespočet slavných filmů
a pohádek, které si zamilovali malí i velcí diváci.
Z televizních obrazovek jsme se rozhodli přenést
vždy v červenci jednu z nich zpět na plátno letního
kina, kde si můžete oblíbený film užít nevšedním
způsobem pod širým nebem, na velkém plátně
a v krásné letní atmosféře. Tento rok se můžete za

Básníci ticha 2019
Festival hudební alternativy Básníci ticha, který vznikl jako vzpomínka na Milana Hlavsu
a jehož posláním bylo a stále zůstává mapovat
a představovat všechny zajímavé a nové projekty nejen na alternativní hudební scéně, se letos
uskuteční již poosmé.
Za tu dobu si festival získal pevné místo v nabitém
kalendáři letních celorepublikových akcí, snad
proto, že jeho ambicí není soupeření s komerčními festivaly, ale právě naopak – tento hudební festival je pro celou rodinu a diváci se na něj pravi-

Dunaj
8|

| ãervenec–srpen

2019

snížené vstupné vypravit na možná nejslavnější
čertovskou pohádku všech dob – S čerty nejsou žerty.
Tato speciální projekce se uskuteční v pátek 5. 7.

Filmov˘ víkend pﬁedstavuje
první filmy
Tradiční víkendový filmový festival, který každoročně nabízí šest aktuálních filmových blockbusterů pod širým nebem, se v letošním roce uskuteční

delně vracejí. Jistě je to kvůli programu, ale do
značné míry i pro jeho uvolněnou a přátelskou atmosféru, kterou oceňují „staří bardi“ stejně jako
jejich vnuci...
Letošní program je opět postavený na jedinečných
hudebních formacích. Program tradičně zahájí
domácí soubor, kterým je letos velká turnovská
naděje, skupina Snap Call. Dále vystoupí skupiny
Tomáš Palucha, za své aktuální album Čaro nominovaná na hudební Cenu Vinyla v kategorii Deska
roku, Majerovy brzdové tabulky, které se na pódia vracejí po dvanácti letech v původní sestavě, či
v nejlepším smyslu slova zábavní slovenští ChikiLiki-Tu-a. Na závěr festivalu vystoupí dvě skutečné legendy – Hudba Praha Band a nedávno obnovení Dunaj.

sobota 24. srpna od 15 hodin
Básníci ticha 2019
hudební festival – pﬁed KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 270 Kã / na místû 350 Kã /studenti 135 Kã /
dûti do 15 let zdarma

9.–11. srpna. Kompletní program bude zveřejněn
na webových stránkách www.filmovyvikend.cz na
přelomu června a července (tedy po uzávěrce aktuálního čísla HOT), první filmy jsou ale již potvrzené. Těšit se určitě můžete na akční řežbu John
Wick 3, i na nejnovější marvelovku Spider-Man:
Daleko od domova.
Vstupenky doporučujeme zakoupit za zvýhodněné předprodejové vstupné v průběhu července
nebo srpna.

41. roãník pﬁehlídky
dechov˘ch hudeb
V sobotu 6. července od 14 hodin se v obci Žehrov v areálu u Rybníka uskuteční již 41. ročník
přehlídky dechových hudeb.
Vystoupí dechovky: Český ráj ze Všeně, Broďanka ze Železného Brodu, Podzvičinka z Bílé
Třemešné a Táboranka z Koštálova.
Další informace na www.dhceskyraj.wz.cz,
nebo tel.: 723 528 267 (Markéta Kapraľová).

âesk˘ ráj ze V‰enû

KCT informuje
Program Turnovského
léta pﬁed Stﬁelnicí
pátek 5. ãervence od 19 hodin
Turnovanka (koncert)
Poslechový a taneční podvečer s oblíbeným dechovým orchestrem.
sobota 6. ãervence od 19 hodin
Elvis Presley – The Sun Sessions
(Poslechový večer)
pátek 12. ãervence od 19 hodin
Damúza Praha – Detektiv Lupa
a tajemná vûÏ (divadlo)
Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice, kde se skrývá tajemná věž!
sobota 13. ãervence od 19 hodin
Stevie Wonder – Innervisions
(Poslechový večer)
pátek 19. ãervence od 19 hodin
Pﬁehmat (koncert)
Liberecká rockabilly/rock’n’rollová kapela hraje
od roku 2012.

pátek 2. srpna od 19 hodin
Klaun Family – Námoﬁnická
pohádka (divadlo)
Klauni Olina a Hubert zakotvili v manželském přístavu, ale touha po dobrodružství odnáší myšlenky daleko za obzor.

Festival na Jizeﬁe

sobota 3. srpna od 19 hodin
Adele – 21 (Poslechový večer)

25. ãervence od 19.30 hodin, letní kino Turnov
Cavewoman
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází Cavewoman.

pátek 9. srpna od 19 hodin
The Boband (koncert)
Kapela zahraje písně Boba Dylana v koncertní
sestavě se smyčcovým doprovodem.
sobota 10. srpna od 19 hodin
Mahsa Vahdat & Mighty Sam
McClain – Scent Of Reunion
(Poslechový večer)

30. srpna od 19.30 hodin, letní kino Turnov
Jaroslav Uhlíﬁ
Populární český skladatel a zpěvák jedinečným
hostem Festivalu na Jizeře.

pátek 16. srpna od 19 hodin
Funny Grass (koncert)
Tradiční bluegrass, country a irská muzika v podání oblíbené skupiny.
sobota 17. srpna od 19 hodin
Pink Floyd – Live In Venice
15. 7. 1989 (Poslechový večer)
pátek 23. srpna od 19 hodin
Klaunské divadlo Jeníãka
a Maﬁenky – Míchané pohádky
(divadlo)
Bláznivé klaunské interaktivní pohádky, které
vznikají na místě. Malí i velcí diváci rozhodují, jaká pohádka se bude hrát a kdo v ní bude hrát.

sobota 20. ãervence od 19 hodin
Coldplay – A Rush Of Blood To
The Head (Poslechový večer)

sobota 24. srpna od 15 hodin
Básníci ticha 2019 (hudební festival)
Osmý ročník festivalu představí skupiny Snap
Call, Tomáš Palucha, Majerovy brzdové tabulky,
Chiki Liki Tu-a ad. Viz str. 8.

pátek 26. ãervence od 19 hodin
Marek Doubrava (koncert)
Hudební skladatel, bývalý kytarista skupiny Tata
Bojs a jeden z ústředních členů skupiny Hm… ve
svém sólovém programu.

pátek 30. srpna od 19 hodin
FD Band (koncert)
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra
Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka, The Beatles
nebo Buty.

sobota 27. ãervence od 19 hodin
Zuzana Navarová – Caribe
(Poslechový večer)

sobota 31. srpna od 19 hodin
John Lennon & Yoko Ono –
Double Fantasy (Poslechový večer)

Pﬁehmat

10. ãervence od 19.30 hodin, letní kino Turnov
Vysavaã
Bohumil Klepl v komediální One man show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.

Jaroslav Uhlíﬁ

14. záﬁí od 18.30 hodin, letní kino Turnov
Michal HrÛza a Kapela HrÛzy
Koncert turnovského rodáka s kapelou.

Podzimní taneãní kurzy
se vrací
Taneční kurzy pro manželské a přátelské páry se
opět stanou součástí podzimního kulturního programu. Letos nabízíme dva kurzy a to pro začátečníky a pokročilé. Kurzy budou zahájeny v druhé
polovině října a potrvají až do přelomu měsíců listopad a prosinec. Výukové lekce, vedené tanečním mistrem Petrem Mertlíkem budou mít trvání
2,5 hodiny, společná závěrečná prodloužená lekce
se uskuteční 7. prosince. Kurzovné činí 1 650 Kč /
pár, ale platit si a docházet můžete i na jednotlivé
lekce. Přihlášky jsou již nyní k dostání na recepci
KC, popřípadě ke stažení na www.kcturnov.cz.
V případě jakýchkoli dotazů volejte 481 322 083
nebo pište na kefurtova@kcturnov.cz.
ãervenec–srpen 2019
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Divadelní abonentní ﬁada
Protože v Turnově máme výjimečně vnímavé publikum, které, jak jsme si už mnohokrát ověřili, oceňuje nápaditou dramaturgii divadelního abonmá, jež nesleduje známá jména či místní příslušnost divadelního souboru, ale výhradně kvalitu,
nabídneme vám letos mj. soubory, které vám možná nebudou úplně známé. Nicméně si můžete být
jisti, že kvalitu, na kterou jste zvyklí, dostanete.
A proto se vedle tradičních divadel těšte i na soubory jako 3D company, Ad Hoc či Absintový klub
Les z Ostravy.

nou zálibu v zahrávání si s city druhých lidí. Bezostyšně svádějí a poté odvrhují své vyhlédnuté oběti.

pondûlí 16. záﬁí 2019
Letem sokolím
Divadlo Bolka Polívky Brno
Klaunerie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti
a jejího jediného aktivního člena Čeňka. Dvojice
se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na
Všesokolský slet. Břéťův sokolský postoj přechází
od bohulibého cvičení těla až k dogmatickému
prosazování myšlenek zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, jehož nástupcem se cítí být. Získat
uznání pro svou Župu 48 je jeho životním snem.

pondûlí 2. prosince 2019
Star˘ holky
3D Company Praha
Mili a Drahu jsou letité kamarádky a švagrové.
Rozhodly se splnit úmluvu z doby, kdy jim bylo 17 let,
vydat se do Českého ráje a vyšplhat se na Mužského. Proč se rozhodly právě teď? V padesáti? Obě
totiž potřebují ve svém životě před něčím utéct.

úter˘ 29. ﬁíjna 2019
Nebezpeãné vztahy
Západočeské divadlo Cheb
Slavný román z roku 1782 zpracoval britský dramatik Christopher Hampton. Světovou proslulost text
získal díky filmové podobě z roku 1988. Děj se odehrává v Paříži a na venkovských sídlech šlechty před
Velkou francouzskou revolucí. Bývalí milenci markýza de Merteuil a vikomt de Valmont mají společ-

Nebezpeãné vztahy
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listopad 2019
M˘cení
Divadlo Na zábradlí Praha
Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se
stává dusivě sevřeným dějištěm umělecké večeře,
s jejímž začátkem se stále čeká na herce Národního divadla. Ze slavnostního setkání se stane
hluboká, ironická i jízlivě zábavná sonda do života
lepší společnosti.

leden 2020
PusÈte Donnu k maturitû!
Divadlo pod Palmovkou Praha
Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je a vaše oblíbené Studio PALM OFF přináší epizodu z vašeho dospívání. Brandon má nového walkmana,
Kelly to přehnala s odbarvovačem a mami, tati,
Dylan pije! Nekompromisní ponor do devadesátek, do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. A nezapomeňte: až dokoukáte
film, přetočte videokazetu na začátek, jinak dostanete v půjčovně pokutu.
sobota 8. února 2020
Il Congelatore – Zmrazovaã
Divadlo Ad Hoc Praha
Divadelní hra Il Congelatore vtáhne publikum do
USA za podivných časů prohibice. Vypráví o osudech dobře etablovaného mafiánského klanu
a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě.
Komediální operní drama plné napětí a morálních
dilemat je prošpikováno hudebním géniem
Verdiho, Pucciniho, Bizeta a dalších mistrů.
Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly.

pondûlí 16. bﬁezna 2020
Pﬁíbûh opravdového herce
Absintový klub Les Ostrava
Hra je inspirována skutečným příběhem úspěšného
českého herce, který se v roce 1949 dobrovolně stal
spolupracovníkem StB. Díky svému mužnému
vzhledu sváděl ženy, které chtěli estébáci kompromitovat, aby je mohli vydírat. Tento profesor DAMU, na něhož jeho studenti s láskou vzpomínali, je
jakousi ikonou režimu, který již minul a který se
možná nevrátí. Vše je podáno s humorem, ze kterého ale místy mrazí. Je to hra o nás? Hra o tom, kým
jsme byli, nebo snad o tom, kým pořád ještě jsme?
úter˘ 7. dubna 2019
Mrzák inishmaansk˘
Kašpar, Divadlo v Celetné Praha
Děj se odehrává v malém a izolovaném městečku ve
30. letech minulého století. Všudypřítomná ekonomická, duchovní amorální bída tohoto období vIrsku
inspirovala McDonagha k sepsání příběhu siroty –
mrzáka Billyho, který se přes posměch okolí rozhodne splnit si sen a stát se hercem v Hollywoodu.
pondûlí 11. kvûtna 2020
Revizor
Městské divadlo Mladá Boleslav
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má
přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu
snaží zalíbit, vlichotit se. Ještě štěstí, že se dá uplácet.
Podrobné informace o všech abonentních řadách
a mechaniky prodeje naleznete v abonentním katalogu nebo na www.kcturnov.cz.

Revizor
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Turnovské hudební veãery
Turnovské hudební večery již déle než půl století
uvádí v našem městě koncerty klasické hudby.
Zajímavou novinkou této abonentní řady je navázání spolupráce s uměleckou iniciativou IMUZA,
za níž se skrývají dvě hudební osobnosti – Jana
Kubánková a Martin Hybler.
stﬁeda 18. záﬁí 2019
PraÏské smyãcové duo &
Franti‰ek Novotn˘ – Tóny dÛvûrné
S ohledem na oblibu hudebně literárních pořadů
zařazujeme na úvod abonentního cyklu pořad
s básníkem, textařem a rozhlasovým moderátorem PhDr. Františkem Novotným a Pražským
smyčcovým duem ve složení doc. Miloš Černý
housle a Mgr. Eva Šašinková kontrabas. V programu nás čekají skladby B. Smetany, W. A. Mozarta,
J. S. Bacha, A. Dvořáka a L. Janáčka.
stﬁeda 2. ﬁíjna 2019
IMUZA uvádí: Barbora Sulková
a Martin Jozífek
V projektu „IMUZA uvádí” chceme posluchačům
představit výrazné mladé hudebníky, kteří svými
dovednostmi a talentem jednoznačně směřují na
dráhu profesionálních umělců a podpořit tak jejich snažení i úspěšný umělecký vývoj. V letošním
roce představíme houslistku Barboru Sulkovou
a klavíristu Martina Jozífka. V programu zazní díla
J. S. Bacha, L. van Beethovena, S. Rachmaninova, B. Smetany, B. Bartóka, J. Ježka a M. Hyblera.

Barbora Sulková

stﬁeda 27. listopadu 2019
Lucie Sedláková HÛlová &
Ensemble Lucis – âtvero roãních dob
Čtvero ročních dob, nejslavnější dílo italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho, pochází
pravděpodobně z roku 1725. Jedná se o první čtyři části z dvanácti koncertů pro housle a smyčce
op. 8 a byly komponovány v podstatě jako programní hudba, v níž Vivaldi zhudebnil sonety, které nejspíš sám napsal. Vynikající česká houslistka
Lucie Sedláková Hůlová vystupuje jako sólistka
i komorní hráčka. Ensemble Lucis je složen z prvotřídních hráčů, členů různých renomovaných
komorních souborů.
stﬁeda 22. ledna 2020
Bohemia balet
Soubor Bohemia Balet při Taneční konzervatoři
hl. m. Prahy funguje jako přechodový můstek mezi školou a „divadelním životem“ tanečníka. Členové souboru, stejně jako jeho repertoár, se pravidelně mění; v závislosti na konstelaci osobností
a jejich interpretačních kvalit je tedy každá sezóna
jiná. V Turnově jsme měli možnost vidět představení Carmina burana, Baletní maličkosti a Kytice,
vždy s obrovským nadšením mládí a erudovaným
výkladem uměleckého ředitele Mgr. Jaroslava
Slavického. Letos má balet v novinkách např. Šípkovou Růženku a koláž Tváří v tvář klasikům.
úter˘ 4. února 2020
Opera ad libitum II
Pokračování úspěšného pořadu operních árií, duetů
a scén v podání v Turnově oblíbených umělců se opět
budou účastnit sopranistky Zdena Kloubová, turnovská rodačka Lucie Vagenknechtová a basista
Josef Kovačič. Nově se tohoto programu zúčastní
také držitelka nominace na Cenu Thálie mezzosopranistka Michaela Zajmi a tenorista Tomáš Černý.
stﬁeda 18. bﬁezna 2020
Kytarové duo CD – Martin Cába
a Vít Dvoﬁáãek
Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru
klasická kytara na pražské Akademii múzických

Martin Cába a Vít Dvoﬁáãek

umění a působí pod pedagogickým vedením Petra
Saidla. K největším dosavadním úspěchům dua
patří 1. cena a titul laureáta v mezinárodní interpretační soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus ve Vidnavě, kterou získalo na konci
roku 2017.
stﬁeda 29. dubna 2020
PS Antonín Dvoﬁák, Ludûk Vele,
Václav Knop - Otvírání studánek
V rámci domácí hudební scény vám představujeme projekt Pěveckého sboru Antonín Dvořák.
Ryze jarní koncert bude doplněn cyklem Zdeňka
Lukáše „Jaro se otvírá“ pro mužský sbor, oboje
v nastudování dirigenta Bohuslava Lédla. V sólových partech vystoupí sólista Národního divadla
v Praze Luděk Vele, recitovat bude turnovský rodák, herec a dabér Václav Knop.
stﬁeda 6. kvûtna 2020
Trio Dubois:
Irvin Veny‰ – klarinet, Jan Thuri
– hoboj, Martin Petrák - fagot
Ojedinělý ansámbl složený ze tří dřevěných dechových nástrojů, vznikl spojením absolventů katedry dechových nástrojů HAMU v Praze. Jeho
členové jsou v současné době již pedagogy, členy
České filharmonie či studenty doktorského cyklu
HAMU a patří k předním umělcům své generace,
jakož i nositelům tradice české dechové školy.
Zazní skladby L. van Beethovena, J. Myslivečka
a W. A. Mozarta.
ãervenec–srpen 2019
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Cestovatelsk˘ klub
Již počtvrté nabízíme všem dálek chtivým abonentní
řadu Cestovatelského klubu.
stﬁeda 25. záﬁí 2019
Robert Schiller: Nûmecko není
jen Eintopf
Mnozí z nás Německo navštívili, ale co o něm a jeho obyvatelích víme? Víte, kam v Německu vyrazit za kulturou, do přírody a jakou formu odpočinku vyhledávají Němci?
stﬁeda 9. ﬁíjna 2019
Zdenûk Vacek: Volání Mato Tipila
„Celý život mě přitahovalo vidět posvátnou horu
Mato Tipila ve Wyomingu. Koncem srpna roku
2018 jsem se vydal za svým snem.“
stﬁeda 23. ﬁíjna 2019
Libor DrahoÀovsk˘: Bosna –
Hercegovina
Spatříme pohoří v okolí Sarajeva i národní park
Sjutesku s majestátní horou Maglič. Prohlédneme
si nádherné Sarajevo, světoznámý Mostar a další
malebná města.
úter˘ 5. listopadu 2019
Kateﬁina a Milo‰ Motani:
Expedice Borneo
Jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat
a rostlin, přepestrá kultura, zajímavé kmeny a velmi příjemní lidé. To je jižní Thajsko, Malajsie a úchvatný ostrov Borneo
stﬁeda 20. listopadu 2019
Jiﬁí Kalát: Laos pln˘ min
Džungle, pole, malé vesnice i rybníčky, to všechno
dokresluje až romantickou atmosféru venkovského Laosu. Avšak pod touto krustou se ukrývá nebezpečí. Miny, bomby a další nevybuchlá munice
si každoročně vyžádají desítky životů.
stﬁeda 4. prosince 2019
Marek ·imíãek: Monte Rosa
Sedm alpských čtyřtisícovek v jednom týdnu
v masivu Monte Rosy a jejího hlavního vrcholu
Dufourspitze.
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stﬁeda 11. bﬁezna 2020
Tomá‰ Kube‰: âernobyl – spící peklo
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět. S následky se potýkáme dodnes a ještě
dlouhých 22 tisíc let budeme. Dozvíte se, jak to
vše proběhlo, co se stalo po výbuchu a jak to vypadá v zakázané zóně dnes.
Norsko Václava Bacovského

stﬁeda 15. ledna 2020
Václav Bacovsk˘: Norsko – Lofoty
a pﬁíroda na polárním kruhu
Jen na několika málo místech této planety vystupují hory z moře natolik fascinujícím způsobem,
že to ohromí každého návštěvníka. Při pohledu na
průzračně tyrkysovou vodu a křišťálově čisté bělopísčité pláže turista na chvíli znejistí, zda není někde v Karibiku.
stﬁeda 29. ledna 2020
Vladimír Lemberk: Bali – ráj na v˘chodû
Dříve než se stihnete rozkoukat, uchvátí vás indonéský ostrov Bali svou neopakovatelnou atmosférou – v každé vesnici probíhá každý den alespoň
jedna slavnost, všichni tančí, zpívají, a pouští draky.
stﬁeda 5. února 2020
Pavla Biãíková: Kyrgyzstán – zemû
hor, jezer, divok˘ch ﬁek, ledovcÛ,
koní a pﬁátelsk˘ch pastevcÛ
Vydejte se do země, jejíž průměrná nadmořská výška je 2 750 m. Zažijete řadu dobrodružství v Nebeských horách, Ťan-Šanu. Atmosféra orientálních
bazarů i postsovětská nostalgie měst mají své kouzlo.
stﬁeda 26. února 2020
Michal Pﬁikryl: S prckem na
cestách – ¤ecko
„Tak, a teď už se pár let nikam nepodíváte!“ Takto
reagovalo okolí po narození našeho syna. My jsme
ovšem nelenili a s tříměsíčním prckem se vydali na
dobrodružnou cestu. Čekají vás rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta zábavy.

stﬁeda 25. bﬁezna 2020
Mario Kuba‰: Severské plavby
aneb proã mají na Faersk˘ch
ostrovech v‰echno vût‰í
Jaké je to plout na plachetnici za polárním kruhem? Jaké je to plout na rozbouřeném Atlantiku?
A jak ovlivnili Vikingové chod evropských dějin?
Mario Kubaš vás provede po svých plavbách ve
vodách kolem Irska, Skotska, Faerských ostrovů,
Norska a Finska.
stﬁeda 8. dubna 2020
Diverzant: Poveglia – ostrov smrti
O opuštěném ostrově Poveglia kolují strašidelné
pověry. Pravdou je, že na něm byl lazaret pro osoby nakažené morem a později ústav pro osoby
s mentálním postižením. Budovy ústavu i stará
zvonice kostela dnes zarůstají břečťanem a divokou vegetací, které spolu s historií vyzařují jedinečnou atmosféru.
stﬁeda 22. dubna 2020
Kateﬁina ·mídová: Na Dunaji po
stopách VikingÛ a ¤ímanÛ
Vyprávění o jedné velmi netradiční lodní výpravě
z Komárna do Suliny na pobřeží Černého moře
včetně vyveslování 80 km proti proudu do vesnice
Mahmudie.
stﬁeda 13. kvûtna 2020
Monika Bene‰ová: Pacifická
hﬁebenovka
Sedmadvacetiletá Monika Benešová v roce 2017
absolvovala pětiměsíční pochod, během něhož sama zdolala jednu z nejtěžších pěších tras na světě,
Pacifickou hřebenovku, která vede od jihu na sever USA.

abonentní ﬁady 2019/2020

Opera a balet na plátnû kina Sféra
Nabídka alternativního obsahu na plátně kina
Sféra se v následující sezóně skládá ze dvou kompletních abonentních řad. Své místo na celou sezónu
dopředu si můžete zajistit na pět operních záznamů z nejprestižnějších evropských operních scén
a také na kompletní šestici přímých přenosů baletů z londýnského Royal Opera House.

Opera v kinû Sféra
sobota 28. záﬁí 2019
Don Giovanni (W. A. Mozart)
Jedna z nejslavnějších oper Wolfganga Amadea
Mozarta na libreto Lorenza da Ponte je založena
na legendě o svůdníkovi, který je známý jako Don
Juan. Opera měla světovou premiéru v Praze,
konkrétně v roce 1787 ve Stavovském divadle a dirigoval ji tam sám Mozart.
ãtvrtek 17. ﬁíjna 2019
La Traviata (Giuseppe Verdi)
Původně odmítaná La Traviata se postupem času
stala jedním z nejuznávanějších děl italského operního mistra. Příběh s hlubokým smyslem pro
lidskost a psychologickým zobrazením postav
a jejich pocitů přinesl Verdimu věhlasné postavení. Za povrchní luxusní zábavou a frivolním potěšením se skrývá ostrá krutost sociální třídy, pro
kterou je možné koupit a prodávat vše.
sobota 4. ledna 2020
Norma (Vincenzo Bellini)
Belliniho nejznámější dílo Norma proslulo díky
mimořádně vysoké kvalitě své hudby, vzkvétajícímu bel cantu, pěveckému mistrovství propojující
svrchovanou techniku s emotivním přednesem
a nejpřitažlivějším, ale zároveň i nejtěžším, melodiím. Hlavní zápletka se točí kolem tajného manželství galské kněžky Normy s římským prokonzulem Pollionem.
sobota 7. bﬁezna 2020
Arianda na Naxu (Richard Strauss)
Méně známá, ale neméně zajímavá Ariadna na
Naxu představí v hlavní roli slavného německého

tenora Jonase Kaufmanna. Strauss toto dílo napsal velmi brzy po velkém úspěchu svého Růžového
kavalíra. Původně byl projekt zamýšlen v menším
formátu s malým komorním orchestrem, přerostl
ale ve velkolepé dílo kombinující také prvky dramatu a baletu.
sobota 13. ãervna 2020
Aida (Giuseppe Verdi)
Opera Aida byla vytvořena na objednávku nového
operního divadla v Káhiře v Egyptě, které bylo
slavnostně otevřeno u příležitosti zahájení provozu Suezského průplavu. Některými hudebními
znalci je Aida považována za vyvrcholení celoživotního díla Giuseppe Verdiho.

·ípková RÛÏenka

diváky londýnského baletu již od roku 1946. V roce 2006 se uskutečnila její obnovená a na jevišti
ROH se hraje dodnes. Diváci se proto mohou těšit
na úchvatné třpytivé kostýmy a okouzlující původní choreografii.
úter˘ 25. února 2020
Marston a Scarlett – světová premiéra!
Program nabídne hned dvojici světových premiér
předních světových choreografů současnosti Cathy
Marston a Liama Scarletta, který před dvěma lety
fascinoval novým zpracováním Labutího jezera.

Aida

Balet v kinû Sféra
úter˘ 5. listopadu 2019
Concerto / Enigma Variace /
Raymonda Act III
Od klasických baletních děl Maria Petipy až k choreografům, kteří pozvedli Královský balet na světovou úroveň. Baletní smíšený trojprogram ukazuje
aktuální pestrost repertoáru Královského baletu.
úter˘ 10. prosince 2019
Coppélia
Klasický příběh lásky a neštěstí v okouzlující
a vtipné produkci Ninette de Valois. Složitá choreografie vyžaduje technickou přesnost a perfektní
sehranost všech tanečníků.
ãtvrtek 16. ledna 2020
·ípková RÛÏenka
Tato inscenace pohádkové Šípkové Růženky těší

stﬁeda 1. dubna 2020
Labutí jezero
Scarlettovu velkolepou produkci jednoho z nejslavnějších baletů všech dob nabídne v novém
uvedení i letošní sezóna přímých přenosů.
ãtvrtek 28. kvûtna 2020
Dante projekt – světová premiéra!
Choreograf Wayne McGregor představuje unikátní náhled na Danteho Božskou komedii v produkci Královského baletu, která ukazuje Danteho pohled na kontrast pekla a ráje.
VÁNOâNÍ BONUS
nedûle 22. prosince 2019
Louskáãek
NENÍ SOUČÁSTÍ ABONENTNÍ ŘADY!
„Co by to bylo za Vánoce bez Louskáčka v podání
Královského baletu?“. Tento pohádkový vánoční
balet letos promítáme ze záznamu z roku 2016
a baletní abonenti si budou moci pořídit vstupenku za sníženou cenu.
ãervenec–srpen 2019
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Mûstská knihovna Antonína Marka
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov

Cílová stanice knihovna
Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny na
vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin.
Knihovna Turnov II, NádraÏní 1296, tel.: 484 840 055.
stﬁeda 3. ãervence
âesk˘ ráj znám˘ a neznám˘
Přednáška Pavly Bičíkové
stﬁeda 10. ãervence
Jedineãn˘ âesk˘ ráj
RNDr. Zdeněk Mrkáček popovídá o tom, jak vnímá region Českého ráje.
stﬁeda 17. ãevence
Hrad Vald‰tejn a v˘roãí husitské
revoluce
Přednáška Radima Štíchy.

stﬁeda 24. ãervence
Zajímavé geologické lokality
âeského ráje
Geolog Jan Bubal představí krásné lokality našeho regionu.
stﬁeda 31. ãervence
Adina Atlas a Peprmintová
Slunce na nádraÏí
Koncert turnovské rockové kapely.
stﬁeda 7. srpna
Historie zámku Hrub˘ Rohozec
Jiří Zoul Sajbt shrne nejdůležitější milníky zámku.
stﬁeda 14. srpna
Îivá pﬁíroda âeského ráje
Přednáška RNDr. Zdeňka Mrkáčka.
stﬁeda 21. srpna
Pﬁíbûh podje‰tûdské obce
Jan Havelka představí novou publikaci.
stﬁeda 28. srpna
Veﬁejné ãtení Klubu autorÛ
Literární večer představí současnou tvorbu Klubu
autorů. Hudební doprovod kytarista Petr Kostka.

Hlavní budova knihovny

/sálek ICM/

stﬁeda 17. ãervence a stﬁeda 14. srpna vÏdy od 15 do 17 hodin
Letní (S)tvoﬁitelna

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287
Pﬁihla‰ování se otevﬁe 5. záﬁí
v 8 hodin!
Nabídka kroužků a kurzů byla již zveřejněna na
našem webu a do září bude ještě postupně doplňována. Na www.ponorkaturnov.cz v sekci
KROUŽKY najdete veškeré potřebné informace.
Creative – audio krouÏek
Tvůrčí kroužek pro mladé techniky umožní účastníkům nahlédnout do kuchyně a prakticky si osa14 |
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hat práci zvukaře a osvětlovače. Vyzkouší si nahrávání zvukového i video záznamu a jeho zpracování. Kroužek povede hudební dramaturg Kulturního centra Turnov Karel Šírek.
Street Dance – taneãní krouÏek
Na pobočce v Turnově II bude pokračovat taneční
kroužek, který se krásně uvedl na Jarní přehlídce
Ponorky.
Hledáme nové vedoucí krouÏkÛ!
Máte-li chuť a energii pracovat odpoledne s dětmi,
kontaktujte kapitána Žluté ponorky na telefonu

I na toto léto jsme pro celé rodiny připravili zajímavé dílničky.
Prázdninové soutûÏe:
– Prázdninový čtenář
Po roce opět vyhlašujeme soutěž o titul nejlepšího
čtenáře letošních prázdnin.
– Nepište do šuplíku, napište nám – Pište pohádky i pověsti
Literární soutěž pro všechny děti i mládež nejen
s prázdninovým tématem, volný literární útvar.
OsvûÏovna s knihou
Věříme, že léto bude horké a příznivé na koupání.
Koupaliště v Maškově zahradě už na všechny čeká. Pro zájemce budou připraveny časopisy a knihy z naší knihovny.
Výstavy:
70 let nakladatelství Albatros
Výstava potrvá dokonce roku 2019, Galerie Na
Schodech knihovny
âesk˘ spisovatel Eduard Peti‰ka
Výstava potrvá do listopadu 2019,
sálek ICM knihovny
Přehled upravených půjčovních dob (platných
1. 7.–31. 8. 2019) naleznete na webových stránkách www.knihovna.turnov.cz.
Přejeme všem našich čtenářům a podporovatelům
krásné letní měsíce a ideální dovolenou s knihou
v ruce. Vaše knihovna.
603 293 957. Podrobnosti ohledně finančního ohodnocení, zaškolení a dalších podmínek sdělíme osobně. Těšíme se na nové kolegy na palubě Žluté ponorky.

ohlasy

Muzeum âeského ráje v Turnovû
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v ãervenci a srpnu:
dennû vãetnû pondûlí 9.00 aÏ 17.00 hod.
4. ãervence–15. záﬁí, V˘stavní sál
Jaroslav Kláp‰tû: Odvaha reality
Výstava u příležitosti výročí úmrtí, představeny
budou především olejomalby, tempery a kvaše
s motivy z okolí Čikvásek, Turnova a Semil.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. července
2019 od 17 hodin. Úvodní slovo: kurátorka výstavy Mgr. Lenka Patková.
13. ãervna–13. ﬁíjna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Ze stébel a proutí

Nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční
lidové kultuře Pojizeří. Výstava návštěvníky seznámí s nářadím, náčiním a zvykoslovnými předměty tradiční lidové kultury Pojizeří vyrobenými
z přírodních matriálů – slámy, orobince či vrbového nebo březového proutí.
Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Za použití bohatého obrazového materiálu a především názorných předmětů jsou představeny
široké možnosti využití luminiscence ve vědě,
lékařství i každodenním životě.
akce:
Den s mineralogem 2019
Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen)
pro děti. Každé úterý v červenci a srpnu 2. 7. / 9. 7.
/ 16. 7. / 23. 7. / 30. 7. / 6. 8. / 13. 8. / 20. 8. / 27. 8.
(vÏdy 9.00–17.00 hod.), Venkovním areál muzea pﬁed Kamenáﬁsk˘m domem
Prázdninové ﬁemeslné soboty –
mozaika ﬁemesel
Muzeum âeského ráje v Turnovû – Kamenáﬁsk˘ dÛm

6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.

Textilní hrátky
Kostěné knoflíky
Skleněný ptáček
Drátěný věšáček
Bylinková mastička
Vlněné kvítí
Drobnosti z pediku
Dřevěné hračky

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

âervenec–srpen otevﬁeno dennû mimo pondûlí 9.00–17.00 hod.
„Zrození, Ïivot, smrt“
Expozice návštěvníky seznámí s životním cyklem
tradičního lidového prostředí a jeho zlomovými okamžiky.
akce:
13.–14. ãervence 9.00–17.00 hod.
Dny lidové architektury
libereckého kraje 2019
V rámci programu proběhnou komentované prohlídky expozice „Zrození, svatba, smrt“ a ukázky
řemeslné výroby. Vstup zdarma.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
T-Centrum a kurzy pro dûti
24. června jsme zahájili příjem přihlášek do celoročních programů T-Centra a dalších kurzů pro
děti, a to včetně několika novinek.
Tradiční jazykové kurzy – anglický a francouzský jazyk
Programy pro předškoláky – Metoda dobrého
startu (MDS)
Programy pro žáky ZŠ – Hravá robotika pro nejmenší, Robotika pro začátečníky, Tvůrčí psaní,
Matematika s Klokanem, Logico pro školáky, Přírodověda za školou
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

a víceletá gymnázia – oblíbené kratší kurzy (16
hod.) matematiky a českého jazyka a nově také
dlouhodobá příprava (30 hod.)
Kurzy pro veřejnost
Přijímáme přihlášky do kurzů podzimního semestru (uzávěrka 15. 9.)
Zahájení kurzů podzimního semestru – 30. 9. 2019
Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl sedmý
Léta 2012 a 2013 proběhla ve znamení práce
s dětmi. 1. ledna 2012 jsme zahájili projekt Pracujeme s nadanými žáky a s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, ve kterém jsme
jednak připravovali programy pro nadané žáky,
a jednak začali pracovat s pomocí odborníků se
žáky zaostávajícími. V rámci projektu jsme vyško-

lili učitele ve Feuersteinově metodě, která přispívá
k rozvoji logického myšlení a matematických
kompetencí. 21. března 2013 se sešla pod vedením ředitelky VCT a Mgr. Brože, vedoucího odboru školství, pracovní skupina složená z ředitelů
škol, psycholožky i zástupců rodičů a bylo založeno T-Centrum, které sdružuje nadané děti a žáky
dodnes – viz další nabídka. Mgr. Jana Pekařová
organizovala první workshopy přírodovědy, tvůrčího psaní Logica a angličtiny celkem pro 37 dětí.
V témže roce jsme zahájili spolupráci s firmou
Mahle Behr z Mnichova Hradiště a začali podporovat technicky zaměřené žáky v Automotive
workshopech, ve kterých poznávali základy průmyslové výroby.
Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.
ãervenec–srpen 2019
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Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka
6. ãervna–9. záﬁí (v 1. patﬁe infocentra)
Portréty ze ·péry
Studenti v rámci výtvarné přípravy nakreslili tečkovací technikou své autoportréty. Vstup zdarma.
Opakující se akce:
kaÏdé prázdninové pondûlí a stﬁeda od 14 hodin
Prohlídky turnovsk˘ch kostelÛ
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi
a novogotického chrámu Narození Panny Marie
s průvodcem. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč.
kaÏd˘ prázdninov˘ pátek od 14 hodin
Za kamenem a ‰perkem
Komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč.
stﬁedy 17. ãervence, 31. ãervence a 14. srpna od 19.30 hodin
Magick˘ Turnov
Večerní prohlídka města Turnova, Zákaznického
centra Granát, d. u. v., Turnov a Synagogy Turnov
za svitu svící. Vstupné 65 Kč, děti 40 Kč.

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû 9.00–17.00 hodin
4. ãervna–5. srpna
(C)haredim
Výstava nadané mladé fotografky Elišky Blažkové.
úter˘ 16. ãervence od 18 hodin
Victoria Hanna
Mimořádná událost v našem regionu! Koncert
světově známé izraelské zpěvačky Victoria Hanna
s doprovodem Gershona Waiserfirera.
8. srpna–30. záﬁí
Barevná lyrika
Obrazy a grafické listy. Eva Matylda Jiřičková
představí svoji grafickou a malířskou tvorbu. Výstava bude zahájena 8. srpna v 18 hodin.
16 |
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sobota 24. srpna od 18 hodin
Marta a Rasputin
Koncert hudebního uskupení z Trutnova.
Opakující se akce:
kaÏdé prázdninové úter˘ od 10 a 14 hodin
Prohlídka Synagogy Turnov,
bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Vstupné 50 Kč.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254. Otevírací doba v ãervenci a srpnu: dennû
9.00–17.30 (poslední vstup do hradu v 17.30)
8. ãervna–1. záﬁí
Hrad Vald‰tejn za husitsk˘ch válek
Tematická výstava k letošnímu výročí vypuknutí husitské revoluce a obsazení Valdštejna Janem Žižkou.
3.–7. ãervence
Hradecké komorní tucteto – letní
zpívání na Vald‰tejnû
Tradiční valdštejnský host, který obohatí a zpříjemní
návštěvníkům prohlídku. V sobotu 6. července proběhne od 18 hodin večerní koncert. Vstupné 90 Kč.
5.–6. ãervence od 9 do 17.30 hodin
Rytíﬁi na Vald‰tejnû
Historické souboje v podání skupiny historického
šermu Rytíři turnovského meče. Vstupné: dospělí
110 Kč, děti 80 Kč.
sobota 20. ãervence od 11 hodin
Petr Kostka ve vald‰tejnské kapli
Učitel ZUŠ Turnov, vystoupí v hradní kapli.
27.–28. ãervence od 9 do 17.30 hodin
Stﬁedovûk˘ víkend na Vald‰tejnû

Středověk na hradě všemi smysly. Vstupné dospělí
110 Kč, děti 80 Kč.
6. srpna od 9 do 18 hodin
Dûtské hry a klání
Dobové hry a soutěže pro malé i velké děti. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.
sobota 10. srpna od 19 hodin
Kapela SoUsEDi na Vald‰tejnû
Koncert kapely z Jablonce n. N. Vstupné: 90 Kč.
19.–22. srpna
Chrámov˘ poustevník – Luká‰ Pelc
Multiinstrumentalista Lukáš Pelc bude v krátkých
koncertech během dne zpříjemňovat návštěvníkům prohlídku.
sobota 24. srpna od 19 hodin
Divad˘lko na dlani – Vávra
Mladoboleslavský soubor přiveze hru inspirovanou dramatem bratří Mrštíků. Vstupné: 110 Kč.
sobota 31. srpna od 20 do 22 hodin
Hradozámecká noc na Vald‰tejnû
Noc plná překvapení se scénickými prohlídkami,
historickými tanci a ohňovou show. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.
Opakující se akce:
kaÏdé prázdninové pondûlí a stﬁeda od 11, 13 a 15 hodin
Prohlídky s loupeÏiv˘m rytíﬁem
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti od 6 let 60 Kč, děti
3–5 let 20 Kč.
kaÏdé prázdninové úter˘ a ãtvrtek od 11, 13 a 15 hodin
Prohlídky s princeznou Kateﬁinou
V úterý 16. 7. a 13. 8. prohlídka pouze v 11 hodin.
V úterý 6. 8. se akce nekoná. Vstupné: dospělí
70 Kč, děti od 6 let 60 Kč, děti 3–5 let 20 Kč.
4., 10. a 24. ãervence, 7., 21. a 28. srpna od 19.30 hodin
Noãní prohlídka hradu
Dospělí 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
úter˘ 16. ãervence a 13. srpna od 12.30 do 18 hodin
Odpoledne s vévodou Albrechtem z Vald‰tejna
Využijte příležitost setkat se s významnou historickou osobností. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti 60
Kč, rodinné vstupné 240 Kč.

ohlasy

Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel.: 775 964 312
nedûle–pátek 7. –12. ãervence
Letní pobyt rodiãÛ a dûtí
– Pirátské Pleskoty 2019
Staňte se členy pirátské posádky a zažijte velké
dobrodružství při hledání dávno zapomenutého
pirátského pokladu.
Tradiční letní pobyt rodičů s dětmi 0–18 let s veselým programem uprostřed lesů Českého ráje.
Program pro menší děti v tábořišti nebo blízkém
okolí a cyklovýlety po okolí pro zdatnější na míru
schopnostem účastníků. Více informací a přihlášky
na tel.: 775 964 312 nebo na naruc.webooker.cz.

Státní zámek Sychrov

tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy od
9.00 do 16.30 (zaãátek poslední prohlídky).
Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry.
Zlatý poklad – Výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov.
pondûlí 1. ãervence od 20.30 hodin, v nádvoﬁí zámku
Pygmalion
Divadelní představení divadla z Mladé Boleslavi.
Předprodej vstupenek na http://mdmb.cz/Events.
3.–4. ãervence vÏdy od 20.30 hodin, v nádvoﬁí zámku
Krás(k)a na scénû
Divadelní představení divadla z Mladé Boleslavi.
sobota 27. ãervence od 18 hodin, v zámecké oranÏérii
Slavné operetní melodie
Účinkují: Ivana Veberová (soprán), Lubomír
Havlák (tenor), Irena Havláková (klavírní doprovod). Na programu jsou árie z oper Veselá vdova,
Země úsměvů, Polská krev, Vinobraní… Jednotné
vstupné 150 Kč. Předprodej na www.eVstupenka.cz.

22.–26. ãervence, v otevíracích dobách knihovny
Letní v˘tvarné dílny
Tvoření s Náručí v nové pobočce Knihovny Antonína Marka v Turnově II v hale vlakového nádraží.
pondûlí–pátek 29. ãervence–9. srpna
Pﬁímûstské tábory
pro děti ve věku 4 –7 let – Pirátská banda
1. běh – pondělí – pátek 29. 7.–2. 8.
2. běh – pondělí – pátek 5.–9. 8.
Oblíbené příměstské tábory v rodinném kolektivu
s individuálním přístupem. Pestrý program plný
pohybových a výtvarných aktivit, výletů a legrace
při hledání pirátského pokladu.

Pravidelný program Centra pro rodinu Náruč přes
prázdniny neprobíhá. S lektory jednotlivých kurzů
a kroužků se na vás těšíme opět v září.

sobota 10. srpna 10–18 hodin, zámeck˘ park
Sychrovské slavnosti
Program pro všechny věkové kategorie. V průběhu akce vystoupí více než tři desítky účinkujících
od šermířů přes kejklíře, sokolníka, bubeníky, tanečnice… Vstupenky bude možné zakoupit na
místě i v předprodeji.

vosti. O těžbě, zpracování, broušení a zlatnických
technikách vysazování a zasazování. Obdivovat
zde můžete také cenu pro zpěváky „Český slavík“.

sobota 24. srpna 10–24 hodin, zámeck˘ park
Skotské hry
Již po devatenácté ovládnou Skoti státní zámek
Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční
skotské hry. Více informací najdete na www.skotskehry.cz nebo na facebooku.

srpen – záﬁí
Obrazy
výstava obrazů Anny Svobodové
„Malování jsem se začala více věnovat před dvanácti lety, kdy mi odrostly děti. Zúčastnila jsem se
mnoha kurzů malování olejem, akvarelem a kresby. Pravidelně vystavuji na společných výstavách
s regionálními malíři.“

nedûle 25. srpna od 21 hodin, zámecké nádvoﬁí
Stra‰idlo Cantervillské
Známý příběh, se známými herci (Martin Zounar,
Bára Štěpánová, Martin Pošta). Předprodej vstupenek v síti Ticketportal a Ticketstream.

Galerie Granát

otevﬁeno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
Námûstí âeského ráje 4, Turnov
tel.: 481 325 989, 737 206 691, vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-

Výstavy:
ãerven – ãervenec
… maluji jen tak, pro radost ze Ïivota
výstava obrazů Hany Mňukové

ãervenec – srpen
Glyptika
výstava rytin do drahých kamenů Evy Víškové
Pardubická rodačka rozvinula svůj talent studiem
oboru rytí a broušení drahokamů na SUPŠ
v Turnově. Po absolvování školy pracovala v družstvu umělecké výroby Granát a ovládla všechny
speciální techniky, intaglie, kameje i plastické
broušení. V roce 1982 získala nejvyšší ocenění řemeslník – Titul mistr umělecké řemeslné práce. To
jí otevřelo možnost restaurovat, obnovovat či pořizovat repliky uměleckořemeslných památek.
ãervenec–srpen 2019
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ohlasy / inzerce
Loutkáﬁsk˘ soubor
Na Îidli
První Turnovské železniční loutkové divadlo
sobota 13. ãervence
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
(LS Na Židli Turnov)
sobota 27. ãervence
CHALOUPKA K NAKOUSNUTÍ
(lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové)
sobota 17. srpna
ČERVENÁ KARKULKA
(LS Na Židli Turnov)
sobota 31. srpna
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(LS Na Židli Turnov)
Jednotné vstupné 35 Kč. Změna programu vyhrazena.
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Tuto prázdninovou akci pořádá loutkářský soubor
Na Židli, z. s. ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje, z.s. a za finanční podpory města
Turnov. K parnímu vláčku je připojen divadelní
vagón, ve kterém se hrají loutkové pohádky vždy
ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov
a Semily a to podle jízdního řádu:
Turnov – odjezd 9.00 – Rovensko p. Tr. – pﬁíjezd 9.33
POHÁDKA
Rovensko p. Tr. – odjezd 10.30 – Turnov pﬁíjezd 11.05
POHÁDKA
Turnov – odjezd 13.32 – Semily – pﬁíjezd 14.34
POHÁDKA
Semily – odjezd 16.13 – Turnov – pﬁíjezd 17.06
Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na www.3100134.cz nebo www.vlakemrajem.cz.
Informace o představeních na webových stránkách Infocentra Turnov nebo na telefonu 732 617
134 (Petr Záruba).

Loutkáﬁi dûtem
na Dlaskovû statku
KaÏdou prázdninovou nedûli vÏdy v 11. ve 13. a v 15. hodin.
30. ãervna – Perníková chaloupka
(LS Na Židli Turnov)
7. ãervence – Kašpárek a princezna
(BOĎI Jaroměř)
14. ãervence – O zatoulané písničce
(Divadýlko Matýsek Rynoltice)
21. ãervence – Tři prasátka a vlk
(LS Na Židli Turnov)
28. ãervence – Červená karkulka aneb polepšený vlk
(LS Na Židli Turnov)
4. srpna – Divokraj (LS Šíro Lázně Bělohrad)
11. srpna – Červená karkulka (Divadlo Bořivoj Praha)
18. srpna – Pohádky o pejskovi a kočičce
(LS Na Židli Turnov)
25. srpna – O slepičce kropenaté
(LS Na Židli Turnov)
Jednotné vstupné 35 Kč. Změna programu vyhrazena.

POSTAVÍME
I VA·I
ZEë!

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

VÍCE JAK 50 REALIZACÍ !
SPOT¤EBOVÁNO 1 000 TUN KAMENE !

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

WWW.KAMENNAKAMEN.CZ

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

ãervenec–srpen 2019
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Inzerci v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt:

Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223
e-mail: romana.holubova@kcturnov.cz

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

BRIGÁDA
Přijmeme na DPP nebo DPČ

• uklízeãka
• pomocná síla
do kuchynû
Nabízíme
stabilní dlouhodobou brigádu
v příjemném nekuřáckém prostředí
a adekvátní platové ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Pište na pavlasova@kcturnov.cz.
20 |
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2019
Elektromobil bude sloužit k úklidu veřejných
prostor a to zejména v centru města, ke sběru separačních nádob, také při zimní údržbě aj. Jeho
malý rozměr a celkem dobrý výkon (2,5–3,5 t)
umožňuje efektivně obsluhovat i hůře dostupná
místa.
V roce 2018 Technické služby Turnov požádaly
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí
v rámci 21. výzvy Národního programu Životní
prostředí. Následně byla ze Státního fondu životního prostředí přislíbena finanční podpora ve výši
600 tis. Kč z celkových nákladů 910 tis. Kč bez
DPH. Věříme, že tento příklad ekologického přístupu nezůstane ojedinělý a Turnov se dočká dalšího vozidla šetrného k prostředí města.
Ing. Eva Krsková,
projekty a dotace MěÚ Turnov
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem Ïivotního prostﬁedí âR na základû
rozhodnutí ministra Ïivotního prostﬁedí. www.mzp.cz www.sfzp.cz

První ekologické vozidlo
pro Technické sluÏby Turnov
Dobrým příkladem ekologického přístupu k ovzduší Turnova prokázaly Technické služby
Turnov, které zakoupily malé užitkové nákladní auto na elektrický pohon.
Od 21. května si jej pracovníci převzali do svého
užívání a seznámili se s jeho obsluhou. V rámci

zajištění publicity bude navíc označen samolepkou
s povinnými logy a textem „Jezdím s podporou“.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uveﬁejnûné texty pﬁíspûvky mûsta Turnova a mûstského úﬁadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Turnovské památky a cestovní ruch, Zdenka ·trauchová, Turnovské odpadové sluÏby, Klára Preislerová.
ãervenec–srpen 2019
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Prezentace územní studie krajiny na veﬁejném projednání
Ve středu 29. května 2019 se uskutečnilo na
Městském úřadu Turnov veřejné projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Turnov.
Akce proběhla dopoledne pro starosty obcí a zástupce dotčených orgánů veřejné správy a odpoledne pro širokou veřejnost. Nejprve byli účastníci seznámeni zhotovitelem Ing. arch. Ladislavem
Komrskou s koncepcí zpracovávaného dokumentu,
účelem a stručným obsahem. Zazněla též informace, že projekt s názvem „Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Turnov“ pod reg.č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/
0004558 je podpořen dotací z Evropských fondů.
Veřejnost měla možnost diskutovat a podávat připomínky a náměty.
Územní studie krajiny představuje komplexní
územně plánovací podklad pro plánovací a rozho-

Mûstské dotaãní
programy jsou otevﬁeny
Ve II. kole roku 2019 město Turnov přijímá žádosti do dotačních programů v oblasti cestovního ruchu, sportu a volného času dětí a mládeže
a mimoškolních aktivit.
Žádost o dotaci na podporu rozvoje cestovního
ruchu z fondu města Turnova je možné podávat
od 11. 7 do 23. 8. 2019. Prostředky jsou určeny na
podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu:
– řemeslná a zážitková turistika – podpora tvorby
a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice
Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých
kamenů a šperků – nabídka a prezentace regionálních potravin – tvorba a propagace nabídky
v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem na regionální témata např. Globální
geopark UNESCO Český ráj. Žádosti na podporu
sportu ze sportovního fondu města Turnova je
22 |

| ãervenec–srpen

2019

dovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů,
pozemkových úřadů a dalších orgánů podílejících
se na rozhodování o krajině. Zabývá se zásadními
problémy jako zadržení vody v krajině, snížení
eroze zemědělské půdy, obnovení prostupnosti

možné podávat od 3. 7 do 13. 9. 2019. Prostředky
jsou určeny na podporu těchto sportovních aktivit, konaných na území města Turnov: - konkrétní
sportovní akce - sportovní volnočasová aktivita sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob - sport v rámci podpory cestovního ruchu - aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města.
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit je otevřena od 3.7 do
20. 9. 2019. Prostředky jsou určeny na podporu
aktivit (projektů) pro děti a mládež, které se konají v době mimo školní vyučování a jsou realizovány
na území města. Jedná se zejména o soutěže, turnaje, dětské dny, slavnosti pro děti apod. U akcí
pobytového charakteru (tábor, soustředění) není
nutné dodržet podmínku konání akcí na území
města.
Veškeré informace k dotačním titulům poskytne Lenka Karásková, DiS, odbor školství, kultury
a sportu, e-mail: l. karaskova@mu.turnov.cz nebo
tel.: 481 366 756. Všechny důležité podklady
naleznete na webových stránkách města v sekci

zemědělské krajiny, zachování biodiversity, záměry rozvoje sídel a dal. Konečný návrh studie bude
doplněn o tzv. karty obcí, které shrnou jednotlivé
důležité jevy a podklady pro konkrétní danou
obec. Součástí karty obce bude mapka zobrazitelných jevů a „souhrn doporučení“, kde budou uvedeny rámcové podmínky využití a doporučení pro
řešená témata územní studie krajiny.
Na dokumentu spolupracuje celý tým odborníků z různých oblastí, aby pokryl široké zaměření
oblastí zpracování studie krajiny. V poslední době
jsme svědky devastace krajiny a necitlivých zásahů a tento zpracovávaný dokument může pomoci
zmírnit probíhající trend a stát se účinným nástrojem pro řešení problémů v naší spádové oblasti.
RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Krsková, MěÚ

dotace. https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotacemesta/
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Setkávání osob se
zdravotním postiÏením
Odbor sociální informuje o možnosti setkávání
osob se zdravotním postižením.
Občanské sdružení D.R.A.K. poskytuje v Turnově sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením. Zajišťuje aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové.
Má pronajaté prostory v neziskové organizaci
Spirála Turnov v ulici Antonína Dvořáka 2243.
Zde je možné jednou týdně pořádat setkání osob
se zdravotním postižením. Občanské sdružení by
v případě projeveného zájmu uspořádalo vzdělávací akce, různé přednášky či volnočasové aktivity, výlety po okolí apod.
Pokud Vás tato možnost setkávání zaujala, kontaktujte Bc. Lenku Bobvošovou, tel. 602 440 731.
Bc. Markéta Veselá, Odbor sociálních věcí

Zdravé mûsto Turnov

Provoz hﬁi‰È a sportovi‰È o prázdninách
O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu
mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských
a školních hřišť. Některá jsou volně přístupná,
jiná mají vymezeny určené dny a hodiny. Přesná
provozní doba je napsána na provozním řádu
každého hřiště.

Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce).
Na základě telefonické dohody je možno provozní
dobu užívání hřiště prodloužit.

Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul.
Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části
s umělým povrchem.
správce p. Reichl, tel. 737 766 255
Atletický stadion, Skálova ul.
Volně přístupný stadion.
Pro organizované skupiny informace v kanceláři
MST tel. 702 156 662. Součástí sportoviště je
i volně přístupné workoutové hřiště.
Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na
beach volejba, Maškova zahrada
Hřiště pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball a hřiště na beachvolejbal jsou přístupná veřejnosti a návštěvníkům koupaliště.
Při případném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu uzavřené. Informace o pronájmu na pokladně koupaliště.
Hřiště za sokolovnou, Turnov-Mašov
Pondělí až neděle 9.00–17.00 hod.
správce hřiště p. Baraňuk, tel. 732 701 707
Děti a mládež – vstup zdarma.

·koly o prázdninách nespí
Jak už to tak bývá, ve školách nebude klid ani
o prázdninách. Chystají se stavební práce, které při výuce během roku udělat nejdou.
Na Základní škole Žižkova se v červnu začalo
s rekonstrukcí střechy, kterou dělá firma Stanislav
Záhon z Liberce za 7 milionů korun. Vymění se
krytina a opraví se krovy.
Práce by měly být hotové do konce října letošní
roku. Na „Žižkovce“ také dojde k úpravě pro imo-

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice, Bezručova ul.
Volně přístupné hřiště s umělým povrchem s možností pronájmu pro organizované skupiny. Při případném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu
uzavřené.
Objednávky – tel. 739 589 524, 604 109 976 (dlouhodobé rezervace: 481 321 435)
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací plochy 40 × 20 m
Děti a mládež – volný vstup dle provozních informací na hřišti.
Základní škola 28. října 18, Turnov
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod.
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hod.
správce hřiště – tel. 731 712 068
(po–pá 8–12 hod. lze volat na tel. 481 311 640)
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
bilní – firma MSV Liberec, s. r. o. přistaví výtah, upraví dvě WC a přístup do školky pro vozíčkáře.
Práce budou hotové do poloviny listopadu za cenu
3,9 milionů korun.
„Na Základní škole Skálova proběhne další etapa výměny oken, která probíhá od roku 2017,“ říká Ladislav Osička z odboru správy majetku. A jak
dodal, letos firma SAVA, s. r. o. ze Semil vymění
23 kusů oken za částku 1 milion korun.
SVĚTLO Turnov provede v Mateřské škole 28.
října výměnu dvou dožilých plynových kotlů

Základní škola Žižkova 518, Turnov
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod.
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod.
správce hřiště – tel. 739 988 748
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit.
Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov
Přístup po předchozí telefonické dohodě.
správce hřiště – tel. 778 538 618
Venkovní posilovna v Rývových sadech
Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež,
dospělé a seniory s cvičebními prvky.
Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova
ul.), Prouskova ul.
V letošním roce není možné toto hřiště po dobu
rekultivace využívat, je zakládán nový trávník se
závlahou pro lepší sportování pro nadcházející sezónu.
Lenka Karásková DiS.,
odbor školství, kultury a sportu
v hodnotě 523 000 korun. Výměnu dožilého plynového kotle provede také v Mateřské škole
Mašov za 118 000 korun.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Personální inzerce
Město Turnov vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru správy majetku.
Více informací naleznete na webu města.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
ãervenec–srpen 2019
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Ve Zdravotnû sociálních sluÏbách vítali léto
V pátek 7. června se v areálu Domova důchodců
Pohoda konal 5. ročník sportovních her s názvem
Vítání léta. Na seniory čekala řada soutěží i kulturní program.

Houšková, která má sociální oblast ve své gesci.
Odpoledne pak následovalo vyhlášení výsledků,
posezení s bohatým občerstvením, Staročeskou lidovou muzikou a psí show. Vítání léta se letos
zúčastnilo 8 týmů – dva z Domova důchodců
Pohoda, dále z Výšinky, Žižkovy ulice, Domovinky, Terénní pečovatelské služby, Následné péče
a Klubu aktivních seniorů.
„Akce se konala s podporou turnovské nemocnice a také Střední zdravotnické školy Turnov.
Nesmím zapomenout na sponzory jako Tena, MK
Market, Lékárna pod radnicí, Granát Turnov,
Preciosa, BRD ochranné oděvy,“ poděkovala podporovatelům manažerka zdravotní a sociální péče
Mgr. Adéla Stehlíková.
Mgr. Zdenka Štrauchová

Sportovní klání, které se neslo v indiánském duchu, odstartoval ředitel Jaroslav Cimbál. Pak se
jednotlivé tříčlenné týmy přesunuly k soutěžním
disciplínám. Ty rozvíjely hybnost seniorů, jemnou
motoriku a také kognitivní funkce jako paměť,
koncentraci, pozornost, pohotovost. Mezi disciplínami bylo například skládání kapesníků na čas,
věšení ponožek, skořápky, kuželky, rychlá orientace v číslech nebo tahání šneků. Účastníci šli do
soutěží se zájmem a nadšením. Za město Turnov
přišla seniory podpořit také místostarostka Petra

Mûsto získalo dotaci
na modernizaci Z·
v Turnovû
V březnu 2019 přišla na Město Turnov příznivá
zpráva, že se uvolnily finance pro náš projekt
„Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“ s registračním číslem
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 a způsobilých nákladech cca 22 mil Kč, který byl podáván do Integrovaného regionálního operačního
programu do 46. výzvy Infrastruktura základních škol v únoru 2017 a byl dosud veden jako
náhradní.
Během dvou let došlo k výraznému navýšení finančních prostředků v této oblasti a podařilo se ve
velké míře pokrýt požadavky dalších žadatelů.
Aby bylo možné všechny naplánované aktivity
zrealizovat, musela být nejprve schválena změna
prodloužení projektu z března 2019 do prosince
2020. Technická dokumentace pro informační
technologii vyžadovala aktualizaci vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti. Realizace imobilních
úprav v ZŠ Žižkova zahrnující výtah, rampy, bez24 |
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bariérová WC v nákladech cca 3,9 mil Kč byla rozhodnuta městem předem bez ohledu na získání
dotace.
Letošní rok se tedy uskuteční zmíněné imobilní
úpravy, modernizace konektivity všech tří základních škol Turnova s dosažením stanoveného standardu funkčnosti síťového prostředí a WIFI a dále
pořízení počítačů a nábytku do tří počítačových
učeben (ZŠ Skálova a ZŠ 28. října).
Na rok 2020 je plánováno vybudování výtahu
v ZŠ 28. října a modernizace dvou jazykových
a dvou přírodovědných učeben v ZŠ Skálova a ZŠ
Žižkova. Z hlediska lepšího profinancování akce budou podány celkem tři žádosti o platbu za jednotlivé etapy.
Infrastruktura základních škol je dlouhodobě
podfinancována, proto Ministerstvo pro místní
rozvoj mělo eminentní zájem zajistit přesuny financí z nečerpaných oblastí do vzdělávání, a to se
podařilo.
Díky tomu i školy v Turnově se dočkají lepších
podmínek pro výuku žáků.
Ing. Eva Krsková, MěÚ

Turnovské odpadové
sluÏby roz‰iﬁují
svoji nabídku
na Kompostárnû
Kompostárna na Malém Rohozci, kterou
Turnovské odpadové služby provozují, informuje o rozšíření své nabídky.
Zakoupit je možné „Turnovský kompost“ za cenu 786 Kč za tunu. Nově je možné zakoupit tři
druhy materiálu, a to zahradní substrát za cenu
605 Kč za tunu, dřevní štěpku za cenu 2 420
Kč/t a kůru za cenu 2 970 Kč/t. (Uvedené ceny
jsou včetně DPH.) „Za letošní rok jsme prodali
135 tun kompostu,“ říká jednatel společnosti
Libor Preisler. A jak dodává, kompost jde velice na
odbyt. Zahrádkáři jsou z něho nadšeni.
Provozní doba kompostárny duben–říjen 2019
pondělí, středa, pátek 9.00 –17.00
sobota
9.00 –12.00
Provozní doba kompostárny v listopadu 2019
pondělí, středa, pátek 9.00 –16.00
sobota
9.00 –12.00
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Tvoﬁíme Turnov

Obyvatelé Malého Rohozce diskutovali se starostou
Ve středu 12. června 2019 proběhlo poslední setkání se starostou před letními prázdninami.
Tentokrát v lokalitě Malý Rohozec. I přes horné
počasí přišla desítka občanů.
V úvodu setkání starosta Tomáš Hocke přítomným pohovořil o dopravních stavbách, které aktuálně ve městě probíhají. „Určitě jste si všimli, že se
opravuje a staví,“ sdělil starosta. A shrnul, že rekonstrukce probíhá v ulici Nádražní, Přepeřské,
opravuje se most přes Jizeru i Studentská ulice.
Mimo dopravních staveb začala v ulici 5. května
stavba Alzheimrcentra, která by měla být dokončená v roce 2020. „V Mateřské a Základní škole
Kosmonautů se staví stacionář, který bude sloužit
pro handicapované děti i jako rezerva pro oddělení mateřské školy,“ řekl občanům Rohozce staros-

Louãení pﬁed‰kolákÛ
Ve čtvrtek 6. června se v koncertním sále ZUŠ
v Turnově konalo rozloučení s předškoláky.
V prvním bloku dorazily děti z mateřských škol
Bezručova, 28. října a J. Palacha, následovaly školy
Alešova, Kosmonautů a Mašov. Tradiční akci připravil odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov společně s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov. Za vedení radnice se zúčastnila místostarostka Petra Houšková, která dětem
předala pamětní list s fotkou, za Klub Matýsek
připojila Eva Kordová list s rozvrhem hodin. Obě
popřály dětem spoustu zážitků do konce roku

ta. Na radnici se řeší dostavba turnovského divadla, zadává se studie na knihovnu. A také projekty
na komunikace a chodníky.
Občany samozřejmě nejvíce zajímalo, co je
v plánu na Malém Rohozci. Na Rohozci by měly
v roce 2020 proběhnout oslavy v rámci připomenutí historika Pekaře, vznikne zde také naučná
stezka. Starosta také informoval o kauze Walderode, jež se táhne roky. „Zatím jsme ve fázi, kdy se
domáháme změny rozsudku, který udělal Okresní
soud v Semilech a přiřkl panu hraběti československé občanství,“ dodal Hocke.
Město Turnov se s Libereckým krajem snaží vymyslet základnu pro hasiče a záchranáře, která by
mohla být u lesa u rybníku v blízkosti průmyslové
zóny. Vše by záviselo na dotačním titulu. Avšak
přesun hasičů i záchranné služby by byl vhodný

a záchranné složky by nemusely jezdit přes celé
město.
Na závěr setkání zazněly podněty od občanů. Ty
by zajímal například parkovací dům u nádraží.
Nebo zda bude na náměstí asfalt či kostky.
„Zastupitelstvo bude schvalovat měření hluku na
náměstí. Je to otázka zdraví, hluku a na druhé
straně památkové péče. Asfalt vnímám jako prohru,“ dodal starosta. Dalším diskusním tématem
byla zvlněná vozovka od kruhového objezdu směrem k Ontexu – ŘSD to má v příštích letech v plánu opravit Zazněly i drobné požadavky na odpadkové koše u autobusových zastávek či zmírnění
rychlosti na Malém Rohozci.
Další setkání starosty s občany proběhne po letních prázdninách v září.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

a o prázdninách s tím, že se těší na jejich přivítání
ve školních lavicích. Pro děti byla připravená pohádka O kropenaté slepičce, kterou sehrál divadelní soubor Na Židli. Mgr. Zdenka Štrauchová

V˘jezdní porada
památkáﬁÛ

Îáci se seznámili
s chodem radnice
Město Turnov 28. května 2019 oslavilo pátým
rokem městský svátek, kterým si připomnělo
odchod sovětských vojsk. U této příležitosti dorazili na radnici žáci turnovských škol.
Na úřadě se studenti setkali s místostarostkou
Petrou Houškovou, která je seznámila jak s historickými souvislostmi, tak chodem úřadu. Žáci si
prohlédli kanceláře vedení města, poznali činnosti jednotlivých odborů a zvědavě nakoukli do obřadní síně. V zasedací místnosti si pak povídali
o rozdílech mezi státní správou a samosprávou,
o tom, jak se člověk může stát zastupitelem, radním, nebo dokonce starostou. Petra Houšková
studentům popsala složitý proces voleb a také to,
jak vypadá běžný pracovní den na radnici. Na závěr byl čas pro dotazy ze strany studentů.
Mgr. Zdenka Štrauchová

Již po osmé se 13. června 2019 uskutečnila výjezdní porada pro pracovníky památkové péče
z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
v Libereckém kraji, která je letos zavedla do
srdce Českého ráje – města Turnova.
Městský úřad Turnov – Odbor školství, kultury
a sportu, oddělení památkové péče, zorganizoval
pro památkáře program začínající u Kopicova
statku, kde si v tamějším údolí prohlédli skalní reliéfy a byli blíže seznámeni s vymezením ochranného pásma zmíněné kulturní památky. Účastníky výjezdní porady zaujala prohlídka hradu
Valdštejn zaměřená především na praktické ukázky obnovy tohoto objektu v posledních letech.
V rámci prohlídky nebyla vynechána ani výstava
originálních kostýmů z „husitské trilogie“ režiséra Otakara Vávry či návštěva kolonie vrápenců
malých na půdě tzv. romantického paláce. Na závěr programu byli památkáři seznámeni s pohnutými osudy turnovské synagogy a židovského
hřbitova.
Bc. Jakub Rám, odbor školství, kultury a sportu
ãervenec–srpen 2019
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Monitoring skalního podloÏí na Vald‰tejnû
Na konci května byly dokončeny práce na stabilizaci skalního podloží pod hradem Valdštejnem,
kterou provedla firma STRIX Inženýring, spol.
s r. o. z Chomutova. Areál hradu Valdštejna se rozkládá na třech samostatných pískovcových blocích, které propojují mosty, schodiště a aehrenthalský palác s terasou.
V rámci prací došlo k odtěžení části nestabilního
skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou terasu, očištění skalních masívů od náletů a starých
kořenů. Převisy, kaverny a nestabilní bloky byly
sanovány pomocí podezdívek a byla provedena
vyzdívka puklin. Odlučující se skalní struktury byly stabilizovány systémem svorníků.
Následně byla provedena instalace geotechnického monitoringu, který bude sledovat stabilitu

a pohyby bloků skalního masivu. Měření bude
probíhat kontinuálně pomocí přesných autonomních snímačů dilatací umístěných do rizikových
partiích pískovcového masívu. Přenos dat do dis-

pečinku bude probíhat pomocí sítě Sigfox. Vyhodnocování dat pomocí numerických metod
s odhadem dalšího vývoje bude prováděno jednou
ročně.
Celkové vysoutěžené náklady na realizací prací
v rámci projektu byly 1 148 431 Kč bez DPH. Na
projekt byla získána dotace z Ministerstva kultury
v rámci programu: Záchrana architektonického
dědictví ve výši 700 000 Kč.
Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření
není možné považovat jako jednorázová a trvalá
a je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření,
což si tato jedinečná památka zaslouží. Problémem jsou i vzrostlé stromy v areálu hradu a na
pískovcových blocích.
Eliška Gruberová, Turnovské památky
a cestovní ruch, příspěvková organizace.

Jak fungují veﬁejné zakázky v Turnovû
Zaregistrujte se do systému, má to své výhody!
Nikdy nebyly zakázky města a jeho organizací pro
firmy dostupnější. Zaregistrujte se do katalogu
dodavatelů a už vám neunikne žádná nabídka.
Od roku 2016 využívá město Turnov a jeho příspěvkové a obchodní společnosti elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK od
společnosti QCM s. r. o. Zároveň tento nástroj poskytuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a vyhlášky č. 168/2016 certifikovaný profil zadavatele. Na odkazu https://zakazky.turnov.cz lze nalézt
přehled veřejných zakázek města a jeho organizací.
Elektronický nástroj umožňuje vést interní katalog potenciálních dodavatelů, z něhož se vybírá
pro příslušnou zakázku potenciální dodavatel
k oslovení výzvou k předložení cenové nabídky.
Tento katalog museli pracovníci úřadu a zmíněných organizací města postupně naplnit a činí tak
stále, aby bylo možné oslovit co nejvíce potenciálních účastníků veřejné zakázky. Zaregistrovat se
do katalogu dodavatelů může i sám dodavatel pro26 |
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střednictvím nabídky v dolní části levého sloupce
obrazovky – záložka Registrovat dodavatele. Doporučujeme však nejprve provést Test nastavení
prohlížeče (též nabídka v levém sloupci), který
prověří funkčnost počítačového vybavení pro komunikaci v elektronickém systému E-ZAK. Pro
systém E-ZAK funguje také podpora helpdesk
„schovaná“ v pravém horním rohu obrazovky pod
zkratkou E-ZAK.
Nezaregistrovaní uživatelé mají přístup pouze
k základním informacím o jednotlivých veřejných
zakázkách a též k zadávací dokumentaci a jejím
vysvětlením. Nemohou však podávat v rámci zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, své cenové nabídky.
Od 18. 10. 2018 je totiž povinnost nabídky
u těchto zakázek podávat pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. Další výhodou registrace je větší šance, že v případě vyhlášení výběrového řízení budou osloveni k podání nabídky.
Uvítáme, když se i drobní podnikatelé zapojí do
našeho systému a zaregistrují se na našem profilu

zadavatele v katalogu dodavatelů. Pro plnohodnotné využití katalogu potenciálních dodavatelů
doporučujeme vyplnit nepovinnou položku popis,
která slouží k bližší identifikaci poskytovaných
služeb, dodávek, stavebních prací a usnadní přesnější výběr možného dodavatele.
Pokud potřebujete k elektronickému systému
E-ZAK více informací a třeba i osobní schůzku,
neváhejte kontaktovat vedení turnovské radnice,
místostarostku Janu Svobodovou na emailové adrese j.svobodova@mu.turnov.cz.
Marcela Pilská a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov

ãtvrtek 15. srpna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz
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