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Kino Sféra aktuálnû
Vážení čtenáři,
některé z vás zaskočilo, že kino Sféra začalo od září připravovat svůj program novým způsobem, totiž
v dvoutýdenním cyklu. Přestože jsme o tom informovali v minulém vydání Hlasů a ohlasů Turnovska
a i v tomto čísle se k tomu na několika místech vracíme, dovolte mi ještě jedno ucelené vysvětlení…
Již na konci minulého roku se kino Sféra, které
patří k těm nejúspěšnějším v celém regionu, konečně
dočkalo vlastního webu (www.kinoturnov.cz). Film
patří k těm úplně nejnavštěvovanějším „kulturním
komoditám“, a tudíž si jeho diváci zaslouží do značné míry speciální přístup. A protože si web své uživatele našel velmi rychle a jejich odezva byla veskrze
pozitivní, bylo jen otázkou času, kdy uvedeme do
praxe další trend v této oblasti, totiž stále populárnější způsob programování kina v dvoutýdenním
cyklu. Rozhodli jsme se pro něj nakonec už v průběhu letních prázdnin a spustili jej se začátkem nové
sezóny. Je pravda, že těch novinek bylo letos v září
trochu moc. Naprosto tedy chápu ty z vás, které nový
vizuál měsíčního plakátu kina a absence konkrétních

dat a časů v programu kina na stránkách tohoto časopisu zaskočily. Ale věřte, že to děláme z ryze praktických důvodů: když jsme připravovali program
„postaru“, museli jsme odhadovat divácký zájem někdy i padesát (!) dní dopředu. A vzpomeňte si na zemětřesení, které vloni způsobil snímek Bohemian
Rhapsody s distribuční premiérou 1. listopadu! Byli
jsme najednou v situaci, kdy jsme nemohli pružně
reagovat na obrovský divácký zájem, který jen málokdo z nás čekal. S novým formátem bychom se těmto
situacím už měli dokázat vyhnout.
Pro ty z vás, kdo nemáte přístup k internetu, tiskneme letáky s aktuálním programem, které si můžete vyzvednout u vchodu do kina a též na recepci KC
Střelnice. Plakát s tímto programem můžete nalézt
též na našich vývěskách ve městě. Na měsíčních plakátech i nadále naleznete konkrétní data uvedení filmů v rámci Kina nejen pro seniory, Filmového klubu
a případných dalších speciálních projekcí. Každopádně nejaktuálnější informace o programu s jistotou naleznete vždy na www.kinoturnov.cz.
David Pešek
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ohlédnutí

Záﬁí odstartovalo novou sezónu
Měsíc září se již tradičně nesl v duchu zahájení nové kulturní sezóny. To znamená především četná
představení zahajující své cykly. Za ty nejstěžejnější považujeme abonentní řady, které s pečlivostí
připravujeme dlouhé měsíce. Letos jsme pro vás
připravili pětici řad, které se v průběhu letních měsíců poctivě plnily.
„Těší nás zájem o abonentní řady, který je konstantní,“ komentuje zaplněná hlediště divadelní
dramaturgyně Daniela Weissová, která připravuje i večery v rámci Cestovatelského klubu. Divadelní abonentní řada si přitom stojí o několik abonentů lépe než minulý rok, abonenti tak v letošní
sezóně obsadí v hledišti turnovského divadla 122
míst. Divadelní sezónu jsme letos zahájili trochu
netradičně klauniádou – inscenací Letem sokolím
v podání Michala Chovance a Ondřej Klíče
z Divadla Bolka Polívky.
Stoupající zájem je i o tradiční Turnovské hudební večery, kterých se v Turnově událo již přes
600. Letošní abonentní řadu si zakoupila stovka
diváků, tedy nejvíce za poslední tři roky. Zmíněný
Cestovatelský klub si drží svůj standard téměř 30
abonentů, přesto se v loňském roce pravidelně
stávalo, že cestovatelské večery v kině Sféra, o kapacitě 100 diváků, byly často vyprodány. I letos
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jsou navíc v nabídce abonentní řady v rámci
Umění v kině, a to jak baletní abonmá, tak operní,
která nabídnou věhlasné tituly, jako je Aida či
Labutí jezero. Cyklus Umění v kině nabídl již v září navíc záznam divadelního skvostu – Krále
Leara s Ianem McKellenem.
Mimo abonentní řady je tu ale například i cyklus
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!, který
v sobotu 21. září otevřel svou 24. sezónu. „Vídáme
v divadle věrné diváky, které pamatujeme jako děti. A ti dnes chodí na pohádky se svými dětmi. Je
úžasné tento koloběh sledovat a o to více s pomyšlením, že průměrná návštěvnost za loňskou sezónu činila 186 diváků na představení,“ pochvaluje
si návštěvnost sobotních dopoledních pohádek
Lada Kefurtová, která roky připravuje pro děti celoroční soutěž. „V loňském roce se do soutěže zapojilo 70 nadšených dětí, výherci soutěže letos
chodí na dopolední pohádky zdarma.“
Dalším pravidelným bodem v programu jsou
koncerty Malé (domácí) scény, které se konají
v kavárně KUS. V září si zde zahráli například
rázní AFD za doprovodu F. A. King a The Hops
Party.
V polovině září se odehrál poslední koncert Festivalu na Jizeře, který protkal celé léto. Nabídl dvojici divadel (One Man Show Vysavač a Cavewoman)

a také dvojici koncertů – Jaroslava Uhlíře a právě
Michala Hrůzu s kapelou. Na poslední koncert do
letního kina dorazilo přes 400 fanoušků a zakončilo tak pohodový letní festival v nezapomenutelné atmosféře.
A stihli jsme toho mnohem více, v rámci zkvalitnění služeb přešlo kino Sféra na čtrnáctidenní
program. Změnila se tak podoba měsíčního plakátu, na kterém nově najdete přehled filmů, které
můžete v našem kině očekávat, přesný program
potom naleznete buď na našich webových stránkách
(www.kinoturnov.cz, www.kcturnov.cz), nebo na
programových letáčcích, které jsou k dostání v kině Sféra, na recepci KC a také v infocentru na náměstí Českého ráje.
HOT také již nenaleznete pravidelně ve svých
schránkách, ale jsou k dostání, a to stále ZDARMA, na téměř dvaceti odběrových místech po
Turnově a blízkém okolí. Jejich soupis naleznete
na www.kcturnov.cz/HOT, popřípadě si měsíčník
můžete nechat zasílat do svých schránek, a to
pouze za cenu poštovného.
V říjnu se dočkáme zahájení dalších pravidelných pořadů, těšte se na Pohovku, O literatuře
a také na Kavárenský kvíz či novinku v programu
kina Friday Movie Night. Podrobněji na následujících stranách.

kulturní pﬁehled
stﬁeda 2. ﬁíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
IMUZA uvádí: Barbora
Sulková a Martin Jozífek
Turnovský hudební večer
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč
19.30 – KINO SFÉRA
Roger Waters Us + Them
Dlouho očekávaný koncertní snímek
hudebního génia známého
z legendárních Pink Floyd.
250 Kč / 200 Kč děti do 15 let, studenti

ãtvrtek 3. ﬁíjna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
Po letní pauze se vrací zábavné
soutěžení do prostor kavárny KUS.
100 Kč / tým

sobota 5. ﬁíjna
14.00 – KC ST¤ELNICE
KULTURNOV 2019
Oslava turnovské kultury
Výjimečně pestrý výběr turnovské kulturní scény na jednom místě. zdarma

pondûlí 7. ﬁíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âtyﬁlístek a talisman moci
představení pro školy
50 Kč

úter˘ 8. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Petra Procházková,
Taneãní studio Light
Pohovka
První setkání nové sezóny s novinářkou a humanitární pracovnicí.
200 Kč / 140 Kč seniorské vstupné na OSV

pátek 11. ﬁíjna
20.00 – KAVÁRNA KUS
Snap Call & WE2
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné
22.00 – KINO SFÉRA
Hanebn˘ pancharti
Friday Movie Night
Užijte si výjimečné filmové zážitky
v rámci nového cyklu Friday Movie
Night!
150 Kč

sobota 12. ﬁíjna
20.00 – KAVÁRNA KUS
The Peanuts & 9 kg pﬁibrala
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

stﬁeda 16. ﬁíjna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Jan Nûmec
O literatuře
Držitel Ceny Evropské unie za literaturu
zdarma
představí svůj nový román.

ãtvrtek 17. ﬁíjna
19.30 – KINO SFÉRA
La Traviata – G. Verdi
Opera v kině
Záznam z Teatro Real v Madridu. 250 Kč

pátek 18. ﬁíjna
15.00 – KC ST¤ELNICE

Oslavy mezinárodního
dne seniorÛ
Zábavné hudební odpoledne pro seniory.
Vystoupení dětských sborů, soutěž
Babička Libereckého kraje, ocenění
seniorů za přítomnosti starosty města
a hejtmana Libereckého kraje
a v neposlední řadě vystoupení zpěváka
zdarma
Bohuše Matuše.
20.00 – KAVÁRNA KUS
Adamant
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

sobota 19. ﬁíjna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kouzelné kﬁesadlo
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
60 Kč

nedûle 20. ﬁíjna
17.00 – KINO SFÉRA
Gauguin na Tahiti
– Ztracen˘ ráj
Umění v kině
Příběh geniálního malíře i životního rebela
na plátně kina Sféra. 130 Kč / 115 Kč

stﬁeda 23. ﬁíjna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Maková panenka
a mot˘l Emanuel
představení pro školy

50 Kč

pátek 25. ﬁíjna
20.00 – KAVÁRNA KUS
Adina Atlas a Peprmintová
Slunce & Pap'n'dekl
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

pondûlí 28. ﬁíjna
17.00 – SKÁLOVA ULICE, 18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Oslava 28. ﬁíjna v Turnovû
Tradiční kladení věnců u pomníku
a navazující slavnostní večer.
Více na straně 22.
zdarma s nutností rezervace

úter˘ 29. ﬁíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Nebezpeãné vztahy
Abonentní divadelní představení
Slavný román dramatika
Christophera Hamptona v inscenaci
Západočeského divadla Cheb.
v předprodeji 360 Kč /
na místě 400 Kč

stﬁeda 30. ﬁíjna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Îalman & spol.
koncert
v předprodeji 220 Kč / na místě 260 Kč

pátek 1. listopadu

stﬁeda 9. ﬁíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Zdenûk Vacek:
Volání Mato Tipila
Cestovatelský klub
Poslechněte si vyprávění o cestě po Black
Hills, kaňonem Sand Creek ad. 90 Kč

18.00 – KINO SFÉRA
Libor DrahoÀovsk˘:
Bosna – Hercegovina
Cestovatelský klub
Prohlédněte si nádherné Sarajevo,
světoznámý Mostar a další malebná
města.
90 Kč

Folková legenda
Îalman vystoupí
v turnovském divadle.

20.00 – KC ST¤ELNICE
Tata Bojs
koncert
Jaro, Attention aux hommes či
Pěšáci po pěti letech opět v Turnově!
v předprodeji 330 Kč /
na místě 400 Kč
ﬁíjen 2019
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kino Sféra

FK
Slunovrat

Roger Waters
Us + Them

Teroristka

Joker

Oveãka Shaun
ve filmu:
Farmageddon

Za bílého dne se mohou
odehrávat ty nejtemnûj‰í vûci.

Záznam koncertu hudební legendy
a b˘valého ãlena Pink Floyd.

Iva JanÏurová bere spravedlnost
do sv˘ch rukou.

OceÀovan˘ snímek o slavném komiksovém padouchovi.

Oveãku Shaun ãeká velké
vesmírné dobrodruÏství!

drama/horor | USA/·véd. |
2019 | 147 min. | 15+ | titulky

koncert | VB | 2019 |
135 min. | 12+

komedie/drama | âR |
2019 | 95 min. | 12+

krimi/drama | USA | 2019 | 122 min. | 15+ | titulky

animovan˘/rodinn˘ | USA/VB
| 2019 | 87 min. | MP | dabing

út 1. 10. – 19.30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK

st 2. 10. – 19.30 | 250 Kã /
200 Kã dûti, studenti, senioﬁi

ãt 3. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

v programu od 3. 10.

v programu od 3. 10.

FK

FK

Stehy

Yesterday

BlíÏenec

PraÏské
orgie

Hanebn˘ pancharti
– Friday Movie Night

Parazit

Motiv uloupen˘ch novorozeÀat
na podle skuteãn˘ch událostí.

V‰ichni zapomnûli, Ïe existovali
Beatles. V‰ichni kromû Jacka.

Will Smith vs. omlazen˘ Will Smith
v unikátním akãním filmu.

Filmová adaptace slavné kniÏní
pﬁedlohy Philipa Rotha.

Kultovní snímek Quentina Tarantina
zahájí nov˘ filmov˘ cyklus!

âerná komedie, která ovládla
leto‰ní festival v Cannes.

drama/komedie | âR |
2019 | 112 min. | 12+

drama/komedie | JiÏ. Kor. |
drama/váleãn˘ | Nûm./USA |
2009 | 153 min. | 15+ | titulky 2019 | 132 min. | 15+ | titulky

drama | Srb. | 2019 |
97 min. | MP | titulky
út 8. 10. – 19.30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK
6|
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akãní/drama/sci-fi | USA |
komedie/hudební | VB |
2019 | 112 min. | MP | titulky 2019 | 117 min. | 12+ | titulky
ãt 10. 10., 17. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

v programu od 10. 10.

v programu od 10. 10.

pá 11. 10. – 22.00 | 150 Kã

út 15. 10. – 19.30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK

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

kino Sféra

La Traviata –
Gauguin na Tahiti
Zloba: Královna v‰eho zlého
Giuseppe Verdi
– ztracen˘ ráj

Poslední aristokratka

Záznam nejslavnûj‰í Verdiho opery
z vûhlasného operního domu
v Madridu.

Angelina Jolie v pokraãování oblíbeného Disneyho pﬁíbûhu.

Pﬁíbûh geniálního malíﬁe a Ïivotního
rebela Paula Gauguina.

Komedie Jiﬁího Vejdûlka podle kniÏního bestselleru EvÏena Boãka.

opera | ·p. | 2015 |
125 min. | 12+ | titulky

fantasy/dobrodruÏn˘ | USA | 2019 | 118 min. | MP | dabing

dokumentární | It. | 2019 |
87 min. | MP | titulky

komedie | âR | 2019 | 110 min. | MP

ãt 17. 10. – 19.30 | 250 Kã

v programu od 17. 10.

ne 20. 10. – 17.00 | 130 Kã / 115 Kã

po 21. 10. – 19.30 | 150 Kã / 135 Kã – Dámská jízda (pﬁedpremiéra)
dále v programu od 24. 10.

FK
Trabantem
tam a zase zpátky

Nikdy
neodvracej zrak

Zombieland:
Rána jistoty

SnûÏn˘ kluk

Nejnovûj‰í v˘prava „Ïlutého cirkusu“ Dana Pﬁibánû.

Drama o osvobozující síle umûní
a lidské tvoﬁivosti.

Slavná zombie komedie pﬁichází
s druh˘m dílem!

Nové animované dobrodruÏství od tvÛrcÛ filmu Jak vycviãit draka.

dokumentární/road movie | âR | 2019 | 105 min. | 12+

drama | Nûm. | 2019 |
188 min. | 15+ | titulky

ãt 24. 10. – 10.00 | 60 Kã – Kino nejen pro seniory
ãt 31. 10. – 10.00 | 60 Kã – Kino nejen pro seniory

út 22. 10. - 19:30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK

akãní/komedie/horor | USA |
animovan˘/rodinn˘ | USA | 2019 | 97 min. | MP | dabing
2019 | 97 min. | 15+ | titulky

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

v programu od 24. 10.

v programu od 24. 10.

ﬁíjen 2019
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kino Sféra

FK
Jaroslav
Kuãera Zblízka

Terminátor: Temn˘ osud

Addamsova rodina

Stáhni
a zemﬁe‰

Náhled na tvorbu slavného
ãeskoslovenského kameramana.

Nové pokraãování kultovní série, které navazuje na Den zúãtování.

Ikonická rodinka pﬁichází na plátna kin v animované podobû.

Aplikace pﬁedpovídající ãas smrti
zahajuje dûsiv˘ odpoãet.

dokumentární | âR |
2019 | 62 min. | MP

akãní/sci-fi | USA | 2019 | titulky

animovan˘/rodinn˘ | USA | 2019 | 84 min. | MP | dabing

horor/thiller | USA |
2019 | titulky

út 29. 10. – 19.30 | 110 Kã / 90 Kã
studenti a ãlenové FK

v programu od 31. 10.

v programu od 31. 10.

v programu od 31. 10.

Nepﬁehlédnûte v programu
Nov˘ cyklus Friday Movie Night
nabídne kultovní filmy
Friday Movie Night je nový (ne)pravidelný dramaturgický cyklus kina Sféra, který vám umožní,
abyste si znovu vychutnali skutečně legendární
snímky na velkém plátně. Jako první se v pátek
11. října představí kultovní snímek Quentina Tarantina Hanebný pancharti. Projekce Tarantinova
osobitého pohledu na okupovanou Francii během
2. světové války začíná ve 22 hodin a všichni diváci obdrží zdarma popcorn, Coca-Colu a sběratelský plakát k akci.
Dámská jízda s novou komedií
Jiﬁího Vejdûlka
Ve čtvrtek 24. října vstupuje do kin Poslední aristokratka, očekávaná komedie scenáristy a režiséra
Jiřího Vejdělka. Tuto filmovou adaptaci knižní
předlohy Evžena Bočka však v kině Sféra budete
8|
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moci vidět už o tři dny dříve, tedy v pondělí 21. října, a to v rámci oblíbené Dámské jízdy. Jako vždy
se můžete těšit na welcome drink a příjemný kolektivní zážitek.
Kde najít aktuální program kina?
Program kina Sféra již druhý měsíc vychází vždy
po dvou týdnech. V HOT a dalších měsíčních materiálech proto mají chystané filmy (až na výjimky) uvedený pouze termín celostátní premiéry.
První uvedení v kině Sféra se oproti celostátní premiéře může mírně lišit, obecně ale platí, že od
zmíněného data bude kino film promítat.
Nejsnáze je možné program kina nalézt na webových stránkách www.kinoturnov.cz, kde je vždy
k nalezení program na dalších 9–23 dnů. S dostatečným předstihem si tedy můžete rezervovat
vstupenky na vámi vybrané filmové představení
a zajistit si tak jisté místo v sále.

O programu informuje také tištěný letáček, který si můžete vyzvednout na recepci KCT, na pokladně kina nebo v infocentru na náměstí.
Program je stejně tak umístěn v informačních vitrínách KCT po celém městě.

Hanebn˘ pancharti

Mûstské divadlo

O dobré novinaﬁinû s Petrou Procházkovou
Dramaturgyně Dagmar Landrová zahajuje dvacátou sezónu pořadu Pohovka netradičně.
Na začátku večera se totiž můžete těšit na krátké
divadelní představení Hlásná trouba aneb S pravdou ven v podání dětského souboru Tanečního
studia Light pod vedením Lenky Tretiagové. Tématem inscenace je nejen novinařina, ale i otázka,
jak se v dnešní době orientovat v záplavě informací.
Po krátké přestávce přivítáme novinářku a humanitární pracovnici Petru Procházkovou, která

se stala známou především svým zpravodajstvím
z míst válečných konfliktů. Večerem provází Josef
Klíma, o hudební doprovod se postará Na vlastní
uši band (J. Klíma, P. Půta, A. Seidl).

úter˘ 8. ﬁíjna od 19 hodin
Petra Procházková
& Taneãní studio Light
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / seniorská sleva na OSV 140 Kã

Kouzelné kﬁesadlo pro nejmen‰í diváky
V říjnu se rodiče, prarodiče a především děti mohou
těšit na hudební pohádku na motivy klasického
příběhu Hanse Christiana Andersena Kouzelné
křesadlo.
V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel se
setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který
získá kouzelné křesadlo a s pomocí mocného
strážce, svého dobrého srdce a veselé mysli ochrání sebe i celé království před úmysly zlé babice.

Navíc získá srdce krásné princezny Johanky. Pohádku doplněnou písněmi pro dětského diváka od Jana
V. Kováříka přijede zahrát Divadlo Pohádka Praha.

sobota 19. ﬁíjna od 10 hodin
Kouzelné kﬁesadlo
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Nebezpeãné vztahy Západoãeského divadla
Děj se odehrává v Paříži a na venkovských sídlech
šlechty několik let před Velkou francouzskou revolucí.
Bývalí milenci markýza de Merteuil a vikomt de
Valmont mají společnou zálibu – zahrávání si s city druhých lidí. Kdo se nakonec ukáže být tím nejzdatnějším manipulátorem?
Slavný román v dopisech z roku 1782 zpracoval
pro divadlo britský dramatik Christopher Hampton právě pod názvem Nebezpečné vztahy. Svou
světovou proslulost text získal díky filmové podobě

z roku 1988 (režie Stephen Frears, v hlavních rolích Glenn Close, John Malkovich). V turnovském
divadle se vám představí Pavla Janiššová, Jarmila
Šimčíková, Karolína Jägerová, Vuk Čelebić, Eva
Navrátilová a další.

úter˘ 29. ﬁíjna od 19.30 hodin
Nebezpeãné vztahy
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 360 Kã / na místû 400 Kã
ﬁíjen 2019
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hudební pozvánky

Turnovsk˘ hudební veãer netradiãnû
Abonenti hudební řady se v říjnu mohou těšit na
novinku v programu, která nese název IMUZA
uvádí a každý rok nám představí turnovské mladé
a nadějné hudebníky. Přijďte i vy podpořit jejich
začínající uměleckou kariéru.

v náročných sólových skladbách, tak i v komorních
dílech společně s Janou Kubánkovou i Martinem
Hyblerem. V programu zazní díla J. S. Bacha,
L. van Beethovena, S. Rachmaninova, B. Smetany ad.

Za uměleckou iniciativou IMUZA se skrývají dvě
hudební osobnosti, které není třeba turnovským
více představovat – Jana Kubánková a Martin
Hybler.
Ti se vám letos rozhodli představit a podpořit
tak houslistku Barboru Sulkovou a klavíristu
Martina Jozífka. Oba mladí umělci se uvedou jak

stﬁeda 2. ﬁíjna od 19.30 hodin
IMUZA uvádí:
Barbora Sulková a Martin Jozífek
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Malá (domácí) scéna pﬁedstaví hned sedm kapel
Kavárna KUS se stane dějištěm čtyř koncertů.
Prvním z nich bude rock’n’rollová nálož od stále
populárnějších turnovských Snap Call.
Druhým dvojkoncertem bude večer s mladými
semilskými nadějemi The Peanuts a 9 kg přibrala.
Ti o své tvorbě říkají: „Naše hudba je jako švédský
stůl v dvouhvězdičkovém hotelu. Jsme vychucenej
dish a ustřelíme ti trenky. Jsme neviditelnej špagátek, kterej tě ve tři ráno táhne k lednici. Jsme kapela bez stylu se stylem. Jsme 9 kg přibrala a sežerem tě.“
V druhé polovině měsíce do kavárny KUS zamíří kapela Adamant hrající „asifolk“. Adamant hraje autorské písně Tondy Parise, a to pro radost
a pohodu nejen sami sobě, ale i těm, kteří si je přijdou poslechnout. Posledním koncertem bude večer s turnovskou rockovou kapelou Adina Atlas
a Peprmintová Slunce a Pap’n’dekl z Nového
Města nad Metují.
„Jsme čtyřčlenná východočeská kapela hrající
výhradně vlastní bluesrockovou tvorbu s českými
texty. V současné době máme v repertoáru 22
skladeb, na dalších deseti se postupně pracuje.
Autorem hudby a většiny textů je kytarista Lukáš
Janko.“
10 |
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pátek 11. ﬁíjna od 20 hodin
Snap Call & WE2
Malá (domácí) scéna – kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

The Peanuts

sobota 12. ﬁíjna od 20 hodin
The Peanuts
& 9 kg pﬁibrala
Malá (domácí) scéna – kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné
pátek 18. ﬁíjna od 20 hodin
Adamant
Malá (domácí) scéna – kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Adamant

pátek 25. ﬁíjna od 20 hodin
Adina Atlas
a Peprmintová Slunce
& Pap'n'dekl
Malá (domácí) scéna – kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

hudební pozvánky / KCT informuje

KULTURNOV 2019
Oslava turnovské kultury se opět po roce vrací na
Střelnici a opět nabídne pestrou směsici nejvybranějších kulturních zážitků. Další ročník multižánrového festivalu Kulturnov nabídne totiž opět pro
každého něco.
Hudební průřez od dechovky přes folk a bluegrass
až po řízný rock, divadla pro děti, autorská čtení,
talkshow i tanec. A to vše opět výhradně od umělců z Turnova a okolí. Neuvěřitelné? Nikoliv, takový prostě Turnov je!
Připomeňte si letošní program a nezapomeňte
v sobotu 5. října přijít na Střelnici!

Turnovanka

Program festivalu
14.00 koncert pěveckého sboru Karmínek
s doprovodnou kapelou pod vedením
Jindřicha Bady (velký sál)
start Běhturnov tradiční jedenáctikilometrový závod po Turnově a jeho okolí
(před KC Střelnice)
14.30 Jitka Hlaváčková – recitál (vestibul)
Král měl tři syny – pohádka souboru
Drama-Lama, Gymnázium Turnov
(zrcadlový sál)
15.15 Big Band ZUŠ Turnov & Společnost
bloumající veřejnosti – koncert
s bonusem (velký sál)
výtvarná dílna s Ladou Capouškovou
(zrcadlový sál)
16.00 Vsteklí sígři & klaunky A. Tomášová
a D. Weissová – koncert s bonusem
(vestibul)
výroba vlastních loutek pod vedením
loutkářů z DS Čmukaři (zrcadlový sál)
16.45 Turnovanka & překvapiví hosté (velký
sál)
Pohovka – Petr Vydra a Jiří Štrébl (kino
Sféra)
Modrý Karkul – loutková pohádka DS
Čmukaři (zrcadlový sál)

Ovãie Kiahne

17.30 TaPŠ ILMA – profilové vystoupení (velký sál)
Klub autorů Turnov (za plátnem kina)
18.15 Andělská počta – vzpomínka na Zuzanu
Navarovou (účinkují Jiří Štrébl a Kateřina
Hofhansová)
18.45 Falafel – koncert písní Zuzany Navarové
(velký sál)
19.30 Duo Nika – koncert (vestibul)
20.00 Funny Grass – koncert (velký sál)
21.15 losování dvojic
21.30 Ovčie Kiahne – koncert (velký sál)
23.00 afterparty (kavárna KUS)

sobota 5. ﬁíjna od 14 hodin
Kulturnov
oslava turnovské kultury
KC Stﬁelnice
vstupné zdarma

Tata Bojs opût v Turnovû!
Jaro, Attention aux hommes či Pěšáci podruhé
v historii v Turnově!
Pražská alternativní hudební skupina Tata Bojs
vznikla v roce 1988. Na české hudební scéně tak
účinkuje již přes 30 let! Zakládajícími členy jsou
Mardoša a Milan Cais, ve stálé sestavě hrají
i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil.
Jejich Nanoalbum získalo v roce 2004 čtyři Zlaté
anděly. Alb má přitom kapela na kontě téměř 20.
„Nejlepší kapela v nejlepším městě...,“ zní komentáře na našem Facebooku. Tata Bojs se do

Turnova vrací po dlouhých pěti letech. Nenechte
si ujít jednu z nejoriginálnějších pódiových show
v republice plnou chytlavých melodií a rockových
riffů.

pátek 1. listopadu od 20 hodin
Tata Bojs
koncert
KC Stﬁelnice – velk˘ sál
v pﬁedprodeji 330 Kã / na místû 400 Kã
ﬁíjen 2019
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S Cestovatelsk˘m klubem do Wyomingu a Bosny
V říjnu si nenechte ujít dobrodružnou cestu
Zdeňka Vacka, který nám představí posvátnou
horu Mato Tipila, o dva týdny později se s Liborem
Drahoňovským vydáme do Bosny a Hercegoviny,
kde navštívíme i hlavní město Sarajevo.
„Celý život mě přitahovalo vidět posvátnou horu
Mato Tipila ve Wyomingu. Koncem srpna roku
2018 jsem se vydal za svým snem.“ Poslechněte si
vyprávění Zdeňka Vacka o cestě po Black Hills,
kaňonem Sand Creek, o jízdě po bývalém mořském

dnu v Badlands až do indiánské rezervace Pine
Ridge a Wounded Knee a dále ještě po kalifornském pobřeží až k Russian River.

stﬁeda 9. ﬁíjna od 18 hodin
Zdenûk Vacek:
Volání Mato Tipila
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã
„Spatříme pohoří v okolí Sarajeva i národní park
Sjutesku s majestátní horou Maglič. Prohlédneme
si nádherné Sarajevo, světoznámý Mostar a další
malebná města. Navštívíme Aivatovici, nejvýznamnější svátek muslimských Bosňáků. Neopomineme ani jak významné, tak i časem zapomenuté Čechy, kteří v Bosně i Hercegovině působili
a přispěli k jejímu rozvoji, případně se zasloužili
o její zdokumentování. Za všechny jmenujme malíře Ludvíka Kubu, fotografa Františka Topiče
a věhlasného architekta Karla Paříka,“ zve na

svou cestovatelskou přednášku Libor Drahoňovský.

stﬁeda 23. ﬁíjna od 18 hodin
Libor DrahoÀovsk˘:
Bosna – Hercegovina
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Jan Nûmec pﬁedstaví MoÏnosti milostného románu
Prvním hostem moderátora Petra Viziny v již páté
sezóně literárních setkávání v pořadu O literatuře
bude spisovatel, novinář a scenárista Jan Němec.
Jako novinář spolupracoval s časopisem Respekt,
Českou televizí, Českým rozhlasem nebo Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. V současnosti je editorem literárního měsíčníku Host
a externě přispívá do Deníku N.
Debutoval sbírkou básní První život (2007), následně vydal knihu povídek Hra pro čtyři ruce
(2009), za niž byl v roce 2010 nominován na Cenu
Jiřího Ortena. Podtitul „Málem milostné povídky“ ukazuje na téma většiny z nich – problematické milostné vztahy, tím či oním způsobem nenaplněné. Za svůj první román Dějiny světla (2013),
12 |
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beletrizovaný životopis českého fotografa Františka Drtikola, který se celosvětově proslavil zejména svými akty, obdržel Němec cenu Česká

kniha 2014 a Cenu Evropské unie za literaturu
2014. Autor zde v nezvyklé du-formě vypráví fotografův život od dětství až po stáří. Název románu
odkazuje k tomu, že světlo bylo ústředním symbolem Drtikolova života, provázelo ho nejdříve jako
fotografa a posléze jako duchovního učitele.
Dějiny světla byly přeloženy do dvanácti jazyků
včetně angličtiny, španělštiny a němčiny a společnost Negativ připravuje jeho filmovou adaptaci.

stﬁeda 16. ﬁíjna od 19 hodin
Jan Nûmec
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

KCT informuje

Na Stﬁelnici budou k vidûní vítûzné fotografie
39. roãníku Národní soutûÏe amatérské fotografie
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou výstavu
Oceněné fotografie 39. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie.

prodělala samozřejmě nejrůznější změny. První
ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO
a konaly se jednou za dva roky. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž a skutečnost,
že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál,
J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších).
V jejích začátcích se soutěží účastnili i pozdější
profesionálové, jako D. Kyndrová, L. Kamarád,
P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen
ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou,
ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.
Výstava bude zahájena ve foyer KC Střelnice
ve středu 2. října a potrvá do 28. října.

Vystaveny jsou fotografie 22 autorů a vítězného
fotoklubu, které vybrala porota pod vedením
PhDr. Věry Matějů. Jedná se o výběr z 832 fotografií 209 autorů a 5 kolektivů, což samo o sobě
zaručuje velmi zajímavou informaci o stavu současné amatérské fotografie u nás.
A co vlastně je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby
se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 49
let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970

Podzimní taneãní kurzy pro zaãáteãníky
i pokroãilé zaãínají!
Od poloviny října se na velký sál Střelnice vrátí oblíbené taneční kurzy vedené tanečním mistrem
Petrem Mertlíkem.
„Pro velký zájem z minulých let jsme letos otevřeli kurz jak pro začátečníky, tak pro pokročilé,“ komentuje kurzy koordinátorka Lada Kefurtová
a dodává: „Do obou kurzů je stále možnost se přihlásit, popřípadě lze docházet na jednotlivé lekce.
Čímž se snažíme vyjít vstříc především těm, kteří
už tuší, že by nezvládli odchodit kurz kompletně.“
Jedna výuková lekce trvá přibližně 2,5 hodiny
a je doprovázena reprodukovanou hudbou.
Závěrečná, společná prodloužená lekce bude mít
trvání 4 hodiny. Hudební doprovod obstará kapela Allegro.
Kurzovné za pár činí 1650 Kč (6 lekcí + závěrečná prodloužená)
Poplatek za jednotlivou lekci je 300 Kč / pár +
vstupné na závěrečnou prodlouženou 200 Kč / pár.

Přihlášku a doplňující souhlas se zpracováním
svých osobních údajů naleznete na našem webu
www.kcturnov.cz, popřípadě se můžete přihlásit
i osobně na recepci KC.

Rozpis lekcí
Začátečníci
středa 23. října
čtvrtek 31. října
čtvrtek 7. listopadu
čtvrtek 14. listopadu
čtvrtek 21. listopadu
středa 27. listopadu

– 18.30 hod.
– 18.30 hod.
– 18.30 hod.
– 18.30 hod.
– 18.30 hod.
– 18.30 hod.

Pokročilí:
sobota 19. října
sobota 26. října
neděle 3. listopadu
neděle 10. listopadu
neděle 24. listopadu
neděle 1. prosince

– 19.00 hod.
– 19.00 hod.
– 18.00 hod.
– 18.00 hod.
– 18.00 hod.
– 18.00 hod.

Závěrečná, společná prodloužená lekce se uskuteční 7. prosince od 20 hodin.
ﬁíjen 2019
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Pﬁedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu!
Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:
stﬁeda 2. ﬁíjna 2019 – IMUZA uvádí:
Barbora Sulková a Martin Jozífek
(Turnovský hudební večer) 140 Kč
stﬁeda 2. ﬁíjna 2019 – Roger Waters Us + Them
(záznam koncertu) 250 Kč / 200 Kč
úter˘ 8. ﬁíjna 2019 – Petra Procházková, Taneční
studio Light (Pohovka) 200 Kč / 140 Kč
stﬁeda 9. ﬁíjna 2019 – Zdeněk Vacek: Volání Mato
Tipila (Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 17. ﬁíjna 2019 – La Traviata – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč
sobota 19. ﬁíjna 2019 – Kouzelné křesadlo (Mámo,
táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč
stﬁeda 23. ﬁíjna 2019 – Libor Drahoňovský: Bosna –
Hercegovina (Cestovatelský klub) 90 Kč
úter˘ 29. ﬁíjna 2019 – Nebezpečné vztahy
(Abonentní divadelní představení) 360 Kč
stﬁeda 30. ﬁíjna 2019 – Žalman & spol.
(koncert) 220 Kč
pátek 1. listopadu 2019 – Tata Bojs (koncert) 330 Kč
nedûle 3. listopadu 2019 – Mýcení
(Abonentní divadelní představení) 420 Kč
úter˘ 5. listopadu 2019 – Kateřina a Miloš Motani:
Expedice Borneo (Cestovatelský klub) 90 Kč
úter˘ 5. listopadu 2019 – Concerto / Enigma Variace
/ Raymonda Act III (Balet v kině) 250 Kč

M˘cení
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stﬁeda 13. listopadu 2019 – Tančírna
(travesti show) 290 Kč
stﬁeda 20. listopadu 2019 – Jiří Kalát: Laos plný min
(Cestovatelský klub) 90 Kč
stﬁeda 27. listopadu 2019 – Lucie Sedláková Hůlová
& Ensemble Lucis – Čtvero ročních dob
(Turnovský hudební večer) 180 Kč
pondûlí 2. prosince 2019 – Starý holky
(Abonentní divadelní představení) 320 Kč
stﬁeda 4. prosince 2019 – Marek Šimíček: Monte
Rosa (Cestovatelský klub) 90 Kč
úter˘ 10. prosince 2019 – Coppélia (Balet v kině) 250 Kč
úter˘ 10. prosince 2019 – Koruna Himálaje
(cestovatelská přednáška) 250 Kč / 150 Kč
senioři a děti do 12 let
nedûle 22. prosince 2019 – Louskáček
(záznam baletu) 250 Kč / 200 Kč

ãtvrtek 28. kvûtna 2020 – Dante Projekt – světová
premiéra! (Balet v kině) 250 Kč
sobota 13. ãervna 2020 – Aida – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč
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)

tel.: 481 322 083, 733 668 128
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

Louskáãek

sobota 4. ledna 2020 – Norma – V. Bellini
(Opera v kině) 250 Kč
ãtvrtek 16. ledna 2020 – Šípková Růženka
(Balet v kině) 250 Kč
úter˘ 4. února 2020 – Partička
(improvizační show) 480 Kč
úter˘ 25. února 2020 – Marston a Scarlett – světové
premiéry! (Balet v kině) 250 Kč
sobota 7. bﬁezna 2020 – Ariadna na Naxu – R. Strauss
(Opera v kině) 250 Kč
stﬁeda 1. dubna 2020 – Labutí jezero
(Balet v kině) 250 Kč

Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!
Každou neděli obdržíte newsletter s pozvánkami na nadcházející týden a dalšími důležitými informacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete na
www.kcturnov.cz nebo osobně na recepci KC
Střelnice.
Sledujte nás také na Instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.

Partiãka

ohlasy

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

úter˘ 15.–sobota 19. ﬁíjna vÏdy od 16 do18:30 hodin
LEGO projekt
Největší akce Klubu křesťanského dorostu a Lego
kroužku v Ponorce! Pojďme společně z lega postavit velké městečko! Budeme mít k dispozici několik stovek stavebnic a přes 200 kg volných kostek.
Kapacita omezena.

úter˘ 1. ﬁíjna od 9 hodin, Stadion L. DaÀka Turnov
Stﬁedo‰kolsk˘ atletick˘ pohár – kraj
Atletické závody pro střední školy.
ãtvrtek 10. ﬁíjna od 18 do 22 hodin,
v˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
Kouzlo grafické barvy
Výtvarná dílna pro dospělé. Malujeme různými
pomůckami (špachtle, válečky, houbičky, hadříky

apod.). Rezervace na adrese ladicka@email.cz.
Kapacita 10 osob.

sobota 2. listopadu od 17 hodin, letní kino
Lampionov˘ prÛvod
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.

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

ﬁíjen–prosinec
Teãkovan˘ svût Emila ·ourka
výstava kresleného humoru
Tečkovaný svět Emila Šourka se nazývá výstava
známého kreslíře, karikaturisty a ilustrátora
s plavskými kořeny, spoluzakladatele České unie
karikaturistů. Narodil se v roce 1945 v Praze. S kresleným humorem začal v roce 1978, publikoval cca
1200 kreseb v časopisech a novinách Stadión,
Svobodné slovo, Lidová demokracie, KUK a Škrt.

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků, na jeden z největších českých granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g.
Obdivovat zde můžete i prestižní cenu pro zpěváky Český slavík.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Kvalifikaãní kurz pro pracovníky
v sociálních sluÏbách
– od 15. 10. 2019 do 17. 12. 2019
– akreditovaný kvalifikační kurz
– celkový rozsah 150 hodin
Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl devátý
Rok 2016 byl pro naši společnost z větší části
„bezprojektový“, takže jsme se věnovali dotačním
programům MŠMT a Libereckého kraje pro nadané žáky a rozvoji T-Centra. Na programu

Otvíráme dveře do světa vědy jsme spolupracovali se střediskem AV ČR TOPTEC a iQLANDIÍ
v Liberci. V druhé polovině roku jsme začali pra-

covat na dvou velkých projektech pro základní
a mateřské školy. V projektu Individuálně, ale
společně a jinak jsme se věnovali poradenství
v oblasti společného vzdělávání a zřizování školních poradenských pracovišť, ve kterých dva roky
působili psycholog, speciální pedagog, sociální
pracovník a koordinátor – výchovný poradce. Průkopnický projekt trval tři roky a zúčastnilo se ho
18 základních škol. Skončil 30. června 2019
a podpořil základní školy mzdovými náklady ve
výši 11 700 000 Kč. Někteří psychologové a speciální pedagogové na školách již zůstali. Děkujeme
všem za spolupráci.
Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.
ﬁíjen 2019
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Mûstská knihovna Antonína Marka
www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov
T¯DEN KNIHOVEN 2019
23. roãník / 30. záﬁí–6. ﬁíjna
Regionální historie
Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celostátní propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již ve 23. ročníku. V centru
našeho zájmu jsou především naši uživatelé, opět
letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný
program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih
a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Tématem bude regionální historie.
Kalendář akcí
úter˘ 1. ﬁíjna od 9 hodin
Chci, aby v knihovnû…
Zahájení celostátní propagační akce Týden knihoven ve formě vzkazů od všech věkových kategorií a různých skupin obyvatel města. Rádi bychom
znali váš názor, připomínky, podněty, nápady vás
čtenářů a návštěvníků knihovny.
úter˘ 1. ﬁíjna od 14 hodin (a kaÏdé dal‰í úter˘ v mûsíci),
dûtské oddûlení knihovny
âtenáﬁsk˘ klub Turnovsk˘
Granátek
První setkání klubu v tomto školním roce bude zaměřeno na témata projektu Rok Ivony Březinové,
Eduarda Petišky a 70. výročí založení nakladatelství Albatros.

úter˘ 1. ﬁíjna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – MÛj Ïivot s kytarou
Autorský večer mladého kytaristy a učitele hry na
tento nástroj Petra Kostky.
pátek 4. ﬁíjna od 18 hodin, poboãka knihovny
na vlakovém nádraÏí Turnov II
Listování – âesk˘ ráj
Scénické čtení Českého ráje, knihy od Jaroslava
Rudiše. Netradiční akce v naší knihovně.
nedûle 6. ﬁíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
D˘Àová, lísteãková
a halloweenská dílna
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma
zdobení dýní, výroba pavouků, strašidel a výzdoba
do oken na Halloween.
nedûle 6. ﬁíjna od 13 hodin, prostory celé knihovny
v hlavní budovû knihovny
Netradiãní knihovna 2019 aneb
Jídlofest
V rámci Týdne knihoven je pro všechny zájemce
připraven odpolední program pro celou rodinu.
Divadlo pro rodiče s dětmi, burza knih, soutěže
a kvízy, bohaté občerstvení se zásadami zdravé výživy, hudební vystoupení a další.
úter˘ 15. ﬁíjna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Spisovatelka
Hana Marie Körnerová
Autorský večer s oblíbenou českou spisovatelkou,
která vydala více jak 29 titulů. Hudební doprovod
Petr Kostka.
stﬁeda 16. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
pondûlí 21. ﬁíjna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
Setkání s pﬁíbûhem a písniãkou
Pořad s prvky biblioterapie doplněný hrou na kytaru. Vystoupí Jarmila Enochová, divadlo Rolnička a Eva Kordová.
ãtvrtek 24. ﬁíjna od 14 hodin, Klub aktivní senior, penzion ÎiÏkova
Îivot se stromy
Pořad se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou
o jejím celoživotním díle, její pohled na různé
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otázky života. Hudební doprovod na flétnu
Monika Szantó a její žáci.
ãtvrtek 24. ﬁíjna od 18 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Spisovatelé na nádraÏí
– Zdenûk ·indlauer
V cyklu Spisovatelé na nádraží představíme
Zdeňka Šindlauera.
ãtvrtek 24. ﬁíjna od 18 hodin, sálek ICM knihovny
Padesáté v˘roãí první ãeské
himálajské expedice
V říjnu tohoto roku tomu je 50 let od chvíle, kdy
první česká himálajská expedice dosáhla vrcholu
Annapurny IV. O této dobrodružné výpravě pohovoří syn vedoucího této expedice Vladimír
„Chroust“ Procházka mladší.
stﬁeda 30. ﬁíjna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Veﬁejná prezentace návrhÛ
na stavbu nové knihovny
Prezentace čtyř návrhů na stavbu nové budovy pro
knihovnu u letního kina.
stﬁeda 30. ﬁíjna od 18 hodin, sálek ICM knihovny
Temné stránky historie – Smrt
a pohﬁební ritus ve stﬁedovûku
Druhá přednáška z cyklu Temné stránky historie
se zaměří na téma smrti. Jak ji lidé v minulosti vnímali, zobrazovali a chápali?
ãtvrtek 31. ﬁíjna od 18 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Ivanka Devátá v Turnovû
Populární herečka a spisovatelka představí svoji
novou knihu.
ãtvrtek 31. ﬁíjna od 18 hodin, sálek ICM knihovny
Cestovatelsk˘ ãtvrtek Beer With Travel
– cestovatelsk˘ stand-up
Kazachstán & Uzbekistán
Vážně nevážné povídání o tom, jak dva kluci v kšiltovkách vyrazili na pivo do Kazachstánu a Uzbekistánu.

ohlasy

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

ãtvrtek 24. ﬁíjna
Den informaãních center 2019
V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center
České republiky (A.T.I.C. ČR) 24. říjen 2019 poprvé za Den turistických informačních center Čes-

ké republiky. Asociace si tak mj. připomene 25 let
své existence. Pro návštěvníky jsou připraveny
drobné dárky, balonky a netradiční prohlídka
Turnova zdarma (v 10 a ve 14 hodin).

Galerie U Zlatého beránka
(v 1. patﬁe infocentra)
10. záﬁí – 31. prosince
Patrik Horacio – Litumpty
Výstava obrazů začínajícího výtvarníka, studenta
Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově.
Výstavu můžete zhlédnout zdarma v otevírací době infocentra.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–042

Turistická sezóna synagogy skončila 30. září a turistům se otevře opět v květnu 2020.

Centrum pro rodinu
Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel.: 775 964 312
úter˘ 1. ﬁíjna–ãtvrtek 3. ﬁíjna
Ukázkové lekce odpoledních
kurzÛ pro ‰irokou veﬁejnost
Zahájení činnosti odpoledních kroužků pro děti
předškolního a mladšího školního věku – Jóga pro
děti / Šikovné ručičky / Břišní tance / Tanečky
a také kurzu Břišní tanec pro dospělé.
pátek 4. ﬁíjna od 15 hodin
pátek 18. ﬁíjna od 15 hodin
Dynamická meditace
Meditace v pohybu, která umožňuje dostat se do
lepšího kontaktu se sebou, svými energiemi, léčit
se. Lektor: Iveta Čihulková. Cena 70 Kč.
pondûlí 7. ﬁíjna od 16.30 hodin
Máme doma ‰koláka
Jak ustát nápor prvních školních týdnů? Co nám

pomůže v organizaci dne? Co nejčastěji řeší školní
psycholog a s čím může pomoci? Jak účinně komunikovat se školou? Beseda s dětskou (a zároveň školní) psycholožkou Mgr. Anetou Svobodovou.
stﬁeda 9. ﬁíjna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu.
ãtvrtek 10. ﬁíjna od 10.30 hodin
První pﬁíkrmy
Kdy a jak začít s prvním ochutnáváním jídla? Do
jakého věku stačí jen kojení a jak je to s pitným režimem? Přijďte si popovídat s laktační poradkyní
a dulou Veronikou Udeaja. Cena 50 Kč.
ãtvrtek 10. ﬁíjna od 16 do 21 hodin, kulturní kavárna KUS
I dûti se dají pûstovat
Kavárenská beseda s odborníky i pěstouny. Přijďte všichni, kdo chcete porozumět pěstounské péči
nebo se o ní něco více dozvědět. Hudební doprovod Duo Bigband.

pátek 11. ﬁíjna od 20 hodin, Synagoga Turnov
Beseda s eurokomisaﬁkou Vûrou Jourovou
Přijměte pozvání na besedu s paní Věrou Jourovou, eurokomisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. Paní eurokomisařka byla pozvána pro její aktivity spojené s agendou boje
proti rasismu, diskriminaci a xenofobii, konkrétně pro její úsilí o řešení problému antisemitismu.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba v ﬁíjnu: soboty, nedûle, svátky 10.00–16.30
(poslední prohlídka v 16.30), v pﬁípadû pûkného poãasí bude hrad
otevﬁen i ve v‰ední dny – sledujte Facebook a webové stránky.
sobota 26. ﬁíjna od 14 hodin
Duo saxofon a klávesy
Na koncertě v kapli sv. Jana Nepomuckého zazní
v podání Josefa Žemličky a Bohuslava Lédla
skladby vážné i populární hudby.
ãtvrtek 17. ﬁíjna od 17 hodin
Klub marÈánkÛ – tematické setkání
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání… zkrátka takových, o kterých si leckdo myslí,
že jsou z jiné planety. Tentokrát s odborníky
z Domova se zvláštním režimem Maják (Maxov)
na téma: Problémové chování u dospělých s autismem a možnosti jeho ovlivnění z pohledu behaviorální terapie. Bližší informace na tel. 607 645
896 – Kateřina Hornová
pátek 18. ﬁíjna od 10 hodin
Uzlové body dûtství
Zákonitost vývoje malého dítěte nelze měnit ani
v současné době, můžeme se na ni jen připravit.
Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.
stﬁeda 23. ﬁíjna, 9–12 hodin
Tûhotenství, pﬁíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s Veronikou Udeaja. Objednání
na tel. 728 328 452 nebo v kanceláři CPR Náruč.
ﬁíjen 2019
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz, otevírací doba
muzea v ﬁíjnu: dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hodin.
10. ﬁíjna–10. listopadu, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Staré dopisy, pohledy, kolky
a po‰tovní známky
Výstava je pořádána u příležitosti 90. výročí založení Klubu filatelistů v Turnově, připomene činnost a historii tohoto spolku – jednoho z nejstarších v Turnově – a seznámí se sbírkami pěti členů
tohoto spolku.
VernisáÏ v˘stavy probûhne v sobotu 19. ﬁíjna od 15 hodin.

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.
19. záﬁí–24. listopadu, V˘stavní sál
Severoãeská sbírka
Ucelená kolekce obrazů a plastik sběratele Romana Karpaše významných českých nebo v Čechách
působících výtvarníků, především těch, kteří mají
nějaký vztah k severním Čechám.
Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava zaujme návštěvníka jak svým obsahem,
tak neobvyklými prostory sklepení muzea, ve kterých se nachází.

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 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v harmonické stylové jednotě romantického historismu – novogotiky.
Zlatý poklad – výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
18 |
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5. 10. Výroba designových košů s Moderním
košíkářstvím
6. 10. Košíkářská dílna Domu pod jasanem
12. 10. Košíkářský kurz Košíkářské školy Petra
Krále
13. 10. Pletení z orobince s Ivetou Dandovou

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
V ﬁíjnu otevﬁeno dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hod.

Workshopy k v˘stavû Ze stébel
a proutí

Zrození, Ïivot, smrt
Expozice návštěvníky seznámí s životním cyklem
tradičního lidového prostředí a jeho zlomovými
okamžiky.

(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů.

vstupenek: facebook.com/pribehmody nebo na emailu: hanna.vignerova@gmail.com

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové.

12. ﬁíjna od 17 hodin v oranÏérii
Chopin, Dvoﬁák, Strauss a dal‰í
klenoty komorní hudby
Účinkují: Radek Krejčí, Martin Matoušek
a Martin Moudrý. Vstupné: 150 Kč

Akce:
Korespondenãní lístek odeslan˘ z Turnova do Liberce roku 1873.
V roce 1869 byly ve Vídni vydány první korespondenãní lístky na svûtû.

Návštěvníci výstavy se budou moci přesvědčit
o estetické, praktické a v neposlední řadě ekologické stránce výrobků „ze stébel a proutí“, jejich
historické i současné podobě a v rámci workshopů budou mít možnost si práci s nimi vyzkoušet
na vlastní kůži.
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáﬁsk˘ dÛm / 9.30 hod.
délka kurzu cca 8 hodin / cena kurzu 300 Kč / rezervace na tel.: 723 135 132

akce:
12. ﬁíjna od 14.00 hodin v galerii
Velká módní show
V první části se diváci zábavnou formou seznámí
s dobovou módou od počátku 17. století do roku
1960. Druhá část bude patřit kolekci autorské
značky Manon Black oděvní designérky Terezy
Dohnalové, která se specializuje převážně na černé dámské oblečení, šperky a doplňky. Rezervace

26.–28. ﬁíjna vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
O ukradeném mû‰ci
Netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců. Vstupné: dospělí 180
Kč, děti od 3 let 100 Kč, děti do tří let 30 Kč, předprodej: www.evstupenka.cz

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

▼▼▼

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

ﬁíjen 2019
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ﬁíjen 2019

Vlajka pro Masaryka letos po sedmé
Již sedmým rokem vyhlašuje starosta města Tomáš Hocke kampaň s názvem „Vlajka pro Masaryka“,
která je spjatá s blížící se oslavou Dne vzniku československého státu 28. října.
Starosta města Tomáš Hocke chce prostřednictvím této kampaně vyzvat obyvatele města
Turnova, aby se nebáli cítit národní hrdost a vlastenectví. Pro zamyšlení nad tématem, je níže vybrána část projevu Václava Havla k 28. říjnu 1995.
Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes poněkud starobyle a leckomu jsou možná i k smíchu.
Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro
nás ještě něco?

Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi někdo míní slepou identifikaci s vlastním kmenem
a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti
ostatním, pak si takový člověk beznadějně plete
vlastenectví s nacionalismem. Přičemž nacionalismus je v podstatě jen reliktem pradávného kmenového pojetí světa, tedy něčím, co je v hlubokém
rozporu se základními civilizačními hodnotami
dnešního světa, a co může vést svými důsledky jen

k lidskému neštěstí, kterému je třeba vzdorovat
i silou.
Vlastenectví však znamená několik veskrze přirozených věcí, kterými jsou například otevřené
přiznání, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému duchovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování špatného a naopak stranění dobrému.
Patří k němu i úcta k těm, kteří v minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří
k němu posléze i vůle sami něco dělat ve prospěch
naší země, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí
před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně
svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží
můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody.
Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na domech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme historickým fotografiím
z první republiky.“
Tomáš Hocke, starosta města Turnova
Na sekretariátu starosty je od 1. ﬁíjna pﬁipraveno
k vyzvednutí 50 kusÛ státních vlajek. „Chtûl bych
poprosit zejména obyvatele centra mûsta, aby vlajku
vyvûsili,“ poÏádal Tomá‰ Hocke.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov.
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
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: Klára Preislerová, Mûstská sportovní Turnov, Radka Vydrová, Pumpujvturnove.cz.
ﬁíjen 2019
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PUMPTRACK v Turnovû chce b˘t vût‰í – finanãnû
pﬁispût mÛÏete i Vy!
Město Turnov zřídilo pro vítěze letošního participativního rozpočtu, Tvoříme Turnov, transparentní účet, kam bude připsána částka 250 000 korun
z rozpočtu města. Když už se, ale něco takového
v Turnově má postavit, pojďme to udělat ve velkém
stylu! Autoři návrhu Marek Slavík a Daniel Liška
žádají všechny nadšence, bikery a příznivce sportu
o finanční podporu.
Záměrem veřejné sbírky je vybudování většího okruhu pumptrackového hřiště v Turnově. Celková investice se pohybuje kolem 1,2 milionu korun.
„Chceme oslovit místní firmy a podnikatele,
aby nám finančně pomohli vybudovat v Turnově
velký okruh, který bude mít 160 metrů. Pumptracku v Turnově vyjádřily podporu známé osobnosti jako například reprezentační trenér snowboardcrossového týmu Marek Jelínek (trenér Evy
Samkové – olympijské medailistky). Zároveň spo-

lupracujeme také s projektem WeLoveCycling od
Škoda Auto,“ říká Marek Slavík.
Jak Marek Slavík dodává, každá koruna se počítá a i drobný příspěvek od spoluobčanů Turnova
a okolí pomůže. Každý, kdo přispěje nad 200 korun, si bude moci vyzvednout malý dárek s logem
Pumpuj v Turnově. Dárce si jej může vyzvednout
na pokladně finančního odboru Městského úřadu
Turnov, Antonína Dvořáka 335, a to v úředních
hodinách u paní Salačové nebo paní Hozdecké.

Na Nové Radnici
mÛÏete platit novû
pomocí platební karty

race platební kartou. Platební automat je umístěn v přízemí Nové Radnice ve Skálově ulici č. p.
466.
Využívá ho odbor správní – občanské průkazy,
pasy, odbor dopravní a Obecní živnostenský úřad.
Věříme, že klientům úřadu tento krok přinese ulehčení při placení poplatků za služby.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Od začátku září 2019 má automatická pokladna nainstalované zařízení pro akceptaci platebních karet, díky kterému mohou klienti úřadu
provést kontaktní i bezkontaktní peněžní ope-

Oslava 28. ﬁíjna
v Turnovû
Blíží se každoroční oslava 28. října spojená
s udělením Cen obce, medailí starosty i pietní
vzpomínkou.
Od 17.00 hodin proběhne pietní vzpomínka spojená s kladením věnců u pomníku ve Skálově ulici.
Od 18.00 hodin slavnostní večer v Městském
divadle v Turnově spojený s udělením Cen města
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„Kdyby každý poslal částku třeba 200 korun,
pohybujeme se přibližně okolo 4 000 zapojených
lidí, a to věřím, že se nám povede,“ říká spoluautor návrhu Daniel Liška.
Peníze bude možné zasílat od 19. září 2019 na
transparentní účet č. 120037-1263075359/0800,
vedený u České spořitelny (https://www.csas.cz/
cs/transparentni-ucty#/120037-1263075359/
Mesto-Turnov), a to až do 31. 12. 2019. Při zaslání platby na účet prosím uvádějte své jméno a příjmení, kterým budete prokazovat svoji totožnost
při vyzvedávání dárku.
Vše okolo Pumptracku i aktuálně vybranou
částku sledujte na www.pumpujvturnove.cz.
Děkujeme za podporu a těšíme se, pokud vše
klapne tak jak má, že budeme v létě 2020 všichni
už pumpovat.
Marek Slavík a Daniel Liška,
autoři vítězného návrhu Pumptrack v Turnově
a medailemi starosty. V rámci doprovodného programu vystoupí Turnovské orchestrální sdružení
pod vedením dirigenta Ondřeje Útraty. Zazní
Missa brevis pro sóla, smíšený sbor a orchestr od
Jiřího Pavlici, zpívají Jana Stehr a Karel Jakubů
a pěvecký sbor Bořivoj pod vedením sbormistryně
Petry Lukavcové.
Volné vstupenky na slavnostní večer budou po
21. říjnu k vyzvednutí na recepci Kulturního centra Turnov.

Zdravé mûsto Turnov

Na Bukovinû a Kobylce zkrásnûly místní komunikace
Turnovská radnice vyčlenila část svého rozpočtu
na opravy místních komunikací na Bukovině
a Kobylce.
První cesty, které se zpevnily asfaltovým recyklátem, se nachází konci Bukoviny nad kapličkou.

Rekonstrukce Základní
‰koly Ma‰ov zaãne
1. kvûtna 2020
Základní škola v Mašově se dočká příští jaro rekonstrukce. Smlouva o dílo na projekt s názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov“
byla podepsána 9. září 2019.
Podpisem smlouvy o dílo mezi městem Turnov
a vítěznou firmou World Invest, v. o. s. nic nebrání tomu, aby se příští rok začalo s celkovou rekonstrukcí školy v hodnotě 43 146 000 korun včetně
daně z přidané hodnoty.

„Použili jsme frézovaný asfalt, který byl vyfrézován při rekonstrukci Nádražní ulice,“ říká jednatel turnovských Technických služeb Libor
Preisler. Celkové náklady činily 99.735 Kč včetně
daně z přidané hodnoty byly hrazeny z rozpočtu
města.
„Když se daří opravovat místní komunikace je
to vždy hrozně fajn,“ říká starosta Tomáš Hocke.
„Snažíme se myslet i na drobnější investice, které
nejsou tolik vidět, jako například Nádražní ulice,“
dodává Hocke.
Další cesta, která začátkem září 2019 na Kobylce vznikla, byla spojnice z části Kobylka na
hlavní silnici E65 vedoucí směrem na Železný
Brod. Opět zde pracovníci Technických služeb
použili frézovaný asfalt z Nádražní ulice. A jak
Libor Preisler doplnil, po zhutnění vibrační deskou a dosypání vrchní vrstvy jemného materiálu,
je z toho krásná zpevněná komunikace. Cesta
je dlouhá 180 metrů a radnice za ni zaplatí
224 060 Kč.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
„Rekonstrukce skončí 31. května 2021. Po celou dobu přestavby bude výuka dětí probíhat v bývalé Integrované střední škole v Alešově ulici,“
sdělila Marcela Pilská z odboru správy majetku.
Studii si můžete prohlédnout na webových
stránkách města: https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-zakladni-skoly-masov.html
Klára Preislerová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
âESKÉ REPUBLIKY

Zdravé mûsto Turnov
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváﬁet mûsto jako kvalitní, zdravé, pﬁíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.
ﬁíjen 2019
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Provoz hﬁi‰tû pod halou TSC v Turnovû II
Městská sportovní Turnov s. r. o. informuje o průběhu realizace rekonstrukce travnatého hřiště pod
halou TSC v Turnově II.
Během měsíce srpna 2019 se podařilo firmě ČEZ
dokončit přípojku elektro a mohlo tak být osazeno
čerpadlo pro závlahu budoucí travnaté plochy.
Zaměstnanci Městské sportovní Turnov naistalovali rozvody vody a zřídili přípojná místa pro
systém závlahy. V současné době pracuje firma
DIKÉ- ZAHRADY na úpravě samotného povrchu
hřiště. Nejprve dojde k odstranění plevele, následovat bude rovnání povrchu, jeho dosetí a zaválcování.

Kompostárna na
Malém Rohozci
v provozu v ﬁíjnu
a listopadu
Provozní doba kompostárny v říjnu 2019
pondělí, středa, pátek
9.00–17.00 hodin
sobota
9.00–12.00 hodin
Provozní doba kompostárny v listopadu 2019
pondělí, středa, pátek
9.00–16.00 hodin
sobota
9.00–12.00 hodin
Kromě odvozu bioodpadu můžete zakoupit také „Turnovský kompost“ za cenu 786 Kč za tunu
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Bohužel jsme nuceni hřiště ponechat nadále
uzavřené z důvodu technologické odstávky, kdy
bude potřeba nejprve nechat nový travnatý povrch
či 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.)
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Okresní správa
sociálního zabezpeãení
zﬁídila v Turnovû
kontaktní místo
Ve středu 4. září 2019 otevřela OSSZ Semily
kontaktní místo v Turnově, a to pro oblast agendy důchodového pojištění.
Kontaktní místo slouží pro sepisování žádostí
o důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) a záležitostí s tím související, a to pro občany s trvalým
pobytem v okrese Semily.
Kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení naleznete ve Skálově ulici č. p. 84 v přízemí vpravo (bývalá budova Městského úřadu),
a to každou středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do
14.00 hodin. Kontakt: 778 540 826.
Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ
Semily na adrese svého sídla: Semily, Bořkovská
571, telefon 481 651 111.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

vyrůst a hlavně kvalitně zakořenit. Zprovoznění
hřiště je naplánováno na duben 2020.
Realizace celého projektu je plně hrazena z rozpočtu města, kdy v roce 2018 bylo proinvestováno
celkem 120 tisíc korun za projektové práce, zřízení vrtu a přípojku elektro. V letošním roce bude
proinvestováno celkem 250 tisíc korun za osazení
vrtu, rozvody na plochu hřiště a úpravu travnaté
plochy.
Omlouváme se všem občanům za vzniklé komplikace, spojené s rekonstrukcí tohoto sportoviště. Děkujeme za pochopení!
Pavel Mikeš, technik Městské sportovní Turnov
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Starosta po prázdninách zavítal za obãany Ma‰ova
Ve středu 11. září 2019 se v rámci Zdravého města Turnov a MA21 uskutečnilo další setkání starosty Tomáše Hockeho s občany. Tentokrát byla
zvolena lokalita Mašov.

pad nebo by to doplatilo město z rozpočtu, ale pak
nebudeme opravovat chodníky či silnice,“ dodal
k problematice odpadů starosta. Proto radnice využije dotaci na pořízení separovaných nádob.
Město dá obyvatelům až 4 popelnice – na směsný
komunální odpad, plast, papír a na bio odpad.
Aby vše fungovalo, spočívá to ve vývozu komunálního odpadu 1 za 14 dnů. Radnice proto hledá cestu a promýšlí všechny detaily, aby systém fungoval co nejlépe.
Zaznělo také poděkování za všechny lidi, kteří
používají chodník v Sobotecké ulici směrem na
Kalužník.

V úvodu setkání dvacítku přítomných starosta seznámil s aktuálně rozestavěnými i hotovými dopravními stavbami. Pohovořil o novinkách, které
se během prázdnin udály na školách a poté se
zaměřil především na lokalitu Mašova a dotazy
občanů. V rámci letošního participativního rozpočtu Tvoříme Turnov bude na návsi vedle Sokolovny vybudováno dětské hřiště, které si občané
přáli.
V Mašově se začne příští rok v květnu rozsáhlou
rekonstrukcí místní základní školy. „S firmou máme ve smlouvě, že stavba neomezí chod školy do
konce června 2020. Každá stavba přináší občasné
problémy, ale věřím, že se vše zvládne,“ sdělil starosta Tomáš Hocke. A jak doplnil, výuka žáků po
dobu rekonstrukce bude probíhat celý školní rok
v bývalé Integrované škole v Alešově ulici.

V diskusi také zazněla otázka černých skládek
pod Hlavaticí i před školou. Lidé často odpad,
i objemný, sváží a pokládají před kontejnery na
tříděný odpad. S tím se rozvinula také diskuse nad
připravovanou změnou v oblasti odpadového hospodářství. „V roce 2030 se má zdražit skládkovné,
tím nás stát nutí ke třídění. Město se na to potřebuje připravit a buď by se zdražil poplatek za od-

Starosta se v ﬁíjnu setká
s obyvateli Bukoviny, Kobylky
a Dolánek
Další pravidelné setkání starosty s občany proběhne ve středu 9. října 2019 od 17.00 hodin
v Domě přírody v Dolánkách.

Opravy mostÛ na I/35
se protáhnou
minimálnû do poloviny
listopadu

vazuje přes Koškovu ulici. „Na zimní sezónu by
měl být otevřen most v plné šíři včetně chodníků
a k uzavření druhé půlky mostů dojde v březnu
2020. Stavba by tak měla trvat do srpna 2020,“
doplnil starosta.
Mgr. Zdenka Štrauchová

si zachovává svou pevnost a odolnost po velmi
dlouhou dobu.

Rekonstrukce mostů již několik měsíců komplikuje dopravu na obchvatu Turnova. Podle
aktuálních informací od Ředitelství silnic a dálnic ČR dojde k otevření chodníku pro pěší nejdříve v polovině listopadu 2019.
Původně se předpokládalo, že chodník bude
v provozu již od 1. září. „Důvodem posunu termínu je havarijní stav závěrných zídek krajních opěr,
který byl zjištěn v rámci průzkumu po vybourání
závěrů mostu. Bohužel v rámci projekční přípravy
nešlo tato místa zcela prozkoumat,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Na obchvatu Turnova se opravují hned 2 mosty
za sebou, první vede přes Jizeru, druhý plynule na-

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Turnovské gymnázium
získalo novou fasádu
Od dubna 2019 se pracovalo na nové fasádě
turnovského Gymnázia. Původně měla být
opravená čelní stěna, ale nakonec byla investiční akce doplněná i o část bočních stěn.
Nová omítka stála 4,2 milionu korun včetně
DPH a prováděla ji firma Stav-Agency, s.r.o. ze
Stráže nad Nisou. Liberecký kraj poskytl ze svého
rozpočtu účelovou dotaci ve výši 700 tisíc Kč.
Nová omítka je břízolitová neboli škrábaná, která
ﬁíjen 2019
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Mateﬁská ‰kola v ulici 28. ﬁíjna získala
ocenûní Skuteãnû zdravá ‰kola
V Turnově jsou do projektu Skutečně zdravá škola
zapojeny čtyři mateřské školy. A i Mateřská škola
28. října úspěšně naplnila náročná kritéria programu a získala bronzový certifikát ve zdravém
stravování.
Předání certifikátu se uskutečnilo ve čtvrtek 19.
září 2019 v rámci zahradní slavnosti, kterou škola
připravila pro děti, rodiče i zástupce města
Turnova. Pro děti bylo připraveno občerstvení,
soutěže a hry.
Jaká kritéria školka musela během roku plnit,
aby získala bronzový certifikát?
„Na naší školce funguje Akční skupina pro
zdravé stravování, která přezkoumala kulturu
stravování ve školce a dohodla se na svých dalších
aktivitách. S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování. Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách
programu Skutečně zdravá školka,“ popsala ředi-

DláÏdûní v parku
u letního kina
V rámci drobných oprav došlo začátkem září
k dodláždění cesty spojující Muzeum Českého
ráje s parkem u letního kina.
Chybějící úsek pracovníci Technických služeb
Turnov dodláždili a zasypali štěrkem, a to za
33 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
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telka školy Mgr. Lenka Dékány. Škola respektuje
potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim
školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného
dietního pokrmu.
Děti z MŠ 28. října konzumují jídla, které neobsahují žádné nežádoucí přísady a alespoň 75 %
pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných
surovin či potravin. Pracovnice školní jídelny suroviny nakupují od místních pěstitelů, chovatelů
a výrobců. „Každý zdravý směr, kterým se školy
v oblasti stravování vydávají, vítám a mám radost
z takového ocenění,“ sdělila místostarostka Petra
Houšková. A jak doplnila, není to jen o přípravě
samotného jídla, ale i o výběru surovin a třeba
i následném úklidu v prostorách školy. Protože
Mateřská škola 28. října přešla i na ekologicky še-

trné čistící a mycí prostředky, které nezatěžují životní prostředí. Aktuálně je do Programu Skutečně zdravá škola zapojeno 372 mateřských, základních a středních škol s 61 428 dětmi, žáky
a studenty.
Klára Preislerová, tisková mluvčí

ãtvrtek 24. ﬁíjna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz

Finanční úřad pro Liberecký kraj
hledá
pro Odbor metodiky a výkonu daní

právníka
v oboru Daně a poplatky
a Legislativa a právní činnost
s místem výkonu práce
Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec.
Předpokládaný termín nástupu je 1. 12. 2019.
Lhůta pro podání žádosti je 21. 10. 2019.
Bližší informace najdete na
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/.
Kontakt na kompetentní osobu
telefon: +420 485 211 210, e-mail: martin.prihunek@fs.mfcr.cz.
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