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Michael Kocáb

Má to cenu!
Vážení čtenáři,
ten slavný „pokřik“ z filmu Kouř, kterým je tento
editorial pojmenován, se mi v poslední době připomíná docela často. Možná si tu scénu vybavíte – na
jejím začátku nevrlý topič a sesazený projektant
v jedné osobě tvrdí, že „to nemá cenu“, ale konstruktérka v podání Evy Holubové ho tak dlouho burcuje,
až změní postoj a z nejprve opatrného „má to cenu“
s otazníkem v hlase se rychle stane „má to cenu“ s vykřičníkem tak velkým, že to nakonec vede až ke změnám pořádků… A já když se zamýšlím nad stavem
naší společnosti třicet let po sametové revoluci, prožívám úplně stejné pocity jako ten topič. A jsem moc
rád, že na konci těch mých soukromých úvah pořád
ještě bývá přesvědčení, že to má cenu!
Hned dvakrát se v tomto měsíci budeme zabývat
událostmi z listopadu 1989. Už 6. listopadu přivítáme v našem pořadu O literatuře hudebního skladatele a politika Michaela Kocába, který v těchto dnech
vydává knihu Vabank. V ní líčí průběh nejen samotné
revoluce a dnů navazujících, ale (a to je pro Turnovany jistě taky velmi silné téma) poměrně detailně

popisuje též své snažení ve věci odsunu sovětských
okupačních vojsk z území Československa. Pořad je
sice naplánován do kavárny KUS, ale bude-li divácký
zájem její kapacitu překračovat, jsme připraveni se
přesunout na velký sál Střelnice, takže se nebojte přijít, jistě se vejdete.
V neděli 17. listopadu od 18 hodin v Městském
divadle proběhne slavnostní večer připomínající
30. výročí počátku návratu demokratických principů
do naší země. Ale přestože je připomínání historie
nutné a my dnes čelíme výrazné ztrátě paměti mnohých (nejen) čelných politiků, nebudeme vzpomínat.
V panelové diskusi se budeme bavit o současnosti
a budoucnosti naší země a společnosti s lidmi, kteří
opravdu mají co říci. V druhé polovině večera pak budeme prostřednictvím umění slavit fakt, že i navzdory všem potížím, jimž jsme vystavováni, žijeme (doposud) v bezpečném a svobodném státě.
Srdečně vás k návštěvě obou pořadů zvu. Vstupné
je zdarma, vstupenky na slavnostní večer 17. listopadu jsou k dostání na pokladně KC Střelnice.
David Pešek
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ohlédnutí

Kulturnov poãtvrté oslavil turnovskou kulturu
V říjnu se v prostorách Střelnice či divadla odehrálo více jak 70 akcí. Naplno se rozjely všechny
cykly a abonentní řady. Svého prvního večera v sezóně se dočkaly Turnovské hudební večery, pořad
Pohovka či setkání O literatuře. Prvním hostem literárních večerů byl spisovatel a držitel Ceny
Evropské unie za literaturu Jan Němec.

letošní Kulturnov navštívilo více jak 500 diváků.
Vystoupil pěvecký sbor Karmínek, Běhturnov měl
pro jednou alespoň trochu příznivé počasí a překvapivě vysokou, rekordní účast (24 běžců), vidět
jste mohli Jitku Hlaváčkovou, divadelní soubor
Drama-Lama v dětmi napěchovaném zrcadlovém
sále, Vsteklé sígry nezapomenutelně doprovodily
Alena Tomášová a Daniela Weissová svou parodií
na Hanu Zagorovou a Helenu Vondráčkovou.
Koncert Big Band ZUŠ „narušili“ vystoupením
a skladbou Prší, prší herci ze Společnosti bloumající veřejnosti, vyráběly se loutky, zahrála Turnovanka, poprvé v historii se k oslavám připojila taneční a pohybová škola ILMA, zavzpomínalo se na
Zuzanu Navarovou, vystoupilo dívčí Duo Nika,
kapely Falafel, Funny Grass a Ovčie Kiahne a afterparty v kavárně KUS se protáhla do ranních
hodin.

V˘herci akce Bûhturnov

Událostí měsíce byl bezesporu Kulturnov, který –
jak sám hlásá svým podtitulem – oslavuje turnovskou kulturu. Tento úkol splnil letošní ročník na
maximální počet bodů, posuďte sami: téměř
20 událostí, 5 scén, více jak 130 účinkujících během 12hodinového maratonu zábavy na jediném
místě.
A diváci? Vzhledem ke skutečnosti, že celý festival byl zdarma, neznáme přesné číslo návštěvníků, ale podle odhadů a plnosti sálů je jasné, že

Falafel
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Big Band ZU· a Spoleãnost bloumající veﬁejnosti

Zkrátka, kdo nebyl na letošním Kulturnovu,
o mnoho přišel, ať už to byla pohodová přátelská
atmosféra, zábava na pokraji pláče smíchy, kvalitní kultura, sentiment, kreativita, nebo třeba čirá
hrdost na flexibilitu Střelnice a jejích zaměstnanců při technickém zajišťování akcí. Divákům ve
velkém sále se totiž mimo program naskytla
i možnost „pohledu do zákulisí“, když přímo před
jejich zraky došlo ke kompletní přestavbě scény
velkého sálu. „Právě jste viděli, jak během pouhých sedmi minut dokážeme změnit scénu z koncertní úpravy na sál pro taneční vystoupení,“

Diváci v zrcadlovém sále pﬁi pﬁedstavení souboru Drama-Lama

okomentoval se smíchem i svůj výkon jednatel
Kulturního centra David Pešek, přítomní pak nešetřili potleskem.
Ani kino Sféra se nedrželo pozadu, v říjnu se
odehrál první večer s názvem Friday Movie Night.
Tento nový cyklus chce divákům dávat možnost
zhlédnout na plátně kina starší kultovní filmy.
V říjnu dostal prostor Quentin Tarantino a jeho Hanebný pancharti. Vedle toho došlo také na Dámskou jízdu, tyto večery se v Turnově těší velké oblibě
a bývají často dopředu vyprodané. Dámská jízda
s filmem Poslední aristokratka nebyla výjimkou.
V neposlední řadě zmíníme, že v sobotu 12. října proběhla v kině Sféra speciální projekce filmu
Kdyby tisíc klarinetů, která dala turnovským divákům možnost rozloučit se s hvězdou české hudební scény Karlem Gottem prostřednictvím filmového plátna.

Vsteklí sígﬁi

kulturní pﬁehled
pátek 1. listopadu
20.00 – KC ST¤ELNICE
Tata Bojs
koncert
v předprodeji 330 Kč / na místě 400 Kč

nedûle 3. listopadu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
M˘cení
Abonentní divadelní představení
v předprodeji 420 Kč / na místě 460 Kč

úter˘ 5. listopadu
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kateﬁina a Milo‰ Motani:
Expedice Borneo
Cestovatelský klub
90 Kč
20.15 – KINO SFÉRA
Concerto / Enigma
Variace / Raymonda Act III
Balet v kině
250 Kč

stﬁeda 6. listopadu
19.00 – KAVÁRNA KUS
Michael Kocáb
Své vzpomínky na dramatická léta
1989–1991 shrnuje M. Kocáb
v knize Vabank.
O literatuře
zdarma

ãtvrtek 7. listopadu
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
ZU·: ·kolní koncert ÏákÛ I.
vstupné dobrovolné

úter˘ 12. listopadu
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
O hodinû navíc aneb
Potlach v Hustníku
představení pro školy i veřejnost 50 Kč
14.00 – KC ST¤ELNICE
Den seniorÛ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
zve na odpoledne plné užitečných
informací.
zdarma

stﬁeda 13. listopadu
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Tanãírna
travesti show
v předprodeji 290 Kč / na místě 310 Kč

ãtvrtek 14. listopadu
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Galakoncert Poetiky
Slavnostní večer uzavře letošní
ročník tradiční recitační soutěže.

pátek 15. listopadu
20.00 – KAVÁRNA KUS
Bigbítek
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

nedûle 17. listopadu
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
30 let od Sametu
– A co dál?

Slavnostní večer k 30. výročí
sametové revoluce.
zdarma

úter˘ 19. listopadu
20.00 – KINO SFÉRA
Vlastníci
Exkluzivní předpremiéra nové
české komedie.
160 Kč / 145 Kč

stﬁeda 20. listopadu
18.00 – KINO SFÉRA
Jiﬁí Kalát: Laos pln˘ min
Cestovatelský klub
90 Kč

ãtvrtek 21. listopadu
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
ZU·: ·kolní koncert ÏákÛ II.
vstupné dobrovolné
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Úsmûvy Jaromíra
Hanzlíka
Pohovka
250 Kč / seniorské vstupné na OSV 200 Kč

pátek 22. listopadu
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Dá‰enka ãili Ïivot ‰tûnûte
představení pro školy i veřejnost
50 Kč
19.00 – KC ST¤ELNICE
NAP¤Íâ fest 2019
hudební festival
v předprodeji 180 Kč / na místě 250 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
100 Kč / tým

sobota 23. listopadu
9.00, 10.00 a 11.00 – KC ST¤ELNICE
Vítání do Ïivota
Tradiční vítání nových občánků
města Turnov.
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Rákosníãek a jeho rybník
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
60 Kč

úter˘ 26. listopadu
18.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
ZU·: Koncert ‰kole
Vystoupí Klavírní trio učitelů ZUŠ
Turnov a turnovské smyčcové
kvarteto Ad libitum.
50 Kč

stﬁeda 27. listopadu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Lucie Sedláková HÛlová
& Ensemble Lucis
– âtvero roãních dob
Turnovský hudební večer
v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

pátek 29. listopadu
20.00 – KAVÁRNA KUS
HalloDrn, Hitmakers & RAiN
Malá (domácí) scéna
vstupné dobrovolné

sobota 30. listopadu
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ
20.00 – KC ST¤ELNICE
Ples lyÏaﬁÛ
Sál roztančí Duo Big Band a hosté.
250 Kč

pátek 8. listopadu

nedûle 1. prosince

17.00 – KC ST¤ELNICE
Petra Hájková: Barevn˘
rozjezd podnikání
autorské čtení
zdarma

16.30 – NÁMùSTÍ âESKÉHO RÁJE
Rozsvûcení vánoãního
stromeãku

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Charleyova teta
divadelní představení
v předprodeji 150 Kč / na místě 190 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Star˘ holky
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

pondûlí 2. prosince
Na leto‰ním festivalu NAP¤Íâ
vystoupí i Jakub Cermaque.

listopad 2019
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kino Sféra

Poslední aristokratka

Concerto / Enigma
Variace /
Raymonda Act III

Pﬁes prsty

Bitva u Midway

Komedie Jiﬁího Vejdûlka podle kniÏního bestselleru EvÏena Boãka.

Pestr˘ baletní trojprogram zahájí
sezónu pﬁím˘ch pﬁenosÛ z Lond˘na.

Letní romantická komedie
z prostﬁedí beach volejbalu.

Osudová bitva z Pacifiku z dílny Rolanda Emmericha.

komedie | âR | 2019 | 110 min. | MP

balet | VB | 2019 | MP

komedie/sportovní | âR
2019 | 101 min. | 12+

akãní/drama/váleãn˘ | USA/âína
2019 | 138 min. | 12+ | titulky

jiÏ v programu

út 5. 11. – 20.15 / 250 Kã
– Balet v kinû

ãt 7. 11., ãt 14. 11. – 10.00
60 Kã – Kino nejen pro seniory

v programu od 7. 11.

Îenská
na vrcholu

Doktor Spánek
od Stephena Kinga

Le Mans '66

Amnestie

Anna Polívková v nové zimní
romantické komedii.

Ewan McGregor v oãekávaném pokraãování legendárního Osvícení.

Pravdiv˘ pﬁíbûh o legendárním souboji znaãek Ford a Ferrari.

Nejvût‰í vzpoura ve vûzeÀské
historii âeskoslovenska.

romantick˘/komedie | âR
2019 | 105 min. | MP

horor/thriller | USA | 2019 | 152 min. | 15+ | titulky

drama/Ïivotopisn˘/sportovní | USA
2019 | 152 min. | 12+ | titulky

thriller/drama | Svk./âR
2019 | 128 min. | 15+

v programu od 7. 11.

v programu od 14. 11.

v programu od 14. 11.

v programu od 14. 11.
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MP mládeÏi pﬁístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepﬁístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepﬁístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu.

kino Sféra

FK
BudiÏ svûtlo

Vlastníci

Jiﬁí Such˘ –
Lehce s Ïivotem
se prát

Depeche Mode:
SPIRITS in the Forest

Emotivní drama o zlu
v kaÏdém z nás.

Komedie pro ty, kdo to nezaÏili. Drama pro ty, kdo tím Ïijí.

Dokument o slavném umûlci
a zakladateli divadla Semafor.

Originální koncertní snímek kultovní britské kapely!

drama | Svk./âR
2019 | 93 min. | 15+

komedie/drama | âR | 2019 | 96 min. | 12+

dokument | âR | 2019
102 min. | MP

hudební | VB | 2019 | 95 min. | 12+ | titulky

út 12. 11. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

út 19. 11. – 20.00 | 160 Kã / 145 Kã – Pﬁedpremiéra s tvÛrci
dále v programu od 21. 11.

ãt 21. 11., ãt 28. 11. – 10.00
60 Kã – Kino nejen pro seniory

ãt 21. 11. – 19.30 | 250 Kã

FK
Ledové království II

Tintoretto
– rebel
z Benátek

Aquarela

Last Christmas

Elsa, Anna, Olaf a dal‰í hrdinové se vrací v novém dobrodruÏství!

Unikátní dokumentární film
o geniálním renesanãním umûlci.

Voda, krásná i dûsivá,
smrtící i Ïivotodárná.

Zábava, romantika i dojetí v nové komedii s Emilií Clarke.

animovan˘/rodinn˘ | USA | 2019 | MP | dabing

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

dokumentární | VB/Nûm.
2018 | 89 min. | MP | titulky

romantick˘/komedie | USA/VB
2019 | 103 min. | 12+ | titulky

v programu od 21. 11.
so 23. 11. – 14.30 | 160 Kã / 145 Kã – Dûtské odpoledne

ne 24. 11. – 17.00
130 Kã / 115 Kã

út 26. 11. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

v programu od 28. 11.

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

Na noÏe

Valhalla: ¤í‰e bohÛ

V˘jimeãní

Snow Film Fest 2019

Originální krimi komedie provází
vy‰etﬁováním záhadného úmrtí.

V˘pravné severské fantasy o bájné Valhalle.

Oãekávaná komedie od tvÛrcÛ filmu
Nedotknutelní (2011).

Tradiãní pﬁehlídka krátk˘ch filmÛ o zimních sportech.

komedie/krimi/drama | USA
2019 | 130 min. | 12+ | titulky

fantasy/dobrodruÏn˘ | Dán. | 2019
105 min. | 12+ | dabing

komedie | Fr. | 2019
114 min. | 12+ | titulky

pﬁehlídka | 2019 | MP

v programu od 28. 11.

v programu od 28. 11.

v programu od 28. 11.

so 30. 11. – 19.30 | 115 Kã / 100 Kã

Nepﬁehlédnûte v programu
Pﬁedpremiéra komedie Vlastníci
za úãasti tvÛrcÛ
Nová česká komedie Vlastníci vstupuje do kin 21. listopadu a představí skvělé herecké obsazení, kde
nechybí Tereza Ramba (Voříšková), Vojtěch Kotek,
Dagmar Havlová, Klára Melíšková nebo Jiří Lábus.
V kině Sféra bude možné film zhlédnout v exkluzivní předpremiéře již 19. listopadu, projekce
se navíc zúčastní režisér filmu Jiří Havelka, producent Marek Jeníček a herečka Klára Melíšková,
se kterými po projekci proběhne přímo v sále diskuze s prostorem pro dotazy. Na všechny diváky
navíc čeká welcome drink před začátkem filmu
a možnost získat tématické filmové dárky.
Dûtské odpoledne s filmem
Ledové království II
Disneyho Ledové království v roce 2013 okouzlilo
celý svět, získalo dva Oscary a stalo se nejúspěš8|
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Stejný tvůrčí tým letos přináší do kin dlouho
očekávané pokračování, ve kterém se vrací všechny známé postavy včetně Elsy, Anny nebo sněhuláka Olafa.
V premiérovém víkendu v sobotu 23. listopadu
si s dětmi můžete užít krásné odpoledne s doprovodným programem a projekcí tohoto filmu.
Bližší informace o akci naleznete na webových
stránkách www.kinoturnov.cz a na Facebooku
kina.

nějším a jedním z nejoblíbenějších animovaných
filmů všech dob.

Kultovní Depeche Mode
na plátnû kina
Ve čtvrtek 21. listopadu nabídne kino Sféra koncertní film slavné britské kapely Depeche Mode
z turné Global Spirit Tour. Snímek konkrétně sleduje famózní show z berlínské Waldbühne, kterou
doplní bonusový obsah a příběhy fanoušků kapely. Mluvené slovo je opatřeno českými titulky.

Mûstské divadlo

M˘cení v podání Divadla Na Zábradlí
Divadelní inscenaci na námět knihy rakouského
skandálního spisovatele Thomase Bernharda přijíždí do Turnova zahrát Divadlo Na Zábradlí, a to
pod režijním a dramaturgickým vedením Jana
Mikuláška a Dory Viceníkové.
V hlavních rolích se představí Jakub Žáček,
Magdaléna Sidonová, Jan Hájek a Jana Plodková.
Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se
stane 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.
Přesné režijní vedení, herecká souhra a nápaditá scénografie přelévají divácké emoce od smíchu

k pláči, od humoru a nadsázky k beznadějné zprávě o nás samých.
Premiéra „českého“ Mýcení Divadla Na Zábradlí proběhla 16. března loňského roku, dnes má
představení na kontě několik ocenění. Mezi nimi
například i Cenu Josefa Balvína 2018 nebo Cenu
Divadelních novin 2018 za inscenaci roku. Vedle
těchto úspěchů se hra těší také divácké oblibě, neboť diváci v rámci recenzí nešetří superlativy.

nedûle 3. listopadu od 19.30 hodin
M˘cení
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 420 Kã / na místû 460 Kã

Divadlo v moci Charleyovy tety
Do turnovského divadla se vrací Kulturní a divadelní spolek Jizeran Rakousy s hrou Charleyova
teta.
Ochotníky z Rakous si možná budete pamatovat
díky hře Světáci, kterou u nás odehráli v roce
2015. Původním autorem velmi dobře známé komediální divadelní hry Charleyova teta je britský
dramatik Brandon Thomas.
Jizeran uvedl hru premiérově 23. února letošního
roku, pro velký divácký úspěch se ihned dočkala

Star˘ holky
Ani na nejrychlejším koni světa neujede člověk sám
před sebou. Mili a Drahu se rozhodly splnit si
úmluvu z doby, kdy jim bylo 17 let...
V prosinci se můžete těšit na groteskní tragikomedii Starý holky divadelní společnosti 3D Company
Praha. Vstupenky na humoresku, která je sondou

několika opakování. Přijďte se pobavit, nenechte
si ujít skvělé představení divadelních nadšenců,
kteří pokračují v tradici spolku založeného v lednu
roku 1923.

pátek 8. listopadu od 19.30 hodin
Charleyova teta
divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 150 Kã / na místû 190 Kã

do života dvou letitých kamarádek, si můžete zakoupit již nyní.

pondûlí 2. prosince od 19.30 hodin
Star˘ holky
divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã
listopad 2019
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Úsmûvy Jaromíra Hanzlíka
Jaromír Hanzlík, herecká legenda a držitel Křišťálového glóbu za umělecký přínos české kinematografii na MFF v Karlových Varech, míří do Turnova.
Přirozená, neopakovatelná a velmi osobní atmosféra večera, který se skládá z divadelních a filmových historek z dlouhé herecké práce pana Hanzlíka, je doplněna krátkým promítnutím průřezu
filmových ukázek a autogramiádou knih Úsměvy.
V neposlední řadě dojde i na případné dotazy samotných diváků.

Pořad tak nabídne divákům jedinečnou příležitost
se osobně setkat s tímto oblíbeným a úspěšným
hercem a připomenout si jeho cestu hereckým životem.

ãtvrtek 21. listopadu od 19 hodin
Úsmûvy Jaromíra Hanzlíka
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
250 Kã / 200 Kã seniorské vstupné na OSV

Za dûtmi pﬁijede Rákosníãek
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že
se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž
Rákosníček.
Rákosníček je roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho světa plného hravosti, humoru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem! Pohádku přijede zahrát Divadlo Scéna Zlín.

Společnost, která v našem divadle v minulosti odehrála několik představení (O princezně, která ráčkovala či Malá čarodějnice), je zárukou kvalitní zábavy.

sobota 23. listopadu od 10 hodin
Rákosníãek a jeho rybník
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Tata Bojs: Nenechte si ujít koncert podzimu
Jak se z nápadu dvou školáků stala stabilní hvězda
české hudební scény, která baví svou show již 30 let?
Vznik kapely Tata Bojs se datuje do roku 1988, kdy
dva tehdejší spolužáci základní školy Milan Cais
(bicí) a Marek Huňát (neboli Mardoša – baskytara) dostali nápad založit kapelu. Vedlo je k tomu
společné souznění a neustálé prozpěvování písně
Národní výbor na cestě mezi družinou a jídelnou.
Ještě v témže roce 1988, den před posledním vysvědčením ze základní školy, odehrála kapela (doplněná o kytaristu Marka Padevěta) první koncert
v dejvické tělocvičně. Postupem času se tito mladí
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kluci dostali na pražskou, ale i mimopražskou klubovou scénu.
K dnešnímu dni Tata Bojs vydali již sedmnáct
bezchybných alb. V současnosti kapela hraje ve
složení Milan Cais, Mardoša, Vladimír Bár, Jiří
Hradil a Dušan Neuwerth.

pátek 1. listopadu od 20 hodin
Tata Bojs
koncert
KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 330 Kã / na místû 400 Kã

hudební pozvánky / KCT informuje

NAP¤Íâ fest 2019
Myšlenkou „minifestivalu“ NAPŘÍČ je spojit zajímavé muzikanty, kteří by se třeba na podiu nikdy
nesetkali, představit (nejen turnovským) divákům
neokoukané, ale o to zajímavější kapely a písničkáře, ale především přiblížit jim trochu jiné hudební žánry a originální interprety, než ty, které
jim vnucuje každodenní mainstream.

Diváci se můžou těšit na celkem tři hudební bloky
tří originálních a zajímavých pánů muzikantů –
Václav Koubek, Jakub Cermaque a Phil Shoenfelt.
První z nich byl jednou z tváří sametové revoluce
a v 90. letech se významně angažoval na postavení
KSČ mimo zákon, druhý se krátce před revolucí narodil a třetí se přistěhoval z Anglie už do svobodného
Československa a vystoupil na koncertě na počest
prezidenta Václava Havla. Všichni tři si váží svobody,
díky které můžou vystupovat se svými písněmi.
„Svoboda je soběstačnost. Jednotlivce i celého státu.“
Václav Koubek

Václav Koubek

Phil Shoenfelt

pátek 22. listopadu od 19 hodin
NAP¤Íâ fest 2019
hudební festival
KC Stﬁelnice
v pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 250 Kã

30 let od Sametu – a co dál?
Již třicet let uplyne v listopadu od slavných událostí sametové revoluce, která nastartovala nejzásadnější proměnu společnosti naší země v druhé
polovině dvacátého století a umožnila, aby se
k nám vrátila demokracie a svoboda. Takové výročí nelze opomenout, ale naopak je třeba ho připomínat a náležitě oslavit.
Město Turnov, Kulturní centrum Turnov a Muzeum Českého ráje v Turnově za finanční podpory Libereckého kraje a pod záštitou hejtmana
Martina Půty vás proto v neděli 17. listopadu srdečně zvou do Městského divadla Turnov. Zde se
od 18 hodin uskuteční slavnostní večer s názvem
30 let od Sametu – a co dál?, kterým si připomeneme, jaký význam měly (a stále mají) události sametové revoluce.
V první polovině večera proběhne na jevišti divadla panelová diskuse o stavu české společnosti
30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi a jejích

TaÈána le Moigne

vyhlídkách do budoucnosti. Diskutovat budou:
Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google,
Petr Kratochvíl, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Diskusi moderuje Petr Vizina.

V druhé polovině večera se můžete těšit na
„Klíče od svobody“, umělecké pásmo věnované
právě událostem sametové revoluce. V něm se
vám v padesáti minutách nepřerušeného toku
hudby, vizuální složky a tance představí klíčové
momenty, boje a hodnotové inspirace na cestě ke
svobodě. Těšit se můžete například na skladbu
Luboše Fišera Crux, která vznikla v reakci na události srpna 1968, dále na hudebně-utopickou
kompozici Martina Hyblera Oligarcha Globalizátor s taneční choreografií Šimona Kubáně,
americký jazz v podání Bohemia Saxophone
Quartet či vizuální zpracování klíčových událostí
předešlých 30 let výtvarníkem Pavlem Tichoněm.
Účinkují: Jana Kubánková – housle, Daniel
Mikolášek – bicí, Bohemia Saxophone Quartet,
Šimon Kubáň a Jaroslava Janečková – tanec,
IMUZA Company pod vedením Martina Hyblera.
Vstup na slavnostní večer je zdarma, své vstupenky si vyzvedávejte na recepci KC Střelnice.
listopad 2019
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Listopadová Malá (domácí) scéna
V listopadu se můžete těšit na dva koncerty, prvním z nich bude revivalový večer v podání Bigbítku, druhým potom rockovo-metalový koncert
kapel HalloDrn, Hitmakers a RAiN.
Přední revivalová kapela Bigbítek, hrající poctivý
český bigbít, zahraje písně kapel Krausberry,
Hudba Praha / Jasná Páka, Vítkovo kvarteto, Tichá dohoda, Krucipüsk či Tři sestry.
HalloDrn čeří temné vody tuzemského rocku již
od počátku devadesátých let. V kapele v současné
době již pevně zakořenili čtyři zkušení rockoví harcovníci pocházející z různých regionálních uskupení – Tomáš Šimek, Michal Ceé, Martin Pitl a Martin Bouchal. HalloDrn se svojí původní muzikou
je dnes zárukou pevných riffů, hutné rytmiky, sžíravého vokálu a upřímnou výpovědí o drsném životě lidí v podhůří Krkonoš. Kapela RAiN hrála
z počátku především thrash metal. Postupem času
a střídáním členů se propracovává k modernímu

soundu ve vodách úderného crossover rock/metalu se silnými melodickými prvky. Za svou kariéru
kapela odehrála stovky koncertů a festivalů nejen
v ČR, ale i v Polsku či Německu. Vystoupí i turnovští rockeři Hitmakers, kteří představí autorskou tvorbu a písničky, které vyšly na jejich albech
Láska jako trám a Světlo zůstane v nás.

pátek 15. listopadu od 20 hodin
Bigbítek
Malá (domácí) scéna
Kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

RAiN

pátek 29. listopadu od 20 hodin
HalloDrn, Hitmakers & RAiN
Malá (domácí) scéna
Kulturní kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Michael Kocáb nejen o sametové revoluci
V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb
spolu s novinářem Michalem Horáčkem iniciativu
MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání
mezi komunistickou mocí a představiteli nezávislých opozičních sdružení.
Co se zprvu mohlo zdát dílem jako troufalost a dílem jako politická naivita, se v listopadu téhož roku
ukázalo být především občanskou odvahou a prozíravostí, když k jednacímu stolu zasedl tehdejší
předseda vlády Ladislav Adamec a zástupci studentů, Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí
v čele s Václavem Havlem. Kocáb ve své právě vydávané knize Vabank popisuje všechna zásadní
jednání s komunistickými vládci, s generalitou
československé i sovětské armády, se sovětskou
stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se
jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské
fórum. Průběh sametové revoluce popisuje na
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popisuje, jak se situace měnila den po dni, hodinu
po hodině, a ukazuje, že politika je tvůrčí a často
i improvizační činnost, v níž občas není od věci
brát na sebe „drzou“ odpovědnost. V druhé části
knihy pak vzpomíná na svoje působení ve
Sněmovně lidu Federálního shromáždění ČSFR
a na druhý olbřímí úkol, který si předsevzal – prohlášení ostudné okupační smlouvy o „dočasném
pobytu“ za neplatnou od samého počátku, kdy až
urychlený odsun sovětských vojsk z území bývalého Československa definitivně završil sametovou
revoluci.

pozadí připravované akce Zásah, kterou se armádní
složky ve spolupráci s StB snažily zabránit demokratizačním změnám silou. Autobiografický text
působí trochu jako politický thriller. Autor v něm

stﬁeda 6. listopadu od 19 hodin
Michael Kocáb
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

KCT informuje

Vivaldiho âtvero roãních dob
Lucie Sedláková Hůlová & hudební soubor Ensemble Lucis přijíždí do Turnova, aby v Městském
divadle zahráli světoznámé dílo Čtvero ročních 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 pravděpodobně sám napsal. Tohoto díla se
ujme vynikající česká houslistka Lucie Sedláková
Hůlová, která vystupuje jako sólistka i komorní

hráčka působící v mnoha hudebních uskupeních.
Doprovod jí obstará soubor Ensemble Lucis složený z prvotřídních hráčů, členů různých renomovaných komorních souborů.

stﬁeda 27. listopadu od 19.30 hodin
Lucie Sedláková HÛlová
& Ensemble Lucis
– âtvero roãních dob
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 210 Kã

Nav‰tivte s námi Borneo a Laos
Listopadový Cestovatelský klub nabídne výpravu
na ostrov Borneo a do nebezpečného Laosu.
S pořadem Expedice Borneo do Turnova zamíří
oblíbení cestovatelé Kateřina a Miloš Motani, kteří
ve své prezentaci nabídnou pralesy, obrovské květy raflézie, létající veverky, létající lemury a žáby,
medvědy malajské, orangutany, varany i rybičky
Nemo. V neposlední řadě se setkáme i s lovci lebek.
V druhé polovině listopadu se s Jiřím Kalátem
vypravíme do Laosu, kde romantickou atmosféru
venkova narušují miliony hrozeb v podobě nevybuchlých min a bomb, které i po čtyřiceti letech od
ustání bojů stále zabíjejí.

úter˘ 5. listopadu od 18 hodin
Kateﬁina a Milo‰ Motani:
Expedice Borneo
Cestovatelsk˘ klub
Mûstské divadlo Turnov
90 Kã
stﬁeda 20. listopadu od 18 hodin
Jiﬁí Kalát: Laos pln˘ min
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Ivo Habran: Foto na Saténu
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu fotografií Iva
Habrana.
Ivo Habran se narodil v roce 1964 v Kladně. Od
počátku své fotografické kariéry se věnoval především portrétům a přírodě se specializací na černobílý tisk. Zabývá se i tiskem na svatební satén.

Výstava fotografií na téma Foto na Saténu je již jeho třetí samostatnou fotografickou výstavou. Jak
sám říká, shledává tisk fotografií na látkách,
zvlášť potom na svatebním saténu, velmi zajímavou praktikou. Satén prý dodává fotografiím
zvláštní zobrazení. Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC Střelnice ve středu 6. listopadu
v 17 hodin a potrvá do 3. prosince.
listopad 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:
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
pátek 8. listopadu 2019 – Charleyova teta
(divadelní představení) 150 Kč
stﬁeda 13. listopadu 2019 – Tančírna
(travesti show) 290 Kč
stﬁeda 20. listopadu 2019 – Jiří Kalát: Laos plný min
(Cestovatelský klub) 90 Kč
ãtvrtek 21. listopadu 2019 – Úsměvy Jaromíra
Hanzlíka (Pohovka) 250 Kč / 200 Kč
sobota 23. listopadu 2019 – Rákosníček a jeho rybník
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 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
sobota 4. ledna 2020 – Norma – V. Bellini
(Opera v kině) 250 Kč
ãtvrtek 9. ledna 2020 – Cirkus hrůzy
(Horror show) 200 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
pátek 28. února 2020 – Nový erotický ples 300 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
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

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

ãtvrtek 5. prosince od 16.30 hodin, sál v pﬁízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti od
4 do 10 let. Rezervace místa je nutná.

sobota 2. listopadu od 17 hodin
Lampiónov˘ prÛvod – putování
za stromov˘mi skﬁítky
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde v letním kině a zakončen bude
tamtéž. Na místě budou pro zahřátí teplé nápoje
a také lampióny, pro ty, co svůj nemají.
nedûle 10. listopadu od 13 do 18 hodin, hala TSC Turnov II.
Parkour workshop listopad 2019
Odpolední trénink s profesionály ze skupiny
Obstacle movement. Přihlášení na webu Ponorky
nutné. Pro děti a mládež od 7 do 15 let.
ãtvrtek 28. listopadu od 18 do 22 hodin,
v˘tvarná dílna v pﬁízemí Îluté ponorky
Adventní vûncování
Přijďte si s námi vytvořit adventní věnec dle svého
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Pomozte nám stavût dál
Žlutá ponorka vyhlašuje sbírku nepotřebných lego kostek pro děti v Lego kroužcích. Pomůžete
nám získat další stavební materiál? Rádi bychom
navázali na Lego projekt a postupně rozšířili
vlastní zásoby. Materiál je možné přinést kdykoli
v čase po–čt 13–17 hodin.
přání. Na věnec se svícemi je nutné si donést korpus, svíce a případně stuhy, abyste si mohli vyladit
aranžmá do svých barev. K dispozici bude větvoví,
drátky, tavné pistole a další materiály. Rezervace
na ladicka@email.cz.

Novû v Ponorce kurz afrického tance
Nenechte si ujít příležitost vyzkoušet si africký tanec s živými bubeníky a zkušenou lektorkou Klárou Kubátovou. Kurz bude probíhat od ledna do
března 2020. Přihlašování je již otevřeno na webu
Žluté ponorky.

ohlasy

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

21. listopadu–30. ledna, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Pospû‰te, past˘ﬁi, k Betlému
Výstava je věnována lidovým betlémům a jejich
tvůrcům v Pojizeří.
Slavnostní zahájení v˘stavy ve ãtvrtek 21. listopadu od 17 hodin.

Expozice horolezectví
– Z âeského ráje na vrcholy svûta
Jedinečná stálá expozice v České republice

28. listopadu–15. ledna, V˘stavní sál
reGenerace 4
Výstava moderního autorského šperku přispívá
k oživení – regeneraci turnovské scény, podporuje
mladé začínající autory, umožňuje jim mezigenerační setkání šperkařů.
VernisáÏ v˘stavy ve ãtvrtek 28. listopadu od 17 hodin.

TOP AKCE
stﬁeda 13. listopadu od 17 hodin, Expozice horolezectví
Beseda s Annou Hanu‰ Kuchaﬁovou
(nejlepší českou slacklinerkou) a Petrem
Prachtelem (horolezeckou legendou)
Setkání dvou jedinečných lidí v turnovském muzeu. Ve svém vyprávění se s vámi podělí o neuvěřitelné příběhy, zážitky a pocity ze svých výstupů
a cest nejenom z Českého ráje. Vstupné 40 Kč

akce:
sobota 9. listopadu 9–12 a 13–16 hodin,
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáﬁsk˘ dÛm
„Calta, ‰tûdrovnice, vánoãka“
– ﬁemesln˘ workshop
Vánoční pečení a povídání o lidových Vánocích.
Cena workshopu 300 Kč,
rezervace na tel.: 736 145 354

výstavy:
19. 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.
19. záﬁí–24. listopadu, V˘stavní sál
Severoãeská sbírka
Kolekce významných českých nebo v Čechách působících výtvarníků, především těch, kteří mají
vztah k severním Čechám.

Drábské svûtniãky. Petr Prachtel skáãe z TuãÀáka na Staﬁenu.
Jistí Zorka Prachtelová, foto Vlãek Karel, archiv muzea

Státní zámek Sychrov

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové

tel. 482 416 011, fax: 482 416 012, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, Facebook – Státní zámek Sychrov
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí, vÏdy
od 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky). Ve dnech
1.–5. 11. je zámek z dÛvodu filmování pro veﬁejnost uzavﬁen.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry

Kulturní akce:
23. – 24. listopadu vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
Jak (ne)provdat princeznu
Pohádkové prohlídky zámku nejen pro rodiny
s dětmi. Vstupné dospělí 180 Kč, děti od 3 let
100 Kč, děti do tří let 30 Kč.
Předprodej vstupenek: www.evstupenka.cz

Zlatý poklad – výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů

30. listopadu–1. prosince (sobota 9–18 hodin,
nedûle 9–16 hodin), ãestn˘ dvÛr
Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem

má v listopadu zavﬁeno. Otevﬁeno bude od 30. listopadu
do 29. prosince.

tradičního zboží a bohatým programem pro děti
i dospělé. Vánoční atmosféru umocní betlém v nádvoří. V bohatém programu se představí např.
skupina Péro za kloboukem či žonglér Vojta Vrtek.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
30. listopadu–1. prosince 2019
âertovské prohlídky
Prohlídka zámku pro děti, které provází čertice,
délka prohlídky cca 30 minut. Prohlídka neobsahuje odborný výklad. Výklad je přizpůsoben dětským návštěvníkům.
Prohlídky od 10, 11, 12, 14 a 15 hodin. Vstupné
100 Kč, děti do 3 let 20 Kč, předprodej vstupenek:
www.evstupenka.cz
listopad 2019
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
pátek 8. listopadu–nedûle 10. listopadu
Lady víkend
Terapeutický a wellness víkend pro ženy v Krkonoších.
pondûlí 11. listopadu od 16 hodin
Martinská svût˘lka
Tradiční lampiónový průvod po stopách sv. Martina na bílém koni. Od 16 hodin proběhne výroba
lampiónů (cena 50 Kč). Od 17 hodin se uskuteční
průvod.
úter˘ 12. listopadu od 9 a 10 hodin
Setkání s logopedkou
Kurz Zpívánek navštíví Helena Vacková, na následující besedě pak budete mít možnost probrat vše, co
vás o vývoji dětské řeči a případných vadách zajímá.
stﬁeda 13. listopadu od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1.

ãtvrtek 14. listopadu od 10.30 hodin
Spánek mal˘ch dûtí
Nejkrásnější jsou, když spí… Jak ale dobrý spánek
zařídit? Beseda s laktační poradkyní a dulou
Veronikou Udeaja.
pátek 15. listopadu od 10 hodin
Nejmilej‰í dárek
Vánoce jsou za dveřmi a řada z nás tápe, čím vlastně obdarovat své dítě. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč.
pátek 15. listopadu od 10 do 16 hodin
Vánoãní focení s Ivou Masopustovou
Udělejte radost svým blízkým profesionální fotografií. Rezervace na tel. 775 964 312.
úter˘ 19. listopadu od 15 do 17 hodin
Informaãní setkání pro zájemce
o pûstounskou péãi
Být náhradním rodičem je krásné i náročné zároveň. Přijďte si o tom popovídat s odbornicí na náhradní rodinnou péči během otevřeného setkání.

Vzdûlávací centrum
Turnov

Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Aktuální poãítaãové kurzy
– Počítačové zpracování digitálních fotografií
– Excel pro začátečníky
– Počítače pro seniory
S dûtmi ãesk˘m rájem v T-Centru
2019/2020
Na 2. pololetí školního roku chystáme nový vzdělávací program určený pro všechny děti, které se
zajímají o své okolí, o místo, kde žijí. V programu
blíže poznají památky našeho regionu i město
Turnov. V rámci osmého setkání mimo jiné navštíví
Muzeum Českého ráje v Turnově, budou pracovat
v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově
16 |
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a naučí se používat prostředí SMART software na
počítačích All In One. Vzdělávací program je určen pro žáky 1.–2. ročníku ZŠ a bude probíhat od
února 2020 jednou za čtrnáct dní v rámci projektu
podpořeného z prostředků EU Podporujeme rozvoj dětí a žáků zcela ZDARMA.
Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl desátý
V roce 2017 se rozvinula spolupráce s mateřskými

ãtvrtek 21. listopadu od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Bližší informace na tel. 607 645 896 – Kateřina
Hornová. Cena 50 Kč.
ãtvrtek 21. listopadu od 18 hodin
Klub celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku.
stﬁeda 27. listopadu od 9 do 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.
pátek 29. listopadu od 17 hodin
Adventní spirála
Tradiční otevření adventní doby. Rituál s neopakovatelnou atmosférou, během kterého září oči
dětem i dospělým. Cena 50 Kč.
školami. Byl zahájen projekt Za jeden provaz, který
řešil nastavení kolegiální podpory formou mentoringu a vzájemného sdílení zkušeností ve dvaceti
školkách Libereckého kraje. Proškolili jsme interní
mentory, kteří ve druhé polovině projektu předávali své zkušenosti kolegyním v oblasti čtenářské
a matematické pregramotnosti a osobnostně-sociálního rozvoje. Vybavili jsme školky interaktivními stolky, podlahami, tabulemi a notebooky
v celkové hodnotě přes tři miliony korun. Dále
jsme vyškolili 51 učitelek MŠ na seminářích.
Manažerkou se v této oblasti stala Mgr. Tereza
Prevužňáková, která se vrátila do našeho realizačního týmu. Pro nadané žáky jsme připravili projekt 5 P – Pět portfolií, který seznámil žáky a studenty se základními kompetencemi pro povolání
technika, přírodovědce, lékaře a architekta, jedno
portfolio bylo věnováno nerozhodnutým. V rámci
T-Centra proběhlo dvanáct programů pro 62 žáků.
Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o.p.s.

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

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

Hodnocení sezóny na Vald‰tejnû
Sezóna na jednom z nejstarších hradů Českého
ráje se blíží ke svému konci a je na čase pomalu bilancovat. Od začátku roku do konce září navštívilo hrad Valdštejn téměř 53 000 lidí, pro které byl
připraven zajímavý a pestrý kulturní program.
Ten si užili návštěvníci napříč generacemi.
Nechyběly populární vícedenní letní akce Rytíři
na Valdštejně či Středověký víkend a nouze nebyla
ani o hudební vystoupení. V hradní kapli se od začátku roku střídali profesionální a amatérští

umělci (např. Hradecké komorní tucteto, skupina
theCube, kapela Sousedi, mistr Radek Rejšek
ad.). Opravdu velké oblibě se těšily i speciální
prázdninové dětské prohlídky s loupeživým rytířem a princeznou Kateřinou, kterých se zúčastnilo na 3 500 návštěvníků (více než 100 prohlídek).
Vedle toho se hrad Valdštejn znovu zapojil i do celostátních projektů, jakými byly Noc kostelů
a Hradozámecká noc. Novinkou a hlavním tématem letošní sezóny byla připomínka výročí husitství a obsazení hradu Janem Žižkou. Valdštejn se
účastnil také projektu České televize Rozbzuč
Déčko a je zapojen do republikového projektu Objevuj památky.
I v letošním roce na Valdštejně probíhaly stavební a udržovací práce. Velkou stavební prací byla
stabilizace skalního podloží, která byla provedena
v rámci programu Záchrana architektonického
dědictví a na jejíž realizaci přispělo Ministerstvo
kultury částkou 700 000 Kč. Restaurovaly se hlavní
vstupní dveře do kaple a opravily hřebenáče na krytém sezení na druhém nádvoří. Hrad Valdštejn se
stal i místem filmařů a nově je též na Instagramu.

ZO âSCH Turnov 1

ZO ČSCH Turnov pořádá místní výstavu králíků
a místní výstavu holubů. Občerstvení je zajištěno, těšit se můžete na losování Štěstí. K návštěvě výstavy
vás srdečně zvou pořadatelé.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254
sobota 30. listopadu od 14 hodin
Koncert pûveckého sboru A my taky
Smíšený pěvecký sbor z Liberce zahájí v kapli sv.
Jana Nepomuckého tradiční šňůru vánočních
a novoročních akcí. Vstupné 90 Kč

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

jednatel spoleãnosti: Daníãek Antonín
tel.: 604 339 766, 481 311 655

pondûlí 11. listopadu od 18 hodin v sále Îluté ponorky
Veãer s osobností – Co je eko
a co ne
– ekologie v širších souvislostech
– radosti i úskalí ohleduplného podnikání s Kateřinou Novotnou ze Špetky a dalšími hosty naší
turnovské a českorajské místní produkce

sobota 30. listopadu od 8 do 15 hodin,
chovatelská hala u zastávky âD Turnov mûsto
Okresní v˘stava králíkÛ a místní
v˘stava holubÛ

pondûlí 25. listopadu od 18 hodin v sále Îluté ponorky
Nejen o vodû pro lidi i pro pﬁírodu
Veřejná přednáška – Josef Šedlbauer (univerzitní
profesor, zastupitel Libereckého kraje)
Jak mít vodu ve studních i za 30 let? Za co může klima a za co traktory? O suchu, povodních, změnách
klimatu, nefunkční krajině a o tom, jak v tom přežít.

Spoleãenství
Josefa Zezulky
www.dub.cz, e-mail: info@dub.cz
tel.: 603 723 713, 222 311 141
úter˘ 5. listopadu od 18 hodin,
Sokolovna ve Skálovû ulici
Setkání s biotronikou
Společenství Josefa Zezulky vás zve na přednášku
Tomáše Pfeiffera, českého filosofa abiotronika, pověřeného pokračovatele zakladatele biotroniky Josefa
Zezulky (1912–1992).
listopad 2019
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Den poezie
Již jedenadvacátý ročník festivalu se koná ve dnech
10.–24. listopadu s podtitulem „Otevřete oči“.
Autorem letošního motta je umělec a vizionář
Leonardo da Vinci (15. 4. 1452–2. 5. 1519). Celý
jeho výrok zněl: „Slepá nevědomost nás přivádí na
scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otevřete oči!“ a my pevně
věříme, že ani 500 let po jeho smrti neztratil nic na
své aktuálnosti. Téma bude interpretováno v několika
rovinách: „Otevřít oči“ můžeme nejen ke světu
poezie, ale také současným problémům a s ohledem na 30. výročí sametové revoluce v roce 1989.
Akce
ãtvrtek 7. listopadu, poboãka knihovny Turnov II
na vlakovém nádraÏí od 18 hodin
Prezident Husák a sametová revoluce
Historik Michal Macháček otevře volný listopadový cyklus k výročí sametové revoluce.
nedûle 10. listopadu, dûtské oddûlení knihovny od 10 hodin
V˘tvarná dílna divadelní a loutková
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi.
pondûlí 11. listopadu, sálek ICM od 17 hodin
Obrazy mluví vlastní ﬁeãí
– zahájení v˘stavy
Vernisáž výstavy malířky Zdenky Jandové. Maluje
obrazy o přírodě a smyslech, kterými je možné ji
vnímat.
pondûlí 11. listopadu, poboãka knihovny Turnov II
na vlakovém nádraÏí od 18 hodin
Japonsko zevnitﬁ
Přednáška Ondřeje Landy zaměřená na aspekty
a kultury Japonska, o kterých se z běžných průvodců nedozvíte.
úter˘ 12. listopadu, DÛm Na Sboﬁe od 18 hodin
Veãer Na Sboﬁe – Vzpomínky
Jana ·olce
Autorský večer PhDr. Jana Šolce, pedagoga, politika, mluvčího OF 89, poradce prezidenta Václava
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Havla a uznávaného demokrata. Kniha Žít v Liberci – Vzpomínky mapuje nejen autorovo dětství,
ale především se zastavuje u historických milníků
našeho státu. Koná se k 30. výročí sametové revoluce.

záznamem krajiny v českých slovech a nad postupující urbanizací naší slovní zásoby. Přednáší
Mgr. Jaromír Gottlieb.
ãtvrtek 28. listopadu, sálek knihovny ICM od 18 hodin
Dolomity
S Vladimírem Procházkou II. se podíváme do
Dolomit, krasové části Alp.
ãtvrtek 28. listopadu, poboãka knihovny Turnov II na vlakovém
nádraÏí od 18 hodin
Politická cesta od Havla k Babi‰ovi
Proměna politického vývoje od sametové revoluce k dnešku
Přednáška turnovského rodáka a významného
politologa Jana Kubáčka.

ãtvrtek 14. listopadu, poboãka knihovny Turnov II
na vlakovém nádraÏí od 18 hodin
Sametová revoluce na Turnovsku
Beseda s pamětníky a aktivními účastníky listopadových událostí roku 1989.

pátek 29. listopadu–sobota 30. listopadu,
Mûstská knihovna Antonína Marka od 18 hodin
Noc fantazie v knihovnû
Druhý ročník listopadové noci plné karetních
a deskových her, kvízů a soutěží.
Výstavy

stﬁeda 20. listopadu, klubovna DD Pohoda od 14 hodin
ãtvrtek 21. listopadu, penzion V˘‰inka, Klub aktivní senior
od 14 hodin
pondûlí 25. listopadu, klubovna penzionu V˘‰inka od 14 hodin
Hudba v promûnách ãasu
Hudební pořad manželů Evy a Bohuslava Lédlových.
ãtvrtek 21. listopadu, poboãka knihovny Turnov II
na vlakovém nádraÏí od 18 hodin
Promûny anekdot, fám
a moderního folkloru od sametové
revoluce k dne‰ku
Významný etnolog Petr Janeček se ve své přednášce zamyslí nad vývojem anekdot, fám a moderního folkloru od sametové revoluce do současnosti.
úter˘ 26. listopadu, DÛm Na Sboﬁe od 18 hodin
Veãer Na Sboﬁe – Krajina uvnitﬁ slov
Podvečerní poetické zamyšlení nad četným

Sálek knihovny ICM
Obrazy mluví vlastní ﬁeãí
Výstava malířky Zdenky Jandové. Maluje obrazy
o přírodě a smyslech, kterými je možné ji vnímat.
Její tvorba se zaměřuje také na obrazy pro děti.
Galerie Na Schodech knihovny, v˘stava potrvá do konce roku 2019
Malujeme pohádky
Výstava Malujeme pohádky z výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Turnov. Výstava je součástí projektu
Rok Eduarda Petišky, Ivony Březinové a také
70. výročí vzniku nakladatelství Albatros.
Galerie Na Schodech knihovny, v˘stava potrvá do konce roku 2019
70 let nakladatelství Albatros
Výstava k 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros o kmenových spisovatelích, ilustrátorech
a dalších zajímavostech z kronik knihovny v Turnově.

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

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

Inzerce v ãasopise

HLASY A OHLASY
TURNOVSKA

kontakt:

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

Klubovny
Zrcadlov˘ sál
Kulturní kavárna KUS

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

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

BRIGÁDA
Na nadcházející kulturní sezónu přijmeme na DPP nebo DPČ

brigádníky na v˘pomoc
v gastroprovozu kavárny KUS
a pﬁi poﬁádání kulturních akcí
Nabízíme
stabilní dlouhodobou brigádu
v příjemném nekuřáckém prostředí
a adekvátní platové ohodnocení.
Zkušenosti v oboru výhodou.
PoÏadujeme
Věk 18+

Volejte na 607 961 796 (Jana Klausová)
listopad 2019
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Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

20 |

| listopad

2019

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2019

Hejtman Libereckého kraje
zavítal do Turnova
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta přijel 2. října 2019 do Turnova.
Společně s vedením turnovské radnice navštívil významné firmy, instituce, školská
zařízení, besedoval se starosty obcí, zastupiteli, nezapomněl na běžné občany města.
Hejtmanský den začal v 11.00 hodin přivítáním
na turnovské radnici, kde se setkal se starostou

Tomášem Hockem a oběma místostarostkami,
Petrou Houškovou a Janou Svobodovou.

Následovala velice zajímavá návštěva centra
TOPTEC, které se zabývá výzkumem optiky,
optoelektroniky a vývojem aplikací spojených
s touto tématikou.
Během oběda měl možnost hejtman vyslechnout radní Turnova a poté se přesunul za doprovodu starosty k pozemku do zóny na Vesecko.
Tam by v budoucnu měla vyrůst společná základna pro zdravotníky a hasiče.
Další kroky směřovaly do Alešovy ulice do
Centra odborného vzdělávání (COV) pro studenty
technických oborů Obchodní akademie, Hotelové
školy a Střední odborné školy Turnov. Centrum,
které bylo slavnostně otevřeno letos v dubnu,
vzniklo přestavbou nevyužívaného prostoru za
střední školou, náklady činily přes 55 mil. Kč, investorem byl kraj, který na projekt získal dotaci
EU.
Na Turnově II hejtman zavítal také do MŠ a ZŠ
Sluníčko, kde od dubna probíhá výstavba denního
stacionáře. Tuto stavební akci zastupitelé Turnova
schválili i v případě, že by ji muselo město kompletně hradit ze svého rozpočtu.
V červenci přišla zpráva, že je denní stacionář
finančně podpořen z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Turnovské kino Sféra se stalo po 16. hodině diskuzním místem se starosty a zastupiteli, od 17.
hodiny zde hejtman besedoval s občany.
Večer pak nechyběl živý vstup z turnovské radnice na sociálních sítích.
Mgr. Zdenka Štrauchová

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: Tomá‰ Hocke, Klára Preislerová, Odbory dopravy, správy majetku, ‰kolství, kultury a sportu, Radka Vydrová, Waldorfská mateﬁská ‰kola, Zdenka ·trauchová, Zdravotnû sociální sluÏby Turnov
listopad 2019
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Stavební práce v NádraÏní ulici a pod viaduktem
zaãnou b˘t závislé na poãasí
K závěru se blíží rekonstrukce Nádražní ulice od
Hotelu Beneš až po odbočku na I/10. Finální asfalty budou položeny v druhé polovině listopadu.
„Průjezd po komunikaci od Fučíkovy ulice až k odbočce na I/10 předpokládáme od prosince 2019,“
potvrdila termín Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku MěÚ Turnov.

S příchodem podzimu je termín závislý na klimatických podmínkách. Pokud se ho podaří stihnout, bude se pod viaduktem jezdit po prvních
vrstvách asfaltu. Druhé se položí na jaře.
Od 14. 10. 2019 se další práce posunuly za viadukt směrem na Přepeřskou, kde se začala kopat
kanalizaci kolem tamních garáží.
Je třeba, aby chodci v místech stavby využívali
vyznačené koridory s ohledem na svoji bezpečnost.
Mgr. Zdenka Štrauchová

Do té doby by se měly stihnout vegetační úpravy.
S výsadbou zeleně se počítá v první polovině listopadu. Přestože bude část Nádražní ulice hotová,
vjezd do této lokality budou nadále řídit semafory.
Přímo u viaduktu byly zahájeny práce na komunikaci, finišují betonářské a obkladačské práce na
zatrubnění Odolenovického potoka, probíhá pokládka veřejného osvětlení, byly započaty sanační
práce na druhé straně viaduktu. V jedné části je již
hotový chodník a lidé jsou naváděni koridorem
pro pěší na protilehlou stranu. Termín dokončení
prací u viaduktu byl posunut na 20. 12. 2019.

Z· ÎiÏkova poﬁádá
pro budoucí prvÀáãky
akci Posvícení
na ÎiÏkovce
Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče prožít si Posvícení na Žižkovce, které se bude konat 5. listopadu 2019.
Ve škole se seznámíte s naším skřítkem Školníčkem. Společně si upečeme posvícenské koláče
a každý si svůj koláč odnese domů. Paní učitelky
budoucích prvních tříd děti provedou školičkou,
odpoledne bude plné zpívání, plnění interaktivních školních úkolů a malování. Zahájení posvícenského putování je 5. listopadu ve skupinkách
od 15.45, 16.00 a v 16.15 hodin. Sraz dětí je
u vchodu do školičky. Srdečně se na Vás těšíme.
Učitelky budoucích prvních tříd ZŠ Žižkova
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Rozsvícení vánoãního
stromu v Turnovû
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v Turnově
se bude konat, jako každý rok, na náměstí Českého ráje první adventní neděli – 1. prosince 2019.
Program zahájí v 16.30 hodin vystoupení dramatického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli adventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Těšit se můžete i na vystoupení žesťového
souboru Základní umělecké školy Turnov a pěveckého souboru Karmínek. Podvečerem Vás provede Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke,
který zapálením první svíčky zahájí adventní čas
v Turnově.
Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. Těšíme se na vás!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Zdravé mûsto Turnov

Stojí, nejezdí a hyzdí na‰e mûsto
Na doporučení Komise dopravní se radnice rozhodla, že se zaměří na boj s odstavenými vraky,
které nedělají pěkné kouty v našem městě. Pokud
o nějakém víte, dejte nám vědět!
Často se lidé podivují, proč stojí rok odstavené nepojízdné vozidlo, o které není zájem nebo často
znemožňuje údržbu komunikace či chodníku
a hyzdí venkovní prostředí.
„Vozidla, která jsou nepojízdná, nebo jim chybí
například některé díly či SPZ mohou občané nahlásit strážníkům Městské policie, aby vozidlo zadokumentovali a věc předali k řešení na příslušné
odbory radnice,“ popsal situaci vedoucí odboru
dopravy Pavel Vaňátko.

Také doplnil, že se každé takové vozidlo musí
posuzovat individuálně. Například o zjevnou
technickou nezpůsobilost se bude jednat v případě,

Pozvánka na pﬁedná‰ku
Dr. Wolfganga
Sassmannshausena

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Svat˘ Martin pﬁijede
do Turnova

Waldorfu je 100 let, ale co očekávají děti v dnešní době od nás dospělých?
Přednáška se koná v prostorách školky na Daliměřicích ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 18.00 hodin.

100 let v˘chovy
ke svobodû
Putovní výstava k 100. výročí od založení první
Waldorfské školy ve Stuttgartu s názvem: 100
let VÝCHOVY KE SVOBODĚ – Tvoříme svět:
hlavou, srdcem, rukama se koná v termínu od
3. do 7. prosince 2019. A to každý den od 10.00
do 18.00 hodin ve Skálově ulici č. p. 84 (naproti Muzeu Českého ráje).

že automobil nemá kolo, nárazník, chybí mu sklo
apod.
„V ostatních případech, kdy zde vozidlo někde
dlouhodobě stojí, je třeba prověřit platnost technické prohlídky. To je zřejmé z označení data na
červené známce, která je umístěna na každé zadní
registrační značce vozidla. Takové vozidlo nelze
odstranit, nicméně se provozovatel vozidla dopouští přestupku,“ shrnul Vaňátko.
Pokud víte o takových vozidlech, neváhejte jejich lokalitu případně fotografii s popisem zaslat
na mu@turnov.cz nebo můžete využít odkaz „hlášení závad“ na webových stránkách města.

Nahlédněte do živé praxe českých waldorfských
škol – mateřských, základních i středních.
Vernisáží bude výstava zahájena v pondělí
2. prosince v 18.00 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni!
Hana Lamačová,
Waldorfská mateřská škola Turnov

Základní škola Skálova srdečně zve na tradiční
milou akci Vítání svatého Martina. Ta se uskuteční 11. listopadu 2019 od 17.00 hodin u Základní školy Alešova.
Na místě bude možnost zakoupení občerstvení
ve školním stánku. Lampiony si vezměte s sebou,
a pokud máte bílé oblečení, organizátoři budou
rádi. Z důvodu rekonstrukce hřiště u haly TSC
a osetí trávy, letos bude prostor pro návštěvníky
vyhrazen za zábradlím. Akce se koná pod hlavičkou Zdravého města Turnov a MA21 a je finančně
podpořena městem Turnov.
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.
listopad 2019
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Obãané Bukoviny, Kobylky a Dolánek
diskutovali se starostou
Ve středu 9. října 2019 se v Domě přírody v Dolánkách uskutečnilo setkání starosty Tomáše Hockeho s desítkou občanů této lokality.
Na začátku starosta přítomné seznámil s aktuálně
probíhajícími stavbami ve městě. Informoval
o tom, že od poloviny listopadu má být zprovozněn most přes Jizeru a druhá polovina se začne rekonstruovat na jaře 2020. Náročná rekonstrukce
Nádražní ulice podle starosty města probíhá dobře. Horší místo je pod viaduktem, který by měl být
zprovozněn 21. prosince letošního roku.
„Je to bod, bez kterého není možné začít dělat
Přepeřskou ulici,“ doplnil starosta. Zazněla také
zmínka o školských stavbách. Na Základní škole
Žižkova se buduje výtah, který by měl být dokončen do listopadu a rekonstruuje se zde i střecha,
jejíž termín dokončení je stanoven na konec měsíce října. S náročnou přestavbou Základní školy
Mašov se začne v květnu příštího roku. A na vybudovaný denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko se občané mohou přijít podívat na vlastní oči ve státní
svátek – 28. října, kdy bude kromě slavnostního
večera v Městském divadle a pietního aktu slavnostně otevřen právě denní stacionář a také
Studentská ulice, která byla v rámci 6. etapy regenerace sídliště u Nádraží dokončena. Z pozvánek
zazněla ještě akce 17. listopadu, kdy proběhne od

Zdravotnû sociální
sluÏby Turnov obhájily
5 hvûzd Znaãky kvality
Zdravotně sociální služby Turnov v měsíci květnu 2019 obhajovaly Značku kvality ve službě
Domov pro seniory.
Je to jediné hodnocení, které komplexně prověří
spokojenost seniorů s poskytovanou péčí, bydlením, stravou, kulturou a volným časem. Počátkem
října 2019 byla potvrzena, již potřetí v období
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17.00 hodin neformální setkání a následně slavnostní večer v divadle spojený s oslavou 30. let od
sametové revoluce.
Poté začala diskuse o potřebě a přání v lokalitě
Bukovina, Kobylka a Dolánky. Aktuálně se zpracovává projekt na obnovu hasičské nádrže na
Bukovině, která by se mohla, pokud bude vše připraveno, příští rok začít opravovat. Přes místní
osadní výbor starosta Tomáš Hocke plánuje
schůzku přímo v terénu, aby se s občany pobavil
o zavezených cestách, které na Bukovině jsou
a často jsou jedinou spojnicí pro pěší.
„Zavezených cest máme hodně a měli bychom
je začít obnovovat,“ dodal Hocke. Vlna diskuse se
nejvíce dotkla lokality Dolánek, kde je během

turistické sezóny složité parkování a vysoká koncentrace turistů i místních. Lidé nechtějí platit za
parkoviště a svá auta často postaví tam, kam nemají. Kolem cyklostezky jsou rozmístěné koše, ale
lidé umí nepořádek udělat i v řádech desítek metrů. Starosta města tu v sezóně zkusí posílit strážníky městské policie a v případě dalších problémů
bude nevyhnutelná schůzka s majitelem pozemku, na kterém je odstavná plocha zřízena a také
s nájemníky, kteří mají plochu k podnikání pronajatou. „Máme vizi, že nástupní místo Greenway
by se mělo posunout blíže do centra města, například na autobusové nádraží nebo do prostoru
Maškovy zahrady. Spoustu věcí, především s parkováním, by se tím možná vyřešilo,“ dodal starosta Turnova.
Občané se také dotazovali na kauzu Walderode,
okres Turnov či bezdomovectví ve městě.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
Starosta se setká s obãany
Kasáren, Hru‰tice a Károvska
Ve středu 13. listopadu 2019 proběhne poslední
setkání starosty s občany v letošním roce. Setkání
se uskuteční v jídelně ZŠ Žižkova od 17.00 hodin.
Přijďte podiskutovat o tom, co vás ve vaší části
města trápí!
osmi let, obhajoba u této služby s maximálním získáním počtu pěti hvězdiček. Je to obdobné hodnocení jako u hotelů.
Vedle této služby stejným hodnocením v minulosti prošla i pečovatelská služba, která byla dokonce první v celé ČR, která získala toto nejvyšší
ocenění. V Libereckém kraji jsou Zdravotně sociální služby jediným poskytovatelem sociálních
služeb, který toto prestižní ocenění u dvou velkých
služeb získal. Potvrzuje to vysoce nastavenou laťku kvality poskytované péče o seniory v Turnově
a okolí.
Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST
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Obnova váleãn˘ch
hrobÛ a drobn˘ch
památek

Mateﬁská ‰kola
Zborovská se roz‰íﬁí
o dal‰í oddûlení díky
dotaci z EU

V letošním roce se v Turnově uskutečnila řada
náročných oprav válečných hrobů a drobných
památek, které byly vlivem času zašpiněny, pokryty mikrovegetací či jinak poškozeny působením srážek, větru a kolísáním teplot.
Město Turnov se v roce 2019 zaměřilo na obnovu následujících objektů:
Pomník na Výšince věnovaný obětem německých jednotek SS byl kompletně zrestaurován.
Nová deska a sokl pomníku byly zhotoveny ze
světlé leštěné žuly. Pamětní tabulka z černé leštěné žuly byla vyčištěna a obnoven její text ve stříbrném provedení.
Památník obětem I. světové války na Malém
Rohozci bylo nutné nejprve za pomoci jeřábu vyrovnat a následně celý pomník omýt, přespárovat
a nechat hydrofobizovat.

Výklenková kaplička v ulici Ve Struhách byla
posunuta a umístěna na nový základ. Následně se
přistoupilo k celkovému restaurování včetně osazení nových dvířek.
Restaurátorský zásah si vyžádaly také objekty
umístěné na hřbitově u kostela Narození Panny
Marie. Centrální kovový kříž byl očištěn vodou
a parou. Zkorodované části byly zbaveny rzi
a opatřeny novým svrchním nátěrem.
Památník padlým vojákům Rudé armády bylo
také nutné omýt parou a pastou. Po zbavení nánosu zeleně se přistoupilo k lokálnímu zpevnění kamene včetně doplnění tvaru umělým kamenem.
Poté následovalo spárování, barevné a tvarové retuše. Práce byly zakončeny hydrofobizací pomníku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Petru Verichovi a Marku Gáborovi za kvalitu a rychlost s jakou realizovali obnovu výše uvedených objektů.
Jakub Rám,
odbor školství, kultury a sportu

Město Turnov získalo další dotaci z Evropské
unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na rozšíření kapacity Mateřské školy Turnov, Zborovská 914,
příspěvková organizace o oddělení pro děti
mladší tří let.
Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2019 byla přislíbena
dotace ve výši 3 913 230,10 Kč z celkových předpokládaných nákladů 5 205 762,03 Kč, kde jsou
zahrnuté i nezpůsobilé náklady ve výši 857 725,58 Kč
na venkovní úpravy dvora a zahrady. Dotace byla
pro město trochu překvapením vzhledem k vysokému převisu žádostí a omezené alokaci.
Žádost zahrnuje náklady na rekonstrukci bytu
školníka na nové dětské oddělení, další související
úpravy při přesunu a vybudování nových kanceláří pro paní ředitelku a vedoucí kuchyně. Stavební
činnosti se dotknou i vstupního prostoru a venkovních úprav pro zajištění bezbariérového přístupu a vytvoření prostoru pro herní prvky.
Součástí akce je také pořízení nábytku a vybavení
pro nové oddělení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, a protože se jedná převážně o práce uvnitř zařízení, budou stavební činnosti zahájeny ihned z kraje roku 2020, fyzicky by
práce měly být dokončeny do 31. 5. 2020.
Dlouhodobě město řeší problém s nedostatkem
míst v mateřských školách zejména pro děti mladší tří let. Častým zdůvodněním byla potřebnost
nástupu do zaměstnání a problematické přijetí dítěte do MŠ v případě, že dosáhne 3 let v průběhu
školního roku. MŠ je navíc umístěna uprostřed
rozvojové bytové zóny s předpokládaným nárůstem počtu dětí.
Touto akcí bude navýšena kapacita tohoto předškolního zařízení o 16 míst. Nové oddělení by mělo zahájit provoz již ve školním roce 2020/2021.
Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města
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Finanãnû podpoﬁit PUMPTRACK v Turnovû mÛÏete i vy!
Město Turnov zřídilo pro vítěze letošního participativního rozpočtu, Tvoříme Turnov, transparentní účet, kam byla 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.
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 po 23. září 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.
„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 je možné posílat 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.
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
www.pumpujvturnove.cz

Oprava povrchu hﬁi‰tû u Obchodní akademie byla dokonãena
V polovině října 2019 došlo k předání opraveného
hřiště při Obchodní akademii, Hotelové škole
a Střední odborné škole, Turnov ve Zborovské ulici.
Z programu Libereckého kraje „Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018“ byla
poskytnuta na projekt „Technické zhodnocení
sportovních povrchů na hřiště při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“
dotace ve výši 500 000 Kč.
V areálu školy je sportovní hřiště, které je rozděleno na dvě plochy. Na první ploše hřiště byly odstraněny staré povrchy a kořeny, stávající asfalt
byl vyrovnán a napenetrován. Také došlo k vytvoření polyuretanové plochy, která bude sloužit na
basketbal, tenis, nohejbal a volejbal.
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Na druhé ploše hřiště byl rozřezán starý umělý
trávník, odstraněny kořeny a vyrovnána plocha.
Na tu pak byl položen nový víceúčelový umělý

trávník, který bude sloužit na tenis, nohejbal a volejbal.
Celkové náklady na akci dle Smlouvy o dílo činí
1 192 271,28 Kč bez DPH. Stavbu realizovala firma J. I. H. – sportovní stavby s. r. o.
Marcela Pilská,
odbor správy majetku

ãtvrtek 28. listopadu 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz
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