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Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

pﬁijme

servírku/ãí‰níka

na HPP do kavárny KUS na Stﬁelnici
Nabízíme
• stabilní zamûstnání
v pﬁíjemném prostﬁedí
• adekvátní
platové ohodnocení
• zamûstnanecké bonusy
V pﬁípadû zájmu zasílejte své Ïivotopisy na pavlasova@kcturnov.cz
Pro více informací volejte 481 322 083 (Ivana Pavlasová)
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Chvála ochotnictví
Vážení čtenáři,
v prosinci právě uplynulého roku jsme si připomněli 150. výročí od založení turnovského ochotnického
spolku. Při té příležitosti se v Městském divadle (kde
taky jinde, že ano) uskutečnil speciální díl talkshow
Pohovka a já se při něm znovu přesvědčil, v jak výjimečně kulturním městě žiju… Věděli jste například,
že turnovský ochotnický spolek vznikl sotva dva roky
poté, co bylo spolčování uzákoněno? Ale nenechte se
mýlit, že teprve tím se v Turnově započalo s divadlem,
vůbec ne – například pašijové hry se v Turnově hrávaly již v 18. století! Ten hlavní vzmach však přišel až
s návratem pátera Antonína Marka do rodného kraje
a první divadelní hra v jeho režii zde byla uvedena již
v roce 1810. Zjevně s velkým úspěchem, neboť již následující rok píše Markovi Josef Jungmann: „Turnovští
zasluhují všem Čechům za příklad vystaveni býti, že
tak stále s českou Thálií obcují.“ Takže kdybychom
chtěli, můžeme s klidným svědomím prohlásit, že
ochotnické divadlo se v Turnově hraje již minimálně
210 let. Neuvěřitelné!
A což teprve příběh o vzniku našeho divadla. To je
námět na román! Dodnes, když jej někomu vyprávím,
říkám si, že to přeci nemůže být pravda, tak neuvěři-

Divadlo pod Palmovkou pﬁiváÏí komedii
PusÈte Donnu k maturitû! > 10
Pohovka s Naìou Konvalinkovou

telně to zní: v roce 1872 započalo Záloženské družstvo
se stavbou nové záloženské budovy a již 11. února toho roku nově ustanovený výbor turnovských ochotníků oslovil vedení družstva s požadavkem, aby byl při
stavbě záložny vzat zřetel taky na stavbu divadla.
A světe, div se, požadavek našel u ředitelství záložny
ohlas, a se stavbou divadla se tudíž začalo. Při stavbě
byly použity stavební plány Prozatímního divadla
a údajně se jedná o třetí nejstarší kamenné divadlo
v Čechách… O pár let později budovu Záloženského
družstva i s divadlem koupilo město Turnov, neboť
„pokroku milovné a obětavé občanstvo turnovské nemůže postrádati divadla, musí o ústav nad jiné vzdělavatelný a ušlechťující míti péči největší, nechce-li, aby
město tak uvědomělé jako Turnov zůstalo pozadu za
jinými městy“. Prorocká slova, chce se mi vzhledem
k aktuální situaci napsat. I dnes má totiž Turnov výjimečně živé ochotnické divadlo (tři činoherní, dva
loutkové a řadu studentských a dětských souborů)
a před sebou obrovskou výzvu v podobě dostavby divadla, čímž jej a s ním i celé „pokroku milovné a obětavé občanstvo turnovské“ může posunout zase o kus
dál. Držme si palce.
David Pešek
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Jak˘ byl advent a Vánoce s kulturou?
Vánoční svátky patří k těm nejkrásnějším v roce.
I Kulturní centrum Turnov se svým programem
snaží navodit příjemnou vánoční atmosféru a nabídnout pořady, díky kterým můžeme společnými
silami proměnit toto úžasné období v nezapomenutelný zážitek.

Tradičně jsme vám nabídli čtveřici pečlivě vybraných adventních koncertů. První z nich připadl
hned na 1. prosince, v kostele sv. Mikuláše jsme
přivítali H9 – Mužský vokální nonet, druhým koncertem bylo skvostné vystoupení světově proslulého
hobojisty Viléma Veverky v kostele Narození
Panny Marie. V polovině prosince jsme zamířili do
kostela sv. Františka z Assisi, kde zahrály Jaroslava Tajanovská a Drahoslava Satorová. Posledním koncertem byl večer s tak trochu renesančním umělcem Martinem Evženem Kyšperským
v Domě Na Sboře.
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„Turnovské adventní koncerty se každoročně těší velkému zájmu turnovských diváků, jsme rádi,
že letos tomu nebylo jinak, připravovat program
pro tato odpoledne je potom čirá radost,“ řekl hudební dramaturg KC Turnov Karel Šírek.
O další vánoční koncerty nebyla rozhodně nouze,
v Městském divadle si svou dvojitou dávku vánoční hudby nenechal ujít soubor Musica Fortuna,
který každoročně pořádá malé turné po Českém
ráji, a nechyběl ani tradiční koncert pro seniory,
který je díky odboru sociálních věcí v Turnově
zdarma. A zaskočit jste mohli i na Vánoční koncert Základní umělecké školy v Turnově.
Další tradicí je Koncert k Vánocům od umělecké
iniciativy iMUZA, který se letos konal ve čtvrtek
12. prosince. Před téměř vyprodaným velkým sálem turnovské Střelnice vystoupilo Turnovské orchestrální sdružení, sbory Turnováček, Carmina
a Musica Fortuna. Speciálním hostem večera byl
zpěvák Meky Žbirka, atmosféra tohoto večera byla opravdu kouzelná.
Po roce se na Střelnici vrátily také kapely Snap
Call a Funk Corporation. Pánové ze Snap Call nabídli benefiční koncert, na který si pozvali dvě

spřátelené kapely: Tamdoletma a Lety mimo. Tyto
tři kapely se rozhodly výdělek ze vstupného věnovat Šimonovi, mladému klukovi, kterému komplikuje život těžká spastická forma dětské mozkové
obrny. Funk Corporation nabídli svatoštěpánskou
party, která k 26. prosinci neodmyslitelně patří.
K vánoční atmosféře přispěl například i cyklus
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!, který
v sobotu 14. prosince nabídl krásnou loutkohereckou pohádku pro děti – Vánoční putování s anděly. A nabídli jsme vám hned dvě opravdu sněhem
zaváté cestovatelské přednášky – Koruna Himálaje s Radkem Jarošem a o horském masivu Monte
Rosa povyprávěl Marek Šimíček.
Pozadu rozhodně nezůstalo ani kino Sféra, to
do programu i letos zařadilo nejkrásnější vánoční
podívanou ze světa baletu – Louskáčka a také nesčetně filmů se zimní nebo vánoční tematikou –
pohádku Ledové království II, českou komedii
Špindl 2, animovaný film Sněžná mela, horor Černé Vánoce či romantický příběh Last Christmas.
Fanoušci sci-fi potom dostali ten nejlepší dárek již
18. prosince, když si mohli zajít na předpremiéru
nejnovějšího dílu ságy STAR WARS.

nenechte si ujít

Bohemia balet opût v turnovském divadle
Našemu publiku dobře známý Bohemia balet se
v Turnově představí už potřetí. V roce 2014 tanečníci nabídli představení Carmina Burana (choreografie: Libuše Ovsová, Magdalena Kaprasová)
a v září roku 2018 Erbenovu Kytici na hudbu
Jana Jiráska ke stejnojmennému filmu (v režii
F. A. Brabce) a v choreografii Aleny Drápalíkové.
O programu
Program lednového představení nabídne taneční
miniaturu Ave Maria v choreografii Mariky Hanušové-Blahoutové na hudbu Michaela Lorence
a Aarona Zigmana. „Tuto taneční miniaturu jsme
v našem repertoáru právě obnovili. Myslím, že se
bude hodit i v povánočním čase, je to nádherná
hudba dvou polských skladatelů a velmi působivá
choreografie,“ popisuje první část programu
umělecký ředitel Jaroslav Slavický. Dále se můžete těšit na Bezpředmětnou křehkost v choreografii
Tomáše Rychetského na hudbu Ludwiga van
Beethovena. První část večera uzavře Stále jako
předtím (choreografie: Ondřej Vinklát, hudba:
W. A. Mozart).
Druhá část programu nabídne La Valse (choreografie: Zdeněk Prokeš, hudba: M. Ravel), dále Primavera (choreografie: Bérangère Andreo, hudba:
J. Rodriguez). Na závěr představení si soubor

vystupuje na domácích i zahraničních scénách, je
zván na festivaly a taneční přehlídky v Německu,
Francii, USA, Japonsku či třeba Kolumbii.
Mezi úspěšná představení patří například Ravelovo Bolero vytvořené pro studenty školy uměleckým šéfem baletu ND v Praze Petrem Zuskou
a označené odbornými kritiky za nejlepší inscenaci roku, dále inscenace Poloveckých tanců A. Borovina, Čajkovského Louskáček, Šťastná sedma
na hudbu Miloše Vacka nebo Povídání s Fridou,
připravil Ballaré v choreografii Bérangère Andreo
s hudební koláží.
O souboru
Za dobu své existence se soubor vyvinul v ambiciózní soubor mladých tanečníků, mnohdy laureátů
mezinárodních soutěží. Představení Bohemia baletu se vyznačují nejen technickou vyspělostí, ale
přináší na scénu i radost a entuziasmus mladých
tanečních interpretů. Dramaturgie je vytvářena
s ohledem na složení souboru, umožňuje rozvoj
uměleckých schopností studentů – budoucích tanečních profesionálů a zároveň obohacuje repertoárovou nabídku na české taneční scéně.
Soubor již získal několik ocenění a vytvořil mimořádné projekty i v profesionálním kontextu,

balet podle životopisného filmu o mexické malířce
Fridě Cahlo, který vytvořil Jan Kodet.
V lednu 2005 se konala na scéně Stavovského
divadla ve spolupráci s Národním divadlem v Praze premiéra Čajkovského baletu Šípková Růženka
v choreografii Jaroslava Slavického, který se setkal
s velkým úspěchem u malých i velkých diváků.
Výkon Bohemia baletu v Šípkové Růžence byl oceněn v rámci Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR
v roce 2005 cenou za mimořádný kolektivní výkon.
Bohemia balet i nadále pravidelně vystupuje,
obměňuje svůj repertoár a sbírá mnohá ocenění.
Vy máte nyní příležitost vidět jejich umění na poli
baletu na vlastní oči.

stﬁeda 22. ledna od 19.30 hodin
Bohemia balet
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 200 Kã / na místû 230 Kã
leden 2020
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kulturní pﬁehled
ãtvrtek 2. ledna

ãtvrtek 9. ledna

10.00 – KINO SFÉRA
Jiﬁí Such˘ – Lehce
s Ïivotem se prát
Kino nejen pro seniory
60 Kč
18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
100 Kč / tým

sobota 4. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
Norma – V. Bellini
Opera v kině
Záznam z Opéra Royal de Wallonie
v Lutychu.
250 Kč

úter˘ 7. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
PusÈte Donnu
k maturitû!
Abonentní divadelní představení
Divadlo pod Palmovkou přiváží
nekompromisní a bláznivý mumraj
divokých devadesátek.
v předprodeji 420 Kč /
na místě 460 Kč

sobota 11. ledna

10.00 – KINO SFÉRA
Poslední aristokratka
Kino nejen pro seniory
60 Kč
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Cirkus hrÛzy
horror show
Artistická skupina Mistral přiváží
hororovou show.
200 Kč

pátek 10. ledna
19.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní a absolventsk˘
ples SZ· Turnov
K tanci a poslechu zahraje kapela
Collours.
200 Kč sezení hlavní sál /
170 Kč sezení foyer / 160 Kč stání

20.00 – KC ST¤ELNICE
Volej&basket Báll
K tanci a poslechu hraje Orchestr
Ladislava Bareše.
200 Kč

pondûlí 13. ledna
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Tﬁi prasátka
Představení pro školy
Prasátka vyráží na dobrodružnou
cestu.
50 Kč

úter˘ 14. ledna
19.30 – KINO SFÉRA
V˘jimeãní
Filmový klub
Očekávaná komedie od tvůrců
filmu Nedotknutelní (2011).
110 Kč / 90 Kč
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17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ÏákÛ ZU·
Turnov
Školní kolo Soutěže ZUŠ v oboru
hry na klavír a kytaru.
vstupné dobrovolné
20.15 – KINO SFÉRA
·ípková RÛÏenka
Balet v kině
Přímý přenos pohádkového baletu
z Royal Opera House v Londýně.
250 Kč

20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples OHS
Turnov – Hotelnictví
a cestovní ruch
K tanci a poslechu hrají VzHáčka.
200 Kč

nedûle 19. ledna

stﬁeda 8. ledna
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ãtvrtek 16. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Poslední aristokratka
Kino nejen pro seniory
60 Kč

pátek 17. ledna

19.30 – KINO SFÉRA
Naru‰itel systému
Filmový klub
Příběh devítileté dívky
s nezvladatelným chováním
a touhou po lásce.
110 Kč / 90 Kč

19.00 – KAVÁRNA KUS
Ladislav Heryán
O literatuře
Římskokatolický kněz, salesián
a „pastor undergroundu“
hostem Petra Viziny.
zdarma

stﬁeda 15. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
Václav Bacovsk˘:
Norsko – Lofoty a pﬁíroda
na polárním kruhu
Cestovatelský klub
Přijďte obdivovat takřka
nevyčerpatelné přírodní bohatství
Norska.
90 Kč

Václav Bacovsk˘: Norsko – Lofoty a pﬁíroda na polárním kruhu

18.00 – PIZZERIA MA·KOVKA
Jazzov˘ podveãer
Opět se můžete těšit na jazzovou
Maškovku. Hrát vám bude Lédl
Jazz Q a Duo Dim.
vstupné 100 Kč /
rezervace na tel.: 481 311 265

kulturní pﬁehled
pondûlí 20. ledna
18.00 – ÎLUTÁ PONORKA
Míﬁíme k vyhynutí
a co s tím dûlat
ZAzemí, z. s., zve na přednášku
o změně klimatu na naší planetě.
zdarma
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ve stodole u slepic
Repríza nové úspěšné autorské hry
turnovského divadelního souboru
Nakafráno.
v předprodeji 180 Kč /
na místě 200 Kč

úter˘ 21. ledna
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Naìa Konvalinková
Pohovka
Vzpomínkovým večerem na Květu
Fialovou provede Milan Schejbal.
200 Kč /
seniorské vstupné na OSV 140 Kč

ãtvrtek 23. ledna

sobota 25. ledna

10.00 – KINO SFÉRA
Îenská na vrcholu
Kino nejen pro seniory
60 Kč
17.00 – KONCERTNÍ SÁL ZU·
Koncert ÏákÛ ZU·
Turnov
Školní kolo Soutěže ZUŠ v oboru
komorní hry na smyčcové nástroje.
vstupné dobrovolné

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Pﬁíbûhy vodníka âesílka
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Pohádka o důvtipném vodníčkovi.
60 Kč

úter˘ 28. ledna
18.00 – ÎLUTÁ PONORKA
Charlieho zemû
ZAzemí, z. s., zve na promítání
filmu Rolfa de Heera.
zdarma

pátek 24. ledna
20.00 – KC ST¤ELNICE
Maturitní ples 4. roãníku
Gymnázia Turnov
K tanci a poslechu zahraje skupina
Domestic.
200 Kč sezení / 180 Kč stání

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Ve stodole u slepic
Další repríza nové úspěšné autorské
hry turnovského divadelního souboru
Nakafráno.
v předprodeji 180 Kč /
na místě 200 Kč

stﬁeda 29. ledna
18.00 – KINO SFÉRA
Vladimír Lemberk:
Bali – ráj na v˘chodû
Cestovatelský klub
Navštívíme ostrovy Bali, Lombok,
Sumbawa i Flores.
90 Kč

ãtvrtek 30. ledna
10.00 – KINO SFÉRA
Îenská na vrcholu
Kino nejen pro seniory
60 Kč

pátek 31. ledna
22.00 – KINO SFÉRA
Big Lebowski
Friday Movie Night

19.30 – KINO SFÉRA
Bíl˘ bíl˘ den
Filmový klub
Touha poznat pravdu jako
nebezpečná posedlost.
110 Kč / 90 Kč

150 Kč
ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

stﬁeda 22. ledna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Bohemia balet
Turnovský hudební večer
Do Turnova se vrací baletní soubor,
který zde vystupoval již s několika
představeními.
v předprodeji 200 Kč /
na místě 230 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Antropocén:
Epocha ãlovûka
Filmový klub
Dechberoucí náhled na geologický
dopad lidstva na naši planetu.
110 Kč / 90 Kč

Friday Movie Night v kinû Sféra nabídne kultovní film Big Lebowski

Vzhledem ke čtrnáctidennímu
plánování projekcí kina Sféra
naleznete v tomto přehledu neúplný
program kina.
Kompletní nabídku naleznete vždy
s dostatečným předstihem na webu
www.kinoturnov.cz, popřípadě
ve čtrnáctidenních programových
letáčcích, které jsou k dostání přímo
v kině, na recepci KC i v infocentru
na náměstí.
Podmínky zlevněného vstupného
do kina Sféra naleznete na str. 9.
leden 2020
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kino Sféra
OPERA

FK
Jíﬁí Such˘ –
Lehce s Ïivotem
se prát

Nenávist

Zakleté
pírko

Tenkrát
podruhé

Norma –
V. Bellini

Naru‰itel
systému

Dokument o slavném umûlci
a zakladateli divadla Semafor

Producent Sam Raimi pﬁiná‰í nov˘
pohled na klasick˘ horor.

Nová pohádka ZdeÀka Tro‰ky
o zakletém princi.

Co, kdybychom si ty nejkrásnûj‰í
okamÏiky mohli zopakovat?

Záznam slavné opery
z belgického Lutychu.

Pﬁíbûh devítileté dívky s nezvladateln˘m
chováním a touhou po lásce.

dokument | âR | 2019
102 min. | MP

horor | USA | 2020
94 min. | 15+ | titulky

pohádka | âR | 2019
95 min. | MP

komedie/drama | Fr. | 2019
116 min. | 12+ | titulky

opera | Bel. | 2017
160 min. | MP | titulky

drama | Nûm. | 2019
118 min. | 12+ | titulky

ãt 2. 1. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

V programu od 2. 1.

V programu od 2. 1.

V programu od 2. 1.

so 4. 1. – 19.30 | 250 Kã
– Opera v kinû

út 7. 1. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

BALET

FK
Poslední
aristokratka

Cats

MÛj pﬁíbûh

Na noÏe

V˘jimeãní

·ípková
RÛÏenka

Komedie Jiﬁího Vejdûlka podle
kniÏního bestselleru EvÏena Boãka.

Filmová adaptace slavného
muzikálu.

Co se zdálo b˘t velk˘m koncem,
mÛÏe b˘t nadûjn˘ zaãátek.

Originální krimi komedie provází
vy‰etﬁováním záhadného úmrtí.

Oãekávaná komedie od tvÛrcÛ
filmu Nedotknutelní (2011).

Pﬁím˘ pﬁenos pohádkového
baletu z Lond˘na.

komedie | âR | 2019
110 min. | MP

muzikál | VB/USA | 2019
106 min. | 12+ | titulky

romantick˘/drama | âR
2019 | 90 min | 12+

krimikomedie | USA | 2019
130 min. | 12+ | titulky

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

balet | VB | 2020
cca 180 min. | MP

ãt 9. 1. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 16. 1. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

V programu od 9. 1.

V programu od 9. 1.

V programu od 9. 1.

út 14. 1. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 16. 1. – 20.15 | 250 Kã
– Balet v kinû
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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
Pﬁípad mrtvého
neboÏtíka

Mizerové
navÏdy

Dolittle

Richard
Jewell

Bíl˘
bíl˘ den

Îenská
na vrcholu

Komedie parodující v‰udypﬁítomné
televizní kriminálky.

Will Smith a Martin Lawrence
naposledy v akci.

Robert Downey Jr. jako doktor Dolittle
po boku sv˘ch zvíﬁecích pﬁátel.

OceÀovan˘ film Clinta Eastwooda
o bombovém útoku v Atlantû.

Touha poznat pravdu
jako nebezpeãná posedlost.

Anna Polívková v nové zimní
romantické komedii.

akãní/komedie | USA | 2019 rodinn˘/dobrodruÏn˘ | USA
113 min. | 12+ | titulky 2020 | 106 min. | MP | dabing

drama | USA | 2019
129 min. | 12+ | titulky

drama | Isl./Dán./·véd.
2019 | 109 min. | 15+ | titulky

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

V programu od 16. 1.

út 21. 1. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

ãt 23. 1. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 30. 1. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

Gentlemani

Malé Ïeny

Big
Lebowski

Novinka Guye Ritchieho
z drogového podsvûtí.

Pﬁíbûh ãtyﬁ sester podle
slavného románu.

Druhá Friday Movie Night pﬁiná‰í
dal‰í kultovní snímek!

akãní/krimi | USA | 2019
113 min. | 15+ | titulky

drama/romantick˘ | USA
2019 | 135 min. | MP | titulky

komedie | USA/VB | 1998
117 min. | 12+ | titulky

V programu od 30. 1.

V programu od 30. 1.

pá 31. 1. – 22.00 | 150 Kã
– Friday Movie Night

komedie/krimi | âR
2020 | 95 min. | 12+
V programu od 16. 1.

V programu od 16. 1.

V programu od 16. 1.

Pﬁíli‰ osobní
známost

Králíãek
Jojo

FK
Antropocén:
Epocha
ãlovûka

Romantické vzestupy a pády
dvou nejlep‰ích kamarádek.

Mlad˘ nacista Jojo po boku svého
imaginárního pﬁítele Adolfa Hitlera.

Dechberoucí náhled na geologick˘
dopad lidstva na na‰i planetu.

komedie/romantick˘ | âR
2020 | 107 min | 15+
V programu od 23. 1.

komedie/drama | USA | 2019 dokumentární | Kan. | 2018
108 min. | MP | titulky
87 min. | MP | titulky
V programu od 23. 1.

út 28. 1. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã studenti a ãlenové FK

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

leden 2020
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Nepﬁehlédnûte v programu kina Sféra
Dal‰í pohádkov˘ balet z pódia
Royal Opera House
Po hravém Louskáčkovi, který již v Turnově neodmyslitelně patří k předvánočnímu období, se diváci
všech věkových kategorií mohou těšit na další pohádkovou lahůdku. Ve čtvrtek 16. ledna se uskuteční
přímý přenos Šípkové Růženky, kde opět naplno zazáří soubor Královského baletu. Titulní role se tentokrát zhostí britská tanečnice Lauren Cuthbertson.

zdarma. Na baru se navíc bude míchat drink White
Russian, který tento film proslavil.
Zakleté pírko
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
Cats
Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít další život. Legendární muzikál Cats se dočkal
filmového zpracování. Oscarový režisér Tom
Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil těmi
nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.

Kultovní Big Lebowski na druhé
Friday Movie Night
O tom, že kino nemusí sloužit pouze promítání
těch nejnovějších snímků, se mohli filmoví nadšenci v rámci nového cyklu Friday Movie Night
poprvé přesvědčit již v říjnu. Projekt má za cíl vrátit na plátno turnovského kina slavné kultovní
snímky. Druhá Friday Movie Night v pátek 31. ledna přinese nesmrtelnou klasiku bratrů Coenových
Big Lebowski. Na všechny příchozí opět čeká
Coca-Cola, popcorn i sběratelský plakát k akci

Dolittle

Dolittle
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí
se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný
Robert Downey Jr. září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři.

PusÈte Donnu k maturitû!
„Kdo v devadesátkách neviděl alespoň jeden díl seriálu Beverly Hills 90210, jako by nežil.“ Heslo,
které definuje divadelní inscenaci Pusťte Donnu
k maturitě s naprostou přesností. Divadlo pod
Palmovkou nás zavede zpátky do minulosti, do
dnů našeho mládí, puberty a dospívání, a donutí
nás zavzpomínat i na věci, na které jsme již rádi
zapomněli.
Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je, a vaše
oblíbené Studio PALM OFF přináší epizodu z vašeho dospívání. Brandon má nového walkmana,
Kelly to přehnala s odbarvovačem a mami, tati,
Dylan pije! Nechceš si o tom promluvit? Nekompromisní ponor do devadesátek, do období, kdy
všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko.
Kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly
High. Kdy jsme trsali na Spice Girls. Láska, sex
a něžnosti na 90210 způsobů. A nezapomeňte: až
10 |
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Vendula Fialová, Ivana Wojtylová, Jakub Albrecht,
Jiří Panzner, Robert Mikluš a Anna Bura. Recenzemi vychvalované herecké složení je dalším příznakem skvělé podívané.
„Devadesátky, má srdcovka. Inscenace je originální; když má člověk pocit, že jí dochází dech
a není už kde brát, přijde naprosto odlišný pohled
na celé téma a zcela nová zásoba narážek a odkazů. A ten závěr? Geniální! Palmoffka má další divácký hit,“ hodnotí inscenaci Pavla Haflantová na
serveru i-divadlo.cz.
dokoukáte film, přetočte videokazetu na začátek,
jinak dostanete v půjčovně pokutu!
„Budou tam všichni naši miláčci,“ slibuje autor
hry, výrazná tvář dnešního autorského divadla
Tomáš Dianiška, kterého na scéně uvidíte také jako herce. Dále se představí Jan Hušek, Erika
Stárková, Tereza Dočkalová, Kamila Trnková,

úter˘ 7. ledna od 19.30 hodin
PusÈte Donnu k maturitû!
Abonentní divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pﬁedprodeji 420 Kã / na místû 460 Kã

Mûstské divadlo

Ve stodole u slepic je diváck˘ hit
Oblíbený divadelní soubor Nakafráno již v listopadu představil svou novou autorskou hru s názvem
Ve stodole u slepic. Po soukromé premiéře vešla do
prodeje také představení pro veřejnost. Vstupenky
zmizely během několika hodin.
„Naše neustálé umělecké puzení přenést trochu té
televizní kultury na jeviště dalo po několika letech
soustředěné tvorby a odříkání život zcela unikátnímu divadelnímu žánru. Vznikla tak ‚teátrnovela‘. Divák se stane svědkem toho, jak jde čas, jak
pevná jsou rodinná pouta a že život není jen procházka růžovou zahradou. Takový příběh se může

stát i ve vaší ulici…,“ říkají o své hře Kateřina Hofhansová, Michaela Kunetková, Alena Tomášová
a Romana Zemenová. Ti, kteří již představení viděli, si jej nemohou vynachválit a ti druzí doufají,
že se pro ně najde nějaké volné místo. Pro aktuální informace sledujte náš web www.kcturnov.cz.

pondûlí 20. a úter˘ 28. ledna od 19.30 hodin
Ve stodole u slepic
Volné divadelní pﬁedstavení
Mûstské divadlo Turnov
V pﬁedprodeji 180 Kã / na místû 200 Kã

Pohovka s Naìou Konvalinkovou
Vzpomínkovým večerem na Květu Fialovou provede
Milan Schejbal.
Naďa Konvalinková je absolventkou pražské DAMU, bývalá členka několika divadel (plzeňských
i pražských) a především filmová herečka. Svou
filmovou kariéru začínala s mladými, půvabnými,
nicméně poněkud naivními hrdinkami. Za všechny jmenujme například ikonickou roli Květušky
z komedie Adéla ještě nevečeřela (1977), kde hrála po boku hned několika legend – Michala Dočolomanského, Rudolfa Hrušínského nebo Miloše

Kopeckého. Později hrála spíše maminky či vyzrálé ženy, nicméně dodnes je obsazována především
do pohádek. Do Turnova se vrací po sedmi letech,
aby na Pohovce zavzpomínala na svou nejlepší
přítelkyni Květu Fialovou († 26. září 2017).

úter˘ 21. ledna od 19 hodin
Naìa Konvalinková
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
200 Kã / seniorské vstupné na OSV 140 Kã

Pﬁíbûhy vodníka âesílka
Vodník Česílko je známý především z večerníčku
České televize nebo z knížek Václava Čtvrtka.
Přijďte se podívat na jeho dobrodružství tentokrát
do divadla.
V malém rybníčku v lukách pod městem Jičínem
bydlí důvtipný vodníček a s ním jeho kamarád,
velký kapr Osmikiláč. Když se chce kapr obrátit
na druhou stranu, musí vodník Česílko vylézt z vody do rákosí a tam počkat, až se Osmikiláč překu-

lí z boku na bok. Poklidný život jim však naruší zámecký knížepán, který by rád dostal Osmikiláče
na talíř. Podaří se Česílkovi kapra zachránit?

sobota 25. ledna od 10 hodin
Pﬁíbûhy vodníka âesílka
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã
leden 2020
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„BÛh je sloveso,“ ﬁíká Ladislav Heryán
Lednový host našeho literárního pořadu se narodil v Petřvaldu u Nového Jičína v roce 1960. Od roku 1979 studoval stavební fakultu VUT v Brně
a v létě 1981 se tajně stal salesiánem. Po absolvování vysoké školy a základní vojenské služby pracoval v brněnské panelárně a pokračoval ve studiu
teologie.
V roce 1987 emigroval přes Rakousko do Říma
s cílem dokončit studium teologie a vstoupit do
misií v Africe. Po revoluci byl však řádovými představenými požádán, aby se po dostudování postgraduálního studia na Papežském biblickém institutu a přijetí kněžského svěcení vrátil do Československa.
Od září 2002 působil v Praze jako ředitel a kaplan salesiánské komunity v Kobylisích. V září

logické fakultě UK. Bývá označován za pastora
undergroundu, kázal při pohřbu Ivana Martina
Jirouse a vedl též rozloučení s Filipem Topolem.
Ve své poslední knize Sami na této zemi? vede
Ladislav Heryán každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. V desítkách příběhů ze svého působení se
Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů
a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti.

2009 obhájil disertační práci a stal se doktorem
teologie. Přednáší na Vyšší odborné škole Jabok,
Institutu ekumenických studií a Evangelické teo-

stﬁeda 8. ledna od 19 hodin
Ladislav Heryán
O literatuﬁe
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma

Lednové cestování
V prvním měsíci letošního roku se v rámci Cestovatelského klubu vydáme do chladného Norska
i za teplem na ostrovy Bali, Lombok, Sumbawa
a Flores.
Norsko je země nekonečně dlouhého pobřeží
s hlubokými fjordy a nespočtem velkých i malých
ostrůvků. Skandinávská pohoří zde vystupují přímo z moře a na mnoha místech jsou pokrytá stálou sněhovou pokrývkou, nebo dokonce mohutnými ledovci. Dravé řeky padají často do strmých
údolí a vytváří desítky úchvatných vodopádů.
Přírodní bohatství Norska je takřka nevyčerpatelné. Společně s cestovatelem Václavem Bacovským

stﬁeda 15. ledna od 18 hodin
Václav Bacovsk˘: Norsko – Lofoty
a pﬁíroda na polárním kruhu
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã
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se též podíváme na příběhy slavných polárníků,
jako byli Roald Amundsen nebo Fridtjof Nansen.
„Dříve než se stihnete rozkoukat, uchvátí vás
indonéský ostrov Bali svou neopakovatelnou
atmosférou – v každé vesnici probíhá každý den
alespoň jedna slavnost, všichni tančí, zpívají,
pouští draky, obětují svým hinduistickým bohům,
chrámů je zde víc než obytných domů. To vše zarámováno kulisou sopek, bílých i černých pláží
a nekonečných rýžových teras,“ říká cestovatel
Vladimír Lemberk, který vás provede také dalšími
indonéskými ostrovy, na nichž najdete svět domorodých vesnic, obřích plazů, barevných jezer v kráterech sopek i podmořské korálové zahrady.

stﬁeda 29. ledna od 18 hodin
Vladimír Lemberk:
Bali – ráj na v˘chodû
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

KCT informuje

Pﬁehled plesové sezóny 2020
pátek 10. ledna od 19 hodin
MATURITNÍ A ABSOLVENTSK¯
PLES SZ· TURNOV
Hraje kapela Collours, vstupné 200 Kč sál sezení,
170 Kč sezení foyer, 160 Kč stání. Prodej vstupenek probíhá přímo ve škole SZŠ Turnov.

sobota 15. února od 20 hodin
MùSTSK¯ PLES
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, vstupné
260 Kč, předprodej vstupenek probíhá na recepci
KC Střelnice.
pátek 28. února od 20 hodin
NOV¯ EROTICK¯ PLES
Hraje hudební skupina Koneckonců, vstupné
300 Kč, předprodej vstupenek probíhá na recepci
KC Střelnice.

sobota 11. ledna od 20 hodin
VOLEJ&BASKET BÁLL
Hraje Orchestr Ladislava Bareše Liberec, vstupné
200 Kč, předprodej v recepci KC Střelnice a v TJ
Turnov Sportcentrum ve Skálově ulici.
pátek 17. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OHS TURNOV –
HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
Hraje kapela VzHáčka, vstupné 200 Kč, vstupenky lze zakoupit u maturantů.
pátek 24. ledna od 20 hodin
MATURITNÍ PLES 4. ROâNÍKU
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje skupina Domestic, vstupenky za 200 Kč sezení / 180 Kč stání lze zakoupit v kanceláři školy.

sobota 8. února od 20 hodin
PLES ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL
OAH· TURNOV
Hraje Jazzika, vstupné 500 Kč. Předprodej vstupenek probíhá na sekretariátu OAHŠ a SOŠ ve
Zborovské ulici, na e-mailu plesoaahsturnov@seznam.cz, pro více informací volejte p. Smrčkovou
(tel.: 605 232 764).

pátek 7. února od 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES OAH·
a SO· Turnov – 4S a 4OA
Hraje Big Band ZUŠ Turnov, vstupné 200 Kč / sezení, 180 Kč / stání, předprodej vstupenek probíhá v budově školy.

pátek 14. února od 20 hodin
MATURITNÍ PLES OKTÁVY
GYMNÁZIA TURNOV
Hraje skupina EGO retro music, vstupenky za
200 Kč sezení / 180 Kč stání můžete zakoupit ve
školní studovně.

sobota 29. února od 20 hodin
ABSOLVENTSK¯ PLES GYMNÁZIA
TURNOV
Hraje Orchestr Vladimíra Janského, vstupné od
190 Kč k zakoupení ve studovně gymnázia a na
www.GyTuPles.cz.
pátek 6. bﬁezna od 19 hodin
MATURITNÍ PLES SUP· A VO·
Hraje kapela Holiday Express, vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč, k zakoupení
u Františka Kocourka a Ondřeje Šídy, tel.: 481
321 232.
sobota 4. dubna od 20 hodin
MA·KARNÍ BÁL
Hraje Kobra Party Band Universal, vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 300 Kč, předprodej vstupenek probíhá na recepci KC Střelnice.

Krajina Fotoklubu Safír
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu fotografií členů Fotoklubu Safír Turnov s názvem Krajina, která byla slavnostně zahájena 4. prosince.
Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli
k výměně zkušeností již krátce po první světové
válce.
Svůj název Safír získal klub až v roce 1970. Do
jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se ujal

vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil
několik nadšených fotografů-amatérů, aby se společně pokusili oživit a udržet dlouholetou tradici
fotoklubu v Turnově.
Díky jejich práci a práci ostatních nadšenců
dnes Fotoklub Safír pravidelně vystavuje a hrdě
provozuje svou činnost. Nenechte si ujít aktuální
výstavu jejich práce.
Výstavu Fotoklubu Safír je možné zhlédnout do
28. ledna 2020.
leden 2020
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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:
sobota 4. ledna 2020 – Norma – V. Bellini
(Opera v kině) 250 Kč
úter˘ 7. ledna 2020 – Pusťte Donnu k maturitě!
(divadlo) 420 Kč
ãtvrtek 9. ledna 2020 – Cirkus hrůzy
(Horror show) 200 Kč
stﬁeda 15. ledna 2020 – Václav Bacovský: Norsko
(CK) 90 Kč
ãtvrtek 16. ledna 2020 – Šípková Růženka
(Balet v kině) 250 Kč
pondûlí 20. ledna 2020 – Ve stodole u slepic
(divadlo) 180 Kč
stﬁeda 22. ledna 2020 – Bohemia balet
(THV) 200 Kč
stﬁeda 29. ledna 2020 – Vladimír Lemberk: Bali
(CK) 90 Kč
úter˘ 4. února 2020 – Opera Ad Libitum II
(THV) 180 Kč
stﬁeda 5. února 2020 – Pavla Bičíková: Kyrgyzstán
(CK) 90 Kč
sobota 8. února 2020 – Il Congelatore – Zmrazovač
(divadlo) 320 Kč
sobota 15. února 2020 – Ve stodole u slepic
(divadlo) 180 Kč
úter˘ 25. února 2020 – Marston a Scarlett
– světové premiéry! (Balet v kině) 250 Kč
stﬁeda 26. února 2020 – Michal Přikryl: S prckem
na cestách – Švédsko (CK) 90 Kč
pátek 28. února 2020 – Nový erotický ples
(ples) 300 Kč
sobota 7. bﬁezna 2020 – Ariadna na Naxu–R. Strauss
(Opera v kině) 250 Kč
stﬁeda 11. bﬁezna 2020 – Tomáš Kubeš: Černobyl –
Spící peklo (CK) 90 Kč
pondûlí 16. bﬁezna 2020 – Příběh opravdového herce
(divadlo) 320 Kč
stﬁeda 18. bﬁezna 2020 – Kytarové duo CD –
Martin Cába a Vít Dvořáček (THV) 140 Kč
pátek 20.–sobota 21. bﬁezna 2020 – Neform Jazz Fest
(hudební festival) 160 Kč jeden den / 280 Kč
dva dny
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Fantastická Ïena

pondûlí 23. bﬁezna 2020 – Fantastická žena
(divadlo) 360 Kč
stﬁeda 25. bﬁezna 2020 – Mario Kubaš: Severské
plavby (CK) 90 Kč
stﬁeda 1. dubna 2020 – Labutí jezero
(Balet v kině) 250 Kč
stﬁeda 1. dubna 2020 – Travesti revue Techtle
Mechtle a Kočky (travesti show) 290 Kč
sobota 4. dubna 2020 – Maškarní bál
(ples) 240 Kč
úter˘ 7. dubna 2020 – Mrzák inishmaanský
(divadlo) 420 Kč
stﬁeda 8. dubna 2020 – Diverzant: Poveglia –
Ostrov smrti (CK) 90 Kč
stﬁeda 22. dubna 2020 – Kateřina Šmídová:
Po stopách Vikingů a Římanů (CK) 90 Kč
ãtvrtek 23. dubna 2020 – Nezmaři
(koncert) 220 Kč
pátek 24. dubna 2020 – Kafka Band
(koncert) 310 Kč

stﬁeda 29. dubna 2020 – PS Antonín Dvořák,
Luděk Véle, Václav Knop –
Otevírání studánek (THV) 180 Kč
stﬁeda 6. kvûtna 2020 – Trio Dubois
(THV) 180 Kč
pondûlí 11. kvûtna 2020 – Revizor
(divadlo) 380 Kč
stﬁeda 13. kvûtna 2020 – Monika Benešová:
Pacifická hřebenovka (CK) 90 Kč
pátek 15. kvûtna 2020 – Podkrkonošský symfonický
orchestr (koncert) 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
CK – Cestovatelský klub
THV – Turnovský hudební večer
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
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.

Kafka Band

Sledujte nás také na Instagramu @kcturnov
a @kino_sfera.
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Muzeum âeského ráje
jsme přepluli na Elbu, abych tam sbíral minerály.
Na ostrově je sběr a vývoz minerálů přísně zakázán, takže po zkušenostech z Ruska jsem tam odjížděl s malou nejistotou. Jak jsem byl úspěšný
a jestli jsem nějaké minerály dovezl, to se dozvíte
na přednášce.

Skálova 71, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v lednu:
dennû kromû pondûlí od 9 do 16 hodin
Expozice horolezectví
– Z âeského ráje na vrcholy svûta
Jedinečná stálá expozice svého druhu v České republice

ãtvrtek 30. ledna
Almadén ve ·panûlsku – rtuÈ
do celého svûta
Jakub Trubač, PřF UK v Praze
V rámci přednášky se přesuneme do jednoho
z největších rtuťových dolů na světě. Sice je již zavřený, nicméně jeho sláva žije dodnes. Pojďme se
podívat do hlubin Země a objevit, jaké minerální
bohatství se ukrývá v Almadénu.

TOP AKCE
22. ledna od 17 hodin, Muzeum âeského ráje v Turnovû /
expozice horolezectví
Kde je vÛle, tam je cesta
Vyprávění nejen o prvovýstupu Boys 1970
Vyprávění Radoslava Groha (účastníka expedice)
nejen o prvovýstupu Boys 1970 na Huandoy North.
Prvovýstup Radoslava Groha a Marka Holečka se
uskutečnil v roce 2018 na počest československé
expedice Peru 1970, která skončila tragicky pro
celou výpravu. Vstupné 40 Kč
Akce:
Pﬁedná‰ky budou probíhat vybrané ãtvrtky v lednu a únoru
od 17 hodin v Kamenáﬁském domû.
Putování za minerály IV.
Přednáškový cyklus
Od poloviny ledna bude probíhat již čtvrtý ročník
cyklu geologicko-cestopisných přednášek s názvem
Putování za minerály. Základním „kamenem“
přednášek je cestování a geologie – návštěva mineralogických lokalit, sběr a nákup minerálů, geologický výzkum, těžba nerostných surovin nebo
jen poznávání hor a místní geologie. Přednášky
nejsou určené pouze odborníkům a milovníkům
geologie, své si v nich najde i prostý cestovatel,
protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů.
Vstupné 30 Kč
ãtvrtek 16. ledna
Toulky za nerostn˘m bohatstvím
Severní Ameriky
Jan Loun, AVX Corporation

Výstavy:
21. listopadu 2019–26. ledna 2020, Kamenáﬁsk˘ dÛm
Pospû‰te, past˘ﬁi, k Betlému
Výstava betlémů věnovaná lidovým betlémům
a jejich tvůrcům v Pojizeří, v oblasti, která je jedním z nejvýznamnějších středisek betlémářství na
území České republiky.
Přednáška nás tentokrát zavede za přírodními
zajímavostmi Severní Ameriky, přesněji na jihozápad USA a do Mexika. Mimo lokalit minerálů
navštívíme významné národní parky, zavítáme na
největší světovou burzu minerálů v Tucsonu a na
závěr si povíme o dobrodružné cestě do proslulé
jeskyně obřích krystalů Naica. To vše bude samozřejmě prokládáno dalšími cestopisnými zajímavostmi.
ãtvrtek 23. ledna
Korsika a Elba – perly Stﬁedomoﬁí
Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově
V létě jsme vyrazili na jeden z technicky nejnáročnějších treků v Evropě – přechod vysokohorského
systému Korsiky. Tentokrát už jsem tak trochu tušil, do čeho jdu, ale přesto na nás čekalo mnoho
nástrah, které musel člověk překonávat. Z Korsiky

28. listopadu 2019–26. ledna 2020, V˘stavní sál
reGenerace 4
Výstava moderního autorského šperku reGenerace 4 přispívá k oživení – regeneraci turnovské scény, podporuje mladé začínající autory, umožňuje
jim mezigenerační setkání se zkušenými šperkaři.
Na výstavě se představí kromě turnovských šperkařů také „Pražský výběr I.“ – Světlana Dudková,
Pavel Filip, René Hora, Simona Kafková, Štěpán
Klas, Jolana Kredlová Nováková, Martina Mináriková, Kamila Mizerová Housová, Karel Votipka
a Petr Vogel.

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova je v lednu uzavﬁen.
leden 2020
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TJ Turnov – Basketbal
Skálova 207, Turnov, basketturnov@seznam.cz
www.basket-turnov.cz, www.facebook.com/basketturnov
Aktuálnû ãtvrtá pﬁíãka
Turnovští basketbalisté se po polovině odehraných zápasů nového ročníku Východočeské ligy
drží na slušné čtvrté pozici.
Na začátku prosince si připsali skvělé výhry na
hřištích loňských finalistů, Náchoda a Trutnova.
Na palubovce prvně jmenovaného dokonce střelou v posledních vteřinách utkání. V lednu je čeká
venkovní utkání v Hradci Králové, doma se znovu
představí v únoru v zápasech s Přeloučí a Chrudimí. Průběhy jednotlivých zápasů včetně statistik
jsou vylíčeny na facebookovém profilu Basketu
Turnov, stejně tak zde naleznete pozvánky na zápasy.

Hledáme nové talenty
Turnovský basketbal neustále hledá budoucí talenty a je otevřen všem nově příchozím hráčům.
Projekt basketbalové přípravky (6 až 9 let) a týmu
U12 (9 až 12 let) se již úspěšně rozběhl. U dětí

Galerie Granát
námûstí âeského ráje 4,
tel.: 481 325 989, 737 206 691
Otevﬁeno:
pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem
sobota od 9 do 12 hodin bez v˘kladu
vstupné zdarma
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti, o těžbě, zpracování, broušení a zlatnických
technikách vysazování a zasazování. Přijďte se podívat i na jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde
můžete i prestižní cenu pro zpěváky ČESKÝ
SLAVÍK.
Výstava:
leden–bﬁezen
Malování pro radost
v˘stava obrazÛ Ivany For‰tové
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Narodila se v roce 1949 v Praze. Kreslení a malování ji okouzlilo již v dětství. Inspirovaly ji především pohádky Boženy Němcové.
Svůj dětský sen být malířkou uskutečnila, když
se v roce 2012 začala malířství věnovat naplno.
Navštěvuje malířské kurzy, ráda se učí novým
technikám. Nejraději však maluje olejovými barvami. V olejomalbě se zdokonaluje pod vedením
malířky Jolany Čechové.
U malíře Zdeňka Trse absolvovala kurz malování tužkou a u ing. Jana Matějáka vrstvenou techniku, která ji velice oslovila.
V současné době navštěvuje Mladoboleslavskou univerzitu 3. věku, obor malba a jiné techniky, a je členem mladoboleslavského sdružení
umělců Vlna.
„Motivy mých obrazů jsou různorodé, náměty
z přírody, ze života kolem nás podle pocitů a nálad.
Přeji Vám příjemné a hezké chvilky s mými obrazy,“ říká Ivana Forštová.

a mládeže jsou pod vedením kvalifikovaných trenérů rozvíjeny motorické schopnosti, myšlení na
hřišti a celková radost ze sportování. Zájemci
o basketbal jsou vítáni na jakémkoliv tréninku.
Společné tréninky běží v hale TJ v pondělí od 17.15
do 18.45. Přípravka pak samostatně trénuje v hale ZŠ ve Skálově ulici od 17.30 do 18.30. Tým U12
má druhý trénink v pátek od 17.00 do 18.30, taktéž v hale ZŠ Skálova. Pro bližší informace se neváhejte obrátit přímo na trenéry – Tomáše Bevilaqua (605 420 761) či Petra Kučeru (603 285 396).
Odpovědí vám na všechny otázky týkající se organizace basketbalu v Turnově.
Všichni jste též zváni na 12. ročník Volej&Basket
Bállu, který se koná v sobotu 11. ledna 2020 od
20.00 hodin v KC Střelnice.

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické
informaãní centrum

Jizerským horám. Výstavu můžete zhlédnout
v otevírací době infocentra, vstup je zdarma.

námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Synagoga Turnov

Galerie U Zlatého beránka

úter˘ 7. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Hebrejské a jidi‰ písnû
Synagoga Turnov a Ochranovská jednota bratrská v Turnově zvou na koncert klavíristky a zpěvačky Zity Honzlové. Paní Honzlová pracuje jako
výzkumná pracovnice oddělení etnomuzikologie
Etnologického ústavu AV ČR. Ve své umělecké
činnosti rozvíjí vlastní interpretační styl sólového
zpěvu na pomezí šansonu a klasické evropské pěvecké školy, inspirovaný prvky synagogálního
zpěvu chazanut. Koncert se koná u příležitosti
Dne památky obětí holokaustu a zároveň k připomenutí smutného výročí odsunu turnovských Židů, kteří byli 13. ledna 1943 odvezeni z Turnova
a následně transportováni do vyhlazovacích táborů. Vstupné 100 Kč.

(v 1. patﬁe infocentra)
6. ledna–31. bﬁezna 2020
Jizerské hory – Vítûzslav Hudsk˘
Výstava fotografií rodilého Turnovana Vítězslava
Hudského zachycuje jeho lásku k nedalekým

www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2

pondûlí 27. ledna od 18 hodin, sídlo spolku My Father’s House
Ze smrti do Ïivota: Pozoruhodná
sluÏba pﬁeÏiv‰ím holokaustu

Beseda s promítáním a dílnou u příležitosti Dne
památky obětí holokaustu. Přednášet bude Jan
Novák, pracovník organizace Ebenezer (Hamburk),
o své práci se Židy v zemích východní Evropy.
Můžete si vyrobit i vlastní malý svitek Tóry s vybraným veršem Písma. Koná se v sídle spolku My
Father’s House, Výšinka 994, Turnov. Vstupné
dobrovolné.

Hrad Vald‰tejn

www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254
V lednu je hrad Vald‰tejn mimo konání akcí uzavﬁen.
stﬁeda 1. ledna od 14 hodin
Novoroãní koncert manÏelÛ
Lédlov˘ch
Tradiční novoroční koncert vám zpříjemní odpoledne netradičními písněmi J. Kainara. Vstupné
90 Kč.
sobota 4. ledna od 14 hodin
Tﬁíkrálov˘ koncert
Koncert tradičního valdštejnského hosta – Hradeckého komorního tucteta. Vstupné 90 Kč.

Oddíl JUDO TSC Turnov
Ale‰ova 1865, www.judoturnov.cz, e-mail: vydra.judotu@quick.cz
Nábor nov˘ch nadûjí v lednu a únoru
Oddíl JUDO TSC Turnov hledá nové judistické
naděje a vypisuje nábor dívek a chlapců ve věku od
9 do10 let. Vaše děti se naučí dokonale padat a ubránit se šikaně i napadení. Sourozencům umožníme
cvičit společně v jedné tréninkové skupině.
Tréninky se konají vždy v pondělí a ve středu od 15
do 16.30 hodin ve sportovní hale TSC Turnov.
Své děti přihlaste nejpozději do 28. února 2020.
Děti můžete přihlásit u Kláry Volfové (mobil: 604
389 030), Jiřího Vydry (mobil: 606 260 340) nebo
na e-mailu judo.turnov@seznam.cz.
leden 2020
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
vstupuje rokem 2020 do významného roku výročí
200 let od založení knihovny v Turnově. S tímto
výročím bude spojena řada zajímavých programů
a aktivit po celý dlouhý rok. Dále budeme pokračovat v našich již klasických projektech, a to nejen
k výchově ke čtenářství a podpoře čtenářské gramotnosti, které však zůstávají hlavní prioritou
v naší kulturně-vzdělávací činnosti.
ãtvrtek 9. ledna od 18 hodin, sálek knihovny v hlavní budovû
v Jeron˘movû ulici
Koﬁení chud˘ch
Regionální autor Aleš Rezek představí svůj román
Koření chudých, jenž se odehrává v normalizačním Československu 70. a 80. let minulého století.
Jedná se o spleť historek, primárně hospodských
a postelových, které díky hlavním, tak trochu antihrdinům přináší mimořádnou generační výpověď
své doby. Literární večer bude zpestřen hudebním
doprovodem.
pátek 10. ledna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
Indie a Nepál – tﬁímûsíãní
dobrodruÏství
Jaké to je, poprvé opustit komfortní zónu Evropy
a skočit přímo do jiného světa? Tříměsíční dobrodružství stálo přednášející Kiku Šrédlovou a Jiřího Holešovského hodně odvahy, ale méně peněz
než život v Čechách.

ãtvrtek 16. ledna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
Kanadské Rockies
Kanadské Rockies jsou snem snad všech cestovatelů. Great Divide Trail je 1200 km dlouhá cesta,
kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory,
bažiny, komáři, jezera, žádná cesta, déšť a dinosauři. Přednáší cestovatel Martin Úbl.
ãtvrtek 16. ledna od 18 hodin, sálek knihovny ICM
Jak funguje koãiãí útulek?
S jakými problémy se musí pracovníci potýkat?
Jak můžeme pomoci? O provozování kočičího
útulku a o kočkách v nouzi přijede pohovořit pracovník z depozitu Bastet.
nedûle 19. ledna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Zimní snûhuláková dílna
Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je zaměřena na zimní téma. Na všechny se těší lektorky
Eva Šrajerová, Simona Bakešová, Šárka a Veronika Klementovy. Tento rok s námi bude spolupracovat v rámci 200. výročí založení knihovny naše
kmotra, akademická malířka Eva Mastníková.
úter˘ 21. ledna od 18 hodin, DÛm Na Sboﬁe
Veãer Na Sboﬁe – Rytec kamejí
Uvedení nové knihy Ivana Fíly, spisovatele, režiséra a scenáristy. Knihu ilustrovala Kateřina Sidonová a vydalo nakladatelství JOTA. Mezi hosty večera uvítáme také uměleckého rytce Vojtěcha
Záveského. Hudební doprovod Petr Kostka. Četba z knihy Eva Kordová.
stﬁeda 22. ledna–pondûlí 27. ledna od 8 hodin, turnovské ‰koly
Pasování prvÀáãkÛ
Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za
přítomnosti krále a královny všech pohádkových
knížek.
stﬁeda 22. ledna od 14 hodin, klubovna DD Pohoda
ãtvrtek 23. ledna od 14 hodin, Klub aktivní senior, penzion ÎiÏkova
pondûlí 27. ledna od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka
Laos
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Cestopisná přednáška známé dvojice cestovatelů
Pavla Chluma a Petra Kvardy provede zájemce
nejzajímavějšími místy cizokrajného Laosu. Laos,
oficiálně Laoská lidově demokratická republika,
je vnitrozemský stát v jihovýchodní Asii na poloostrově Zadní Indie.
ãtvrtek 23. ledna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II.
První âech na pûti kontinentech –
Cesty âeÀka Paclta
Přednáška o životních osudech dobrodruha Čeňka Paclta doplněná o uvedení nové publikace
o tomto turnovském rodákovi. Přednáší autor knihy Jaroslav Kříž.
úter˘ 28. ledna od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Pohádkov˘ podveãer – Zimní
pohádka
Zahajujeme další cyklus pohádkových podvečerů
pro rodiče s dětmi. Zimní pohádku zahraje Divadlo Rolnička Jarmily Enochové. Koná se v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.
ãtvrtek 30. ledna od 18 hodin, sálek knihovny ICM
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: Etiopie –
trochu jiná Afrika
Přednáška Vladimíra Lemberka o zvláštních lidech, zvířatech, kávě, zpívajících dětech a podivných skalních kostelech, především však o trekování v nádherných habešských horách. Etiopie je
zemí protikladů a zájemci se seznámí se životem
v této zemi po všech stránkách.

ohlasy

Îlutá ponorka Turnov
Pololetí za humny aneb Máme
je‰tû pár voln˘ch míst v krouÏcích!
Neváhejte a přidejte se k nám! Několik míst má
kroužek HISTORICKÉHO ŠERMU (středa
16.30–18.00), ledová plocha také unese další
nadšence: ZÁKLADY BRUSLENÍ – pokročilí
(pátek 13.45–15.45) a tanečníci z IRSKÝCH
TANCŮ – začátečníci vás rádi vezmou do party
v úterý 16.00–17.00. Více informací na webu
www.ponorkaturnov.cz v sekci KROUŽKY.

www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287
ãtvrtek 30. ledna od 18 do 22 hodin, v˘tvarná dílna v pﬁízemí
Îluté ponorky
·ÀÛrkování – mokré plstûní
Tvořivá dílna pro dospělé a mládež. Technikou
mokrého plstění budeme vytvářet barevné šňůrky,
které už samy o sobě jsou velmi zajímavým a příjemným šperkem na krk nebo na ruku. K dispozici
bude veškerý potřebný materiál. Kapacita 10 osob,
rezervace místa nutná na e-mailu ladicka@email.cz.
Cena 300 Kč.
Kurzy malby, kresby a keramiky
pro dospûlé
Přihlašování na výtvarné kurzy pro dospělé a mládež na leden–březen 2020 je již otevřeno na webu
Žluté ponorky v sekci KROUŽKY. Neváhejte

a udělejte si čas na svou tvorbu pro radost. Další
informace najdete na webu www.ponorkaturnov.cz.

nedûle 16. února od 15 hodin, KC Stﬁelnice Turnov – velk˘ sál
Velk˘ rodinn˘ karneval
Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem
Turnov, s. r. o., vás zvou na tradiční karneval. Čekají nás hry, zábava a soutěže pro maličké, větší
i rodiče. Karnevalový rej potrvá do 17 hodin.
Chystejte kostýmy. Vstupné 50 Kč, maska 30 Kč
(bez ohledu na věk).

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz
e-mail: info@vctu.cz
Zápisy do kurzÛ pro veﬁejnost
V průběhu celého měsíce ledna přijímáme přihlášky do kurzů jarního semestru, který bude zahájen v týdnu od 3. února 2020. Nabízíme kurzy:
– cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština,
francouzština, italština)
– počítačů (zpracování digitálních fotografií,
Excel, Word, PC pro seniory a další)
Kurzy pro nadané dûti
Od začátku února otevíráme nové vzdělávací programy pro nadané žáky:
S dětmi Českým rájem
(program připravený ve spolupráci s turnovským
muzeem a městskou knihovnou pro žáky 1.–2. ročníku ZŠ s hlubším zájmem o náš region, realizován v rámci projektu ZDARMA)

Robotika pro začátečníky
(základní stavba a programování robotů LEGO
Mindstorms, pro žáky 5.–7. ročníku ZŠ, realizován v rámci projektu ZDARMA)

Logico pro školáky
(rozvoj logického myšlení, pozornosti a paměti
pro žáky 1.–5. ročníku ZŠ, realizován v rámci projektu ZDARMA)
Kromě toho je možné od února přistoupit do programů Tvůrčí psaní a Create your world – angličtina zábavně.
Pﬁípravné kurzy pro Ïáky Z·
16hodinové kurzy určené pro zájemce o studium
na víceletém gymnáziu a žáky 9. ročníků ZŠ, kteří
se připravují ke studiu na střední škole. Výuka ve
všech variantách kurzů zahajuje v týdnu od 3. února.
– český jazyk pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia
– matematika pro uchazeče do primy víceletého
gymnázia
– český jazyk pro uchazeče do 1. ročníku SŠ
– matematika pro uchazeče do 1. ročníku SŠ
leden 2020
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Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel. 775 964 312
pondûlí 6. ledna
Zahájení programu v novém roce
Rok 2020 je pro nás jubilejní – v lednu slavíme
20 let od založení. Po celý rok se těšte se na speciální narozeninové akce.

popáleniny, pády z výšky) a jak si s nimi poradit –
téma přiblíží a poradí Mgr. Zuzana Jandová, DiS.
ãtvrtek 16. ledna od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání,

pondûlí 6. ledna od 8 do 16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní možnost konzultace k tématu pěstounská
péče. Přijít lze kdykoli v uvedeném čase. K dispozici vám bude Bc. Lucie Moťovská. Nevyhovuje-li
vám tento termín, je možné domluvit se na jiném.
Pro objednání volejte 702 384 074.
pátek 10. ledna od 16 hodin
Oslava 20. narozenin
Narozeninové setkání u příležitosti 20 let od založení Náruče. VIP akce pouze pro zvané.
stﬁeda 15. ledna od 10 hodin
Maminky maminkám:
první pomoc dûtem
Stačí chvilka nepozornosti a řešíme s naším prckem úraz. Nejčastější úrazy dětí (zlomeniny,

… zkrátka takových, o kterých si leckdo myslí, že
jsou z jiné planety. Podpůrná skupina, díky které
na to nejste sami. Bližší informace na tel. 607 645
896 Kateřina Hornová. Cena 50 Kč.
úter˘ 21. ledna od 16.30 hodin
Jak a proã zaãít minimalizovat
Že se vám po Vánocích nakupila doma spousta věcí?
Cítíte se být přesyceni vším, co máte? Už jste slyšeli o minimalismu? Udělejte si pořádek v domácnosti i v sobě samých. Lektoruje specialistka na
minimalizování Petra Baborovská. Cena 90 Kč.
Počet míst je omezen, rezervujte si své místo včas,
platba v kanceláři CPR Náruč.
stﬁeda 22. ledna od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novopečené rodiče zdarma. Předporodní příprava, příprava na kojení, laktační poradenství, podpora
v šestinedělí a mateřství, konzultace ohledně
nošení dětí, zavádění příkrmů, spánku batolat
atd. Objednání na tel. 728 328 452 – Veronika
Udeaja. V případě potřeby lze domluvit jiný termín.

Státní zámek Sychrov
tel. 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz,
www.zamek-sychrov.cz
Facebook – Státní zámek Sychrov, oficiální stránky
Zámek je pro veﬁejnost otevﬁen dennû vãetnû pondûlí,
vÏdy od 10 do 14 hodin (zaãátek poslední prohlídky).
Novogotický klenot Rohanů (základní trasa)
– 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.
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Zlatý poklad
– výstava předmětů z drahých kovů a slonoviny
z mobiliárního fondu zámku Sychrov (monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik z drahých
kovů a kamenů, které České republice věnoval
turnovský rodák pan František Khynl.
Tvorba klenotníka Františka Khynla měla své
kořeny v tradičním českém šperkařství a byla výrazně ovlivněna jeho dlouholetým působením
v Austrálii, USA a prací pro přední světové
klenotnické firmy (např. Tiffany, Cartier, David
Webb).

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2020

Jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû chystá na období 2020?

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,
vždy se rád dívám dopředu, a proto se Vás pokusím seznámit s plánovanými akcemi. Rok 2020
bude opět o rekonstrukcích komunikací a stavbách pro sociální využití.
V komunikacích budeme v roce 2020 pokračovat

s rekonstrukcí II/610 a ulicí Přepeřskou od křižovatky s Nudvojovickou až po Přepeře, včetně vybudování nového chodníku od stavebnin k ul. Nudvojovická. Budou pokračovat práce na mostě přes
Jizeru pod taktovkou ŘSD, bude provedena rekonstrukce Komenského ulice a opraven vjezd včetně
nového chodníku do obchodně-výrobní zóny Vesecko. Snad dojde i na autobusovou zastávku u Lidlu.

Budeme dokončovat stavbu Domova se zvláštním
režimem (tzv. Alzheimer centra) v ul. 5. května,
zahájíme stavbu Polyfunkčního domu pro FOKUS
za Novou radnicí a snad dokončíme zateplení fasády a střechy DPS v Granátové ulici.
V rámci školských staveb budeme budovat oddělení pro děti mladší tří let v MŠ Zborovská,
budeme pokračovat ve velkém projektu Modernizace základních škol, v rámci kterého dojde k rekonstrukci a vybavení učeben, bezbariérovému
zpřístupnění, budeme nadále pokračovat ve výměně oken na ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova. Největší
školskou stavbou pak bude Rekonstrukce ZŠ
Mašov.
V bytových zónách se pokusíme o zasíťování
ulice Nad Šetřilovskem v bytové zóně Hruštice.
Našimi dotačními nadějemi je chodník v Mašově (od Sobotecké ulice k návsi), regenerace parku
v sídlišti U Nádraží, rekonstrukce sportovního
hřiště u ZŠ 28. října.
V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy v blízkosti Alzheimer centra, vysadili část městského sadu na
Hruštici, snad dojde i na nějakou květnatou louku. Budeme pracovat na upřesnění nového odpadového systému města.
Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, projekt nové městské knihovny,
projekt opravy pasáže radnice, projekt haly TSC či
projekt Revitalizace Stebenky.
O desítkách až stovkách drobných oprav a úprav
se nezmiňuji, protože se stávají samozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2020.
Do roku 2020 přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění
záměrů a někdy společně na viděnou.

Jana Svobodová
Jsme na počátku roku 2020 a opět budeme stavět.
Stejně tak tomu bylo i v roce 2019.
Ve městě pokračoval čilý stavební ruch, který
zapříčinil nepříjemné uzavírky ulic a dopravní
komplikace, na Přepeřské a na průtahu přes Jizeru
se bude pokračovat i letos. V roce 2020 nás čeká
dostavba Alzheimer centra, rekonstrukce Základní

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, Mûsto Turnov a Zdravotnû sociální sluÏby Turnov
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školy v Mašově, díky dotaci budeme pokračovat
v modernizaci základních škol.
V oblasti cestovního ruchu se v roce 2019 rozběhl dotační program na podporu projektů podporující rozvoj cestovního ruchu, celkem jsme uspokojili šest žadatelů. Program byl vypsán i pro
letošní rok. Chystá se rozšíření informačního
centra na náměstí o návštěvnické centrum s pohodlným zázemím nejen pro turisty a návštěvníky
„srdce Českého ráje“.
Hasičská jednotka vloni opravila i díky dotaci
podvozek cisterny. Technické služby pořídily také
díky dotaci elektromobil. Vybudovali jsme dvě
hnízda na separovaný odpad z podzemních kontejnerů. V roce 2020 nás čeká připravit výrazné
změny v odpadovém hospodářství spočívající
v tom, že půjdeme třídění odpadů naproti, aby bylo pro občany co nejdostupnější.
Plánujeme výsadby sadů na Hruštici, izolační
zeleně na Přepeřské a zeleně v okolí Alzheimer
centra.
Mé velké poděkování patří kolegům v zastupitelstvu, radě a na úřadě, všem ředitelům a jednatelům městských organizacích a jejich zaměstnancům, stejně tak i všem zájmovým skupinám
a spolkům, které v Turnově vytvářejí to příjemné
a originální klima našeho města.
V roce 2020 přeji všem jen to dobré!

Nov˘ rok pﬁivítají
Turnov‰tí ohÀostrojem
Na Nový rok 1. ledna 2020 se bude konat na
turnovském autobusovém nádraží Na Lukách
ohňostroj.
Světelná show vypukne v 17.00 hodin, předcházet jí bude od 16.30 hodin doprovodný program
s vystoupením kapely Snap Call. Děti, které přinesou obrázek z Vánoc na téma „Zážitky z vánočních prázdnin“ obdrží sladkou odměnu. Výtvarná
díla budou vystavena v lednu na turnovské radnici. Motorizované návštěvníky upozorňujeme, že
parkoviště Na Lukách bude z technických důvodů
uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční podpory podnikatelů z Turnovska a firem spolupracujících
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Petra Hou‰ková
Milí čtenáři, zdravím Vás v novém roce. Dovolte
mi sdělit několik slov k uplynulému roku a několik
plánů do roku nového.
Rok 2019 byl pro nás všechny v Turnově dopravně velmi zátěžový a díky dopravním stavbám
bude náročný i ten letošní. Turnov se ocitl opět
mezi nejlepšími městy v žebříčku kvality života
měst v ČR. Vedle dopravních staveb a oprav dominují stavby pro sociální oblast – máme nový denní

s městem Turnov. Technické zajištění akce zajištují Technické služby Turnov, s. r. o. a Autodoprava
Dovosstrans. Podle zákona č. 133/1985 o požární
ochraně je na akci zakázáno vše, co by mohlo vést
ke vzniku požáru a nekontrolovanému ohni –
používání pyrotechniky, rozdělávání ohně a hlavně vypouštění létajících balonků. Porušení povinnosti lze postihnout jako přestupek nebo jiný
správní delikt. Těšíme se na Vás!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Pozvánka
na XI. mûstsk˘ ples
Srdečně zveme všechny příznivce tance, hudby
a dobré nálady na XI. ročník městského plesu,

stacionář pro osoby s kombinovaným postižením,
stavíme nový pavilon Domova důchodců Pohoda,
který bude určen pro osoby s demencí a rozšíří kapacitu zařízení o 24 lůžek. Kvalitního zázemí se
dočká i Fokus Turnov v rámci nově vybudovaného
polyfunkčního komunitního centra ve Skálově
ulici, které poskytne prostory i pro další sociální
služby. Všechny tyto stavby se podaří realizovat
díky významnému podílu dotací, které jsme obdrželi z IROP nebo MPSV. Díky dotacím budeme
mít v příštím roce bezbariérové i dvě základní školy.
V Turnově se staví, máme nízkou nezaměstnanost,
připravují se další významné investice, podle statistik policie patříme mezi bezpečná města. Můžeme si dovolit i projekty pro radost a připravit zajímavé kulturní akce. Mezi ty nejvýznamnější bude
v roce 2020 patřit výročí Městské knihovny Antonína Marka, která oslaví svých krásných 200 let.
Připomeneme si 150. výročí narození významného
rodáka, historika prof. Josefa Pekaře (18. 4. 2020
slavnostní akce na Malém Rohozci) a 150. let od
vzniku sboru dobrovolných hasičů v Turnově
(27. 6. 2020). Doufám, že rok 2020 bude pro nás
stejně příznivý, bude nám dopřán klidný a pokojný rok. Přejí Vám, ať vykročíte v novém roce správnou nohou a vyhnete se všem strastem života.
Dobrý rok 2020 přeje Petra Houšková, místostarostka města Turnova.
který pořádá dne 15. února 2020 Město Turnov
ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.
Po celý večer bude hrát Orchestr Ladislava Bareše
a těšit se můžete i na další doprovodný program.
Vstupenky lze zakoupit od 16. 12. 2019 na recepci
Kulturního centra Střelnice. Finanční výtěžek městského plesu bude věnován na podporu Městské
knihovny Antonína Marka v Turnově, která právě
v roce 2020 oslaví 200. výročí svého založení. Pokud by se partnerem městského plesu chtěl stát
kdokoli z turnovské podnikatelské sféry či veřejnosti a věnováním finančního či věcného daru
podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat odbor
školství, kultury a sportu (Lenka Karásková, e-mail:
l.karaskova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 756).
Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Zdravé mûsto Turnov

V nouzi pomÛÏe seniorská obálka
Město Turnov se zavázalo k využití co největšího
počtu možností distribuce a propagace I.C.E. karty - In Case of Emergency neboli Seniorské obálky,
která má být použita v případě nouze. A na základě spolupráce s projektem Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce
a sociálních věcí se připojujeme k distribuci
Seniorské obálky pro naše občany.

Seniorská obálka, je v Libereckém kraji zaváděna v rámci Projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (MPSV). Záštitu nad projektem na celorepublikové úrovni za oblast sociálních věcí poskytla ministryně práce a sociálních
věcí, Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., a za oblast
zdravotnictví ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA. Na krajské úrovni jej podpořil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro
resort sociálních věcí, Mgr. Pavel Svoboda, složky
Integrovaného záchranného systému a Český červený kříž v Jablonci nad Nisou.
V současnosti se k Seniorské obálce připojují
jednotlivé obce Libereckého kraje. Tiskopis je třeba vyplnit podle barev důležitosti jako na semaforu a přeložit do tvaru dopisní obálky údaji dovnitř
a nahoru rámečky ICE karta. „Myslím, že díky
Seniorské obálce budou mít v případě nouzové situace záchranáři či lékaři mnohem lepší možnost
o získání stavu pacienta,“ doplnila místostarostka
Petra Houšková, která má sociální oblast na starosti.
Formulář je možné získat na webových stránkách města, na stránkách Zdravotně sociálních
služeb či na odboru sociálních věcí ve Skálově ulici.

Seniorská obálka je určena zejména lidem se zdravotním postižením či seniorům. Využije ji rovněž
občan, který žije sám v domácnosti a považuje tuto formu podpory pro sebe za podstatnou. Může
se jednat i o osoby se zdravotním postižením.
Karta obsahuje přehled o aktuálním zdravotním
stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích. Je
možné do ní zaznamenat také kontakty na nejbližší příbuzné, přátele, známé či sousedy. Ke kartě je
možné přiložit propouštěcí zprávu, pokud byl člověk v poslední době hospitalizován. „Obsažené
informace zjednoduší práci záchranářům a zvýší
šanci na záchranu života ohrožené osoby,“ říká
vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová.
A jak doplnila, seniorská obálka by měla být umístěna buď na vnitřní straně vchodových dveří do bytu či
domu nebo na dveřích lednice. To jsou dvě základní místa, kde budou informace záchranáři hledat.

Upozornûní
pro poﬁadatele akcí
Zákonem je stanoven noční klid na dobu mezi
22.00 a 6.00 hodinou. Není-li povolena Zastupitelstvem města Turnova výjimka, nesmí být narušen. Každý, kdo chce v roce 2020 pořádat na území města akci, která bude narušovat noční klid
(od 22.00 do 6.00 hodin), musí požádat Zastupitelstvo města Turnov o schválení výjimky k nočnímu klidu.

Klára Preislerová, tisková mluvčí
Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky. Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí doručí na Městský úřad
v Turnově, odbor školství, kultury a sportu nejlépe
na předepsaném formuláři, který je dostupný na
webových stránkách města Turnov v sekci Formuláře nebo ho lze získat na odboru školství, kultury
a sportu. Žádost lze zaslat i elektronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz. Příjem žádostí je
do pátku 13. 3. 2020. Poté budou všechny žádosti
předloženy k projednání na březnové zasedání

Zastupitelstva města Turnova. Akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být
ukončeny nejpozději do 22.00 hodin a nesmí nijak
narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.
Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají
rodinných oslav, které není třeba do obecně závazné vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těchto nemělo po 22.00 hodině docházet k rušení nočního klidu.
Mgr. Martina Marková,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

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.
leden 2020
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Dotace z rozpoãtu mûsta Turnov na rok 2020

Všechny uvedené informace jsou předběžné a orientační, mohou být upraveny. Více informací o programech je na webových stránkách města Turnov –
www.turnov.cz v sekci Dotace města. Zde jsou k dispozici zároveň i všechny potřebné formuláře. Aktuální výzvy jsou vždy zveřejněny na úřední desce města
Turnov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytování dotací upravuje Dotační statut města Turnov a dále Pravidla
pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory.

Mûsto Turnov vyhla‰uje
pro rok 2020 dotaãní
programy hned
v nûkolika oblastech
Podávat žádosti o dotace je možné v oblasti
sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti
a mládež, cestovního ruchu, obnovy objektů
nacházejících se v městské památkové zóně
města Turnova, obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce.
Město Turnov vyhlašuje pro rok 2020 dotační
programy v oblasti sportu, kultury, volnočasových
aktivit pro děti a mládež, cestovního ruchu, obno24 |
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vy objektů nacházejících se v městské památkové
zóně města Turnov, obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce.
Podpora činnosti sportovních spolků – žádosti
se podávají od 6. 1. do 31. 1. 2020.
Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 22. 1. do 13. 3.
2020.
Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 22. 1. do 20. 2.
2020.
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020.
Podpora cestovního ruchu – žádosti se podávají od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov –
žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020.
Podpora obecně prospěšné činnosti – žádosti se
podávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.
Podpora zahraniční spolupráce – žádosti se podávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.
Žádosti do všech dotačních programů se podávají na podatelně Městského úřadu v Turnově.
Všechny potřebné informace k dotačním programům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední
desce města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci nebo je lze získat na odboru školství,
kultury a sportu.
Lenka Karásková, DiS.,
odbor školství, kultury a sportu
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Poplatek za komunální odpad v roce 2020
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2020 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok. A občané
ho mohou uhradit hned na několika místech.
1/ na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č. 202 a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
/splátky/.
2/ v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze od
3. 1. 2020 do 31. 3. 2020!
3/ nebo bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800. Pro správné
zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení va-

riabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku:
Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka @mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 214
Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 202
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.
Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
• kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
• kteří v příslušném roce dovrší 3 let
• osoby s průkazem ZTP a ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu
• studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během
studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)
A další osvobození a slevy viz platná obecně závazná vyhláška.
Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2019,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2020
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-

jen 2019), viz odkaz níže: https://www.turnov.
cz/cs/zivotni-prostredi/ pytlovy-sber-tridenychodpadu/prubezne-stavy-pytloveho-sberu-trideneho-odpadu.html
Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč.
Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.
Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2018–říjen 2019)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366 161
(pí. Sedláková).
Pavlína Hozdecká, finanční odbor

Jak správnû pouÏívat podzemní kontejnery
Od června letošního roku jsou na dvou sběrných
místech vybudovány podzemní kontejnery. Nacházejí se na parkovišti u Kulturního centra Střelnice
a na sídlišti u Billy. Na obou stanovištích můžete
třídit plasty, papír, barevné sklo i bílé sklo. U KC
Střelnice je ještě místo pro třídění tetrapaku.
U podzemních kontejnerů se celkem často setkáváme s tím, že občané nechávají větší kusy krabic
ležet vedle vhozu na papírový odpad. Vhozové otvory jsou široké 40 cm, proto je potřeba papíry do
kontejneru připravit tak, aby otvorem prošly.
Papírové krabice před vložením do kontejneru
ROZŘEZÁVEJTE! Ušetříte tak místo v kontejneru. Pokud je krabice pouze rozložená a sešlapaná,
může ucpávat vhozový otvor a zabírá příliš mnoho
místa uvnitř.

Tato nově vybudovaná místa vypadají mnohem lépe než řada barevných plastových kontejnerů.
Mají i velkou kapacitu, proto je škoda dělat nepořádek odkládáním odpadů na zem vedle.
Tříděné plasty můžete odkládat do žlutých kontejnerů i podzemních kontejnerů a znovu připomínáme, že do těchto kontejnerů NEPATŘÍ POLYSTYREN. Tato podmínka platí i pro plastový
odpad v podzemních kontejnerech. Pokud někdo
i tak dá do podzemních kontejnerů větší kusy polystyrénu, tyto kusy se tam mohou nevhodně poskládat a brání zaplnění kontejneru dalším odpadem a prostor v kontejneru je nevyužitý.
Dodržujte pravidla pro odkládání tříděných odpadů do kontejnerů. Děkujeme, že třídíte odpad.
Odbor životního prostředí
leden 2020

|

| 25

Turnovské radniãní listy

ZdeÀka Hany‰ová peãovatelkou roku 2019
V roce 2019 byla pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) opět vyhlášena možnost nominace pečovatelů a pečovatelek do
Národní ceny Pečovatelka roku 2019. Rozhodla
jsem se nominovat za naši organizaci Zdravotně
sociální služby Turnov za službu centrum denních
služeb – Domovinku, paní Zdeňku Hanyšovou.
Nominační komisí byla k ocenění vybrána a dne
4. 12. 2019 se zúčastnila slavnostního vyhlášení,
které se konalo v Praze na Novoměstské radnici.
Cenu přebírali ocenění z rukou herečky Hany
Maciuchové. Už jen to byl velmi příjemný zážitek.
Můžeme se tedy pyšnit, že v naší organizaci máme
oceněnou PEČOVATELKU ROKU 2019.
Chtěla bych touto cestou sdělit důvody, proč
právě p. Hanyšová si toto ocenění za svou letitou
práci v organizaci, zasloužila. Vážím si její práce,

Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2019
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, upozorňuje na blížící se termín 15. února
2020, do kterého se podává roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Tato povinnost se týká všech původců odpadů,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2019. Ten,
kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je povinen podat Roční hlášení o produkci a nakládání
s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., s termínem do 15. února 2020. Uvedené limity se vztahují na celkovou produkci a nakládání
s odpady původce (součet za všechny jeho provozovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby
podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství odpadu, pokud s ním v daném roce nakládají.
26 |
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kterou zde již 10 let vykonává. Je až obdivuhodné,
s jakou láskou, péčí a individuálním přístupem
jedná s každým klientem, který do služby přijde.
Její citlivý přístup, opravdový zájem o klienta a srdečnost, vedou k tomu, že klienti ji milují. Paní
Hanyšová je pro naše klienty oázou klidu, vzájemHlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), který je dostupný na www.ispop.cz.
Tomu, kdo nesplní ve stanoveném rozsahu
ohlašovací povinnost, hrozí pokuta do výše
1 000 000 Kč.
Více informací můžete získat na Městském úřadě v Turnově, odboru životního prostředí (l.albrechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157) či na
www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály,
jak správně podat hlášení.
Linda Albrechtová, odbor životního prostředí

Místní poplatek z pobytu
(obecnû závazná
vyhlá‰ka ã. 6/2019)
Od 1. ledna 2020 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu,
který nahrazuje stávající poplatek z ubytovací
kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt.
Nově vybírá ubytovatel za osobu a noc 21,– Kč
za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdou-

né důvěry a jistoty. Mnozí z nich trpí Alzheimerovou chorobou, ztrácí své dovednosti i vlastní
osobnost, vždy se k nim chová ohleduplně, s úctou
a respektem k jejich životním zkušenostem.
Za léta, která zde pracuje, by si jeden mohl říct,
že ji tato psychicky náročná práce vyčerpává.
Opak je pravdou. Spokojenost našich klientů ji
nabíjí a dodává energii a smysl do další práce.
Také její dovednost vlastní psychohygieny je v této
pracovní pozici velmi důležitá. Dokáže velmi dobře oddělit práci od soukromí, což je velmi cennou
vlastností pracovníka v sociálních službách.
Obecně jen člověk, který se cítí být sám v psychické pohodě, může rozdávat kus sebe samého
Myslím si z celého srdce, že si toto ocenění
opravdu zaslouží.
Bc. Renata Poláková, DiS, vedoucí terénní
pečovatelské služby a centra denních služeb
cích dnů u jednoho poskytovatele pobytu bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel.
Tedy vedle hotelů, motelů a penzionů se jedná také o soukromé domy, byty, ateliéry, karavany, stany apod.
Pro evidenci těchto poplatků slouží evidenční
kniha, do které jsou zapisovány všechny potřebné
údaje (doba ubytování, jméno, příjmení, místo
přihlášení nebo obdobná místa v zahraničí, dále
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu).
Ubytovatelé vybraný poplatek odvádí pololetně
v hotovosti nebo na účet města, a to vždy do 15
dnů po skončení příslušného pololetí.
Zdeňka Salačová, finanční odbor

ãtvrtek 30. ledna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz

NABÍDKA PRONÁJMU KLUBOVEN A ZRCADLOVÉHO SÁLU
v Kulturním centru Stﬁelnice

▼▼▼

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.

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

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

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
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