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Vážení čtenáři,
nedávno jsem telefonoval s ředitelkou jedné

umělecké organizace, která mi při loučení přála
úspěšný start do nové sezóny. Samozřejmě mne
toto její přání potěšilo a rád jsem jí popřál totéž,
zároveň mě však i tak trochu pobavilo. Pomyslel
jsem si: horníci se zdraví Zdař Bůh, vodáci na
sebe volají Ahoj! a lidé z kultury se tedy mohou
zdravit lehce komplikovaným „Dobrou sezónu“! 

Věřím, že nová sezóna KC Turnov dobrá bude.
To jistě ale nejlépe posoudíte vy sami. Předně bych
vám doporučil přehled aktuálních předprodejů,
protože tam získáte nejrychleji informaci o tom,
co je momentálně „k mání“. Mezi velkými akcemi
se určitě vyjímá koncert barda české a moravské
lidové písničky Jožky Černého, který na podzim
oslaví neuvěřitelných 70 let své kariéry – Turnov
bude jedním z pouhých deseti měst, kde se před-
staví se svým programem. A v listopadu se do
Turnova po letech vrátí slavný Pražský komorní
balet.

Pochopitelně pokračujeme s osvědčenými dra-
maturgickými řadami divadelního i hudebního

charakteru a do druhé sezóny vstupuje též pořad
O literatuře, který i nadále připravujeme ve spolu-
práci s Městskou knihovnou Antonína Marka.
Jeho prvním letošním hostem bude 19. října Karel
Hvížďala. I letos též přicházíme s několika novin-
kami, které oblast kultury přesahují, nebo lépe ře-
čeno rozšiřují: od podzimu se ze Střelnice stává
Yogapoint, místo, kde budete moci navštívit celou
řadu rozličných kurzů jógy. A v kavárně a restau-
raci KUS se na vás budeme každý poslední čtvrtek
v měsíci těšit při řešení tzv. „kavárenského kvízu“.
Více se dočtete uvnitř časopisu.

Přes léto jsme opět zlepšovali prostředí KC
Střelnice. Nevyužívaný prostor za plátnem kina
Sféra jsme proměnili v malý útulný sálek jako
stvořený pro autorská čtení, divadla poezie a po-
dobné aktivity. Sálek bude sloužit též jako detašova-
ný promítací prostor pro Cestovatelský klub, který
se letos poprvé představí jako samostatná abo-
nentní řada. 

Přeji vám úspěšný start do nové sezóny, ať už ta
vaše začíná a končí kdykoliv.

David Pešek

Umût pozdravit

úvodní slovo

Cestovatelsk˘ klub má novû vlastní abonentní fiadu.
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kulturní pfiehled
ãtvrtek 1. záfií 

19.30 – KINO SFÉRA
Buchty a klobásy
animovaný/komedie 120,–

pátek 2. záfií
19.30 – KINO SFÉRA 
Buchty a klobásy
animovaný/komedie 120,–

sobota 3. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Stra‰idla
rodinný/komedie 120,– 

16.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Básníci ticha
hudební festival
v předprodeji 250,–/na místě 290,–
/studenti 125,–/děti do 15 let zdarma

17.00 – KINO SFÉRA
Ben Hur 2D
dobrodružný/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Obr Dobr 3D
rodinný/fantasy 150,–

nedûle 4. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Stra‰idla
rodinný/komedie 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Ben Hur 3D
dobrodružný/drama 150,–

19.30 – KINO SFÉRA
Obr Dobr 3D
rodinný/fantasy 150,–

úter˘ 6. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Neonov˘ b˘k
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 8. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Nerve: Hra o Ïivot
dobrodružný/thriller 120,–

19.00 – LETNÍ KINO
S Pydlou v zádech
divadelní představení
v předprodeji 250,–/na místě 300,–

pátek 9. záfií 
19.30 – KINO SFÉRA
Nerve: Hra o Ïivot
dobrodružný/thriller 120,–

sobota 10. záfií
14.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
âmukafii slaví 40 let
happening zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Lovecká sezóna:
Stra‰pytel
animovaný/dobrodružný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Sully: Zázrak na fiece
Hudson
drama/životopisný 120,–

19.00 – MUZEUM
Mozart, Vivaldi, Bach,
Elgar, Felder
koncert zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Smrt ve tmû
thriller/horor 120,–

nedûle 11. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
Lovecká sezóna:
Stra‰pytel
animovaný/dobrodružný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Smrt ve tmû
thriller/horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sully: Zázrak na fiece
Hudson
drama/životopisný 120,–

úter˘ 13. záfií
18.00 – SOKOLOVNA
Setkání s biotronikou
přednáška Tomáše Pfeiffera

vstupné dobrovolné

19.30 – KINO SFÉRA
Paradise Trips
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 15. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Dítû Bridget Jonesové
komedie/romantický 120,–

pátek 16. záfií
19.00 – KINO SFÉRA
Matky na tahu + Dítû
Bridget Jonesové
Dámská jízda dva filmy 150,–

22.00 – KC ST¤ELNICE
Ohnivá párty
Disco Střelák 50,–/v ohnivé zdarma

sobota 17. záfií
8.30 – FOYER KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

13.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Kulturnov
festival zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Stra‰idla 
rodinný/komedie 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Prázdniny v Provence
komedie 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mechanik zabiják:
Vzkfií‰ení
akční/krimi 120,–

nedûle 18. záfií
13.00 – KC ST¤ELNICE, KUS
Den jógy na Stfielnici
KUS Experta zdarma

14.30 – KINO SFÉRA
Stra‰idla 
rodinný/komedie 120,–Na Dámské jízdû uvidíte tentokrát hned dva premiérové filmy.
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kulturní pfiehled
17.00 – KINO SFÉRA
Tohle je ná‰ svût
drama/komedie zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Prázdniny v Provence
komedie

120,–

úter˘ 20. záfií
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
âert a Káãa
představení pro školy + veřenost

40,–/30,–/20,–

19.30 – KINO SFÉRA
Vlk z Královsk˘ch
Vinohrad
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 22. záfií
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Commedia Finita
volné divadelní představení
v předprodeji 320,–/na místě 360,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sedm stateãn˘ch
western 120,–

pátek 23. záfií
19.00 – KC ST¤ELNICE
JoÏka âern˘
koncert
dle místa sezení 290,-/ 270,-/ 250,-

19.30 – KINO SFÉRA
Sedm stateãn˘ch
western 120,–

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Plnou parou vzad
Travesti show
v předprodeji 220,–/na místě 250,–

sobota 24. záfií
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Rákosníãek a hvûzdy
Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla! 50,–

14.30 – KINO SFÉRA
âapí dobrodruÏství 3D
animovaný/rodinný 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Café society
komedie/drama 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Mechanik zabiják:
Vzkfií‰ení
akční/krimi 120,–

nedûle 25. záfií
14.30 – KINO SFÉRA
âapí dobrodruÏství 2D
animovaný/rodinný 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Sedm stateãn˘ch
western 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Café society
komedie/drama 120,–

pondûlí 26. záfií
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Plíce
abonentní představení + veřejnost
v předprodeji 280,–/na místě 320,–

20.15 – KINO SFÉRA
Norma
živý přenos opery

300,–/studenti a senioři 250,–

úter˘ 27. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Psí srdce
Filmový klub

100,–/členové FK a studenti 80,–

ãtvrtek 29. záfií
17.00 – KC ST¤ELNICE
Vefiejné zasedání 
mûstského 
zastupitelstva

19.30 – KINO SFÉRA
Sirotãinec sleãny
Peregrinové pro 
podivné dûti 2D
fantasy

120,–

pátek 30. záfií 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO
Textová dílna Slávka
Janou‰ka
koncert
v předprodeji 100,–/na místě 130,–

19.30 – KINO SFÉRA
Sirotãinec sleãny
Peregrinové pro 
podivné dûti 3D
fantasy 150,–

sobota 1. fiíjna 
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 3D
animovaný/komedie 150,–

17.00 – KINO SFÉRA
Neon Demon
thriller/horor 120,–

19.30 – KINO SFÉRA
Deepwater Horizon:
Mofie v plamenech 3D
akční/drama 150,–

nedûle 2. fiíjna
14.30 – KINO SFÉRA
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ 2D
animovaný/komedie 120,–

17.00 – KINO SFÉRA
Deepwater Horizon:
Mofie v plamenech 2D
akční/drama 120,–

18.30 – KC ST¤ELNICE
Taneãní lekce pro 
pokroãilé

1650,– celý kurz/300,– 
jednotlivě za pár

19.30 – KINO SFÉRA
Neon Demon
thriller/horor 120,–UÏ v záfií zahajujeme v kinû Ïivé pfienosy z lond˘nského Royal Opera House.
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Kino Sféra

út 6. 9. – 19.30 / 100 Kã/
ãlenové FK a studenti 80 Kã

drama, BR/·P, 2015, 
101 min., titulky, 18+

Neonov˘ b˘k

Îivot v prostfiedí divokého 
brazilského rodea.

3D so 3. 9. – 17.00 / 150 Kã
2D ne 4. 9. – 19.30 / 120 Kã

dobrodruÏn˘/drama, USA,
2016, 123 min., titulky, 15+

Ben Hur

Remake klasického 
historického filmu.

3D so 3. 9. – 19.30 / 150 Kã
3D ne 4. 9. – 17.00 / 150 Kã

rodinn˘/fantasy, VB/USA,
2016, 117 min., dabing

Obr Dobr

SpielbergÛv pfiíbûh mladé dívky 
a laskavého obra.

ãt 1. 9. – 19.30 / 120 Kã
pá 2. 9. – 19.30 / 120 Kã

animovan˘/komedie, USA,
2016, 89 min., titulky, 15+

Buchty
a klobásy

První mládeÏi nepfiístupn˘
animovan˘ film.

so 3. 9. – 14.30 / 30 Kã
ne 4. 9. – 14.30 / 120 Kã
so 17. 9. – 14.30 / 120 Kã
ne 18. 9. – 14.30 / 120 Kã

rodinn˘/komedie, âR, 
2016, 113 min.

Stra‰idla

Nová komedie ZdeÀka Tro‰ky 
o Hejkalovû rodinû.

ãt 8. 9. – 19.30 / 30 Kã
pá 9. 9. – 19.30 / 120 Kã

dobrodruÏn˘/thriller, USA,
2016, 96 min., 12+

Nerve: 
Hra o Ïivot

Nevinná online hra 
na hranû Ïivota a smrti.

so 10. 9. – 14.30 / 120 Kã
ne 11. 9. – 14.30 / 120 Kã

animovan˘/dobrodruÏn˘,
USA, 2015, 84 min.

Lovecká 
sezóna:

Stra‰pytel
Medvûd Boog

se zabydlel v divoãinû.

so 10. 9. – 17.00 / 120 Kã
ne 11. 9. – 19.30 / 120 Kã

drama/Ïivotopisn˘, USA,
2016, 96 min., titulky, 12+

Sully: Zázrak
na fiece
Hudson

Film o nouzovém pfiistání letadla
podle skuteãnosti.

FK

so 10. 9. – 19.30 / 120 Kã
ne 11. 9. – 17.00 / 120 Kã

thriller/horor, USA, 2016,
88 min., titulky, 15+

Smrt ve tmû

Teenagefii vykrádají domy,
ale narazí na psychopata.

út 13. 9. – 19.30 / 100 Kã/
ãlenové FK a studenti 80 Kã

komedie, BE, 2015,
90 min., titulky, 15+

Paradise
Trips

KdyÏ Ïivot dává druhou ‰anci.

ãt 15. 9. – 19.30 / 120 Kã

komedie/romantick˘, USA,
2016, 123 min., titulky, 15+

Dítû Bridget
Jonesové

Utrpení nejvût‰í smolafiky
v dûjinách je‰tû neskonãilo.

FK

ãt 8. 9. – 10.00 / 60 Kã
pá 15. 9. – 10.00 / 60 Kã

Ïivotopisn˘, VB/USA, 
2016, 106 min., titulky

Orel Eddie

Touha splnit si Ïivotní sen 
je motorem nejednoho z nás.

FK
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pá 16. 9. – 19.00 / 150 Kã

komedie, USA, 2016,
100 min., titulky, 15+

Matky
na tahu

Pfiíbûh mimofiádnû úspû‰né matky
proÏívající zdánlivû dokonal˘ Ïivot.

út 20. 9. – 19.30 / 100 Kã /
ãlenové FK a studenti 80 Kã

drama/komedie, âR, 
2016, 75 min.

Vlk z
Královsk˘ch

Vinohrad
Sebestfiedn˘, vtipn˘ i trapn˘ prÛlet

Ïivotem reÏiséra Jana Nûmce.

ne 18. 9. – 17.00 / zdarma

drama/komedie, USA,
2016, 119 min., titulky

Tohle
je ná‰ svût

Zásady volnomy‰lenkáfiské rodiny
vystavené zkou‰kám na‰eho svûta.

so 17. 9. – 19.30 / 120 Kã
so 24. 9. – 19.30 / 120 Kã

akãní/krimi, USA, 2016,
98 min., titulky, 15+

Mechanik
zabiják:
Vzkfií‰ení

Elitní zabiják se vrací.

ãt 22. 9. – 19.30 / 120 Kã
pá 23. 9. – 19.30 / 120 Kã
ne 25. 9. – 17.00 / 120 Kã

akãní/western, USA, 
2016, 100 min., titulky

Sedm
stateãn˘ch

ReÏisér Fuqua zve na klasick˘ 
western v moderním podání.

3D so 24. 9. – 14.30 / 150 Kã
2D ne 25. 9. – 14.30 / 120 Kã

animovan˘/rodinn˘, USA,
2016, 87 min., dabing

âapí
dobrodruÏství

âápi se vrací ke svému pÛvodnímu
poslání nosit dûti.

po 26. 9. – 20.15 / 300 Kã /
studenti a seniofii 250 Kã

Royal Opera House, VB,
2016, 180 min., titulky

Norma

Sezona pfiím˘ch pfienosÛ
oper zaãíná.

so 24. 9. – 17.00 / 120 Kã
ne 25. 9. – 19.30 / 120 Kã

komedie/drama, USA,
2016, 96 min., titulky

Café society

Mlad˘ muÏ pln˘ ideálÛ pfiijíÏdí 
do Kalifornie.

so 17. 9. – 17.00 / 120 Kã
ne 18. 9. – 19.30 / 120 Kã

komedie, âR/FR,
2016, 95 min., 15+

Prázdniny
v Provence

Vojta Kotek, Jakub Prachafi
a Kry‰tof Hádek v nové letní komedii.

út 27. 9. – 19.30 / 100 Kã /
ãlenové FK a studenti 80 Kã

dokumentární, USA,
2015, 75 min., titulky

Psí srdce

Nekonvenãní vizuální esej
Laurie Anderson.

2D ãt 29. 9. – 19.30 / 120 Kã titulky
3D pá 30. 9. – 19.30 / 150 Kã dabing

fantasy, USA, 2016,
100 min., dabing/titulky

Sirotãinec sleãny
Peregrinové pro

podivné dûti
Tajemn˘, nebezpeãn˘ a kouzeln˘

svût v reÏii Tima Burtona.

FK

FK

ãt 22. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 29. 9. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama, SR/âR,
2016, 102 min.

Uãitelka

Strhující snímek o síle 
lidského charakteru.
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Mûstské divadlo

Josef Dvofiák pfiijede s Pydlou v zádech 
Do turnovského letního kina zamíří vynikající
Josef Dvořák v roli prostého lidového chytráka,
který se zaplétá v šachové partii mocných. 

Představení poskytuje skvělému herci prostor pro
řadu brilantních klaunských čísel a improvizace.

Hra „S Pydlou v zádech“ měla svou premiéru
v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a dočkala se téměř
pěti set repríz. Nyní po mnoha letech se legendár-
ní semaforská inscenace vrací zpět na divadelní
prkna.

Představení S Pydlou v zádech se bude konat
v turnovském letním kině v rámci Festivalu na
Jizeře. 

ãtvrtek 8. záfií od 19 hodin
S Pydlou v zádech 
divadelní pfiedstavení
letní kino
vstupné v pfiedprodeji 250 Kã, na místû 300 Kã

Commedia finita
Už v září se můžete těšit na první volné divadelní
představení. V turnovském Městském divadle bu-
de k vidění Commedia finita Viktorie Hradské. 

Diváky čeká úsměvné povídání s autentickými
ukázkami světových operních árií. Čtyři monolo-
gy plné závisti, žárlivosti a nepochopení v podání
známých osobností – Kateřiny Macháčkové,
Valerie Zawadské, Lucie Kožinové, Anny Kulo-
vané a Karla Soukupa – nám vtipnou formou uka-
zují stále přítomnou českou malost, která potírá
velké talenty. Commedia finita je trochu o české
povaze. Námětem je totiž Ema Destinová, mimo-

řádně nadaná operní pěvkyně světového formátu.
Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta
života velké pěvkyně, které trávila v Čechách. Na
její příběh se dívá očima čtyř žen, učitelky hudby,
uklizečky, placené společnice a komorné.

ãtvrtek 22. záfií od 19.30 hodin
Commedia finita 
volné divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 320 Kã, na místû 360 Kã

Rákosníãek a hvûzdy
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmou-
cí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, se vydává
veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebes-
ké dobrodružství.

Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vysloužit
u vesmírného hvězdáře hvězdu a místo toho spad-
ne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i Malým
vozem? Zmatek na obloze může zachránit jen
všemocný vesmírný pastýř. Známé večerníčkové

postavičky ožívají ve veselém představení na mo-
tivy knihy Jaromíra Kincla. Představení uvedeme
v rámci sobotních představení pro děti.

sobota 24. záfií od 10 hodin
Rákosníãek a hvûzdy 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo
vstupné 50 Kã, vstupenky novû i v pfiedprodeji
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Prvním abonentním pfiedstavením jsou Plíce
Městské divadlo Kladno přiveze do Turnova love
story, která vám vyrazí dech. Plíce je hra krutě
upřímná, zábavná a zcela současná. 

V chaotické době globálních hrozeb, klimatických
změn a politického neklidu se mladý manželský
pár chystá ve svém vztahu učinit další krok: zalo-
žit rodinu. Co všechno přinese nevinný rozhovor
o početí potomka?

Hru uvedli poprvé v roce 2011 v britském
Sheffieldu a byla nominována na nejlepší britskou
divadelní hru roku. O rok později se již hrála
v Královském národním divadle v Londýně a pak
i na dalších prestižních adresách po celém světě. 

Současný anglický dramatik Duncan Mac-
millan napsal Plíce jako velmi aktuální komorní
komedii. Stejně jako jeho postavy Muže a Ženy
i řada skutečných párů řeší otázku, zda vůbec do
tohoto světa přivést další hladový krk, další ekolo-
gickou stopu. 

Macmillanovi ale neleží na srdci jen ekologie,
stejně tak ho zajímá strach, intimní, soukromý
strach o budoucnost jedince, partnerů i celé spo-
lečnosti.

pondûlí 26. záfií od 19.30 hodin
Plíce 
abonentní divadelní pfiedstavení + vefiejnost
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 280 Kã, na místû 320 Kã 

AÈ Ïije Impro!
Improvizace patří k nejsložitějším divadelním
disciplínám. Improvizátor se v jediné chvíli stává
hercem, scénáristou i režisérem. Divadelní impro-
vizace má na území České republiky dlouhou tra-
dici. Za průkopníky moderní improvizace můžeme
považovat, mezi dalšími, Vlastu Buriana, Voskov-
ce a Wericha. 

V loňském roce zahájila svou činnost skupina pat-
nácti improvizátorů i v Turnově. Na pravidelné
schůzky chodilo kolem deseti účastníků a vedle
tréninků absolvovali i tři víkendové semináře pod
vedením lektorů Jany Machalíkové a Petra Váši.
Improvizace je skvělá zábava, ale i způsob, jak se
rozvíjet. To nám potvrdila i jedna členka, která ří-
ká, že díky improvizačním cvičením získala odva-
hu změnit práci. Naučila se rychle reagovat, uvol-
něně hovořit, přijímat nové podněty a radovat se. 

Pro letošní sezónu máme připravené pokračo-

vání. Od října budou opět probíhat jednou za čtr-
náct dní tříhodinové tréninky a čekají nás také tři
víkendové workshopy s výbornými lektory. Stále

máme slíbenou Simonu Babčákovou, chceme po-
zvat Petra Vrběckého a Sašu Stankova. Půjde o in-
tenzivní, čistě praktické workshopy, a to jak pro
zájemce o další práci v „improšce“, tak pro ty, kte-
ří mají zájem pouze o tuto jedinou dílnu. 

Co vám přinese improvizace?
K tomu, aby člověk mohl improvizovat, musí

být neustále přítomný, vycházet z těla, spolupra-
covat s partnerem, naslouchat, neblokovat, přijí-
mat. Tady si můžete vyzkoušet a prožít, co se s člo-
věkem děje, když to tak je, a když to tak není.
Z workshopu si můžete odnést tuto sebezkuše-
nost, ale především je to ohromná legrace. Chtěli
bychom tímto ujistit lidi, kteří mají paniku z veřej-
ného vystupování, že se nejedná o žádné „hraní“,
ale především o zábavu.

Cena celého kurzu včetně workshopů je 2 500 Kč,
cena jednotlivých workshopů je 1 000 Kč. Přih-
lášky posílejte na adresu weissova@kcturnov.cz.



10 | | záfií 2016

hudební pozvánky

Básníci ticha jsou zpût
Letošní ročník Básníků ticha se bude konat první
sobotu v září a v jeho rámci vystoupí před Střelnicí
velká jména nezávislé hudební scény. Hlavní hvěz-
dou bude pro každého někdo jiný, nicméně za vidě-
ní (a slyšení) stojí rozhodně celý program. Básníci
ticha zvou jednoduše na skvělé hudební zážitky
a parádní závěr letošního léta. 

Houpací koně hráli v divokých porevolučních za-
čátcích jednoduché rockové písničky s českými
texty. Od té doby se kromě pravidelného klubové-
ho hraní objevují i na velkých letních festivalech.
V roce 2013 jim vyšlo album Everest, které se doč-
kalo kromě mediální odezvy také nominací na hu-
dební ceny Vinyla, Apollo a Anděl.

Hudba kapely Už jsme doma je od počátku
punkově přímočará, přitom však velmi rafinovaně
propracovaná po kompoziční i textové stránce.
Jejich živá vystoupení navíc oplývají nespoutanou
energií. V roce 2015 oslavila kapela své 30. výročí
vydáním alba Tři křížky. 

Skupina Ty Syčáci vznikla z iniciativy Petra
Váši, jedné z nejpozoruhodnějších postav české
alternativní scény. Váša je výjimečný zpěvák, tex-
tař, performer a experimentátor, jediný český mu-
zikant schopný hrát doslova celým tělem. Během
své činnosti doprovázeli Ty Syčáci i třeba několik
němých filmů z počátku 20. století.

Kapela Zrní je koncertní špičkou, která vypro-
dává kluby a bývá součastí největších festivalů
v zemi. Jejich projev je stejný jako jejich muzika.
Osobitý, hypnotický, hutný, energický, uvěřitel-
ný. Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví. Nevíte-li, co
hrají, představte si bohémské housle plné něhy,
tklivosti i dravosti, přidejte k tomu hravou kytaru,
která zraje k dokonalosti, analytickou basu pulsu-
jící srdcem, která spolu s naléhavými bicími tvoří
ideální pár a klukovsky jasný sebejistý hlas s pro-
jevem tak trochu psychedelického vizionáře. 

Když sundá písničkář Kittchen svoji nezaměni-
telnou černou masku, vykoukne sympatický zrzek

Jakub König, frontman dnes již neexistující skupi-
ny Obří broskev. Mnozí ho znají i jako komiksového
kreslíře Cannyho. Jakub sedí na mnoha židlích, v po-
sledních letech je však nejaktivnější a nej-
respektovanější jeho sesle v kuchyni, kde míchá
a produkuje hudbu. Kittchenova deska Radio (2013),
oceněná žánrovým Andělem za alternativu, je ma-
gickým záznamem hledání temných zvuků naší
každodennosti a vlastního podvědomí.

sobota 3. záfií od 16 hodin
Básníci ticha 
hudební festival 
pfied KC Stfielnice
vstupné v pfiedprodeji 250 Kã, na místû 290 Kã, 
studenti 125 Kã, dûti do 15 let zdarma

UÏ jsme doma

Zrní

Pocta JoÏkovi âernému, kter˘ slaví 
70 let na jevi‰ti
Velké turné legendy moravské lidové písničky při-
pravuje Petr Salava se svým týmem. Od 6. září do
7. listopadu navštíví Jožka Černý s cimbálovou
muzikou Gracia a zpěvačkou Ludmilou Malhoc-
kou deset českých a moravských měst. 

Scénář pořadu, který připomene Jožkovu vele-
úspěšnou kariéru, napsal a moderovat bude Petr
Salava. Během koncertů zazní velké hity, jako
Lásko Bože lásko, Když jsem šel z Hradišťa,
Vínečko bílé, Ej od Buchlova, V Hodoníně za vo-

jáčka nebo Na těch panských lukách. Pro diváky
bude na videoprojekci nachystáno téměř dvě stě
fotografií, které dají nahlédnout do Jožkova umě-
leckého i osobního archivu.

pátek 23. záfií od 19 hodin
JoÏka âern˘
koncert
KC Stfielnice – velk˘ sál
vstupné dle místa sezení 290 Kã/270 Kã/250 Kã
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Textová dílna Slávka Janou‰ka jiÏ po desáté
Skvělí muzikanti a především výborní textaři a mi-
lovníci češtiny opět po roce zavítají do Turnova,
a to v rámci 26. živé textové dílny, jejímž patronem
a „hnacím motorem“ je písničkář Slávek Ja-
noušek. 

Můžete se tedy těšit na v pořadí již desátou
Besídku Textové dílny“ v Turnově. Večer zahájí
textařka Lada Šimíčková, která vystoupí za do-
provodu písničkáře, klavíristy a hudebního skla-
datele Ivo Cicvárka. Dalším vystupujícím bude
písničkář z Frýdku-Místku René Souček, hrající
vlastní tvorbu na kytaru a poslední dobou i na
ukulele. Samozřejmě nebude chybět Slávek Ja-

noušek, kterého doprovodí na foukací harmoniku
Láďa Zítka. Večer zakončí společné písně, ve kte-

rých se objeví další členové textové dílny, napří-
klad Arnošt Frauenberg, Marek Vojtěch nebo
Lucie Redlová. Během večera dojde již tradičně
na výběr pěti slov od diváků, z nichž přítomní tex-
taři během krátké chvíle vytvoří text, který se po-
kusí záhy i zhudebnit.

pátek 30. záfií od 19 hodin
Textová dílna Slávka
Janou‰ka jiÏ po desáté
koncert 
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 100 Kã, na místû 130 Kã

Zveme vás 
na kavárensk˘ kvíz
do KUSu 
Kavárna KUS má pro vás od září argument, proč
si prostě jednou za měsíc musíte jít večer posedět
s kamarády. Každý poslední čtvrtek v měsíci od 19
hodin se tu totiž budou konat kavárenské kvízy. 

V maximálně šestičlenných týmech si budete
moct přímo v kavárně KUS prověřit svoje znalosti
a důvtip. V pěti kolech bude moderátor pokládat
otázky ze dvou tematických kategorií a jednotlivé
týmy budou sbírat body za správné odpovědi.
Doporučujeme se začít pomalu připravovat, pro-
tože třeba „kolik svalů má v uchu kočka“, neví
úplně každý. Vítězný tým si odnese vstupenky na
akce Kulturního centra a dostane slevu na útratu
ještě ten večer. 

Podrobnosti a všechny důležité informace najdete
na stránkách www.kcturnov.cz a všechny aktua-
lity hledejte na www.facebook.com/kusturnov.
Týmy i jednotlivci se můžou začít už teď přihlašo-
vat na e-mailu adela.beranova@kcturnov.cz. Na
tento e-mail můžete napsat i v případě, že vás zají-
mají podrobnosti a chtěli byste dostávat novinky,
všechny informace a pozvánky na další kulturní
kvízy e-mailem.

První kulturní kvíz v kavárně a restauraci KUS
na Střelnici se bude konat už ve čtvrtek 29. září od
19 hodin. Těšte se, my se na vás těšíme moc.

Iniciativa Kulturnov:
Na turnovskou 
kulturní scénu
jsme py‰ní
Turnovští kulturní nadšenci se rozhodli spojit své
síly a představit se veřejnosti pěkně pohromadě. 

Turnov je výjimečně kulturní město, na jeho do-
mácí scéně se děje spousta zajímavých věcí, jen se
to všechno málokdy potká v jeden den na jednom
místě. Lidé spojení s turnovskou kulturou se pro-
to rozhodli připravit na začátku září festival, který
má za cíl ukázat, jak kreativní, zajímavá a bohatá
místní scéna je. Cílem je nejen představit ustálená
uskupení, ale chystá se i velmi netradiční a trochu
veselý program.

Letošní Kulturnov se bude konat v sobotu 17.
září, začínat bude už odpoledne a díky afterparty
se protáhne až do pozdního večera. Festival má
ambice stát se vyvrcholením jedné kulturní sezóny
a zároveň začátkem té další. Všechny podrobnos-
ti a perličky z příprav najdete na facebooku
fb.com/kulturnov.

Nultý ročník vznikajícího festivalu Kulturnov
bude věnován Václavu Feštrovi, který měl bezpo-
chyby velký podíl na bohatosti turnovské kultury.
Na jeho poctu se chystá jeden celý programový
blok nazvaný Zahrada. 

Kulturnov se bude odehrávat na třech scénách
– na pódiu a na trávníku před Střelnicí a v kavárně
KUS. Diváky čeká celá řada kapel, pěveckých sbo-
rů, divadelních souborů a mnoho dalších umělců,
ať už skupin či jednotlivců. 

Program pamatuje na všechny věkové skupiny
a na své si tak přijdou malí i velcí návštěvníci.
Součástí programu může být každý, kdo bude mít
chuť se na Kulturnovu podílet. Už v tuhle chvíli
přislíbili účast třeba Mackie Messer Band, Čmu-
kaři, Lédl Jazz Q či Nakafráno. Speciální součástí
programu bude takzvané Grande finále, které při-
pravuje Martin Hybler. 

„V našem závěrečném čísle se pokusíme propo-
jit tři zdánlivě nesourodé hudební světy. K turnov-
skému improvizačnímu hudebnímu tělesu Asth-
matic Philharmonic Orchestra, složenému převážně
z amatérských muzikantů, se přidá houslová vir-
tuózka Jana Kubánková, absolventka HAMU
a prestižního stipendia na Meadowmount School of
Music v New Yorku, která dnes působí v České filhar-
monii. Ta bude zastupovat svět takzvané vážné mú-
zy,“ prozrazuje turnovský hudebník.
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Travesti show Plnou parou vzad 
Travesti show Kočky působí letos již 16 let ve své
profesionální kabaretní kariéře. 

Kromě České republiky si vybudovala renomé ta-
ké v Německu, Rakousku, Francii a Polsku, od-
kud si její členové přivezli několik mezinárodních
ocenění. Svým vystoupením „Jeptišky“ nadchla
travesti show Kočky i diváky ve Francii a vyhrála
tak mezinárodní travesti soutěž „Paris Extrava-
ganza 2007“. I díky neutuchajícímu zájmu o nová
představení lze v současné době považovat traves-
ti show Kočky Praha za jednu z předních a uzná-

vaných skupin v oboru. Pořadem provází legenda
České travesti scény Miki, rodák z Turnova. Kočky
se vracejí s pořadem Plnou parou vzad – 80. léta
a hity, které vládly tanečnímu parketu.

pátek 23. záfií od 19 hodin
Plnou parou vzad
travesti show
Mûstské divadlo
vstupné v pfiedprodeji 220 Kã, na místû 250 Kã

Pfiedprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! Aktuálně Vám KCT nabízí
v předprodeji vstupenky na tyto akce:

sobota 3. záfií 2016 – Básníci ticha 2016 (hudební
festival) 250,–/ studenti 

ãtvrtek 8. záfií 2016 – S Pydlou v zádech (divadelní
představení) 250,–/ studenti 125,–

ãtvrtek 22. záfií 2016 – Commedia finita (divadelní
představení) 320,–

pátek 23. záfií 2016 – Plnou parou vzad (travesti
show) 220,–

sobota 24. záfií 2016 – Rákosníček (Mámo, táto,
pojďte se mnou do divadla!) 50,–

pondûlí 26. záfií 2016 – Plíce (abonentní divadelní
představení) 280,–

pátek 30. záfií 2016 – Textová dílna Slávka
Janouška (koncert) 100,–

stfieda 5. fiíjna 2016 – Partička (improvizační show)
430,–

stfieda 5. fiíjna 2016 – Jordánsko (Cestovatelský
klub) 90,–

pátek 7. fiíjna 2016 – Královny (divadelní předsta-
vení) 80,–

stfieda 12. fiíjna 2016 – Václav Uhlíř – varhanní reci-
tál (Turnovský hudební večer) 100,–

ãtvrtek 13. fiíjna 2016 – Romeo a Julie (abonentní di-
vadelní představení) 380,–

stfieda 18. fiíjna 2016 – Smolíkovi (divadelní předsta-
vení) 420,–

pátek 21. fiíjna 2016 – Strakonický dudák aneb
Hody divých žen (divadelní představení) 80,–

stfieda 26. fiíjna 2016 – Barma – Země Buddhů
(Cestovatelský klub) 90,–

stfieda 2. listopadu 2016 – Norsko, Švédsko
(Cestovatelský klub) 90,–

pondûlí 7. listopadu 2016 – Zdeněk Izer a autokolektiv
(volné divadelní představení) 220,–

úter˘ 8. listopadu 2016 – Nezkrocená Brazílie
(Cestovatelský klub) 90,–

sobota 12. listopadu 2016 – Hotel mezi dvěma světy
(volné divadelní představení) 80,–

úter˘ 15. listopadu 2016 – Cejch (abonentní divadelní
představení) 280,–

stfieda 23. listopadu 2016 – Humoreska (Turnovský
hudební večer) 100,–

stfieda 30. listopadu 2016 – Sicílie (Cestovatelský
klub) 90,–

stfieda 30. listopadu 2016 – 4Tet (koncert) dle místa
sezení 530,–/500,–/480,– 

ãtvrtek 1. prosince 2016 – Proměna aneb Řehoř už toho
má dost (abonentní divadelní představení) 420,–

stfieda 7. prosince 2016 – Azory (Cestovatelský klub) 90,–

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00 
úterý 7.30–16.00 

(9.00–10.00 je recepce pro veřejnost uzavřena)
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00
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Kino Sféra slaví celé záfií pûtileté v˘roãí
Už pět let chodí v Turnově filmoví fanoušci do kina
Sféra, právě před takovou dobou se totiž nově digi-
talizované kino otevřelo přímo v budově Střelnice.
A kulaté výročí si zaslouží pořádně oslavit, čekají
nás speciální projekce, ale i soutěž o volné vstupen-
ky na celý měsíc. 

Kino Sféra nachystalo pro svoje fanoušky hned
několik narozeninových akcí. Tak například každý
zářijový týden vás zve na jedno představení za
symbolické vstupné 30 Kč. „Právě tolik totiž stála
vstupenka v prvních dvou týdnech promítání při
slavnostním otevření kina před pěti lety,“ říká dra-
maturg kina Adam Švancar. V rámci oslav se mů-

žete těšit třeba na Dámskou jízdu s filmem Matky
na tahu, pohádku pro děti v neděli 18. září a v plá-
nu je i nějaký ten film pro pány. 

Velkým narozeninovým dárkem pro fanoušky je
soutěž o dvě volné vstupenky na celé září. Kdo
správně odpoví na soutěžní otázku „Proč se tur-
novské kino jmenuje Sféra?“ a pošle svou odpo-
věď do úterý 6. září do 12 hodin na adresu
adela.beranova@kcturnov.cz, zařadí se do sloso-
vání, jehož výherce bude chodit celý měsíc na
všechny filmy úplně zadarmo. 

Volné vstupenky budou na jméno, tedy nepře-
nosné a platit budou už od úterý 6. září až do úte-
rý 4. října. 

Další informace a zajímavosti se budou celé zá-
ří objevovat na facebooku kina Sféra, který najde-
te na adrese www.facebook.com/kinosfera/.

Ohnivá party na Stfielnici
Disco Střelák pokračuje i v září, kdy nás čeká
přímo Ohnivá párty. Pít se bude Jack Daniels
Fire a o hudbu se postará DJ Zdeněk Vranov-
ský. 

Kdo dorazí odblečen do ohnivě červené nebo
oranžové barvy, bude mít vstupné zdarma, ostatní
zaplatí 50 korun vstupné. Přijďte si pořádně za-
tancovat a užít si trochu té nenáročné zábavy v pá-
tek 16. září od dvaadvaceti hodin na Střelnici.

Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2016
Rozhodli jsme se pro vás rozšířit nabídku ta-
nečních kurzů pro dospělé a od podzimu se tak
budou konat nejen taneční pro pokročilé, ale
i pro dospělé začátečníky. 

Oba kurzy odstartují pod vedením Petra Mert-
líka ve velkém sále KC Střelnice na začátku října
a potrvají do listopadu. Jedna výuková lekce s re-
produkovanou hudbou bude dlouhá přibližně 2,5
hodiny a závěrečná prodloužená s kapelou Allegro
a dalším programem potrvá 4 hodiny. Celkové
kurzovné činí 1 650 Kč za pár, nebo 300 Kč za pár
za jednotlivou lekci. Vstupné na závěrečnou pro-

dlouženou je 100 Kč na osobu, pro účastníky je
vstup zdarma. Přihlášky jsou k dispozici na recep-
ci KC Střelnice nebo na www.kcturnov.cz. Další
informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle
481 322 083. Přihlášky přijímáme do 23. září 2016.
Rozpis lekcí: 
zaãáteãníci pokroãilí
1. lekce ãtvrtek 6. fiíjna 18.30 nedûle 2. fiíjna 18.30
2. lekce ãtvrtek 13. fiíjna 18.30 nedûle 9. fiíjna 18.30 
3. lekce stfieda 19. fiíjna 18.30 sobota 22. fiíjna 19.30
4. lekce stfieda 26. fiíjna 18.30 nedûle 30. fiíjna 17.00
5. lekce ãtvrtek 3. listopadu 18.30 nedûle 6. listopadu 17.00
6. lekce stfieda 9. listopadu 18.30 nedûle 13. listopadu 18.30
Závûreãná spoleãná prodlouÏená lekce sobota 19. listopadu 20.00

Den jógy na Stfielnici
Pro všechny milovníky jógy, ale i naprosté začá-
tečníky připravilo Kulturní centrum Turnov ve
spolupráci s lektorkami Lucií Hrubou a Lucií
Vlčkovou Den jógy na Střelnici. 

V neděli 18. září si tu budou moct celé rodiny
zdarma zacvičit různé druhy jógy, diskutovat
s lektorkami, dát si něco zdravého v kavárně a res-
tauraci KUS a užít si pohodu se vším všudy. 

Od 13 hodin si všichni zájemci vyzkouší hatha
jógu s Lucií Hrubou a děti si zároveň ve stejném

čase ráda vezme na svou lekci jógy s dětmi Lucie
Vlčková. Jedna lekce bude trvat 75 minut. Děti se
pak můžou od 14.30 přesunout do kina Sféra
přímo na Střelnici, kde pro ně budeme promítat
pohádku. Od 15 hodin se pak bude cvičit dyna-
mičtější power jóga s Lucií Vlčkovou. Všechny tři
lekce jógy jsou zdarma.

Během cvičení a po něm se budou moct všichni
jogíni i nejogíny občerstvit v kavárně a restauraci
KUS, která připraví speciální zdravé menu
a ochutnávky raw food a dalších dobrot. 

V neděli 18. září od 13 hodin vás prostě a jedno-
duše čeká úžasné odpoledne plné jógy, relaxace,
odpočinku, ale i aktivně stráveného času. Program
je připravený tak, aby mohly přijít celé rodiny, ale
i maminky s dětmi nebo jednotlivci. Tatínkové
můžou cvičit, nebo si dát něco dobrého v KUSu
a jít s dětmi na pohádku, maminky můžou zkusit
různé druhy jógy, pobavit se s lektorkami o svých
individuálních otázkách a děti čeká zábava při cvi-
čení a pak v kině. 

O lektorce Lucii Hrubé a hatha józe se můžete
více informací dočíst na www.lecivychram.cz.
Lektorka Lucie Vlčková má veškeré informace na
svém facebooku. Od září vznikne pod jejich vede-
ním na Střelnici Yogapoint Turnov, který bude na
jednom místě nabízet více než deset lekcí jógy růz-
ných stylů týdně.
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Mûstská knihovna Antonína Marka
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, 
www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

Turnovská knihovna bude již od 1. září plně v pro-
vozu po srpnové rekonstrukci. V dětském i dospě-
lém oddělení proběhlo několik úprav (výmalba,
nové koberce a záclony atp.). Přijďte posoudit,
jestli jsme vybrali správné barvy! Máme pro Vás
přichystaných několik dalších překvapení, ale to
si necháme až na speciální knihovní akci 18. září:
Netradiční knihovna aneb 30 let ve vile. 

ãtvrtek 1. záfií, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Balení uãebnic a se‰itÛ
Školáci, přijďte první školní den do knihovny –
zdarma vám kvalitním obalem obalíme vaše učeb-
nice a sešity.

od úter˘ 6. záfií do pátku 9. záfií – Jiãín
Jiãín – mûsto pohádky
Manéž plná nápadů, 20. knihovnická dílna v rám-
ci festivalu Jičín město pohádky. Turnovská kni-
hovna představí historii přehlídky v umění vyprá-
vět „Čteme všichni, vypráví jen někdo“ a také his-
torii knihovnických dílen.

úter˘ 13. záfií od 14 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
Turnovsk˘ Granátek
Čtenářský klub pokračuje i v dalším školním roce!
Je určen pro aktivní mladé čtenáře od 8 do 15 let,
které zároveň baví psát, malovat a tvořit. Klub se
schází pravidelně každé úterý od 14 do 16 hodin.
Vedoucí klubu Eva Kordová, více informací na
webu knihovny.

úter˘ 13. záfií od 19 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Památky 
regionu Libereckého kraje
Přednáška v rámci Dnů evropského dědictví. Ře-
ditel územní památkové správy na Sychrově Miloš
Kadlec představí významné kulturní památky
v regionu.

stfieda 14. záfií od 17.30 hodin, spoleãensk˘ sálek v knihovnû 
Klub zaãínajících autorÛ
Poprázdninové setkání klubu autorů. Klub je ur-
čen všem začínajícím básníkům, prozaikům a pís-
ničkářům od šestnácti let. Přijďte představit svá
nová díla a diskutovat o psaní a literatuře.

pondûlí 19. záfií od 14 hodin, penzion pro seniory V˘‰inka 
ãtvrtek 15. záfií od 14 hodin, penzion pro seniory v ÎiÏkovû 
ulici Klub aktivních seniorÛ
stfieda 21. záfií od 14 hodin, DD Pohoda
Hrad a zámek Hrub˘ Rohozec –
svûdek pfiíbûhÛ âeského ráje
Zveme všechny zájemce a seniory z Klubu aktiv-
ních seniorů na historickou přednášku o dějinách
významné budovy Turnova, zámku Hrubého
Rohozce. Přednáší Mgr. Jiří Sajbt, historik Muzea
Českého ráje.

nedûle 18. záfií od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
V˘tvarná dílna – podzimní 
a kamínková
V rámci akce Netradiční knihovna se pod vedením
lektorek Simony Bakešové a Evy Šrajerové usku-
teční tradiční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi.
Zabývat se budeme podzimními motivy a malovat
na kamínky.

nedûle 18. záfií od 14 hodin, hlavní budova knihovny 
Netradiãní knihovna aneb 30 let
ve vile
Netradiční akce pro všechny věkové kategorie!
Společně oslavíme výročí 30 let knihovny ve vile
v Jeronýmově ulici. Program: 
14.00 – žesťový orchestr ZUŠ Turnov, 
15.00 – loutkové představení pro rodiče s dětmi,
16.00 – hudební kapela Adina Atlas a Peprmin-
tová Slunce. Navíc bude k dispozici občerstvení,
speciální hry pro děti, burza knih, amnestie dluž-
níků a mnoho dalšího.

ãtvrtek 22. záfií od 10 hodin, Skálova ulice 
Den bez aut
V rámci Evropského týdne mobility se ve Skálově
uskuteční akce Den bez aut. Městská knihovna se
zapojuje aktivitami ICM a dětského oddělení.

pondûlí 26. záfií od 9 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ 
KnihoÏrouti se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou
Tvořivá beseda pro druhé ročníky základních škol
s autorkou knihy pro prvňáčky, kterou získali
v červnu a přes prázdniny přečetli. Na knížku na-
vazuje hravé tvoření a další projekt Druhé čtení.

Výstava
15. záfií – 31. fiíjna 2016, galerie Na Schodech 
Knihovna v promûnách ãasu
Výstava k výročí 30 let umístění knihovny v budo-
vě v Jeronýmově ulici. Výstava probíhá od 15. září
do 31. října.

Nové knihy
Inger Edelfeldt – Rituál 
Nathan Filer – Šok z pádu
Sabrina Jeffries – Dáma nikdy neprohrává
Sajjid Kašua – Tančící Arabové
Jana Maternová – Taškařice
Peter Mayle – O lanýžích, šampaňském a jiných
požitcích
Petra Nachtmanová – Svůdkyně s modrým
nebem nad hlavou
Milan Ráček – Na jeden život až příliš
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

do 31. prosince, Galerie muzea
UÏ 130 let – v˘stava 
k 130. v˘roãí zaloÏení muzea
Výročí si připomeneme mnoha akcemi, tou hlavní
ale nemůže být v muzeu nic jiného než výstava,
která se bude jmenovat Už 130 let. 

do 30. listopadu, V˘stavní sál muzea
500 let od pfiestaveb Hrubého
Rohozce aneb pozdní gotika
a raná renesance v âeském ráji
Výstava bude věnována rozsáhlé stavební činnos-
ti na zámku Hrubý Rohozec, kterou realizoval rod
Krajířů z Krajku. 

od ãtvrtka 8. záfií do nedûle 6. listopadu, Kamenáfisk˘ dÛm
PíseÀ stra‰livá – kramáfiské tisky
ve sbírce turnovského muzea
Dvanáct tisíc – to už je pěkné číslo. Přibližně tolik
kousků v současnosti čítá muzejní sbírka kramář-
ských tisků a je tak jednou z největších v republi-
ce, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kolekce,
převzatá do muzea na konci 19. století, čítala jen
něco přes dva tisíce exemplářů. Roku 2010 k ní
však přibyla tzv. Scheybalova sbírka a ta byla, spo-
lu se sbírkou semilského sběratele Rudolfa Hlavy,
která skončila v Knihovně Národního muzea, nej-
větší známou soukromou sbírkou. Výstava Píseň

strašlivá vás seznámí s kramářskými tisky od A do Z.
Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky
pro naše předky, o čem informovaly, kdo je šířil
a proč, jak žili písničkáři, a najdete zde také množ-
ství ukázek z kramářských textů. Ačkoliv to na
první pohled nemusí být zřejmé, kramářská pro-
dukce je také zajímavým a informacemi nabitým
materiálem pro dnešní badatele. Na výstavě se do-
zvíte proč. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy
odhalíte v mnoha dodnes zpívaných písničkách
jejich kramářský původ.

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû:
dennû kromû pondûlí 9.00 – 17.00 hod.

sobota 10. záfií, Galerie muzea
CAMERATA HELVETICA 
koncert švýcarského pěveckého sboru

stfieda 21. aÏ sobota 24. záfií, DlaskÛv statek
¤ezbáfii se vracejí na DlaskÛv
statek 
Po tříleté odmlce se na Dlaskův statek v Dolán-
kách vrací řezbáři. Sjedou se ze všech koutů naší
republiky, aby zde strávili tvůrčí týden spojený
s krásným řemeslem – řezbářstvím. Svoje setkání
nazvali Memoriál Karla Hajna – aby si tak připo-
mněli a zároveň uctili památku člověka, který byl
duší turnovského řezbářského symposia. Byl to
právě on, kdo poprvé před téměř dvaceti lety po-
zval společně s turnovským muzeem na Dlaskův
statek své kolegy a kamarády, aby tu strávili nece-
lý týden a vytvořili jednu velkou řezbářskou dílnu. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Svatováclavské Posvícení na
Dlaskovû statku 
V sobotu 24. září si na Dlaskově statku připomene
Posvícení. Léto pomalu končí, tajemný pochod
zrání byl dokončen a se zlatavým zářím končí pod-
le lidových hospodářských pravidel nejdůležitější

období zemědělské činnosti, období žní. Nastal
čas odpočinku a zábavy a s ním Posvícení, svátek
sousedské soudržnosti, svátek spojený s hojností
jídla, masa, pečiva, dostatkem pití a zábavy. 

V areálu Dlaskova statku se návštěvníkům
představí řezbáři ze všech koutů naší republiky,
kteří se po několikaleté pauze vrací do Dolánek,
aby si připomněli Karla Hajna, turnovského řez-
báře, který téměř před dvaceti lety stál u zrodu té-
to akce. Celý den budou návštěvníkům převádět
na svět svá díla, která během svého týdenního po-
bytu na statku vytvořili. Pro malé i velké návštěv-
níky pak bude připravena tradiční dílna. Protože
Posvícení je mimo jiné také oslavou ukončení ze-
mědělských prací, budeme v dílně vyrábět dožín-
kový věnec, inspirovaný oslavou ukončení skliz-
ně. To vše doplní řemeslnický trh, a bohatý kultur-
ní program. 

300 LET DLASKOVA STATKU –
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
„Já, Josef Dlask – návrat hospodáfie“
Expozice návštěvníky uvede do doby, kdy písmák
Josef Dlask se svou rodinou trávil všední i sváteč-
ní dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budo-
vy tak ožívají scénami inspirovanými událostmi
popsanými Josefem Dlaskem.

DlaskÛv statek otevfien dennû kromû pondûlí 
od devíti do ‰estnácti hodin.
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, 
www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 481 366 255–6

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)
Ludmila Dyakonchuk – Akvarely
Výstava akvarelů od autorky, která se narodila
v rodině volyňských Čechů v ukrajinském městě
Žitomír, ale dnes žije v Semilech. Výtvarný projev
Ludmily je osobitý a v jejích obrazech převládají
scenérie krajin, zátiší, portréty anebo knižní ilus-
trace. 

Nejoblíbenější výtvarnou technikou je právě
akvarel. Vcítěním se do vytvářené kompozice vde-
chuje obrazům určitý realistický ráz, přičemž
zachovává jemnost barev a pozitivní vnímání zo-
brazovaného celku. 
V˘stavu mÛÏete zhlédnout v mûsíci záfií a fiíjnu.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 481 366 255
Otevírací doba v záfií: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin

nedûle 4. záfií od 17 hodin
Pozemsk˘ a nebesk˘ Jeruzalém –
„Z âeskoslovenska do Izraele
a zpût“
Přednáška s promítáním prezentace izraelské ma-
lířky Hany Alisy Omer, při které malířka promluví
nejen o symbolice obrazů, ale také o svém boha-
tém a rušném životě.

ãtvrtek 22. záfií od 18 hodin
Îeny s Nobelovou cenou – 
„B˘t Ïenou, a je‰tû Ïidovskou,
byl ve svûtû vûdy vÏdy problém…“
Přednáška členky Židovské obce v Brně Zuzany
Prudilové. Vstupné: 50 Kč.

nedûle 25. záfií od 18 hodin
Shum Davar 
– mimořádný koncert na závěr sezony. Shum
Davar je mezinárodní skupina, kterou tvoří muzi-
kanti z Běloruska, Gruzie, Slovenska a České re-
publiky a hrají klezmer/world music. V turnovské
synagoze vystoupí s arménskou zpěvačkou Karin
Sarkisjan. Děkujeme sponzorům koncertu – fir-
mě Crytur Turnov.

úter˘ 27. záfií od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy
konzervatofie v Praze pod 
vedením prof. Jaromíry JeÏkové
Srdečně Vás zveme k návštěvě koncertu mladých
talentovaných umělců.

Pozemsk˘ a nebesk˘ Jeruzalém
Výstava obrazů izraelské malířky slovenského pů-
vodu Hany Alisy Omer. Výstavu si budete moci
prohlédnout do konce září na ženské galerii syna-
gogy.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, 
tel.: 739 014 104, 733 565 254 

Otevírací doba v záfií: dennû 9.30–17.00 hodin
(poslední prohlídka v 16.30)

sobota 3. záfií od 14 hodin
Dny evropského kulturního 
dûdictví – varhanní koncert
Varhanní koncert Radka Rejška v doprovodu
trubky v podání Víta Janaty v kapli sv. Jana
Nepomuckého. Vstupné v rámci prohlídky hradu. 

sobota 17. záfií od 13 hodin
Svatohubertská slavnost
Pátý ročník slavnosti, při které budou návštěvní-
kům představena lovecká plemena psů, ukázky
vábniček, instalovány budou výtvarné práce dětí
mateřských škol, dojde i na pasování nových mla-
dých myslivců a návštěvníky jistě zaujme i sokol-
ník. Pořádá Odbor životního prostředí Městského
úřadu Turnov ve spolupráci s dalšími subjekty.
Vstupné zdarma.

nedûle 25. záfií od 13 hodin
Narozeniny Albrechta
z Vald‰tejna
Setkání s mužem, který tvořil evropské dějiny.
Přijďte oslavit vévodovy narozeniny! Součástí bu-
de vyhlášení soutěže „Co víte o Albrechtovi?“.
Vstupné – dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné
vstupné 220 Kč

Shum Davar
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Stfiedisko volného ãasu Îlutá ponorka
www.zlutaponorka.turnov.cz, 
info.ponorka@gmail.com
722 642 287

Přihlášky se otevřely 24. června a již přes 200
dětí má u nás potvrzené místo, tak neváhejte
a vyberte si kroužek dle svých zájmů. Přihlášky
online nebo v úředních hodinách.

Nabídka krouÏkÛ 
‰kolní rok 2016–2017

Název aktivity Termín konání
Americký step PO 16.00
Deskové hry ÚT 13.00
Fotokroužek ČT 15.00
Hra na kytaru bez not ST 14.00, 15.00
Hrátky s textilem ST 15.00
Irské tance ÚT 16.00, 17.00
Farmářský kroužek PO 15.00
Klub křesťanského dorostu ČT 17.30/14 dní
Mineralogický kroužek ÚT 15.00
Přír. - mineralogický kroužek PO 15.00
Rybářský kroužek ČT 15.30/14 dní
Šachový kroužek ST 14.00

Výtvarné kroužky v Ponorce PO, ST 13.00, 16.00
Výtv. kroužek pro nejmenší ČT 13.30–15.00
Všeobecná sport. příprava ČT 16.30
Tvořínek – Turnov II PO 13 h, 14.30
Pohybová průprava – judo ÚT 13.30
Pohybové hry – Turnov II ČT 13.00
Mlsná vařečka – vaření ČT 15.00
Keramika I, II, IV ÚT, ST, ČT 15.30
Keramika III ST 13.00
Historický šerm – LARP ST 16.30
Florbalový kroužek ÚT 15.00
Florbalová přípravka ČT 13.30
Florbal – elévové ČT 14.30
Sport pro nejmenší ČT 13.30
Základy bruslení I PÁ 13.45
Základy bruslení II PO 14.00
Astronomický kroužek PO 16.00 / 14 dní
Kurz video – animace dle lektorky
Kurzy malby a keramiky zveřejníme v září

ãtvrtek 1. záfií od 10 hodin
Den otevfien˘ch dvefií klubu Îluté
ponorky
Již první školní den si mohou děti přijít vyzkoušet
příjemnou atmosféru v našem klubu a odreagovat
se na ponorkovém skákacím hradu.

pátek 9. aÏ nedûle 11. záfií od 10 hodin
âesko-polsk˘ v˘tvarn˘ projekt
Díky spolupráci s JOK – městskou organizací
v partnerském městě Jawor budou naše i polské
děti opět společně tvořit, tentokrát především
z keramické hlíny. 

Projektu se účastní na české straně 10 vybra-
ných dětí a 4 dospělí.

RODINNÉ ODPOLEDNE NA
KOLEâKÁCH 2016 
Dovádění na odrážedlech, koloběžkách, kolech
i čtyřkolkách proběhne 18. září od 14 do 17 hodin
v areálu Maškovy zahrady v Turnově. 

Zveme na zakončení první sezóny koupaliště
v Maškovce, kde se mimo jiné uskuteční Velká ce-
na Turnova v jízdě na šlapacích čtyřkolkách.

Díky spolupráci s Městskou sportovní, s. r. o.,
MÚ Turnov a dalšími partnery připravujeme ak-
tivní program pro celou rodinu - od nejmenších po
teenagery i dospělé. 

Na programu je „Malá velká cena“, skákací
atrakce, ukázky ve skateparku, akční tvorba, mě-
ření maximální dosažené rychlosti, sportovní sou-
těže a další. S sebou vlastní jezdítka a helmy dle
uvážení.

âmukafii slaví 40 let
Oslava proběhne bez významné pompy, avšak
s velkým nadšením. 

Pod širým nebem před Kulturním centrem
v Turnově dne 10. září od 14 hodin svoláváme
všechny své bývalé členy, jejich děti a celé široké
rodiny. Zveme kohokoli, kdo měl co do činění
s námi, a všechny, co přijdou s vámi. Budeme rá-
di, když dorazí naši kamarádi a všichni, co nás
mají rádi. Těšíme se na kratičké divadelní dárky,
zpívání i recitovaná přání či vzpomínky. Největ-
ším darem je vaše přítomnost, tak si nelámejte
hlavu, a hlavně přijďte! Když bude ošklivě pršet,
budeme uvnitř v kulturním domě. 

Program: 

Vyrob si svou loutku – dílna pro děti i dospělé
V jednom lese, v jednom domku – divadlo
Vozichet Jablonec nad Nisou
Balónek je pes – balónková dílna pro děti i dos-
pělé
Medvídek Pů nebo tak nějak – divadlo Čmukaři
Bleší cirkus – divadlo Jiří Polehňa Hradec
Králové
Hvězdné dálky – divadlo Vozichet Jablonec nad
Nisou
Divadelní dárky – čas pro předání divadelních
darů
Falafel – koncert folkového uskupení z Turnova
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ohlasy

Vzdûlávací centrum Turnov
Podzimní semestr kurzÛ 
pro vefiejnost

• cizí jazyky 
(angličtina, němčina, francouzština, španělšti-
na, italština, ruština, čínština), 

• počítačové kurzy 
(novinka: Jak ochránit dítě na internetu?), 

• psychologie
• fotografování
• životní styl
• zápisy v týdnu od 12. do 16. září, 

denně 10–18 hodin
• začátek výuky v kurzech od 3. října

T-Centrum – celoroãní programy
pro nadané dûti

• příjem přihlášek do 12. září
• začátek výuky v týdnu od 19. září

Programy pro žáky 4.–6. tříd ZŠ
• Create Your World – angličtina zábavně
• Fyzika kolem nás 2 – poznávej a hraj si
• Logico 2 – buďme ještě chytřejší
• Poznáváme svoji minulost a píšeme pro radost
• Tajemný svět látek – poznávejme mikroskopem
• Programování je hra 1
• Automotive workshopy 1

Programy pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a SŠ
• Imagine your world – angličtina zábavně
• Fyzika za školou – hraj si a bádej
• Matematika s Klokanem
• Tvůrčí psaní – jak se stát spisovatelem
• Tajemný svět dějů – poznejme sebe a okolí
• Programování je hra 2
• Automotive workshopy 2

Kurzy pro měsíc září
• od 15. 9. – Genealogie pro začátečníky
• 19.–22. 9. – Intenzivní kurz francouzštiny
• od 20. 9. – Kvalifikační kurz pro pracovníky v so-

ciálních službách

Centrum pro rodinu Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz

pondûlí 5. záfií
Zahájení pravidelného programu 
V týdnu od pondělí 5. září do pátku 9. září budou
probíhat ukázkové hodiny našich kroužků zdar-
ma. Přijďte se nezávazně podívat, co všechno s ná-
mi můžete zažít. Více informací o pravidelné pro-
gramu na www.naruc.cz. 

pátek 9. záfií od 16 hodin
Autismus – Nové pfiístupy k dítûti
s autismem 
Beseda s Mgr. Romanou Staussovou Ph. D.,
zakladatelkou Centra Terapie Autismu, s. r. o. 

úter˘ 13. záfií od 16 hodin
Nov˘ ‰kolní rok lépe a radostnûji
Jak zvládnout vstup do nového školního roku
a nové povinnosti? Jak vytvořit správné školní ná-
vyky? Jak děti motivovat? Jak pomoci prvňáčkům
a radovat se z jejich pokroků? Beseda s psycholož-
kou Janou Leitnerovou. Cena za akci 30 Kč

stfieda 14. záfií od 9 hodin
Tûhotenství, pfiíprava k porodu,
laktaãní poradna, raná péãe
Odborná poradna s dulou a laktační poradkyní
Martinou Peukerovou. Objednání na tel. 775 964
314 nebo v kanceláři CPR Náruč.

ãtvrtek 15. záfií od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky,
přátele a širokou veřejnost. Bližší informace na
tel. čísle 737 774 229.

pátek 16. záfií od 10 hodin
Zpátky z prázdnin
Každá roční doba do života s dětmi přináší něco
specifického. Návrat do pracovního režimu je nut-
ný, ale ne jednoduchý. Jak to vnímají děti? Beseda

s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.
Cena za akci 30 Kč.

pondûlí 19. záfií 10 hodin
Pfiirozená strava ãlovûka
Jak to s námi příroda zamýšlela? Jsme více býlo-
žravec, nebo masožravec? Maso, cukr, mléko,
pšenice – co nás zabíjí a proč? Beseda s nutriční
specialistkou Pavlou Kalouskovou.

stfieda 21. záfií od 19.30 hodin
Îena v Ïivlech, Ïivly v Ïenû
Zažijte propojení se živly. V případě příznivého
počasí u ohně. Další z večerů jen pro ženy
s Martinou Peukerovou. Potvrzení účasti na na-
ruc.turnov@seznam.cz. Cena za akci 80 Kč.

úter˘ 27. záfií od 10 do 12 hodin
Bezpeãnû na silnicích
Bezpečnost v silničním provozu, bezpečnostní zá-
sady při cestování na kole a ve vozidle, dětské au-
tosedačky. Den s Týmem silniční bezpečnosti
v Centru pro rodinu Náruč.

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte naše webové stránky www.naruc.cz.
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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

Galerie Safír
do pondûlí 26. záfií
V˘stava Svatopluka Dvofiáka –
Tváfie Orientu

„Narodil jsem se v roce 1936 v Bratislavě, ale už
od roku 1945 žiji v severních Čechách. Když jsem
hned po válce začal v České Lípě chodit do školy,
bylo to ošklivé šedivé město, zato krajina kolem
mě už od dětství lákala a okouzlovala. Poznávání
přírody a krajiny se mi stalo celoživotní zálibou
a touha uchovat pro sebe i své blízké prožitky a ob-
razy mě přivedla i k fotografování.

Práce v Crystalexu byla zajímavá, ale tak časově
náročná, že fotografování šlo nějakou dobu stra-
nou. Až v devadesátém roce jsem si koupil nový
Canon a uvědomil si, že kromě fotek krajiny a pří-
rody mám ještě ohromnou příležitost – zachytit
práci sklářů. Zachytit lidi při práci se žhavou hmo-
tou je zajímavé, obtížné a vděčné téma. Za léta
jsem shromáždil dokumentaci o místech která už

nejsou a lidech, kteří bohužel už nežijí, ale i o vytr-
valosti a dovednosti mnoha výborných sklářů. Už
deset let se věnuji také letecké fotografii hlavně se-
veročeské krajiny, fotím z ultralajtu, startujeme
z České Lípy. Zde v Turnově tentokrát představu-
ju fotky z cest do asijských zemí, které jsem měl
v posledních letech příležitost navštívit. Je tolik
krásných a zajímavých míst, že nejobtížnější je vy-
brat jen něco málo, proto jsem převážně vybíral
portréty a činnost lidí. Žijí a pracují v mnohem ná-
ročnějších i primitivnějích podmínkách, přesto
většinou spokojeně, podporováni hlubokou vírou
ve své bohy. Budu rád, když i v návštěvnících vý-
stavy zanechají fotky tento pocit.“

Svatopluk Dvořák

Prackovská pouÈ
Spolek přátel prackovské kapličky vás zve na
VI. obnovenou staročeskou prackovskou pouť.

Konat se bude v neděli 11. září od 14 hodin
v Prackově pod Kozákovem. 

Těšit se můžete na domácí občerstvení, pivo
a limo z pivovaru Malý Rohozec, staročeské stán-
ky s regionálními produkty a pravou staročeskou
střelnici. Kulturní program: Musica Bohemica
Jaroslava Krčka, vystoupí také Spolek paní a dívek
z Jilemnicka s ukázkou dobových kostýmů.
Zároveň je to příležitost zhlédnout zrestaurovaný
exteriér i interiér kaple v atmosféře tradiční staro-
české pouti na úpatí bájné hory Kozákov. 

ohlasy / reklama
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Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Ing. Václav Chundela
tel.: 604 227 906 
e-mail: vaclav.chundela@seznam.cz

Avon Centrum Turnov

karolina.karlova@gmail.com

Sídlíme v PRIORU na náměstí
Českého ráje. 
Otevřeno pravidelně v pondělí
a ve čtvrtek 10–15 hodin. 
Mimo otevírací dobu dle
dohody na telefonu 775 977 177. 
Přijďte se podívat, 
prohlédnout si
produkty, 
katalog Vám
dáme 
zdarma.
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2016

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 pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Odbor správy majetku, Odbor Ïivotního prostfiedí, Odbor dopravy, Klára Preislerová, Katefiina Doubravová.

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

Organizaci školního roku 2016/2017 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Vyučování prvního pololetí bude ukončeno v úte-
rý 31. ledna 2017 a druhé pololetí zakončí posled-
ním dnem pátek 30. června 2017. Podzimní
prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek

27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zaháje-
ny v pátek 23. prosince a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování tedy začne až v úterý 3. ledna
2017. Jednodenní pololetní prázdniny budou mít
žáci v pátek 3. února a jarní prázdniny jsou stano-
veny od 20. do 26. února 2017. Velikonoční prázd-

niny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek
14. dubna 2017. Hlavní letní prázdniny budou trvat
od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne od pondělí 4. září 2017.

Na 226 žáků prvních tříd nastoupí v novém
školním roce do pěti základních škol v Turnově.
Nejvíce zapsaných dětí vykazuje Základní škola
28. října, kam má nastoupit 77 dětí. Pouze o tři
méně zapsaných prvňáčků pak vykazuje Základní
škola Žižkova s celkovými 74 žáky. Na Základní
škole Skálova přivítají 52 nových žáků, v Mašově
17 dětí a v ZŠ Zborovská přistoupí 6 prvňáčků. 

Město Turnov vydalo v červnu 2016 obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/16, kterou se stanovují škol-
ské obvod jednotlivých škol zřízených Městem
Turnov. Vzhledem ke změnám ve školském záko-
ně budou zápisy k povinné školní docházce probí-
hat nově v měsíci dubnu. 

Děti předškolního věku navštěvují mateřské
školky, kde se hradí tzv. školkovné. Výše úplaty se
stanovuje dle zákona v závislosti na nákladovost
mateřských škol, tzn. Je závislá i na množství fi-
nančních prostředků investovaných do oprav
a údržby objektů mateřských škol. Pro školní rok
2016/2017 jsou platby na jednotlivých MŠ v Tur-
nově stanoveny v rozmezí od 240 Kč do 460 Kč
(MŠ 28. října – 270 Kč, MŠ Alešova – 340 Kč, MŠ
Bezručova – 450 Kč, MŠ Mašov – 450 Kč, MŠ
Zborovská – 450 Kč, MŠ Jana Palacha – 240 Kč,
MŠ Hruborohozecká – 440 Kč, MŠ Kosmonautů
– 460 Kč).

Všem žákům, především prvňáčkům přejeme
krásný vstup do nového školního roku a pedago-
gům hodně síly a optimismu.

Zpátky do ‰kol aneb co Ïáky
ãeká v novém ‰kolním roce
První září zahajuje letošní školní rok 2016/2017 a do školních lavic se po prázdninách opět vrací žáci.
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Dva měsíce prázdných školních tříd a klidných
školních prostor jsou příhodné pro opravy a nut-
nou údržbu objektů základních a mateřských
škol. Letošní prázdniny nebyly výjimkou, kdy sta-
vební a další práce probíhaly do posledních chvil
srpnových dnů. 

Nejvýznamnější investiční akcí byla dlouhotrvají-
cí rekonstrukce budovy Základní školy Skálova
v Alešově ulici, kde probíhá výuka dětí prvního

stupně respektive od první do čtvrté třídy. Letos
byla dokončena 3. etapa rekonstrukce, která se za-
měřila na přízemí budovy. Celkové náklady na re-
konstrukci od roku 2014 činí 13,6 mil. Kč, při-
čemž náklady na 3. etapu jsou ve výši 2,8 mil. Kč.
V první a druhé etapě rekonstrukce proběhlo za-
teplení celé budovy. Byla vystavěna nová sociální
zařízení a zrekonstruováno celé druhé patro, kde
se stavební úpravy zasáhly do úpravy chodeb, tříd
a výdejny jídla. Upravena byla i vestavba zvedací

plošiny do výdejny jídel a příjezdová cesta k zadní
části školy, kde byla navíc vytvořena zpevněná
parkovací místa. Letošní třetí a závěrečná etapa
upravuje přízemí školy s třídami, školní družinou,
knihovnou a šatnami pro žáky. 

Kromě velké rekonstrukce základní školy probí-
haly letos v Alešově ulici další úpravy, na jaře to-
hoto roku došlo v Mateřské škole Alešova (Dře-
věnka) k výměně oken v celkové hodnotě 90 tisíc
Kč. Mateřská škola Sluníčko má od letoška kana-
lizaci za zhruba 1 mil. Kč a v příštím roce jí čeká
rekonstrukce vnitřních prostor a vybudování no-
vých toalet. 

Ani další základní školy nepřišly zkrátka.
V Základní škole Skálova byl vybudován školní
klub, který bude nově sloužit dětem jako prostor
pro setkávání a trávení volného času. Na Základní
škole Žižkova proběhla oprava střešního pláště
v celkové hodnotě 900 tisíc Kč. V Základní umě-
lecké škole proběhla výměna kotlů, tato investice
se pohybovala ve výši 750 tisíc Kč. V ZUŠ budou
ještě nutné výdaje zhruba 120 tisíc Kč na vnitřní
vložku komína. Menší investice byly vloženy do
školních jídelen některých mateřských a základ-
ních škol, kam byly nakoupeny nové spotřebiče.
Budoucí investice se týká Základní školy Mašov,
kterou čeká celková přestavba. Na červnovém za-
stupitelstvu města byla odsouhlasena varianta ře-
šení celkové rekonstrukce budovy a přístavby, kte-
rá by měla začít v roce 2017/2018.

Pfies prázdniny se investovalo do ‰kol 

Na zimní sezonu je již připraven stadion Ludvíka
Koška, ale i plavecký bazén. 

Prostory zimního stadionu v Maškově zahradě
přivítaly během letních prázdnin nový technický
přírůstek do svého vybavení. Rolba na úpravu le-
du dorazila začátkem srpna do areálu Maškovka.
Zimní sezona bude na stadionu startovat již 10.
září 2016. Na zimní sezonu vyčkává také plavecký
bazén v ulici Jana Palacha, který byl po dobu let-

ních měsíců uzavřen. Otevření je naplánováno na
pondělí 5. září. 

Krytý bazén nabízí stálou a pestrou škálu mož-
ností, kam kromě veřejnosti a organizací také
chodí školy a školky. 

Pro školní organizace došlo v letošním roce
k drobné úpravě ceny. Změna ceny se však nijak
nedotkne veřejnosti, která může využít například
aquaerobik nebo pronájem prostor pro skupiny
a oddíly. 

Zahajování zimní sezony zaãne jiÏ v záfií 
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Občané Turnova po letech opět slyší o možném
vzniku okresu Turnov. Územně správní členění
státu se dostalo opět do hledáčku nejen místním
občanům, ale také Ministerstvu vnitra České re-
publiky. 

Z důvodu dlouhodobých strategií rozvoje veřejné
správy bylo opět po letech oprášeno dokončení re-
formy státní správy. Zásadním problémem je totiž
dosavadní existence dvou koncepčně nesoulad-
ných územních členění státu. 

První z nich vychází ze zákona přijatého již v ro-
ce 1960, který příliš nerespektoval historické a ú-
zemní rozdělení státu. Vzniklo členění na kraje
(Severočeský, Východočeský, …), okresy a ná-
sledně obce. Turnov tak ztratil statut okresního
města a patří pod Semily. Postupem času začalo
docházet na myšlenku jiného uspořádání státu,
a tak se v roce 2003 stává Turnov obcí s rozšířenou
působností pro celou spádovou oblast. V platnos-
ti je nové územní členění státu, které vychází z no-
vého rozdělení na kraje, tedy dnešní Liberecký,
Středočeský a další. Nižším stupněm jsou obce
s rozšířenou působností a pod nimi jsou jednotlivé
obce. 

Bohužel se stalo, že nové rozdělení státu nezru-
šilo původní členění z roku 1960. Ačkoli byly zru-
šeny okresní úřady, tak okres jako územní celek
byl zachován. Z toho plynou současné problémy
pro 33 obcí v celé České republice. Tyto obce před-
stavují neskladebnost ve veřejné správě, protože
spadají do více správních obvodů. Tzn. v obci
s rozšířenou působností (ORP) se nachází obce
z různých okresů. Největší výjimkou je pak
Turnov, kde je 13 obcí v okresu Liberec a další
3 obce v okresu Jablonec nad Nisou, které navíc
patří do Severočeského kraje na rozdíl od okresu
Semily, který spadá do Východočeského kraje. 

Snaha o dokončení státní správy je v současnos-
ti v jednání Rady vlády a Ministerstva vnitra. Byla
zřízena komise při Ministerstvu vnitra, která měla
zpracovat a navrhnout optimální řešení současné-
ho stavu, v níž mělo město Turnov také své za-
stoupení. K dispozici byly 4 varianty, které počíta-

li s různými scénáři. Komise nakonec doporučila
pracovní skupině Rady vlády pro veřejnou správy
variantu č. 2, která by zrušila staré kraje (Seve-
ročeský, Východočeský,…) a nechala pouze kraje
nové (Liberecký, Středočeský, Královehradecký
a další). V této variantě se dále počítá, že by zůsta-
lo další členění na okresy, ale i na ORP a následně
obce. Podmínka je však, že obce v ORP musí pat-
řit pouze pod jeden okres. Z toho vyplývá, že 33
obcí v České republice bude čekat nějaká změna. 

Město Turnov proto stále bojuje o prosazení
okresu Turnov, které by vyřešilo největší anomálii
v České republice velice efektivně, a finančně by
tolik nezatížila státní správu. Na konci července
proběhla schůzka starosty Ing. Tomáše Hockeho
s hejtmanem Martinem Půtou, které byly účastny
i náměstkyně ministerstva vnitra Mgr. Jana Vildu-
metzová a paní starostka Lena Mlejnková ze Se-
mil. Na setkání se projednávaly varianty dokonče-
ní reformy. „My neustoupíme od požadavku mít

v Turnově úřady, po kterých dlouhodobě voláme
jako je Česká správa sociálního zabezpečení, pra-
coviště Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje nebo například Katastrální úřad s úředními
hodinami alespoň jeden den v týdnu.“ uvedl sta-
rosta Hocke.

„V současnosti shromažďujeme usnesení zastu-
pitelstev obcí z našeho ORP jako vyjádření podpo-
ry pro argumentaci k dalšímu jednání.“ řekl sta-
rosta Turnova. Současná spádovost členění státní
správy je pro většinu občanů nepřehledná. Pří-
kladem může být situace na Sychrově, který patří
pod ORP Turnov. Pro část věcí musí do Liberce
a další věci vyřídí obyvatelé Sychrova pouze
v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Další příklad můžeme naleznout v obci Tato-
bity, které také patří pro ORP Turnov, ale své zále-
žitosti jsou nuceni obyvatelé Tatobit vyřizovat
v Semilech nebo dokonce v Lomnici nad Po-
pelkou. 

Turnov nepfiestane bojovat za svÛj okres

Okresy sousedící s ORP Turnov
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V letošním roce se město Turnov opět připojí
v rámci Zdravého města a MA21 ke kampani
Evropský týden mobility 2016, který bude probí-
hat od 16. do 22. září 2016. 

Hlavním úkolem této kampaně je upozorňovat na
zhoršující se kvalitu ovzduší a celkově životního
prostředí v souvislosti s narůstající automobilo-
vou dopravou. Cílem je zklidnění automobilové
dopravy ve městech, zlepšování kvality ovzduší
a propagace používání udržitelných forem dopra-
vy (pěší chůze, kolo, autobus, vlak).

V rámci Evropského týdne mobility budou pro-
bíhat různé akce pro širokou veřejnost. Odbor ži-
votního prostředí ve spolupráci s dalšími odbory

Městského úřadu Turnov (školství, sociální, do-
prava) a dalšími subjekty: KCT, Městská policie,
Základní školy, Městská knihovna, Žlutá ponorka
a mnoho dalších společně pořádají celou řadu za-
jímavých akcí během celého týdne. Bude se jednat
o přednášky, výlety a další aktivity. Celý týden vy-
vrcholí ve čtvrtek 22. září Evropským dnem bez
aut. Tato jednodenní akce uzavře celou Skálovu
ulici pro motorovou dopravu a promění ulici
v bezpečné místo pro děti i veřejnost, kteří se chtějí
pobavit a přitom se dozvědět o jiných možnostech
dopravy. O podrobném programu Vás budeme in-
formovat prostřednictvím tisku a na interneto-
vých stránkách města – www.turnov.cz.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Evropsk˘ t˘den mobility 2016

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.

Svatohubertská 
slavnost na hradu
Vald‰tejn
Město Turnov ve spolupráci se svými partnery
Vás srdečně zve v sobotu 17. září 2016 na Sva-
tohubertskou slavnost, která se uskuteční pří-
mo v areálu hradu Valdštejn. 

Pátý ročník jednodenní slavnosti je určen pro
nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost všech
věkových kategorií. Akce je pořádána v rámci
kampaně Evropský týden mobility, která spadá do
Zdravého města Turnov a MA21. Po celý den uvi-
díte bohatý doprovodný program i soutěže pro dě-
ti, které budou zaměřené na myslivecké a lesnické
dovednosti a znalosti. Těšit se můžete na ukázku
vábení zvěře, předvedení plemen loveckých psů
i loveckých dravců včetně letových ukázek.
Slavnostní zahájení programu je naplánováno od
13.00 hodin. Od 15.30 hodin proběhne slavnostní

pasování na myslivce a vyhlášení nejlepších dět-
ských výtvarných prací z turnovských mateřských
škol. Slavnost vyvrcholí v 16.00 hodin Svato-
hubertskou mší na poctu české myslivosti. V době
konání slavnosti je vstup do hradu od 12.00 hodin
na Valdštejn zdarma. 

Starosta se setká 
s obyvateli Nudvojovic
V pondělí 19. září 2016 proběhne v klubovně
fotbalového areálu v Koškově ulici tradiční set-
kání starosty s občany vybrané lokality. 

Přijďte od 17.00 hodin k občerstvení fotbalové-
ho hřiště podiskutovat o tom, co vás trápí a dozvě-
dět se novinky z radnice.
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Zdravé mûsto Turnov

Město Turnov úspěšně třídí odpad a dlouhodobě
se zapojuje do krajských i celostátních projektů na
sběr odpadů s následným využitím. 

Liberecký kraj vyhlašuje pod záštitou náměstka
hejtmana Josefa Jadrného soutěž Zlatá popelnice
mezi obcemi a městy Libereckého kraje, které vy-
užívají zpětného odběru a využití odpadů z obalů
se společností EKO-KOM. Všech 214 měst a obcí
je rozděleno do kategorie Obce s celkem 10 fina-
listy a kategorie Města (s podkategoriemi Města
do 3 500 obyvatel a města od 3 501 obyvatel) také
s 10 finalisty. Město Turnov se dostalo do finále
kategorie měst, kde obsadilo pěkné 9. místo.
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků Zlaté po-

pelnice byly vyhlášeny i výsledky soutěží kolektiv-
ních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. V sou-
těži sběru drobného elektra vyhlašované společ-
ností ASEKOL a. s. byla oceněna obec Kravaře,
město Jilemnice a v kategorii měst a obcí nad
10 000 obyvatel město Turnov. Za recyklaci 950
televizorů, 375 monitorů a 8 706,54 kilogramů
drobného elektra v roce 2015 získalo město šek
v hodnotě 15 000 korun. 

Výsledky 12. ročníku celostátní soutěže obcí
O křišťálovou popelnici za rok 2015 byly vyhláše-
ny v rámci konference Odpady a obce v červnu
v Hradci Králové. Z celkově 6.085 zapojených ob-
cí České republiky se město Turnov opět dokázalo
probojovat do finále 14 měst a obcí.

Mûsto Turnov patfií mezi ekologicky
oceÀovaná mûsta

Byla opravena 
komunikace vedoucí
na Mokfiiny

Odbor správy majetku Městského úřadu
Turnov informuje o dokončené opravě komuni-
kace vedoucí do části Mokřiny. 

Na základě požadavků místních občanů při set-
kání se starostou v lokalitě Malý Rohozec, které se

koná v rámci Zdravého města Turnova a MA21,
a samozřejmě na základě stavu komunikace byla
opravena silnice vedoucí z Malého Rohozce na
Mokřiny. Bylo provedeno odvodnění komunikace
a následně byl položen nový asfaltový povrch.
Zhotovitel ZIKUDA vodohospodářské stavby s. r.
o. prováděl stavební práce v průběhu dubna
a května tohoto roku. Celá oprava stála Město
Turnov téměř 1,15 mil. korun. 

Pfiehledy kontaktÛ
jsou v novém 
informaãním letáku
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
připravil pro veřejnost v rámci Zdravého města
a MA21 aktualizovaný informační leták s pře-
hledy kontaktů pro seniory a zdravotně postiže-
né občany na Turnovsku. 

Informační leták o službách tvoří základní pře-
hled kontaktů, které usnadní orientaci seniorům,
osobám se zdravotním postižením, ale i jejich ro-
dinám při hledání možností zajištění péče. 

Letáky jsou k dispozici na odboru sociálních vě-
cí a na podatelně Městského úřadu Turnov.
Zájemci jej mohou také naleznout v ordinacích
všech praktických lékařů v Turnově, v turnovské
pobočce Krajské nemocnice Liberec, v Domově
důchodců Turnov, v Penzionu pro důchodce v Žiž-
kově ulici v Turnově, v DPS Výšinka. 

Další možností, kde leták můžete získat, je
v Regionálním informačním centru na náměstí
Českého ráje a dalších organizacích, které posky-
tují sociální služby v Turnově. K nahlédnutí bude
leták na vývěsních místech Městského úřadu
Turnov. 

Leták ke stažení je na webových stránkách
www.turnov.cz. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Odbor dopravy Městského úřadu Turnov infor-
muje o změně dopravního značení, která proběhla
ve Skálově ulici. 

Skálova ulice spojující náměstí Českého ráje
a Husovu ulici je pro řidiče průjezdná pouze jed-
ním směrem. V minulosti byla ulice z důvodu růz-
ných stavebních úprav částečně zobousměrněna.
Tato nepřirozená úprava byla ponechána i po do-

končení stavebních úprav, a tak docházelo ke ko-
lizním situacím. 

Jednosměrný průjezd ulice zaručí odstranění
kolizních míst pro řidiče a navíc dojde k navýšení
počtu parkovacích míst u Sportcentra TJ Turnov
a u Střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší od-
borné školy Turnov. 

Obousměrný pohyb je povolen pouze cyklistům
až do ulice Děkanská. 

Skálovou ulicí projedou fiidiãi uÏ jen od námûstí

Ve Vazovci byly 
dokonãeny v‰echny
stavby
Práce ve Vazovci započaly na jaře tohoto roku
a zahrnovaly více staveb najednou. Kompliko-
vané dopravní opatření s objízdnou trasou přes
Vesecko a Malý Rohozec trvalo od 1. dubna 2016.

Vodohospodářské sdružení provedlo výměnu
vodovodu, který byl naprojektován již několik let
a se kterým byly v posledním roce velké problémy.
Výměna vodovodního řadu Dolánky – Vazovec
probíhala bez vážnějších komplikací a byla úspěš-
ně dokončena. Významnou akcí se stala stavba
mostku přes Vazovecký potok na místo původní-
ho, který byl v havarijním stavu. Stávající mostek
by již neprošel mostní prohlídkou a musel by být
uzavřen. Celkové náklady činily 970 tisíc korun
a investorem akce bylo Město Turnov. Výstavba
nového mostu respektovala půdorys původního
mostu. Kromě velké stavby propustku se ve
Vazovci také opravovaly schody, na kterých praco-
valy Technické služby Turnov.

Sbûrn˘ dvÛr Vesecko
stále odebírá pouÏit˘
olej
Na sběrném dvoře na Vesecku je možné zdar-
ma odevzdávat použitý potravinářský a fritova-
cí olej z kuchyní. 

Již od konce roku 2014 je možné v Turnově bez-
platně odevzdávat použitý olej, který je následně
recyklován. Použitý potravinářský a fritovací olej
z kuchyní mohou občané přivážet na Vesecko v li-
bovolných nádobách, ze kterých se obsah přelije
do shromažďovací velké nádoby o objemu 50 litrů.
Tento barel se však prozatím nepovedlo naplnit. 

Tříděním a následnou recyklací přispíváte
k menšímu znečištění vod olejovými složkami, ale
také chráníte své odpadové systémy před ucpá-
ním. Při efektivním a ekologicky využívaném od-
padu se snižuje ekologická zátěž. 

Mezinárodní Den 
architektury probûhne 
letos i v Turnovû
Město Turnov se poprvé připojilo k 6. ročníku
festivalu mezinárodního Dne architektury. 

Den architektury vznikl s cílem otevřít obor la-
ické veřejnosti v širších souvislostech. Orga-
nizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným
způsobem na prolínání současné i historické ar-
chitektury, to vše při zachování vysoké odborné ú-
rovně.

Poprvé celorepublikový festival Den architektu-
ry zavítá i do Turnova. Komentovaná procházka
pod názvem "Turnov z jiné perspektivy" se usku-
teční v sobotu 1. října od 13:00 hodin a vycházet
se bude z Náměstí Českého ráje. 

Díky své morfologii je Turnov bohatý na zajíma-
vé výhledy do okolní krajiny. Z některé z měst-
ských věží se o tom společně přesvědčíme. Z výšin
se následně sneseme pod zem a prohlédneme si
zajímavé podzemní stavby v centru města. Cílem
procházky se stane kulturní dům Střelnice.

ãtvrtek 29. záfií 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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Mega Trucking Carrier

Truck & Trailer service
www.mtcactivity.cz

R 10 Exit 27

Benátky nad Jizerou

PraÏská 707




