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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

▼
▼

▼

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
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Vážení čtenáři,
již tradičně vám v letním vydání HOT předsta-

vujeme novou abonentní sezónu. Uvnitř časopisu
si můžete přečíst více, v abonentním katalogu
(případně na našem webu v jeho elektronické ver-
zi) vůbec nejvíce. Zde mi dovolte, abych připo-
mněl, proč se abonmá vyplatí…

Po třech úspěšných sezónách nového formátu
divadelního abonmá již můžeme mluvit o tradici,
ve které samozřejmě rádi pokračujeme. I letos
vám proto nabízíme pestrou směsici žánrů, di-
vadla pražská i mimopražská, herce známé i méně
známé, a to vše na nejvyšší úrovni. Abonentní
vstupenka na všech devět představení stojí i letos
1 980 Kč a mít ji bude opět nesporně výhodné, neboť
ceny vstupenek na jednotlivá představení se budou
stejně jako vloni pohybovat mezi 280 a 420 Kč
v předprodeji. 

Koncertní cyklus Turnovské hudební večery
patří ke kulturní nabídce našeho města již více než
padesát let a je stálicí v uvádění klasické hudby.
Nová abonentní řada obsahuje osm hudebních ve-
čerů a nadále pro abonenty platí možnost navštívit

jeden z našich adventních koncertů. Cena abo-
nentní vstupenky je stále 750 Kč, pro seniory 500 Kč
a děti do patnácti let mají vstup zdarma. 

Do své druhé sezóny vstupuje abonentní řada
Cestovatelského klubu. Ta loňská enormní zájem
o cestovatelské besedy potvrdila, a proto i letos
nabídneme zájemcům abonentní vstupenku, jejíž
cena bude 1 120 Kč. Vstupné na jednotlivé pořady
bude opět 90 Kč v předprodeji i na místě a pořadů
této řady bude letos celkem 16 (!).

A protože též vzrůstá zájem o přenosy operních
a baletních představení v kině Sféra, přichystali
jsme pro vás ještě jednu speciální abonentní řadu:
za 850 Kč si můžete zakoupit abonentku na celkem
pět operních přenosů, přičemž vstupenka na jednot-
livé opery bude stát 270 Kč. To znamená, že držitel
abonentky ušetří 500 Kč. A navíc bude mít s touto
abonentkou možnost zakoupit si levněji vstupen-
ky na všechny čtyři baletní přenosy, a to o 50 Kč.

Na závěr ještě připomínám, že další nespornou
výhodou abonentní vstupenky je to, že máte v sále
své místo vždy jisté. A teď tedy pěkné léto!

David Pešek

AÏ se zeptá podzim

úvodní slovo

Moje malá úchylka Divadla Rubín s Janem Cinou
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kulturní pfiehled
sobota 1. ãervence

21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

nedûle 2. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

pondûlí 3. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
V‰echno, úplnû v‰echno
drama/romantický 110,–

úter˘ 4. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Auta 3
animovaný 110,– 

stfieda 5. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

ãtvrtek 6. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
·punti na vodû
komedie
Kino nejen pro seniory 60,–

21.30 – LETNÍ KINO
Spider-Man:
Homecoming
akční/dobrodružný 130,–

pátek 7. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Squadra Sua – Happy Hour
divadelní představení zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Spider-Man: Homecoming
akční/dobrodružný 130,–

sobota 8. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Pink Floyd – The Wall
poslechový večer zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

nedûle 9. ãervence
18.00 – HRAD VALD·TEJN
Já jsem Krabat
divadelní představení 150,–

21.30 – LETNÍ KINO
Bezva Ïenská na krku
komedie/romantický 90,–

pondûlí 10. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
StráÏci Galaxie Vol. 2
akční/dobrodružný 110,–

úter˘ 11. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Pátá loì FK
Filmový klub

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 12. ãervence
19. 00 – HRAD VALD·TEJN
Nothingham „Jan Kfititel“
Rockové oratorium

v předprodeji 70,– / na místě 90,–

21.30 – LETNÍ KINO
Padesát odstínÛ temnoty
drama/romantický 100,–

ãtvrtek 13. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Spider-Man:
Homecoming
akční/dobrodružný 130,–

pátek 14. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
P.T.N.S.K.M.D.â.
koncert zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Auta 3
animovaný 110,– 

sobota 15. ãervence
16.30 – HRUBÁ SKÁLA
Jan Adamus
koncert 50,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ 
ABBA – The Definitive
Collection
poslechový večer zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Válka o planetu opic
akční/dobrodružný 130,–

nedûle 16. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Válka o planetu opic
akční/dobrodružný 130,–

pondûlí 17. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružný/akční, 100,–

úter˘ 18. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Masaryk
drama/historický 100,–

stfieda 19. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

130,– / 110,– děti do 15 let

ãtvrtek 20. ãervence
10.00 – KINO SFÉRA
Bezva Ïenská na krku
komedie/romantický
Kino nejen pro seniory 60,–

21.30 – LETNÍ KINO
Dunkerk
akční/drama 120,–

pátek 21. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Longital
koncert zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Dunkerk
akční/drama 120,–Sloven‰tí Longital vystoupí pfied Stfielnicí v rámci Turnovského léta.
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kulturní pfiehled
sobota 22. ãervence

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Prince – Sign O’ the
Times
poslechový večer zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
Já, padouch 3
animovaný

120,– / 100,– děti do 15 let

nedûle 23. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Valerian a mûsto tisíce
planet
akční/dobrodružný 130,–

pondûlí 24. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Valerian a mûsto tisíce
planet
akční/dobrodružný 130,–

úter˘ 25. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Mrtv˘ muÏ FK
Filmový klub

100,– / 80,– studenti a členové FK

stfieda 26. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Válka o planetu opic
akční/dobrodružný 130,–

ãtvrtek 27. ãervence
19.30 – LETNÍ KINO
Dûda Mládek Illegal Band
Festival na Jizeře
v předprodeji 190,– / na místě 240,–

pátek 28. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Klaunské divadlo –
Co je to za cirkus?!
divadelní představení zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
MaxinoÏka
animovaný 110,–

sobota 29. ãervence
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Metallica – Master 
of Puppets
poslechový večer zdarma

21.30 – LETNÍ KINO
MaxinoÏka
animovaný 110,–

nedûle 30. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Baby Driver
akční/krimi 120,–

pondûlí 31. ãervence
21.30 – LETNÍ KINO
Baby Driver
akční/krimi 120,–

pátek 4. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Duo Bigband a hosté
koncert zdarma

sobota 5. srpna
16.30 – HRUBÁ SKÁLA
Jana Heryánová &
Franti‰ek Lamaã
koncert 50,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Paul Simon – Graceland
poslechový večer

zdarma

pátek 11. srpna 
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Free Balkan Quintet
koncert

zdarma

19.00 – LETNÍ KINO
Filmov˘ víkend
Legendární noc

jednodenní vstupné
v předprodeji 180,– / na místě 230,–

dvoudenní vstupné
v předprodeji 290,– / na místě 340,–

sobota 12. srpna 
16.30 – HRUBÁ SKÁLA
Jakub Pustina
koncert 50,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ 
Beck – Sea change
poslechový večer zdarma

19.00 – LETNÍ KINO 
Filmov˘ víkend
Zběsilá noc

jednodenní vstupné
v předprodeji 180,– / na místě 230,–

dvoudenní vstupné
v předprodeji 290,– / na místě 340,–

pátek 18. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Damúza Praha – Z tajného
deníku Smolíãka Pé
divadelní představení zdarma

sobota 19. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ 
Depeche Mode – Violator
poslechový večer zdarma

stfieda 23. srpna
19.30 – LETNÍ KINO
V‰e o muÏích
Festival na Jizeře

v předprodeji 350,– / na místě 40,–

pátek 25. srpna
19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ 
Falafel
koncert zdarma

sobota 26. srpna
16.30 – HRUBÁ SKÁLA
ManÏelé Lédlovi
s hostem
koncert 50,–

19.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
R.E.M. – Murmur
poslechový večer zdarma

sobota 2. záfií 
15.00 – P¤ED ST¤ELNICÍ
Básníci ticha 2017
hudební festival 
v předprodeji 270,– / na místě 350,–

Gru a Mimoni se vrací!
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Kino Sféra

ãt 6. 7. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie, âR,
2017, 85 min.

·punti
na vodû

Tfii tátové vyrazí se sv˘mi dûtmi
na vodu vstfiíc dobrodruÏstvím.

út 4. 7. – 21.30 / 110 Kã
pá 14. 7. – 21.30 / 110 Kã

animovan˘, USA, 2017, 100 min., dabing

Auta 3

Blesk McQueen je zpût a ãelí nejtûÏ‰í v˘zvû ve své závodní kariéfie.

so 1. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
ne 2. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
st 5. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let

so 8. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
st 19. 7. – 21.30 / 130 Kã / 110 Kã dûti do 15 let
so22. 7. – 21.30 / 120 Kã / 100 Kã dûti do 15 let

animovan˘, USA, 2017, 96 min., dabing

Já, padouch 3

Padouch Gru a jeho Mimoní kumpáni se vrací! 

ne 9. 7. – 21.30 / 90 Kã
ãt 20. 7. – 10.00 / 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/romantick˘, âR,
2016, 97 min.

Bezva Ïenská
na krku

Populární ãeská komedie
také v letním kinû.

út 11. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

drama, SK/âR,
2017, 85 min.

Pátá loì

Svût dospûl˘ch vidûn
dûtsk˘m pohledem.

FK

LETNÍ KINO

po 3. 7. – 21.30 / 110 Kã

drama/romantick˘, USA,
2017, 96 min., 12+, titulky

V‰echno,
úplnû v‰echno

Pro lásku riskovat v‰echno.
Úplnû v‰echno.

tit ãt 6. 7. – 21.30 / 130 Kã
dab pá 7. 7. – 21.30 / 130 Kã
dab ãt 13. 7. – 21.30 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2017, 100 min.

Spider-Man: Homecoming

Mlad˘ pavouãí muÏ pod dohledem Tonyho Starka
objevuje svût superhrdinÛ. 

po 10. 7. – 21.30 / 110 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA,
2017, 136 min., 12+

StráÏci
Galaxie Vol. 2

Star-Lord a jeho vesmírná parta 
opût zachraÀují galaxii.

LETNÍ KINO LETNÍ KINO

KINO SFÉRA LETNÍ KINO LETNÍ KINO KINO SFÉRA LETNÍ KINO LETNÍ KINO
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Kino Sféra

pá 28. 7. – 21.30 / 110 Kã
so 29. 7. – 21.30 / 110 Kã

animovan˘, Bel./Fr.,
2017, 91 min., dabing

MaxinoÏka

Mlad˘ chlapec se vydává najít
svého ztraceného tatínka.

út 18. 7. – 21.30 / 100 Kã

drama/historick˘, âR,
2017, 106 min., 12+

Masaryk

Karel Roden v oceÀovaném filmu
o Janu Masarykovi.

st 12. 7. – 21.30 / 100 Kã

drama/romantick˘, USA,
2017, 117 min., 15+, titulky

Padesát odstínÛ
temnoty

Pokraãování milostného vztahu
podle kniÏního bestselleru.

út 25. 7. – 21.30 / 100 Kã /
80 Kã studenti a ãlenové FK

western/drama, USA/Nûm.,
1995, 121 min., titulky

Mrtv˘ muÏ 

Johnny Depp ve slavném
kultovním westernu.

FK

ãt 20. 7. – 21.30 / 120 Kã
pá 21. 7. – 21.30 / 120 Kã

akãní/drama, VB/USA,
2017, 100 min., 12+, titulky

Dunkerk

Oãekávané váleãné drama vizionáfie
Christophera Nolana.

tit ne 23. 7. – 21.30 / 130 Kã
dab po 24. 7. – 21.30 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘,
Fr./USA, 2017, 129 min.

Valerian a
mûsto tisíce

planet
Mezigalaktické dobrodruÏství

dvou mlad˘ch agentÛ.

ne 30. 7. – 21.30 / 120 Kã
po 31. 7. – 21.30 / 120 Kã

akãní/krimi, VB/USA, 2017, 112 min., 12+, titulky

Baby Driver

Ansel Elgort jako skvûl˘ fiidiã pracující pro mafii.

so 15. 7. – 21.30 / 130 Kã
ne 16. 7. – 21.30 / 130 Kã
st 26. 7. – 21.30 / 130 Kã

akãní/dobrodruÏn˘, USA, 2017, 143 min., 12+, titulky

Válka o planetu opic

Finální stfiet lidí a opic o vÛdãí postavení své rasy.

po 17. 7. – 21.30 / 100 Kã

dobrodruÏn˘/akãní, USA, 2017, 129 min., dabing

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

Kapitán Jack Sparrow v novém pirátském dobrodruÏství.

LETNÍ KINOLETNÍ KINO LETNÍ KINOLETNÍ KINOLETNÍ KINO

LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO LETNÍ KINO

– ãasy zaãátku filmÛ jsou orientaãní, zaãíná se vÏdy po setmûní.LETNÍ KINO
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Turnovské léto 2017 

Program Kulturního centra pfied Stfielnicí 
I letos se před Střelnicí budeme potkávat na pravi-
delných pátečních akcích, které nabídnou opět di-
vadelní představení i koncerty. Mezi účinkujícími
nebudou chybět ověření klauni Squadra Sua či
soubor Damúza Praha. 

Mezi vystupujícími hudebníky naleznete turnov-
ské skupiny Duo Bigband nebo Falafel, hlavní
hvězdou letošního programu pak bude bezesporu
skupina Longital, jedna z nejrespektovanějších
kapel nezávislé slovenské hudební scény. Soboty
budou opět tradičně patřit poslechovým večerům,
vybrali jsme pro vás alba od nesmrtelných skupin
jako Pink Floyd, ABBA, Metallica nebo Depeche
Mode. Vstup na všechny tyto akce je zdarma.

pátek 7. ãervence od 19 hodin
Squadra Sua – Happy hour
Divadlo – představení na způsob grotesky mari-
nované v klauniádě. Určeno pro děti i dospělé
a nejvíc funguje, když jsou spolu.

sobota 8. ãervence od 19 hodin
Pink Floyd – The Wall
Poslechový večer – Nejznámější studiové album
britské legendy. Některé skladby se objevily jen ve
filmové verzi, některé zase jenom na albu.

pátek 14. ãervence od 19 hodin
P. T. N. S. K. M. D. â.
Koncert – První trio na světě, které má dva členy.
Hrají vlastní folkové, folk–rockové písničky a pár
převzatých, které jim přirostly k srdci.

sobota 15. ãervence od 19 hodin
ABBA – The Definitive Collection
Poslechový večer – Kompilační album největších
hitů obsahuje všechny singly vydané ve Velké
Británii mezi lety 1973–1983.

pátek 21. ãervence od 19 hodin
Longital
Koncert – Jedna z nejvýraznějších skupin nezá-
vislé slovenské hudební scény se do Turnova vrací
po třech letech.

sobota 22. ãervence od 19 hodin
Prince – Sign O’ the Times
Poslechový večer – Devátá studiovka z roku 1987.
Prince původně zamýšlel vydat trojalbum, ale na-
konec se rozhodl desku zkrátit.

pátek 28. ãervence od 19 hodin
Klaunské divadlo – Co je to za
cirkus?!
Divadlo – Senzační, jedinečný, velkolepý cirkus je
tady! Račte vstoupit! Ten kdo vstoupí, neprohlou-
pí! Divadlo pro celou rodinu.

sobota 29. ãervence od 19 hodin
Metallica – Master of Puppets
Poslechový večer – Magazín Kerrang! zařadil tu-
to desku na druhé místo ze stovky nejlepších roc-
kových alb hudební historie.

pátek 4. srpna od 19 hodin
Duo Bigband a hosté
Koncert – Jazz, swing, dixieland, funky i popové
melodie v podání turnovských hudebníků Josefa
Uchytila a Jindřicha Bady a jejich hostů.

sobota 5. srpna od 19 hodin
Paul Simon – Graceland
Poslechový večer – Sedmé sólové studiové album
z roku 1986, které v mnoha zemích dosáhlo plati-
nové desky.

pátek 11. srpna od 19 hodin
Free Balkan Quintet
Koncert – Lidové melodie kmenů balkánských pře-
tavené pěticí zasvěcenců v experimentálním kotli.

S lehkostí, úctou a odvahou! Pro tuto pětici muzi-
kantů jsou hudebním východiskem právě lidové
písně z Bulharska, Rumunska, Arménie, Řecka
a Moldávie, které si skupina upravuje do nejrůzněj-
ších aranží. Výsledkem je energická a strhující směs.

sobota 12. srpna od 19 hodin
Beck – Sea Change
Poslechový večer – Páté studiové album z roku
2002 je i dnes jednou z nejlépe hodnocených
Beckových nahrávek.

pátek 18. srpna od 19 hodin
Damúza Praha 
– Z tajného deníku Smolíãka Pé 
Divadlo – Však to znáte, poslouchat rodiče je ně-
kdy těžké zvlášť, když je táta jelen. A koho by bavi-
lo být na své narozeniny sám?

sobota 19. srpna od 19 hodin
Depeche Mode – Violator
Poslechový večer – Hity jako Personal Jesus,
Policy Of Truth stejně jako zasněné Waiting For
The Night a Blue Dress nezestárly. 

pátek 25. srpna od 19 hodin
Falafel 
Koncert – S radostí a láskou hrané písničky Zuza-
ny Navarové a jiné kousky v podání skvělé turnov-
ské kapely.

sobota 26. srpna od 19 hodin
R. E. M. – Murmur
Poslechový večer – První LP slavné skupiny v ro-
ce 1991 získalo v USA zlatou desku. 

Squadra Sua

Free Balkan Quintet
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Nová divadelní abonentní fiada láká svou kvalitou
Ani v sezóně 2017/2018 nebude chybět divadelní
abonmá, které se těší stále většímu zájmu diváků,
a tak i tentokrát jsme pro vás divadla, která se
vám na prknech toho turnovského představí, vybí-
rali velice pečlivě. Těšit se můžete na pestrou smě-
sici žánrů a hvězdná herecká obsazení. 

Abonentní vstupenka vyjde na 1 980 Kč a zajistí
vám nejen výrazně nižší vstupné (průměrně 220 Kč
na jedno představení), ale také stálé místo v hle-
dišti. Jako každý rok si mohou stávající abonenti
již nyní potvrzovat svá místa na další sezónu (re-
zervace abonentních míst z loňské sezóny potrva-
jí do konce července), všechna neobsazená místa
nabídneme ostatním zájemcům od 1. srpna. Do té
doby může veřejnost vybírat místa pouze z míst
v loňské sezóně neobsazených.

Stále také platí padesátiprocentní studentská
sleva na všechna představení. Níže naleznete
stručný přehled devíti divadel, která nás v nadchá-
zející sezóně čekají, podrobnější informace nalez-
nete v abonentním katalogu. Abonentní řada bude
po celý rok doplňována i volnými divadelními
představeními, jejichž nabídku budeme průběžně
zveřejňovat na www.kcturnov.cz. 

pátek 6. fiíjna 2017
Spalovaã mrtvol 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Není zapálenějšího zaměstnance krematoria, než je
pan Kopfrkingl. Je to abstinent a nekuřák, zkrátka
slušný občan. Tak si snad zaslouží špetku toho
uznání, ne? Fuksův temně groteskní příběh z doby
nastupujícího nacismu sleduje zhoubnou promě-
nu malého člověka, kterého konečně začal někdo
brát vážně. 

úter˘ 17. fiíjna 2017
Sólo – Radim Vizváry 
Švandovo divadlo Praha
Radim Vizváry vám představí klasická i současná,
poetická i komická díla. Smát se i brečet pak mů-
žete bez jediného Radimova slova – k jeho umění
totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné
a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. 

stfieda 29. listopadu 2017 
Jak se Husákovi zdálo, Ïe je
Vûra âáslavská
Komediograf Brno
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly
jednoho období. Anoda a katoda. Není lepší zadá-
ní pro grotesky. Není lepší východisko pro klauny.
Originální zpracování naší nedávné minulosti. 

pátek 15. prosince 2017
Náv‰tûvy u pana Greena 
Městská divadla pražská, Praha
Herecká exhibice dvou vynikajících herců –
Stanislava Zindulky a Daniela Tůmy. Nehoda
spojí dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali,
a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě gene-
race, a co začíná jako komedie kontrastu kultur,
vyvíjí se ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti
a předsudků. 

úter˘ 9. ledna 2018
Garderobiér 
Městské divadlo Mladá Boleslav 
Garderobiér patří k nejpřekládanějším a nejhra-
nějším anglickým dramatickým textům posled-
ních desetiletí. Je to hra o hercích a o světě divadla,

který autor důvěrně poznal ve své původní he-
recké profesi. Působil i jako garderobiér Sira
Donalda Wolfita, posledního z velkých herců-ře-
ditelů, kteří dominovali anglickému divadlu od
17. století.

úter˘ 13. února 2018 
Moje malá úchylka
Divadlo Rubín, Praha
Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a sa-
mozřejmě se stane vražda. A pak ještě jedna.
Všichni jsou podezřelí a všichni mají motiv. To je
nepříjemná kombinace. Detektivní parodie ve sty-
lu detektivních parodií, které máme tak rádi. 

pondûlí 5. bfiezna 2018
Podivn˘ pfiípad se psem
Divadlo Kalich, Praha
Patnáctiletý Christopher je matematický génius,
ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu
světu ani lidem, nerad opouští svůj byt a nesnáší,
když se ho někdo dotýká. Během zdánlivě nevin-
ného vyšetřování vraždy sousedčina psa rozkryje
docela jinou záhadu, která mu zásadně promluví
do života.

úter˘ 17. dubna 2018
Jméno
Západočeské divadlo Cheb
Duchaplná francouzská konverzační veselohra.
Čtveřice příbuzných a přátel je postavena před
zdánlivě banální úkol: vysvětlit pátému členu spo-
lečnosti a nastávajícímu otci Vincentovi, že po-
jmenovat synka Adolf není dobrý nápad. 

úter˘ 22. kvûtna 2018 
Osifiel˘ Západ
Kašpar, Divadlo v Celetné Praha 
Dva bratři, jeden sporák, sbírka porcelánových fi-
gurek, oblíbené chipsy a uříznuté psí uši… K tomu
všemu ještě opilý farář a jedna hezká hubatá holka
prodávající kořalku…Vítejte v Irsku v městečku
Leenane!!!
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Koncerty fiady Turnovské hudební veãery 
Další sezóna tradiční řady nabídne skvělé koncer-
ty českých umělců. Těšit se můžete na koncerty
varhanní, klavírní i čistě pěvecké, chybět nebude
harfa či violoncello. A i letos bude součástí abo-
nentní řady vybraný adventní koncert. 

Cena abonentní vstupenky činí i tentokráte 750 Kč,
senioři a studenti zaplatí 500 Kč a děti do 15 let
mají vstup zcela zdarma. Stávající abonenti si mo-
hou svoje sezónní vstupenky zakoupit přednostně
již nyní, od 1. srpna pak zahájíme prodej abonent-
ních vstupenek pro širokou veřejnost. 

stfieda 27. záfií 2017 
Hudba pod chrámovou klenbou
Tentokrát se zaposloucháme do tónů trubky, var-
han a zpěvu, které rozezní Vilém Hofbauer, Petr
Čech a Aneta Schwarzová.

stfieda 18. fiíjna 2017
Quasi trio
Služebně nejmladším účinkujícím této sezóny bude
klasické klavírní trio, které bylo založeno v roce 2015
a řadí se k nejlepším souborům své generace.

ãtvrtek 16. listopadu 2017
Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ 
orchestr 
Podkrkonošský symfonický orchestr vznikl v roce
2007 a funguje jako samostatný spolek, ve kterém
hraje přes 80 hudebníků.

stfieda 24. ledna 2018
Dvakrát Katefiina
Projekt postavený na souhře harfy a zpěvu. V pro-
gramu zazní písně Leoše Janáčka a Bohuslava
Martinů ale i díla francouzských skladatelů Ra-
vela a Faurého.

stfieda 14. února 2018 
Turnovské orchestrální sdruÏení
Výroční koncert zdejšího komorního orchestru,
který je již řadu desetiletí součástí kulturního dění
ve městě. 

stfieda 14. bfiezna 2018 
Pavel Zemen – Klavírní recitál
Klavírista mladé generace Pavel Zemen začal hrát
na klavír v pěti letech. Absolvoval Konzervatoř
v Českých Budějovicích a během studia se zúčast-
nil několika mistrovských kurzů. 

stfieda 18. dubna 2018 
Jifií Bárta a Terezie Fialová 
Před třemi lety se vynikající violoncellista Jiří
Bárta rozhodl koncertovat s klavíristkou Terezou
Fialovou pro Kruhy přátel hudby. 

stfieda 16. kvûtna 2018
âeskoslovenské komorní duo
Československé komorní duo založili na brněnské
JAMU v roce 2004 houslista Pavel Burdych a kla-
víristka Zuzana Berešová. 
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Druhá abonentní fiada Cestovatelského klubu
Cestovatelský klub podruhé nabízí abonentní
řadu se všemi výhodami. 

Letos si za 1120 Kč můžete zakoupit své stálé mís-
to na šestnáctku cestovatelských večerů a ušetřit
tak na každém představení – běžná cena vstupné-
ho bude totiž i letos činit 90 Kč. Abonentky na
Cestovatelský klub si můžete objednávat již nyní.
Pokud jste měli abonmá i minulý rok, máte před-
nostně možnost si svá místa obnovit do konce čer-
vence. Poté budou všechna volná místa nabídnuta
veřejnosti. 

Místo ani čas konání se nemění, budeme se tedy
opět setkávat ve středy od 18 hodin v kině Sféra
(až na jednu výjimku), a i letos se při velkém zá-
jmu, resp. vyprodání kapacity kina, bude využívat
prostorů za plátnem kina, kde vznikl malý pro-
jekční sálek. 

stfieda 20. záfií 2017
Martin Adámek: Bosna
Cesta „Na kole přes Rumunsko do Bosny“, měři-
la přes 3 560 km, vedla maďarskými městy a přes
rumunské hory až do čtyř zemí bývalé Jugoslávie.

stfieda 11. fiíjna 2017
Helena Boháãová: Provence
Provence je malebný kout Francie vonící levandu-
lí, rozmarýnem a tymiánem. V červenci se zbarví
do modro-fialova, aby dal vyniknout omšelým
zdem starých klášterů a kostelíků. 

stfieda 25. fiíjna
Tomá‰ Kube‰: Papu Papua
Dobrodružná cesta do doby kamenné za poslední-
mi lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney,
která má přinést odpověď na jednoduchou otázku:
Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? 

úter˘ 7. listopadu 2016 
Katefiina a Milo‰ Motani:
Namibie
Po patnácti letech se vracíme do úchvatné a zá-
hadné Namibie, kde začalo naše vůbec první afric-
ké dobrodružství.

stfieda 15. listopadu 2016
Sa‰a Ryvolová: Uganda 
Prožijeme společně dobrodružství v zemi, kterou
Winston Churchill kdysi nazval Perlou Afriky. 

stfieda 29. listopadu 2017
Pavla Biãíková: Island 
Prostřednictvím fotografií a videí budeme putovat
kolem činných sopek, ledovců, vodopádů a gejzí-
rů, přes duhové hory a měsíční krajinu. 

stfieda 6. prosince 2018
Petr ·tûpán: Itálie
Petr Štěpán se pokusí představit Itálii nečekaných
souvislostí, méně známých koutů a míst a ukáže
vám bohatší pohled na Evropu.

stfieda 17. ledna 2018 
Tomá‰ Hájek: Madeira 
Přeneseme se na ostrov věčného jara ležícího
v Atlantském oceánu, kde hory nabízí nekonečné
možnosti pro pěší turistiku, která je velmi oboha-
cující a osvěžující pro tělo i duši.

stfieda 31. ledna 2018
Radka StaÀková: ·picberky 
Povídání o tom, jaké to je být studentem v místě,
kde musíte na každém kroku nosit pušku, kde
vám přes noc zmrznou boty a kde je více než tři
měsíce polární noc a čtyři měsíce Slunce naopak
nezapadne za horizont.

stfieda 7. února 2018 
Libor DrahoÀovsk˘: S˘rie
V létě roku 2010 tuto zajímavou, avšak krutou ob-
čanskou válkou sužovanou zemi procestoval auto-
stopem, aby spatřil působivé rozvaliny starověkého
města Palmyry, křižácké hrady, starobylé kláštery
a spoustu dalších na pamětihodnosti bohatých měst.

stfieda 21. února 2018 
Lubo‰ Vránek: Albánie
Naším hlavním cílem byla příroda, která nezkla-
mala a byla nejkrásnějším zážitkem, jaký jsme si
mohli přát. 

stfieda 7. bfiezna 2018
Jifií Kalát: Palestina
Cestování po Palestině mnohdy vzbuzuje značné
kontroverze. Jedni tvrdí, že jde o nebezpečný a ha-
zardní „sport“. Jiní zase povídají, že nikoliv. 

stfieda 21. bfiezna 2018 
Pavel Svoboda: Rusko
a Mongolsko
Projedeme mystickou Transsibiřskou magistrálou
napříč největší zemí světa až na konečnou – 
do Vladivostoku.

stfieda 4. dubna 2018 
Jindfiich Krása: 
S âapkem krajinou Amundsena
Průzkumná expedice, jejíž jedním z hlavních zá-
měrů bylo přejití náhorní plošiny Hardangervidda
ve středním Norsku. 

stfieda 25. dubna 2018
Marek Císafi: Thajsko
Thajsko láká nádhernými přírodními scenériemi,
tajuplnými chrámy, exotickou kuchyní a v nepo-
slední řadě přátelskými lidmi i slony. 

stfieda 9. kvûtna 2018
Patrik Kotrba: Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela
Vezměte si batoh na záda a kytaru do ruky a vydej-
te se pěšky z domu přes půlku rodného kontinen-
tu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. 
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Nová abonentní fiada Opery v kinû
Od nové sezóny vám na častá přání a dotazy nabí-
zíme také možnost zakoupení abonentní vstupen-
ky na přenosy oper v kině (přenášené ze světových
operních domů včetně milánské La Scaly), doplněné
také o výhodnější vstupné na baletní představení. 

Svá stálá místa na pět oper si můžete zakoupit již
nyní za 850 Kč. Vstupenka na jednotlivé opery bu-
de stát 270 Kč, což znamená, že ušetříte 500 Kč.
A navíc bude mít s touto abonentkou možnost za-
koupit si levněji vstupenky na čtyři baletní přenosy.

sobota 7. fiíjna 2017
Gioacchino Rossini – POPELKA
Příběh vychází ze stejnojmenné pohádky fran-
couzského spisovatele Charlese Perraulta, vydané
poprvé roku 1697. 

sobota 11. listopadu 2017
Giuseppe Verdi – DON CARLOS
Pokud existuje opera, která překračuje hranice na
všech úrovních, ať už po dramatické nebo drama-
turgické, je to určitě Verdiho Don Carlos, dílo ital-
ského skladatele psané ve francouzštině, které líčí
atmosféru války se Španělskem. 

sobota 20. ledna 2018 
Richard Wagner – LOHENGRIN
Lohengrin je romantická opera o třech dějstvích
německého skladatele Richarda Wagnera. 

sobota 24. bfiezna 2018 
Giacomo Puccini – BOHÉMA
Paříž, hýřiví umělci, velká láska, krutý osud.
Opera Bohéma z roku 1896 je nejoblíbenější ope-
rou Giacoma Pucciniho. 

sobota 21. dubna 2018
Wolfgang Amadeus Mozart –
KOUZELNÁ FLÉTNA
Poslední opera W. A. Mozarta. Poprvé byla uvede-
na ve Vídni 30. září 1791 v tehdy předměstském
Divadle na Vídeňce, tedy pouhé tři měsíce před
autorovou smrtí. 

Balety v kinû
Přímé přenosy baletů z Royal Opera House
v Londýně

pondûlí 23. fiíjna 2017
Alenka v fií‰i divÛ

úter˘ 5. prosince 2017 
Louskáãek

stfieda 28. února 2018 
Zimní pohádka

úter˘ 12. ãervna 2018 
Labutí jezero

Program leto‰ních 
‰est˘ch BásníkÛ ticha
Hudební festival Básníci ticha 2017 se již tra-
dičně odehraje na začátku září letošního roku
a opět bude ke slyšení to nejlepší ze současné
české alternativní hudební scény. Chybět nebu-
de Vltava či Květy a největším lákadlem je beze-
sporu Půlnoc.

Jako první vystoupí formace ZA-BEAT, rockoví
folkaři, kteří speciálně pro letošní Básníky ticha
připravují dokonce několik novinek. Následovat
bude Vltava s ikonickými hity „Prasátko“ či
„Bezvadnej chlap“ s nezaměnitelným Robertem

Nebřenským v čele. Dále se představí písničkář
Mirek Kemel, kterému bude sekundovat Josef
Prexl, oceňované uskupení Květy a také brněnské
uskupení Mucha. Večer potom symbolicky uzavře
skupina Půlnoc, která vznikla v roce 1988 na zá-
kladě tehdy se rozpadlých The Plastic People Of
The Universe. Vstupenky na festival můžete zaku-
povat již nyní.

Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2017
I na podzim tohoto roku chystáme na Střelnici
oblíbené kurzy pod vedením Petra Mertlíka pro

začátečníky i pokročilé. Kurzy budou probíhat
od poloviny října do konce listopadu. Společná
závěrečná prodloužená lekce se uskuteční 1. pro-
since.

Výuková lekce trvá asi dvě a půl hodiny a je do-
provázena reprodukovanou hudbou. Na závěreč-
né lekci zahraje kapela Allegro a těšit se můžete
i na doprovodný program. 

Kurzovné činí 1 650 Kč/pár, popřípadě za jed-
notlivou lekci 300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou
prodlouženou činí 100 Kč/osoba, účastníci kurzu
mají vstup zdarma. Přihlášky jsou k dispozici v re-
cepci KC Turnov nebo na webových stránkách
www.kcturnov.cz. Přihlášky přijímáme do 6. říj-
na.
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Festival na Jizefie
V ãervenci se tû‰te
na country Dûdy
Mládka
Festival na Jizeře zve také na červencový kon-
cert známé plzeňské partičky pod názvem
Děda Mládek Illegal Band.

Jejich koncerty jsou nabité energií, kterou po-
sluchačům předává hlavně frontman Mersí
(Marcel Marek), který vystupuje se šesticí výteč-
ných hudebníků (jimiž jsou Karel Pičman, Petr Hrach, Marek Jedlička, Jan Brabenec a Zdeněk

Podskalský). Skupina má ve svém repertoáru pře-
devším nestárnoucí country písně legendárního
Ivana Mládka, které tato svérázná kapela podává
ve své vlastní aranži. Skupinu Děda Mládek Illegal
Band na konci 90. letech utvořili hudebníci, které
spojovalo nadšení pro nestárnoucí písničky Ivana
Mládka. Určitě tak zazní skladby Jožin z bažin,
Rychlík jede do Prahy či Směska.

V srpnu se dozvíme 
v‰e o muÏích

Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i sty-
dí? A jak to dopadá, když se testosteron smíchá
s city a striptýzem? 

Ve hře Vše o mužích se potkáme se třemi příbě-
hy různých mužských typů. Ty se vzájemně prolí-
nají mezi sebou a tvoří vynikající hru, je obsazena
populárními herci, jako je Maroš Kramár, Filip
Blažek a Michal Slaný. Skvěle hodnocená kome-
die ale nabídne i vážné až dramatické okamžiky. 

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

ãtvrtek 27. ãervence 2017 – Festival na Jizeře – Děda
Mládek Illegal Band (koncert) 190,–

pátek 11. srpna–nedûle 13. srpna 2017 – Filmový víkend
2017 (filmový festival) jednodenní vstupné 180,–
/ dvoudenní vstupné 290,–

stfieda 23. srpna 2017 – Festival na Jizeře – Vše
o mužích (divadelní představení) 350,–

sobota 2. záfií 2017 – Básníci ticha 2017 (hudební
festival) 270,– / studenti 135,– 

úter˘ 12. záfií 2017 – Anastasia (volné divadelní před-
stavení) 290,–

úter˘ 19. záfií 2017 – Čochtan vypravuje – divotvor-
ný hrnec (volné divadelní představení) 390,–

pátek 29. záfií 2017 – Moussa Cissokho – Jan
Galega Brönnimann – Omri Hason African
Project, Funny Grass (koncert) 120,–

pátek 6. fiíjna 2017 – Textová dílna Slávka Janouška
(koncert) 100,– 

nedûle 8. fiíjna 2017 – Krasavice interkontinentální
– Arte Et Marte (volné divadelní představení) 460,–

ãtvrtek 9. listopadu 2017 – Galakoncert Poetika – Jan
Žamboch, Ostřák Mode (koncert) 80,–

pátek 24. listopadu 2017 – Festival Napříč – Jana
Vébrová, Payanoya, Blanka Šrumová a Jan
Sahara Hedl (koncert) 120,– 

úter˘ 28. listopadu 2017 – Jiří Suchý, Jitka Molavco-
vá a orchestr divadla Semafor pod vedením
Jiřího Svobody (koncert) vstupné dle místa seze-
ní 250,– / 300,– / 350,–

Otvírací doba recepce během prázdnin:
pondělí 8.00 –14.00
úterý 8.00 –14.00 
středa 8.00 –18.00
čtvrtek 8.00 –14.00
pátek 8.00 –14.00 (9.00–10.00 je recepce uzavřena)

Pfiedprodej vstupenek

ãtvrtek 27. ãervence od 19.30 hodin
Dûda Mládek Illegal Band
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
vstupné v pfiedprodeji 190 ,– / na místû 240 ,–

stfieda 23. srpna od 19.30 hodin
V‰e o muÏích
Festival na Jizefie
Letní kino Turnov
vstupné v pfiedprodeji 350,– / na místû 400,–
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Letní kino

Pfiedstavujeme Filmov˘ víkend 2017
Turnovské letní kino se i v tomto roce stane dějiš-
těm víkendového filmového maratónu pod hvězda-
mi s názvem Filmový víkend. Akce se letos uskuteč-
ní 11.–13. srpna a opět se můžete těšit na šestici
aktuálních filmových hitů tematicky rozdělenou
do dvou nocí. Páteční noc bude legendární, sobot-
ní pak zběsilá.

Oba večery bude areál letního kina otevřen již od
19 hodin a na první příchozí čekají drobné dárky.
Samotný filmový program bude zahájen přibližně
ve 21 hodin.

Promítané filmy

pátek 11. srpna

Legendární noc 
Král Artu‰: Legenda o meãi
LoupeÏ ve velkém stylu
Logan: Wolverine

Proč na legendární noc?
Filmový víkend zahájí nově zpracovaná legenda
o Králi Artušovi, kterou ale režisér Guy Ritchie
pojal jako nabušené fantasy se skvělým sound-
trackem a perfektními akčními scénami, které
nejlépe vyniknou na velkém plátně letního kina.

S druhým filmem se přesuneme do komediální-
ho žánru, kde se představí tři oscarové legendy

světového filmu – Morgan Freeman, Alan Arkin
a Michael Caine –, které se společně pokusí v pokro-
čilém věku vykrást banku. Celý film provází poho-
dová a vtipná atmosféra, která v některých pasá-
žích dokáže až nečekaně vtáhnout do děje. 

Celou noc uzavře Hugh Jackman, pravděpo-
dobně naposledy ve své životní roli legendárního
Wolverina ve filmu, který se podle diváckých ohla-
sů řadí mezi nejlepší snímky tohoto roku.

sobota 12. srpna

Zbûsilá noc 
Baby Driver
PobfieÏní hlídka
StráÏci Galaxie Vol. 2

Proč na zběsilou noc?
Akční hit léta Baby Driver sází na skvělou hudbu,
osobitý styl, humor a zběsilou akci. Ansel Elgort
v roli skvělého řidiče pracujícího pro mafii tedy so-
botní program zahájí. 

Jako dělaná pro atmosféru Filmového víkendu
je i letní akční komedie Pobřežní hlídka, ve které
se představí jako parťáci Dwayne Johnson a Zac
Efron a s nadsázkou bere úplně vše včetně původ-
ního seriálu. 

Na závěr nás čeká druhá komiksovka víkendu
Strážci Galaxie Vol. 2, která zažene případnou

únavovou krizi (pokud by se to nepovedlo ham-
burgru a pivu) a ve velkém stylu a dobré náladě
Filmový víkend 2017 ukončí.

Všechny filmy budou promítány v původním
(anglickém) znění s českými titulky.

Během obou nocí na vás čeká také tradičně boha-
té občerstvení v podobě grilovaného masa, svijan-
ského piva a exkluzivně nově i destilátů Tatratea.
V obou večerech také proběhne losování o zajíma-
vé ceny.

Vstupenky si můžete za zvýhodněnou předprode-
jovou cenu zajistit již nyní.

Ubytování a doprovodný program
Se společností SUNDISK jsme pro vás připravili
možnost ubytování v blízkém kempu a doprovod-
ný program na sobotní odpoledne, který filmové zá-
žitky z obou nocí obohatí o sportovně-rekreační
aktivity v nádherné přírodě Českého ráje.

Kemp se nachází přibližně 2 km od areálu letní-
ho kina v údolí řeky Jizery. Právě tam si budete
moci v rámci doprovodného programu během so-
botního odpoledne vyzkoušet své lukostřelecké
dovednosti ve hře Archery Tag, nebo si udělat vý-
let na koloběžkách, třeba proti proudu řeky na
Malou Skálu. Tam bude možné zapůjčit si loďky
a prolézt tamní lanové centrum. 
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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. patře infocentra)
26. ãervna – 31. srpna
Humor pod sklem
Výstava kresleného humoru výtvarníka a malíře
Pavla Starého. Vstupné zdarma

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

8. ãervence od 19 hodin
Ensemble Moscheles 
Koncert významného hudebního tělesa světového
renomé ve složení T. Tuláček – housle, A. Pavle-
chová – mezzosoprán a S. Bánovec – klavír. Inter-
preti představí program složený z klasické hudby
židovských autorů a z hudby současných izrael-
ských skladatelů. Vstupné 100 Kč

19. srpna od 18 hodin
Mi Martef – „Moudré i rozverné
písnû ÎidÛ od Birobidjanu pfies
Belz aÏ po sefardské Toledo“
Kosmopolitně-liberální klezmer band z Plzně za-
hraje ve složení K. Kašeová – zpěv, J. Jurečka –
harmonika, P. Heider – housle, I. Kudrna – kon-
trabas. Vstupné 100 Kč

4. ãervence–30. záfií
V˘stava obrazÛ Sylvy Chludilové 
Malířka bytostně spjatá s židovskou tématikou za-
chycuje nostalgicky smutné tmavé uličky a zákoutí
židovských čtvrtí, jejich obyvatele i prostotu života. 

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014
104, 733 565 254. Otevírací doba v ãervenci a v srpnu: 
dennû 9.00–18.00 (poslední prohlídka v 17.30)
Detailní program na www stránkách hradu.

1. ãervna–31. srpna
Za pohádkou na Vald‰tejn
Výstava kostýmů ze studia Barrandov z pohádek na-
táčených na hradě Valdštejně a v okolí. Více na str. 26. 

5.–6. ãervence
Rytífii na Vald‰tejnû
Skupina historického a scénického šermu Rytíři
turnovského meče. Souboje vždy v 11, 13 a 15 hodin.
Vstupné dospělí 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné 240 Kč

5.–9. ãervence
Hradecké komorní tucteto – letní
zpívání na Vald‰tejnû
Tradiční host představí bohatý repertoár při krát-
kých koncertech a velkém večerním koncertu.
Krátké koncerty v průběhu dne. Večerní koncert
v sobotu 8. července od 18 hodin. Vstupné 50 Kč

9. ãervence od 18 hodin
Geisslers Hofcomoedianten: 
Já jsem Krabat
Divadelní představení známého souboru v prostoru
konírny, která jinak není návštěvníkům přístupná.
Čarodějná legenda ze srbské Lužice. Počet diváků
omezen velikostí prostoru. Vstupné 150 Kč

12. ãervence od 19 hodin
Nothingham: Jan Kfititel, rockové
oratorium
Po červnové premiéře další představení mimořád-
ného projektu na prvním nádvoří hradu Valdštejn.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč

29.–30. ãervence
Stfiedovûk˘ víkend na Vald‰tejnû
Přijďte zažít středověkou atmosféru. 
Vstupné dospělí 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné 240 Kč

8. srpna od 9 do 17 hodin
Dûtské hry a klání
Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu.
Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 220 Kč

12. srpna od 19 hodin
Divad˘lko na dlani: Bylo nás pût
aneb Kluci nestárnou
Představení na motivy knihy Karla Poláčka oceně-
né na divadelní přehlídce ve Volyni. Vstupné 80 Kč

19. srpna od 18 hodin
Koncert Eli‰ky Josifové
Sopranistka E. Josifová zazpívá za doprovodu
harfy Z. Šolcové. Vstupné 60 Kč

26. srpna od 20 hodin
Hradozámecká noc
Celostátní akce. Zajímavý scénický program z his-
torie hradu. Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, ro-
dinné 220 Kč

Opakující se akce:

KaÏdé prázdninové pondûlí a ãtvrtek (kromû 6. ãervence) 
od 11 a 14 hodin
Prohlídky hradu Vald‰tejn 
s loupeÏiv˘m rytífiem
Prohlídka pro děti se zdejším loupeživým rytířem
spojená s hledáním pokladu a zlomením kletby.
Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné vstup-
né 220 Kč

5. a 19. ãervence, 9. a 23. srpna od 20 hodin
Noãní prohlídka hradu Vald‰tejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním o-
světlení. Vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodin-
né vstupné 220 Kč

4. a 18. ãervence, 1., 15. a 29. srpna od 13, 14, 15 a 16 hodin
Audience u vévody Albrechta z Vald‰tejna 
Netradiční prohlídky pro malé i velké. Vstupné
dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné vstupné 220 Kč
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Muzeum âeského ráje
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
tel.: 481 322 106

Výstavy 

21. dubna–24. záfií, Kamenáfisk˘ dÛm
Ovce, moje ovce
Výstava je věnovaná chovu ovcí a jejich hospodář-
skému využití. Kromě historie chovu ovcí v Če-
chách bude představeno nejrůznější zužitkování
všeho, co naši předkové z tohoto užitečného tvora
mohli získat. 

15. ãervna–10. záfií, V˘stavní sál
Na vlnû vlny
Prezentační výstava zpracovatelů ovčí vlny
Seznámíte se se širokou škálou výrobků a zpraco-
vatelů této jedinečné suroviny. Prezentovány bu-
dou často velmi unikátní výrobky spolu s tradiční-
mi i moderní pracovními postupy.

22. ãervna–10. záfií, V˘stavní sál
Horolezecká fotografie 2
Výstava je připravena ve spolupráci s mnoha ho-
rolezci-fotografy z obou stran česko-německé
hranice, kteří podnikají své lezecké výpravy buď
v Českém ráji, nebo v Sasku v okolí Bad Schan-
dau. Výstava nabídne jedinečnou možnost pre-
zentovat své lezecké i fotografické dovednosti
a nabízí také příležitost k setkávání. 

Akce

4., 11., 18., a 25. ãervence 
a 1., 8., 15., 22. a 29. srpna
Den s mineralogem 2017
Zážitkový zábavně-naučný program s geologic-
kou tématikou (nejen) pro děti. 
Každé úterý v červenci a srpnu u Kamenářského
domu (vždy 9.00–17.00 hod.)
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry, objevo-
vání pokladu – rýžování českých granátů a oliví-
nů, hledání drahých a rudních kamenů ve štěrko-
vé drti, Paleontologické objevy – odkryjte kostru
dinosaura a další činnosti.

4. ãervence a 1. srpna (10–12 a 14–16 hodin)
¤ezání a brou‰ení drah˘ch kamenÛ 

11. ãervence a 29. srpna (od 10.30 a od 14 hodin)
Pfiedná‰ka geologa a mineraloga
Jana Bubala 
Skrytá krása hornin a minerálů – zkoumání vý-
brusů hornin a minerálů pod mikroskopem. 

Prázdninové soboty s vlnou
V Kamenářském domě budou probíhat od 8. čer-
vence do 26. srpna sobotní dílny (vždy od 10 do 17
hodin). 
Dílny jsou určeny dětem i dospělým. 

8. ãervence – Výroba krému na ruce s ovčím
lanolinem
15. ãervence – Tvoření z barevného filcu
22. ãervence – Obrázek malovaný filcovací jehlou
a vlnou
29. ãervence – Háčkovaná ozdoba pro malé i velké
5. srpna – Vlněná ovečka do kapsy
12. srpna – Květinový věneček z vlny
19. srpna – Rozmanité mokré plstění a jednoduché
tkaní
26. srpna – Balzám na rty s medem a lanolinem.
Cena 60 Kč

Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû: 
dennû kromû pondûlí, kvûten–záfií od 9–17 hodin 

DlaskÛv statek v Dolánkách

Stálá expozice
„Já, Josef Dlask – návrat 
hospodáfie“ 

DlaskÛv statek otevfien dennû kromû pondûlí, 
ãerven–srpen od 9–17 hodin 

Loutkáfii dûtem na Dlaskovû 
statku 2017

Loutkářský soubor Na Židli a Muzeum Českého
ráje Turnov za finanční podpory Města Turnov po-
řádají letní prázdninovou akci, každou neděli vždy
v 11, 13 a 15 hodin. Jednotné vstupné 30 Kč

Program:
2. ãervence – O Zubejdě Solimánské 
9. ãervence – Pohádky o pejskovi a kočičce 
16. ãervence – Černá a Bílá Fróna 
23. ãervence – O slepičce kropenaté 
30. ãervence – Plechové pohádky 
6. srpna – Pustý les
13. srpna – Tři úkoly pro čerta 
20. srpna – Tři prasátka a vlk 
27. srpna – Červená karkulka 
3. záfií – Perníková chaloupka
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Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeron˘mova 517, Turnov, www.knihovna.turnov.cz, 
www.knihovnicek.cz, www.facebook.com/knihovnaturnov,
www.twitter.com/KnihovnaTurnov

OsvûÏovna s knihou 
Věříme, že léto bude horké a příznivé na koupání.
Koupaliště v Maškově zahradě už na všechny če-
ká. Až budete po koupání odpočívat, je tu prostor
také na knihy a časopisy. 

PÛjãovní doba knihovny o letních
prázdninách

Oddělení pro dospělé, hlavní budova
(vyjma státní svátky 5.–6. července)
Pondělí, úterý a středa vždy 8.00–18.00

Oddělení pro děti a mládež, hlavní budova
(vyjma státní svátky 5.–6. července)
Pondělí a úterý 9.00–12.00 a 13.00–16.00
Informační centrum pro mládež (ICM)
Pondělí a úterý 8.00–17.00, středa 8.00–16.00
Pobočky knihovny
Pobočka Turnov II – 1. patro budovy Drahstavu
naproti ČD 
čtvrtek 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. vždy 14.00–18.00

Pobočka Výšinka
čtvrtek 20. 7., 10. 8., 31. 8. vždy 14 .00–17.00
Pobočka Malý Rohozec 
úterý 11. 7. a 15. 8. vždy 15.00–18.30
Pobočka Mašov
zavřeno na celé prázdniny

Kalendář akcí
12., 19., 26. ãervence a 2., 9., 16. a 23. srpna vÏdy 14–18 hodin
(S)tvofiitelny – v˘tvarné dílny 
s literární inspirací 
Knihovna bude také o prázdninách plná života.
Její venkovní prostory a přízemí ožijí každou stře-
du výtvarnými dílnami. Při každé dílně budou ná-
vštěvníkům k dispozici vybrané knihy z našeho

fondu, které se daného tématu týkají. Vítáme
všechny zájemce dílen, které jsou určeny pro tvo-
řivé ruce všeho věku a všech stupňů šikovnosti.
Témata: Deník, Rostlinná dílna, Dopisy, pohledy
a psaní, Textilní návrhářská dílna, Japonská dílna,
Domov a domácnost, Drobný dárek, Letní koláž.

SoutûÏ Prázdninov˘ ãtenáfi
Opět vyhlašujeme soutěž o titul nejlepšího čtená-
ře letošních prázdnin. Titul obdrží dětský čtenář,
který za prázdniny přečte nejvíce knížek z naší
knihovny! 

SoutûÏ âti sci-fi a fantasy
Od července do konce září 2017 vyhlašujeme čte-
nářskou soutěž zaměřenou na literární žánry sci-fi
a fantasy. Stačí přečíst 3 knihy s piktogramy sci-fi
a fantasy z naší knihovny a obdržíte drobné ceny!
Sledujte naše stránky, kde naleznete mnoho zají-
mavých čtenářských tipů!

Výstava 
Galerie Na Schodech knihovny, v˘stava potrvá do 31. srpna
Svût na‰ima oãima 
Výtvarné práce žáků ZŠ 28. října Turnov 

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

pondûlí–pátek 10.–14. ãervence, 11–17 hodin
V˘tvarné dílny v Domû pfiírody
v Dolánkách u Turnova
Papírová dílna pro celou rodinu v krásném pro-
středí. Vstupné zdarma

pondûlí–pátek 10.–14. ãervence – 1. turnus
pondûlí–pátek 31. ãervence–4. srpna – 2. turnus
Letní pfiímûstsk˘ tábor 
– Pohádkov˘ ráj
Nabízíme program pro děti od 4 do 7 let s celo-
denní (8–16 hodin) péčí a programem. O děti se

budou starat zkušené učitelky a pečovatelky.
Režim podobný mateřské školce doplněný o po-
hádkovou táborovou hru.

nedûle–pátek 6.–11. srpna
Letní tábor Pleskoty
Tábor pro rodiče s dětmi s programem pro mladší
i starší děti, výlety po okolí a výlety na kole.

1. ãervence – 31. srpna – kaÏd˘ v‰ední den
Pfiímûstsk˘ tábor 
pro dûti 6–14 let s Povykem
Programová náplň každého dne je zaměřena na
jednu aktivitu. Např. výlety na kole, horolezení,

jízda na lodi, hry v přírodě, geocashing a další.
Více na www.povykturnov.cz
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Galerie Granát 
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin
námûstí âeského ráje 4, Turnov
tel.: 481 325 989, 737 206 691

Vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků nebo na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdi-
vovat můžete i prestižní cenu „Český Slavík“.

Výstavy

ãerven–ãervenec
Kresby
výstava kreseb Josefa Kůrky
Výtvarnému umění se učil od akademické malířky
Jaroslavy Kurandové. Později se odstěhoval na
Ostravsko, kde začal navštěvovat ateliér akade-
mického malíře Romana Kalety a uspořádal dvě
samostatné výstavy. Po návratu do Turnova vysta-
voval v Galerii na schodech. Josef Kůrka (1974) se
pokládá za poučeného amatéra, kresba a malba je
jeho koníček. 

ãerven–srpen
Krása skrytá v kameni
výstava rytin do kamenů Vojtěcha Záveského 

srpen–záfií
Akvarely
výstava obrazů Ludmily Dyakonchuk

Ludmila se narodila v roce 1972 v rodině „volyň-
ských Čechů“ v ukrajinském Žitomiru. Již v době
studií pořádala a účastnila se mnoha výtvarných
soutěží. Její výtvarný projev je zcela osobitý, s cha-
rakteristickým rukopisem. V autorčiných obra-
zech převládají scenérie krajin, zátiší, portréty ne-
bo knižní ilustrace. Nejoblíbenější výtvarnou
technikou je akvarel. 

Vcítěním se do vytvářené kompozice vdechuje
obrazům určitý realistický ráz, přičemž zachovává
jemnost barev a pozitivní vnímání zobrazovaného
celku. 

Zákaznické centrum 
– galerie Granát Turnov nám. âeského ráje 4
pondûlí–pátek 9–17 hodin

pátek 25. srpna 10–16 hodin
Ukázka v˘roby glyptiky
s Vojtûchem Závesk˘m
Ke své práci využívá Vojtěch Záveský z velké části
místní kameny acháty, vltavíny a variace křemene
od křišťálu přes ametyst až k záhnědě. V útrobách
své dílny vytváří z drahých i obyčejných kamenů
umělecká díla v podobě přívěsků a medailonků. 

Îlutá ponorka Turnov
Husova 77, Turnov, tel.: 722 642 287, 
www.zlutaponorka.turnov.cz

Žlutá ponorka Turnov děkuje všem dětem a ná-
vštěvníkům kroužků a akcí za přízeň a nadšení.
V letošním roce vezla Ponorka více než 700 dětí
i dospělých v téměř 50 kroužcích. Věříme, že také
příští rok bude plavba úspěšná.

Online přihlašování se otevře 5. září, ovšem ak-
tuální nabídka kroužků na nový školní rok bude
zveřejněna už 26. června. Máte tedy celé prázdni-
ny na to, abyste si kroužek podle svých zájmů a ča-
sových možností vybrali. Přihlásit se můžete z do-

mova ze svého počítače, případně osobně v kance-
láři Ponorky.

Nabídka pravideln˘ch krouÏkÛ
a kurzÛ Îluté ponorky 
ve ‰kolním roce 2017–2018
Estetické kroužky:
výtvarné kroužky v Ponorce, tvořínek v ZŠ Alešo-
va, irské tance, americký step, na kytaru bez not,
hrátky s textilem, mlsná vařečka – vaření, flétna
a výtvarka v ZŠ Mašov, keramické kroužky v dílně
ZŠ Žižkova, kurzy malby a keramiky pro dospělé
v Ponorce

Sportovní a pohybové kroužky:
pohybové hry od předškoláků po 5. třídu v halách
a tělocvičnách Turnova i okolních ZŠ, kroužek
orientačního běhu, florbalové kroužky, historický
šerm – LARP, rybářský kroužek, šachový kroužek,
základy bruslení v areálu Maškovka

Přírodovědné a ostatní kroužky:
mineralogie pro mladší i starší, fotokroužek, as-
tronomie, farmářský kroužek, klub deskových
her, klub křesťanského dorostu, počítačový krou-
žek
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První Turnovské Ïelezniãní loutkové divadlo
Prázdninovou akci pořádá loutkářský soubor Na
Židli ve spolupráci s Klubem přátel železnic České-
ho ráje a za finanční podpory Města Turnov. 

K parnímu vláčku je připojen speciální divadelní
vagón, ve kterém se hrají loutkové pohádky vždy

ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov
a Semily, a to dle jízdního řádu:

Turnov odjezd 9.02 – Rovensko p. Tr. příjezd 9.36 
Rovensko p. Tr. odjezd 10.25 – Turnov příjezd 11.59
Turnov odjezd 13.32 – Semily příjezd 14.22 
Semily odjezd 15.36 – Malá Skála příjezd 16.02 
Malá Skála odjezd 16.51 – Turnov příjezd 17.06

Program

sobota 8. ãervence
âervená Karkulka 
(LS Na Židli Turnov)

sobota 22. ãervence
Pohádky o pejskovi a koãiãce 
(LS Na Židli Turnov)

sobota 5. srpna
Smolíãek Pacholíãek
(Jiří Polehňa, Hradec Králové)

sobota 26. srpna
Perníková chaloupka 
(LS Na Židli Turnov)

Jednotné vstupné 30 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Informace o podrobném jízdním řádu naleznete
na stránkách Spolku přátel železnic Českého ráje
www.3100134.cz. 

Informace o představeních na webových strán-
kách Infocentra Turnov. Nebo na telefonu 732
617 134 (Petr Záruba).

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, 
www.vctu.cz, 
e-mail: info@vctu.cz

Firemní vzdělávání 
Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. nabízí stávají-
cím i novým klientům své služby a spolupráci
v následujících oblastech:
• jazykové kurzy 
• počítačové kurzy 
• kurzy měkkých dovedností
• kurzy pro průmysl
• kurzy první pomoci

Možnost dalšího vzdělávání je pro zaměstnance
nezanedbatelná výhoda. Otevírá nové obzory, po-
máhá v kariéře a obohacuje život. VCT coby po-
skytovatel firemního vzdělávání působí na trhu
třináctým rokem. 

Tak jako jinde, i v oblasti vzdělávání je nezbytné
reagovat na vývoj a změny ve společnosti. 

Mění se i poptávka ze strany firem – vyžadují
rychlost, efektivně využitý čas a maximální využi-
telnost v praxi, žádné teoretizování. A to při mini-
mální investici času. Obstojí pouze ti nejlepší lek-
toři, ochotní na sobě neustále pracovat a schopní
rozumět potřebám zaměstnanců. 

VCT zaměstnává výhradně kvalifikované lekto-
ry s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi ze

zahraničí. Vyučuje se běžně v prostorách firem,
což je pro zaměstnance pohodlné. Posouváme se
od obecných školení ke vzdělávání odbornějšímu
a v konkrétní profesi využitelnějšímu.

Díky dlouholetým zkušenostem a s ohledem na
velké pracovní vytížení personalistů se snažíme
poskytovat komplexní profesionální podporu
a pomoc při plánování a organizaci vzdělávání. 

Nedílnou součástí našich služeb se tak stává: 
• Poradenství
• Testování a rozřazování účastníků
• Sestavení kurzů na míru
• Hodnocení pokroku studentů a doporučení, na

co se při studiu dále zaměřit
• Pomoc s projektovými žádostmi

Aktuální akce
Prázdninov˘ kurz profesní 
angliãtiny
pondûlí 21., stfieda 23. a pátek 25. srpna vÏdy od 8 do 12 hod.
lektor: Mgr. Petr Ječný, cena 2 000 Kč za osobu
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Hned u hlavní silnice ve smûru na Jiãín, na turistické stezce vedoucí
ke zfiíceninû hradu Trosky. Prostory po rekonstrukci, kompletnû 

vybaveno a zafiízeno, atraktivní interier, zastfie‰ená teráska, 
moÏnost parkování. Více informaci na tel: 723 791 190.

PRONÁJEM HOSPÒDKY 
RYCHLÉHO OBâERSTVENÍ

ve Ktové u Turnova

VYVA PLAST, s. r. o.
Sobotecká 836, 511 01 Turnov

přijme: 

sefiizovaãe/obsluhu vakuov˘ch lisÛ 
vícesmûnn˘ provoz

zauãíme
Termín: ihned

Náborov˘ pfiíspûvek: 5 000 Kã (do konce července)
Mzda: 22 000 Kã (dle praxe)

Pfiijmeme studenty na letní brigádu

Informace: 481 354 142, 481 354 142, 601 390 390 
info@vyvaplast.cz

lednejova@vyvaplast.cz

AUTOSERVIS & AUTODOPRAVA

ÎiÏkova 1623, Turnov

Pfiijmeme fiidiãe skup. BE 
s platnou kartou do tachografu 

pro mezinárodní dopravu

kontakt Martin Moc
+420 608 323 235

e-mail: autohit@seznam.cz

Novû

Práce manažera
nebo poradce (na co se cítíte) 

nadnárodní pojišťovny

V našem týmu máme místo právě 
pro takovou správnou štiku jako jste Vy.

Výzva, pohled na věc z druhé hlavy. 
Nabízíme slušné zacházení. 
Co nevíte, naučíme, pomůžeme.

Jitka Řádková Čejková, tel. 776 058 670
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2017

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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, vizualizace Blok Architekti, Radek Dra‰nar, OSM Mûstského úfiadu Turnov, VHS Turnov. 

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

Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších čes-
kých filozofů 20. století. Byl hlavním představite-
lem fenomenologie a zabýval se filozofií dějin a díly
J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla.
Kromě svých děl ovlivnil Jan Patočka také soudobé

české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteli-
gence. S postupem doby narůstala také Patočkova
občanská angažovanost v druhé polovině sedm-
desátých let, kdy se aktivně připojil k veřejnému
vystoupení na obhajobu mladých nekonformních

hudebníků. V následujícím roce vznikla Charta
77, jejími prvními mluvčími se stali Václav Havel,
prof. Jiří Hájka a prof. Jan Patočka. Na základě
příklonu k Chartě 77 a dialogu proti totalitárnímu
vládnoucímu režimu byl Patočka sledován a opa-
kovaně vyslýchán. Na následky nátlaku při jed-
nom z výslechů Patočka umírá. 

Na počest 110. výročí narození a zároveň 40.
výročí úmrtí Jana Patočky město Turnov připravilo
vzpomínkový večer k uctění jeho života, myšlenek
a odkazu dalším generacím v městském divadle.

Slavnostní večer zahájila světová premiéra hu-
dební skladby IN MEMORIAM Jan Patočka, op.
40, kterou složil další turnovský rodák a držitel
Ceny obce Města Turnova Martin Hybler. Skladbu
přednesl smyčcový orchestr Berg, který se věnuje
výhradně soudobé tvorbě. Jako sólistka na housle
a violu vystoupila slečna Jana Kubánková. Autor
ve svém díle zachytil neotřelým způsobem proces
obhajoby pravdy, který každý filozof podstupuje.
Hudební skladba byla unikátní i provedením, kdy
sólistka představovala samotného filozofa na
prázdném jevišti, a mezi návštěvníky večera byli
umístěni další hudebníci, kteří představovali jaký-
si dav či konvenci. 

V další části večera proběhla panelová diskuse
o osobnosti Jana Patočky za účasti filozofů a sig-
natářů Charty 77 Daniela Kroupy a Martina Pa-
louše. Účastnil se i historik Ústavu pro studium
totalitárních režimů Petr Blažek a celou diskuzi
vedl Ondřej Halama. Po přestávce zazněla symfo-
nie Péterise Vaskse Hlasy, kterou pod taktovkou
Petera Vrábela zahrál komorní orchestr Berg. 

Rozhovor o vzpomínkovém večeru s Ondřejem
Halamou naleznete na webu města Turnova.

Îivot a my‰lenky Jana Patoãky
oslavil vzpomínkov˘ veãer
Město Turnov připravilo vzpomínkový večer na slavného rodáka a čestného občana města Turnova Jana Patočku. 
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Budova b˘valého 
kina Bio ráj je znovu
na prodej
Na květnovém zasedání zastupitelé schválili
opětovný záměr prodeje objektu bývalého kina
v Žižkově ulici. 

Objekt se nachází na stavební parcele č. 855/2
a jeho zastavěná plocha je o výměře 1 242 m2. Pro
nabízené území je dle Územního plánu Turnov
stanoveno funkční využití „BS – bydlení smíše-
né“, což umožňuje využít objekt k bydlení i jiné
občanské vybavenosti ve městě. Součástí prodeje

jsou také přilehlé pozemky v celkové výměře
1 549 m2. Prodej se uskuteční za několika podmí-

nek, jejichž přesné znění naleznete ve vyhlášeném
záměru prodeje na webových stránkách města
Turnova nebo na vyžádání přímo v kanceláři č.
314 turnovské radnice. 

Kupní cena je ve výši 5 500 000 korun a konečný
termín podání nabídek na odkoupení je do 8. září
2017 do 12 00 hodin. 

Prohlídka objektu se v případě zájmu uskuteční
na požádání. Znalecký posudek objektu a přileh-
lých pozemků, Geometrický plán a další souvisejí-
cí dokumentace jsou k nahlédnutí na požádání na
odboru správy majetku Městského úřadu Turnov
u paní Olgy Bažantové, tel.: 481 366 317, e-mail:
o.bazantova@mu.turnov.cz.

Informační centrum je jednou z vizitek města a po-
máhá utvářet názor návštěvníků na celé město. 

Město Turnov je součástí jednoho z šestnácti ofi-
ciálně stanovených turistických regionů České
republiky, které byly vymezeny Českou centrálou
cestovního ruchu Czech Tourism. Turnovské Re-
gionální a turistické informační centrum je umís-
těno na strategicky velmi výhodném místě přímo
na náměstí Českého ráje ve středu města. 

Informační centrum poskytuje kromě služeb tu-
ristům i pestrou nabídku doplňkových služeb, je-
jichž množství se postupně rozrůstá. „Každým ro-
kem dochází k nárůstu počtu návštěvníků, který
se netýká pouze hlavní sezony. Návštěvnost v mi-
mosezoně byla v roce 2016 oproti roku 2010 více
než dvojnásobná.“ uvedla Eliška Gruberová, ředi-
telka Turnovských památek a cestovního ruchu.
Návštěvnost v roce 2016 přesáhla 50 tisíc návštěv-
níků za rok.

Od ledna do března mohou obyvatelé v infor-
mačním centru zaplatit poplatek za svoz komu-
nálního odpadu. Jedná se o vyhledávanou služby
obyvatel města Tunova z důvodu příznivé otevíra-
cí doby. Možnosti zaplacení poplatku v sobotních
provozních hodinách využívají také chataři a cha-
lupáři. Milovníci kulturních a jiných společen-
ských událostí v informačním centru pořídí vstu-

penky v předprodeji od čtyř provozovatelů před-
prodejních portálů. Poptáván je i přístup veřej-
nosti k připojení na internet, který je v současnos-
ti možný na dvou zařízeních. Regionální turistic-
ké a informační centrum Turnov provozuje také
galerii U Zlatého beránka. „Spolupracujeme se
Střední uměleckoprůmyslovou školou a dalšími
subjekty. Probíhají zde výstavy místních umělců
včetně vernisáží. O výstavní prostor je zájem a vý-
stavy jsou domlouvány na rok dopředu.“ uvedla
ředitelka Gruberová.

Prostory současného informačního centra byly
do nynější podoby upraveny mezi roky 2001
a 2002 a již jsou nedostatečné nejen svou kapaci-
tou, ale některé prvky neodpovídají ani technolo-

gickým a hygienickým požadavkům. Starosta
města Tomáš Hocke dodal, že zázemí informační-
ho centra pro destinaci Český ráj by mělo odpoví-
dat 21. století. 

Zastupitelé města na svém květnovém zasedání
odsouhlasili modernizace informačního centra,
která počítá s rozšířením o malé návštěvnické
centrum pro souhrnnou prezentaci turistických
cílů Turnovska a zároveň by prostor měl sloužit ja-
ko klidové místo pro návštěvníky města. „Nová
podoba informačního a návštěvnického centra by
měla obecně seznámit návštěvníka s celkovou na-
bídkou regionu a nasměrovat zájemce do dalších
institucí, které nabízejí podrobnější informace
z jednotlivých specifických oblastí Českého ráje,
mezi kterými můžeme jmenovat například pláno-
vanou expozici horolezectví či přírodní krásy re-
gionu prezentované v expozici v Dolánkách,“
představila Jana Svobodová. Termín modernizace
se odvíjí od přípravných prací, avšak plánované
zahájení prací je v roce 2019. 

Turistická nabídka by měla být nově také do-
stupná pro návštěvníky přijíždějící do Turnova
hromadnou dopravou. „Plánují se zavést základní
služby informačního centra pro návštěvníky
Turnova v rámci nově vznikající pobočky Městské
knihovny Antonína Marka u vlakového nádraží
v Turnově II.“ uvedl starosta Hocke.

Informaãní centrum v Turnovû a jeho modernizace
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Îáky ve ‰kolách 
vystfiídají pracovníci
stavebních firem
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov představuje část prací, které se uskuteční
během letních měsíců. 

Prázdniny jsou příhodným časem, kdy se inves-
tuje do školských zařízení. Ani rok 2017 není vý-
jimkou, a proto se s prvním volným dnem začnou
práce na turnovských základních a mateřských
školách. V Základní škole Skálova projde moder-
nizací sociální zázemí, které bude činit náklady ve
výši 4,3 mil. korun. Zde budou vybudovány i dvě
toalety pro imobilní žáky. Kromě toho dojde k po-
stupné výměně oken. Z organizačních i finančních
důvodů bude výměna oken rozdělena do několika
etap. V letošním roce bude výměna zahájena
v místnostech se sociálním zázemím a větší část
přízemí. 

Základní škola Žižkova se připravuje na výmě-
nu sportovního povrchu v obou tělocvičnách.
Výměna bude uskutečněna v měsíci srpnu až září
a náklady se odhadují na cca 1 milion korun. Dále
se připravuje rekonstrukce podlahy na chodbě
u tzv. malé školičky. Dožité PVC bude nahrazeno
dlažbou. Poslední úpravy se plánují v Mateřské

škole Zborovská, kde dojde k rekonstrukci sociál-
ního zařízení pro kuchyni s nákladem cca 360 tisíc
korun. 

Bezplatná poradna
âeské obchodní 
inspekce pfies 
prázdniny
I v tomto roce zajišťuje Česká obchodní inspek-
ce činnost bezplatného informačně poraden-
ského centra na Městském úřadě v Turnově. 

Provoz bezplatné poradny v měsíci červenci je
z důvodu státních svátků uzavřen. Další měsíce
budou pokračovat standardně vždy první středu
v měsíci. V srpnu tak budete moci poradnu navští-
vit 2. 8. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin na Obec-
ním živnostenském úřadě ve Skálově ulici čp. 72
v 1. patře. 

Letošní investiční plán Vodohospodářského sdru-
žení Turnov obsahuje tři účelově odlišné investice
na jednom území města. Nyní se zahajuje poslední
z nich, a proto se Károvsko stalo na pár měsíců
jedním velkým staveništěm. 

Největší akcí je dokončení areálu vodojemů.
V loňském roce jsme úspěšně provedli úplnou re-
konstrukci většího vodojemu o akumulaci 1 000 m3

za cca 5,7 mil. Kč. Letos máme přestavět menší
vodojem o akumulaci 650 m3. Navíc náš však čeká
náročná výměna cca 200 m trubního vedení v are-
álu, proměna venkovních ploch a zprovoznění
systému řízení. Stavbu provádí firma ŠEBESTA –
VHS, v. o. s. z Jablonce nad Nisou. Letošní roz-
sáhlejší etapa byla vysoutěžena za 9,2 mil. Kč. Na
stavbě již řešíme první velké komplikace, protože
stavební část objektu byla ve skutečnosti ještě
v horším stavu, než ukazovaly průzkumy. Věříme
však, že vysoké stavební tempo povede k dodržení
termínu dokončení celého areálu na konci října le-

tošního roku. Kompletní proměna areálu vodo-
jemů je investičně velmi náročná – 15 mil. Kč. Je
plně hrazena z vybraného vodného a stočného,
protože na ni nelze získat žádnou dotaci. A to ješ-
tě letos přestaneme provozně využívat třetí objekt
v areálu – historický věžový vodojem. Protože jde
o krásnou budovu historicky spjatou s Turnovem,
tak ji plánujeme v příštích letech proměnit ve vo-
dárensky vzdělávací a volnočasové centrum. 

Druhou investicí je oprava vodovodu pro zá-
stavbu obytných domů na Károvsku. Akce byla
připravena jako reakce na časté stížnosti obyvatel,
když nebyl dožilý potrubní systém schopen zabez-
pečit dostatečný tlak vody v objektech. Akce stojí
5 mil. Kč, na obnovu páteřní komunikace přidá
necelých 700 tis. Kč město Turnov. Dodavatelská
firma Stavoka Kosice, a. s. staví velmi kvalitně a má
časový náskok. Problémy se nevyskytují, a tak by-
chom měli během srpna 800 m vodovodu dokončit. 

Třetí investicí je příprava další etapy budoucí
nové bytové zóny. Naše etapa je jednoduchá – po-
stavit na zelené louce 100 m kanalizace, 200 met-
rů vodovodu a 17 přípojek pro pozemky, které
město prodalo v dražbě. Stavbu zahajuje firma
Janoušek IS, s. r. o., Liberec. Bude stát 2,1 mil. Kč,
z nichž 80 % uhradí podle pravidel financování
město Turnov. V září, po dokončení naší činnosti,
převezme staveniště město a s vybranou firmou
dokončí komunikace a další sítě v nich. 

Michaela Malá, VHS

Vodohospodáfiské investice na Károvsku
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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.

V měsících červenci a srpnu mohou rodiče s dětmi
a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, spor-
tovišť a školních hřišť. Přesná provozní doba je
napsána na provozním řádu každého hřiště a úpl-
ný seznam včetně dalších informací je uveden na we-
bu města – www.turnov.cz, sekce Sport a volný
čas/Provoz hřišť a sportovišť. 

Hfii‰tû pod Základní ‰kolou Skálova (Ale‰ova ul.),
Prouskova ul. 
volně přístupné hřiště 

OranÏové hfii‰tû u haly TSC Turnov, Ale‰ova ul. 
volně přístupné hřiště 

Atletick˘ stadion, Skálova ul. 
volně přístupné sportoviště 
Běžecký ovál a sektor má moderní a rychlý povrch
s názvem CONIPUR. Ke stadionu patří i vedle leží-
cí vrhačská louka neboli dopadiště kladiva. 

Hfii‰tû s umûlou trávou, Ma‰kova zahrada 
Pondělí až neděle 9.00–20.00 hodin 
V průběhu provozu koupaliště o prázdninách je
vstup pouze z areálu koupaliště. Bez rezervace je
pro návštěvníky koupaliště zdarma. V případě
rezervace za 150 Kč/hod. je hřiště přednostně po-
skytnuto nájemci. Na hřišti je možné zahrát: malou
kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball.
Informace o pronájmu na pokladně koupaliště.

Hfii‰tû za sokolovnou, Turnov – Ma‰ov 
Pondělí až neděle 9.00–21.00 hodin 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno
dle platného ceníku (bližší informace poskytne správ-
ce hřiště p. Tausig či Restaurace Sokolovna Mašov) 

Hfii‰tû TJ Turnov, Dalimûfiice – Bezruãova ul. 
červenec, srpen: pondělí až pátek 14.00–20.00
hodin, sobota, neděle 9.00–20.00 hodin
objednávky – tel. 739 589 524, Josef Adam 604
109 976; (dlouhodobé rezervace: 481 321 435),
mail: tjturnov@tjturnov.cz
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozmě-
ry hrací plochy 40x20m a kvalitní umělý povrch
Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou, fut-
sal, florbal, tenis, in line hokej a odbíjenou. K vyba-
vení patří i branky na florbal, házenou a in line ho-
kej, dále pak sloupky a síť na volejbal a tenis. Děti
a mládež – volný vstup dle provozních informací na
hřišti. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku. 

Základní ‰kola 28. fiíjna 18, Turnov 
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hodin
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hodin 
správce hřiště – tel. 731 712 068 (po–pá 8–12 ho-
din lze volat na tel. 481 311 640) 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdar-

ma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku (bližší informace pos-
kytne správce). Na základě telefonické dohody je
možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit. 

Základní ‰kola ÎiÏkova 518, Turnov 
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hodin 
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hodin 
správce hřiště – tel. 739 988 748 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno
dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit.

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov 
přístup po předchozí telefonické dohodě, správce
hřiště – tel. 778 538 618. 

L. Karásková, OŠKS

Provoz hfii‰È a sportovi‰È o prázdninách 2017

Pfiestûhovali jsme 
pracovi‰tû Obãanské
poradny v Turnovû
Od 19. června 2017 poskytujeme službu Ob-
čanská poradna na novém místě. 

Z důvodu rekonstrukce objektu ve Skálově uli-
ci, ve kterém jsme dosud službu poskytovali, jsme
naši kancelář přestěhovali na adresu Žižkova

2031, do přízemí Penzionu pro seniory, vpravo,
hned za vchodovými dveřmi. Přístup je bezbarié-
rový. Provozní doba v liché pondělí od 10.30 do
14.30 hodin. Kontaktní číslo pro objednání 777
098 277, Ing. Lakomá.

I nadále budeme případným zájemcům o službu
poskytovat bezplatné odborné sociální poraden-
ství v občanskoprávních záležitostech, například
z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, pracovní-

ho práva, ochrany spotřebitele, dluhového pora-
denství, tj. objasníme práva a povinnosti dlužníků
a věřitelů, poradíme s problematikou exekucí a in-
solvenčního práva – oddlužení atd. Služba je nejen
bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. 

Jsme zde pro každého, kdo se z nějakého důvo-
du ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedoká-
že řešit vlastními silami. 
Bc. Ludmila Guzýová, ved. Občanské poradny Liberec



Vítûzem soutûÏe 
ve sbûru papíru 
a baterií je Z· Ma‰ov
Ve školním roce 2016/2017 se do soutěže ve sběru
papíru a baterií zapojili žáci všech turnovských
základních škol. Během celého školního roku při-
nesli žáci celkem 74 533 kilogramů starého papí-
ru a 277 kilogramů použitých baterií. 

Nejlepšími sběrači papíru se znovu stali žáci
Základní školy Mašov, kterým se podařilo sebrat
164,5 kg papíru na jednoho žáka. Druhá byla
Základní škola Skálova, třetí skončila Základní
škola 28. října. Sběru baterií se letos zúčastnily
děti ze školy ze Skálovy ulice, z Mašova a ze Žiž-
kovy ulice.

Za odměnu získávají školy finanční prostředky,
za které mohou nakoupit věcné odměny pro nej-
lepší sběrače nebo zorganizovat výlet s ekologic-
kou tématikou. Soutěž „Naše odpadky nejsou pro
skládky“ organizuje každoročně odbor životního

prostředí s cílem motivovat děti k třídění odpadů. 
Vítězům gratulujeme a všem sběračům děkuje-

me, že třídí odpad.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního pro-

středí MěÚ Turnov

S pastelkami 
po hradu Vald‰tejn
Hrad Valdštejn se stal součástí projektu „První
průvodce památkami pro děti“, jehož cílem je
přiblížit památkové objekty dětem. 

Projekt je formou, která je dětem blízká a pod-
něcuje jejich aktivitu. Srozumitelným způsobem
přiblíží dětem informace o minulých dobách. Jako
51. přírůstek přibyl v roce 2017 také průvodce
„S pastelkami po hradu Valdštejn“. I malí ná-
vštěvníci Valdštejna tedy nyní mají možnost projít
si hrad s knížkou, v níž si mohou nejen přečíst ně-
které zajímavé informace z historie hradu, pro-
hlédnout ilustrace a fotografie, ale také vyřešit ně-

kolik úkolů, vybarvit erby, zapsat si své vlastní zá-
žitky, a pokud mají po ruce „chytrý“ telefon, tak si
prostřednictvím internetu třeba i poslechnout pí-
seň složenou Václavem Holanem Rovenským,
který na hradě po nějaký čas žil jako poustevník. 
Publikaci je možno zakoupit přímo v pokladně
hradu Valdštejn za cenu 50 Kč. Součástí je i malé
balení pastelek, takže psací potřeby si děti brát
s sebou nemusejí.

Průvodce vydává vydavatelství Hranostaj od ro-
ku 2012 a v současné době je do projektu zapoje-
no 54 subjektů. Zapojit své děti můžete na hradě
Valdštejn od června do září po celý týden.
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnilo hledání
Desatera priorit Zdravého města Turnova a MA21,
kde obyvatelé diskutovali a formovali podněty pro
další rozvoj města. 

Během odpoledne se sešlo více jak 50 obyvatel Tur-
nova v prostorách auly Obchodní akademie, Ho-
telové školy a Střední odborné školy Turnov ve
Zborovské ulici. V úvodu akce proběhlo barman-
ské vystoupení žáka druhého ročníku oboru hotel-
nictví a gastronomie, který namíchal čtyři koktejly.
Míchané nápoje byly předány veřejnosti k ochut-
nání. Setkání zahájila místostarostka Petra Houš-
ková, která společně se starostou města Tomášem
Hocke seznámila přítomné s řešením problémů,
které byly definovány na předchozím setkání v říj-
nu 2016. Všechny výstupy, včetně těch z let 2012
a 2014, byly na setkání vystaveny na nástěnkách
v sále a i nadále jsou dostupné na webových strán-
kách města. Během setkání se také prezentovaly

aktivity navštívené školy prostřednictvím krátké-
ho proslovu paní ředitelky Evy Antošové. K závě-
ru akce také představil svou kampaň Parlament
mládeže Města Turnova s názvem „Nebuď blbá“,
která se zaměřuje proti šíření dětské pornografie
nejen v prostředí internetu. V průběhu setkání by-
lo u šesti tematických stolů naformulováno na 40
tipů na zlepšení prostřední města a blízkého oko-
lí. U každého stolu se hlasováním určila dvě nej-

důležitější témata, o kterých můžete rozhodnout
v ověřovací anketě právě i vy. V letošním roce byla
elektronická anketa zabezpečena proti zneužití
mnohonásobného hlasování pomocí ověření plat-
nou e-mailovou adresou. Přijatý hlas bude započí-
tán pouze po potvrzení prostřednictvím přijatého
e-mailu. Obyvatelé Turnova mohou hlasovat pou-
ze jednou a každý další pokus nebude do výsledků
započítán. V hlasovacím formuláři můžete záro-
veň přiřadit svou prioritu více tématům. Hlaso-
vání je možné do 15. srpna 2017.

Výsledky celoměstské ankety budou následně
podkladem pro zpracování Plánu zdraví a kvality
života, který bude předložen radě a zastupitelstvu
Turnova. Náměty obyvatel jsou nosným podkla-
dem pro sestavování rozvojových dokumentů,
rozpočtu a prioritních investic města. 

Váš aktivní přístup pomůže formovat další růst
veřejného prostoru v našem městě. 

Děkujeme za Váš čas i názor.

Pomozte urãit priority mûsta Turnova
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Spolupráce s mateřskými školami, základními
školami, rodinami s dětmi a dalšími institucemi je
v činnosti turnovské knihovny již mnoho let klíčo-
vá, příjemná a věříme, že hlavně přínosná. 

I ve školním roce 2016/017 se podařilo uvést do
života řadu projektů celostátního charakteru
i místního významu, které se zaměřují na rozvoj
a posílení čtenářské gramotnosti. Hodiny výchovy
ke čtenářství nově formou čtenářských dílen, dru-
hého a dalšího čtení a řada dalších aktivit, které
doplňují dané školské vzdělávací programy. 

Prázdninové období je tady a těší se na ně malí
i velcí školáci, studenti, pedagogové a rodiče.
I když v knihovně budou probíhat další prázdni-
nové aktivity, přece jen jsou prázdniny také pro
nás obdobím klidnějším. Jsou ale také obdobím,
kdy se zamýšlíme co dál, plánujeme a samozřejmě
se ohlížíme zpět za proběhlým školním rokem,
abychom mohli dobře naplánovat následující ob-

dobí. Knihovna nežije tedy jen rokem kalendář-
ním, ale v této oblasti hlavně rokem školním.
Ráda bych poděkovala turnovským školám za
spolupráci a vím, že toto partnerství budované lé-
ta, je především ve prospěch žáků.

Po dlouholetém úsilí se podařilo zařadit výcho-
vu ke čtenářství a rozvoj čtenářských dovedností
žáků základních škol do vzdělávacích programů
škola. Ministerstvo školství tuto oblast vzdělávání
podporuje nejen samotným zařazením do vzdělá-
vacích programů škol, ale poskytuje i finanční
a metodickou pomoc hlavně školám. V projektu
Rozmanitost do škol je tak možné navázat na
dlouholetou dobrou spolupráci turnovské knihov-
ny se základními a mateřskými školami ve městě. 

Za projekty, které naše knihovna nabízí školám,
se skrývají hodiny příprav, práce a samotné reali-
zace. Nelze je někdy vyčíslit pouze statisticky, ale
stále je řeč čísel důležitá a tak ji uvádím i v tomto
ohlédnutí. V uplynulém školním roce se uskuteč-
nilo 182 vzdělávacích akcí s návštěvností 9 862
z řad dětí. 

Podrobné informace o projektech naleznete na
webových stránkách knihovny a města Turnova. 

Eva Kordová

Knihovna se ohlédla za uplynul˘m ‰kolním rokem

Do Turnova dorazí
v˘stava Má vlast
cestami promûn 
Národní putovní výstava „Má vlast cestami pro-
měn“ přináší svědectví o proměnách opomíje-
ných míst a objektů v našich sídlech a krajině. 

Liberecký kraj se stal hlavním partnerem pro
rok 2017. Letos se tak v rámci celoroční putovní
výstavy po České republice prezentuje také Česká
Lípa, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl,
Klokočí, Mařenice a Mírová pod Kozákovem.
Všechny proměny mohou vidět také obyvatelé
Turnova celý srpen na venkovních panelech insta-
lovaných na veřejně přístupných místech. 

Národní putovní výstava „Má vlast cestami pro-
měn“ bude také k vidění až do září v podobě inter-
iérové kolekce přímo v objektu turnovské radnice.
Celá výstava mapuje šetrné zacházení s objekty
a veřejným prostorem v Hlavním městě Praze, dá-
le v Ústeckém a hlavně v Libereckém kraji. Pro

obyvatele Turnova je tato výstava připravená zcela
zdarma. Putovní výstavu „Má vlast cestami pro-
měn“ pořádá Asociace Entente Florale CZ –
Souznění spolu s národní kulturní památkou
Vyšehrad Praha, Spolkem pro obnovu venkova,
Národní sítí zdravých města, Národní sítí míst-
ních akčních skupin, Asociací regionálních zna-
ček, portálem Propamátky, Svazem knihovníků,
informačních a propagačních pracovníků, Spo-
lečností pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a sdružením monumenta Viva a Omnium. 

Vyrazte za pohádkou
na hrad Vald‰tejn 
V interiérech hradu Valdštejna probíhá od
června do konce srpna jedinečná výstava kostý-
mů ze studia Barrandov z pohádek točených na
Valdštejně a okolí. 

V rámci prohlídky se setkáte s kostýmy z pohád-
ky Princ Bajaja, Kočičí princ, Princ a Večernice
a seriálu Arabela. K vidění jsou šaty i kouzelné

předměty. Výstava je doplněna informačními pa-
nely, interaktivními prvky a soutěží o rodinnou
vstupenku do expozice Barrandov. Z důvodu
zájmu návštěvníků připravujeme na prázdninové
měsíce také speciální prohlídky přímo za pohád-
kou, při kterých se návštěvníci vydají do místností
s kostýmy a vyslechnou si povídání o pohádkách.
Podrobné informace s aktuální časy prohlídek
jsou uvedeny na webových stránkách hradu. Na
tuto jedinečnou výstavu jste všichni srdečně zvá-
ni. Barrandov vystavuje v Českém ráji poprvé.

Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

ãtvrtek 24. srpna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
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Přední mezinárodní výrobce hygienických potřeb a tradiční
turnovský zaměstnavatel slaví v letošním roce 20 let od otev-
ření závodu na Vesecku. Při této příležitosti zveme zaměstnance,

ale i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční
v sobotu 9. září 2017 od 9 do 14 hodin. 

Od otevření závodu jsme ušli dlou-
hou cestu a v posledních několika
letech jsme zahájili automatizaci
balicích pracovišť a instalovali pa-
letizační roboty, abychom usnad-
nili práci našim zaměstnancům.
V tomto roce budeme instalovat
další tři roboty a jednu automatic-
kou balicí linku, které by lidské
zapojení snížily na minimum.
Všechny tyto technické změny rádi návštěvníkům představíme a budou
si moci vyzkoušet i testy kvality, které jsou součástí naší práce. Dále
připravujeme zajímavý program zaměřený na všechny kontinenty, kde
společnost Ontex působí. Můžete tak s námi navštívit například Afriku,
Ameriku, Evropu, Asii či Austrálii a dozvědět se spoustu zajímavostí
z těchto oblastí i o jednotlivých závodech společnosti Ontex.

Perspektivní a stabilní zaměstnavatel v regionu Turnovska
Společnost Ontex CZ byla v České republice založena stej-
nojmenným belgickým koncernem v roce 1993. Provoz
zaměřený na výrobu hygienických potřeb se rozběhl nej-
dříve v bývalé Koloře Chrastava. Po úspěšném uvedení vý-
robků na náš i zahraniční trh byl o dva roky později uve-
den do provozu další závod ve Zlaté Olešnici. Poptávka
ale stále převyšovala výrobní kapacity obou závodů.
Proto se kdysi belgická společnost rozhodla k vysoké
investici. Po pečlivém výběru lokality vyrostly nové vý-
robní haly v turnovské průmyslové zóně Vesecko.
Provoz zde byl zahájen v září roku 1997.

Hlavním výrobním artiklem jsou dámské a dětské
hygienické výrobky. „Vyrábíme hygienické pro-

středky zejména v oblasti dětské (dětské jednorázové pleny různých ve-
likostí materiálového složení a designu) a dámské hygieny (dámské
vložky – celulózové, ultratenké, slipové a řadu dalších produktů) a také
inkontinenčních prostředků (inkontinenční pleny pro dospělé). Jsme
mezinárodním výrobcem v oblasti ,private labels‘, což znamená výro-
bu produktů pro obchodní značky našich klientů. Naše výrobky pak
můžete najít třeba v maloobchodních řetězcích pod jejich obchodním
označením,“ představuje firmu personální oddělení společnosti. Vyrá-
běný sortiment opouští brány závodu v nejrůznějším balení a poté za
zákazníky míří do téměř všech zemí Evropy i do zámoří.

Díky kvalitní práci dlouhodobě odváděné všemi zaměstnanci se společ-
nost po celá léta rozvíjela, rozšiřovala svoje výrobní kapacity a zároveň
upevňovala svou silnou pozici na našem i mezinárodním trhu v daném
odvětví. Stabilitu společnosti dokladuje i ta skutečnost, že v průběhu
celé její existence nedošlo k omezování výroby a následnému propou-
štění zaměstnanců nebo omezování rozsahu poskytovaných benefitů
a výhod. V Ontexu usilují o otevřenou a přímou komunikaci se zaměst-
nanci, aby budovali vzájemnou důvěru a podporovali tak loajalitu
ke společnosti. Toto vše potvrzuje pozici velmi
silného a stabilního zaměst-
navatele. 

Ontex slaví  20 let  
a zve na Den otevřených dveří




