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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
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Vážení čtenáři,
se začátkem nové kulturní sezóny tu my všichni

v KCT obvykle býváme celkem dost natěšení.
Míváme za sebou léto, které nám navzdory všem
akcím, které pořádáme, přeci jen dává nějakou tu
možnost trochu zvolnit, vydechnout si a nabrat
nové síly, a před sebou pečlivě naplánovaný rok plný
divadel, koncertů, festivalů, plesů a spousty dalších
kulturních a společenských akcí. (V loňském roce
jich bylo přes 1 700, věřili byste tomu?) To vše bývá
„obvykle“, jinými slovy „za normálních okolnos-
tí“… Ale ty letos v podstatě ještě nenastaly. 

V dubnu jsem se vám v tomto úvodníku svěřil
s tím, že ještě nikdy se mi nepsal editorial tak těžko,
protože v tuto chvíli vlastně netušíme, co přinese
zítřek. Následující měsíce byly skutečně náročné,
ale nakonec jsme to zvládli. Pak přišly letní prázd-
niny a mnozí z nás uvěřili tomu, že to nejhorší je za
námi. A kdo ví, možná skutečně je. Jen to nevíme.
Se začátkem nové sezóny jsme totiž v podobném
rozpoložení jako na jaře. Akorát s tím rozdílem,
že onu nejistotu třeba já osobně necítím už tak do-
cela kvůli potenciálnímu riziku šíření oné nemoci,
ale kvůli tomu, jakým způsobem k celé té situaci

přistupují vrcholní představitelé našeho státu a ja-
ké dopady to může mít například právě na celý ob-
rovský svět kultury a všech lidí, kteří v této oblasti
pracují. 

Milí naši čtenáři a návštěvníci, přestože podobně
jako před pěti měsíci nevíme, co přinesou další dny,
vězte, že my tady v KCT stále věříme v normální
svět a s tím hodláme přistupovat ke všem akcím,
které máme naplánované. Nic nerušíme, nic nepře-
souváme. Máme pro vás připravené skvělé abo-
nentní řady divadla, THV i Cestovatelského klubu,
další skvělé spisovatele a spisovatelky do pořadu
O literatuře, v novém kabátě vám nabídneme
Kavárenský kvíz. Kino Sféra se už nemůže dočkat
nových filmových premiér a onen normální svět
zpestří ještě novým bonusovým programem pro
věrné diváky. Navíc zde nehrozí (?) žádné nasazo-
vání roušek, kapacita našeho kina totiž nepřesahuje
vládou stanovené limity. 

Stejně jako v dubnu i teď věřím, že to všechno
zvládneme, i když trpělivosti mnoho nezbývá. Na
druhou stranu, jsme lidé kulturní, žádné ovce.
Prostě to zvládneme.

David Pešek

Normální svût 2
Souãástí divadelního abonmá bude i skuteãná klasika – Revizor v podání Mûstského divadla Mladá Boleslav.
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ohlédnutí

Letní kulturní pohoda
Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci bylo letošní
léto jiné. Všude se vznášel pomyslný opar strachu
a obav kvůli koronavirové nákaze, četné akce v blíz-
kém okolí byly dokonce rušeny a odvolávány. 

Ze stejného důvodu byl také ochuzen o mnoho no-
vých kousků například i program našeho letního
kina. Jenomže potom také byly okamžiky, díky
kterým jsme na všechno to špatné dokázali zapo-
menout a užít si trochu zábavy. Ať už se sklenkou
dobrého vína u nějakého z našich koncertů či po-
slechových večerů, nebo s výtečným hamburge-
rem z našeho grilu na Filmovém víkendu. Covid-19
nás sice trochu omezil, ale nezastavil, a tak jsme
vám nakonec naservírovali léto tak, jak jste zvyklí. 

Prvním kouskem z pestré nabídky letošního
Turnovského léta byl rozverný koncert uskupení
Makule, jejichž exhibiční show rozhodně nedala
žádným pochmurným myšlenkám sebemenší pro-
stor. Vystoupili také pánové z HB Tria společně
s hosty, oblíbená liberecká Těla a 17. července se
(nakonec v plně obsazeném velkém sále turnovské
Střelnice) odehrál jedinečný koncert Podkrkonoš-
ského symfonického orchestru. Program nazvaný
Čtenářský deník nabídl mnoho skladeb známých
tvůrců. Za vrchol téměř shodně návštěvníci oz-
načovali melodram Vodník od Zdeňka Fibicha
(a Karla Jaromíra Erbena) s uměleckým předne-
sem Petra Stacha. „Z toho až mrazilo,“ svěřila se
nám jedna divačka po představení. 

Vedle koncertů nabídl program Turnovského léta
hned několik divadelních představení pro nejmen-
ší diváky. V srpnu se tak na scéně před Střelnicí
představil například i „Čmukař“ Jaroslav Ipser
s loutkovou pohádkou Kašpárek to zařídí, která
pobavila nejen děti, ale i dospěláky. Děti se navíc
po představení mohly seznámit s loutkami a samy
si vyzkoušet jejich vodění. 

Sobotní večery patřily poslechovým večerům, pus-
tili jsme si Eltona Johna, Gregoryho Portera, Led
Zeppelin, Bruce Springsteena, Eurythmics a další.
Během těchto večerů se na zahrádce kavárny KUS
sešli četní hudební nadšenci a nad sklenkou něče-
ho dobrého nasávali pravou letní atmosféru. 

Ve středu 5. srpna zažilo turnovské letní kino not-
ný nápor diváků, protože do Turnova zamířily tři
krásné, a navíc i vtipné a oblíbené dámy – Nikol
Štíbrová, Martina Pártlová a Veronika Arichteva.

Během své Talkshow 3v1 probraly s humorem jim
vlastním všechny klasické ženské starosti a problé-
my. Vyprodané letní kino se prohýbalo smíchem,
a opět tak nebyla jediná možnost vzpomenout si na
neblahé období minulých měsíců. 

K srpnu již neodmyslitelně patří také Filmový ví-
kend. Nad jeho konáním visel dlouho otazník.
Nakonec se ale přece jenom další ročník tradiční
akce uskutečnil a filmoví fanoušci tak dostali svůj
oblíbený dvounoční maraton. Samotná skladba filmů
byla hodně unikátní, protože velká filmová studia
četné filmové premiéry posunula, a tak se muselo
při výběru filmů sáhnout i o nějaký ten rok nazpá-
tek. Finální výběr si diváci ale chválili a kvitovali
exkluzivní uvedení kultovního snímku Matrix, který
celý letošní Filmový víkend uzavíral. A atmosféra?
Ta byla skvělá jako každý rok. A tak i Filmový ví-
kend (potažmo ostatní filmové projekce) umocnil
letní kulturní pohodu.
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nenechte si ujít

Nový nepravidelný cyklus přednášek O zdraví a ži-
votním stylu zahájí na velkém sále turnovské
Střelnice hokejový trenér, kouč, manažer a autor
řady knih, který se již více jak 25 let zabývá spor-
tovní psychologií a mentálním koučinkem –
Marian Jelínek.

„O názory a rady různých odborníků, kteří nám
mohou ukázat cestu k lepšímu uchopení našich
životů, je velký zájem. A protože kultura je péče
o duši, rozhodli jsme se na onen zájem zareagovat
tímto novým přednáškovým cyklem. V tomto pří-
padě se péče o duši vzácně potkává s péčí o tělo.
Naše programová novinka je tudíž jistá nadstavba
a my o sobě odteď tedy klidně můžeme tvrdit, že
jsme kulturní fitcentrum,“ představil nový záměr
David Pešek, jednatel Kulturního centra Turnov. 

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., spolupracuje s řa-
dou vrcholových sportovců, např. s Karolínou
Plíškovou, Petrem Mrázkem, Janem Mickou
a dalšími olympioniky, a řadu let byl též osobním
trenérem Jaromíra Jágra. Od následující sezóny si

vyzkouší nové angažmá v AC Sparta Praha, kam
nastoupil na pozici „mentální trenér“. 

O své zkušenosti se ale dělí také s laickou veřej-
ností a říká: „Rozum vede k pochopení a emoce
vede k akci. Chceš-li, aby člověk něco pochopil,

mluv do jeho hlavy, a chceš-li, aby něco dělal, mluv
do jeho srdce.“ 

Své mnohaleté zkušenosti využívá při svých
přednáškách nejen asociacím a klubům napříč
sporty, ale také různým firmám a na svých moti-
vačních kurzech. A přesně takový motivační kurz
proběhne 15. září na Střelnici. Chcete zjistit, jak
se správně motivovat ke zdraví a štíhlosti? Chcete
skutečně změnit svůj životní styl? Tak už neváhejte
a přijďte i vy najít pod vedením zkušeného mento-
ra tu správnou motivaci a třeba i změnit svůj život.

Sebemotivací ke zdraví a ‰tíhlosti

úter˘ 15. záfií od 17 hodin
Sebemotivací ke zdraví a ‰tíhlosti 
O zdraví a Ïivotním stylu 
KC Stfielnice
v pfiedprodeji 290 Kã / na místû 350 Kã

(vstupenky zakoupené na dubnov˘ termín zÛstávají
v platnosti)

Absintový klub Les z Ostravy přiváží hru Příběh
opravdového herce. Je to hra o nás? Hra o tom,
kým jsme byli, nebo snad o tom, kým pořád ještě
jsme? Odpověď bude jen a jen na divácích.

Inscenace Tomáše Vůjtka je inspirována skuteč-
ným příběhem úspěšného českého herce, který se
v roce 1949 dobrovolně stal spolupracovníkem
StB. Díky svému mužnému vzhledu sváděl ženy
(nejprve jako agent AK 70, později jako agent
Novák), které chtěli estébáci kompromitovat, aby
je mohli vydírat. Intimní schůzky byly natáčeny
skrytou kamerou zaměřenou přímo na mistrovu
postel. Svým způsobem je to i hra o našem prvním
pornoherci. Za své vskutku mimořádné výkony na
tomto dosud neoraném poli získal titul národního
umělce, byl jmenován poslancem Sněmovny lidu

Federálního shromáždění a byl mu propůjčen Řád
Vítězného února. Tento oblíbený profesor DAMU,
na něhož jeho studenti s láskou vzpomínali, je

jakousi ikonou režimu, který již minul a který se
možná nevrátí…

V unikátním, původně podzemním muzikálu se
mluví, zpívá i tančí. Vše je podáno s humorem, ze
kterého mrazí. Devadesát procent replik jsou
autentické citace z hlášení.

Pfiíbûh opravdového herce, kter˘ se opravdu stal

ãtvrtek 17. záfií od 19.30 hodin
Pfiíbûh opravdového herce 
Abonentní divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 320 Kã / na místû 360 Kã

(vstupenky zakoupené na bfieznov˘ termín zÛstávají
v platnosti)
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kulturní pfiehled
úter˘ 1. záfií

KC ST¤ELNICE
Otisky EU v Libereckém
kraji 
zahájení výstavy
Zajímá vás, co se v našem kraji za
poslední roky zrealizovalo nového?
Přijďte se podívat na výstavu
úspěšných projektů, které podpořily
fondy EU v období 2014–2019
v našem regionu. Putovní panelovou
výstavu můžete v prostorách
KC Střelnice zhlédnout do 16. října.

zdarma

19.30 – KINO SFÉRA
Jít krást konû 
Filmový klub
Drama podle knižního bestselleru
Pera Pettersona.

stfieda 2. záfií 
17.00 – KC ST¤ELNICE
Krajiny osamûní 
zahájení výstavy
Výstavu fotografií Karla Prskavce
můžete ve foyer KC navštívit
do 29. září.

zdarma

ãtvrtek 3. záfií 
10.00 – KINO SFÉRA
Meky
Kino nejen pro seniory
Miro Žbirka v dokumentárním
portrétu od Šimona Šafránka.

60 Kč

sobota 5. záfií 
8.30 – KC ST¤ELNICE
Turnovsk˘ Granát
turnaj v rapid šachu
Pořádá Šachový klub
ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

nedûle 6. záfií 
11.00 – KC ST¤ELNICE 
KlimatiCon 2020

Změna klimatu a urbanizovaná krajina. 
O palčivých tématech, jako jsou 
klimatické změny či zelenomodrá
infrastruktura, přednáší Lukáš
Blažej, Mgr. Radek Holomčík,
Ing. Klara Salzmann, Ph.D., a další. 

úter˘ 8. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Lola
Filmový klub
Cesta za odpuštěním v emocemi
nabité road movie.

ãtvrtek 10. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Meky
Kino nejen pro seniory
Miro Žbirka v dokumentárním
portrétu od Šimona Šafránka. 60 Kč

sobota 12. záfií 
8.30 – KC ST¤ELNICE
Mistrovství âR 2020
v bleskovém ‰achu
druÏstev
Pořádá Šachový klub ŠK ZIKUDA
Turnov, z. s.

19.30 – KINO SFÉRA
André Rieu:
Magick˘ Maastricht
Umění v kině
Fenomenální houslista přináší další
koncertní snímek.

200 Kč / 150 Kč
děti, studenti a senioři

nedûle 13. záfií 
8.30 – KC ST¤ELNICE 
Mistrovství âR 2020
v rapid ‰achu druÏstev
Pořádá Šachový klub ŠK ZIKUDA
Turnov, z. s.

14.00 – PRACKOV POD KOZÁKOVEM
X. obnovená prackovská
Staroãeská pouÈ
Spolek přátel prackovské kapličky
všechny srdečně zve 
na Staročeskou pouť. 
Těšte se na regionální produkty
ve stánkovém prodeji, atrakce pro
děti, domácí občerstvení i
doprovodný program.

úter˘ 15. záfií
17.00 – KC ST¤ELNICE
Sebemotivací ke zdraví
a ‰tíhlosti 
O zdraví a životním stylu
Motivační přednáška
s PhDr. Marianem Jelínkem, Ph.D.

v předprodeji 290 Kč /
na místě 350 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
FAMU v kinû 01
Filmový klub
Nejlepší snímky z FAMU,
které zazářily na světových
festivalech.

stfieda 16. záfií
18.00 – KC ST¤ELNICE
Volby – okrajová vûc? 
Beseda na téma volební účasti
se senátorem Pavlem Fischerem.

zdarma

ãtvrtek 17. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Pfiíli‰ osobní známost
Kino nejen pro seniory
Romantické vzestupy a pády dvou
nejlepších kamarádek.

60 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO TURNOV
Pfiíbûh opravdového
herce
Abonentní divadelní představení
Absintový klub Les, Ostrava, přiváží
hru Příběh opravdového herce.

v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

pátek 18. záfií
19.00 – KC Stfielnice
Helena Vondráãková:
VzhÛru k v˘‰kám
koncert
Legenda české populární hudby
vystoupí v rámci svého turné
také v Turnově.

dle místa sezení od 590 KčFenomenální houslista André Rieu pfiiná‰í dal‰í koncertní snímek.
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kulturní pfiehled
sobota 19. záfií 

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Princezna Konvalinka
a královské hádanky
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Co udělá princezna, které se nelíbí
její budoucí ženich?

60 Kč

nedûle 20. záfií 
17.00 – KINO SFÉRA
Frida – viva la vida
Umění v kině
Dokumentární portrét mexické
malířky Fridy Kahlo.

úter˘ 22. záfií 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
·ípková RÛÏenka
Představení pro školy a školky
Klasický příběh v podání Divadla
Pohádka.

50 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Psi nenosí kalhoty
Filmový klub
Film o ztrátě, lásce a sladkobolném
bytí.

stfieda 23. záfií 
18.00 – KINO SFÉRA
Pavel Chlum: Laos
Cestovatelský klub
Novou cestovatelskou sezónu
zahajujeme s Pavlem Chlumem.
Vydáme se do teplých krajů Asie,
konkrétně do Laosu.

90 Kč

ãtvrtek 24. záfií
10.00 – KINO SFÉRA
Pfiíli‰ osobní známost
Kino nejen pro seniory
Romantické vzestupy a pády dvou
nejlepších kamarádek.

60 Kč

sobota 26. záfií 
9.00 – KC ST¤ELNICE
Vítání obãánkÛ 

nedûle 27. záfií
17.00 – KINO SFÉRA
Jonas Kaufmann:
Moje VídeÀ
Umění v kině
Hvězdný tenor skládá poctu
milované Vídni.

200 Kč / 150 Kč
děti, studenti a senioři

úter˘ 29. záfií
19.30 – KINO SFÉRA
Pro Samu 
Filmový klub
Dokumentární deník dívky
narozené uprostřed války.

stfieda 30. záfií
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Duo Jan Adamus
& ZbyÀka ·olcová
– Královská harfa
a kouzlo hoboje

Turnovský hudební večer
Novou sezónu Turnovských
hudebních večerů otevřou křehké
tóny dvou nástrojů v neobvyklém
spojení – harfy a hoboje.

v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč

ãtvrtek 1. fiíjna
18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
Oblíbené kavárenské soutěžení
je zpět. V nové sezóně navíc
v novém kabátku! 100 Kč / tým

nedûle 4. fiíjna
17.00 – KINO SFÉRA
Tajemní impresionisté
Umění v kině
Jak impresionisté vnímali svět?

stfieda 7. fiíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Mario Kuba‰: Severské
plavby aneb proã mají
na Faersk˘ch ostrovech
v‰echno vût‰í

Cestovatelský klub
Mario Kubaš nás jako jachtař
provede po svých plavbách.

90 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
IMUZA uvádí: Anna
Stavûlová, pfiíãná flétna
Turnovský hudební večer
V poměrně novém projektu
iniciativy iMuza si tentokrát
představíme Annu Stavělovou. 

v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč

sobota 10. fiíjna
14.00 – KC ST¤ELNICE 
Kulturnov
Oslava turnovské kultury

zdarma

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

Vzhledem ke čtrnáctidennímu
plánování projekcí kina Sféra
naleznete v tomto přehledu
neúplný program kina. 
Kompletní nabídku naleznete vždy
s dostatečným předstihem na webu
www.kinoturnov.cz,
www.kcturnov.cz, 
popřípadě ve čtrnáctidenních
programových letáčcích, které jsou
k dostání přímo v kině, na recepci
KC Střelnice i v infocentru
na náměstí.

Pokud není uvedena u filmů cena,
řídí se ceníkem, který je k nahlédnutí
na www.kinoturnov.cz, na recepci
KC Střelnice a pokladně kina Sféra.Nenechte si ujít první kavárensk˘ kvíz sezóny 1. fiíjna.
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út 1. 9. – 19.30

drama | Nor./·véd./Dán.
2019 | 122 min. | MP | titulky

Jít krást
konû

Drama podle kniÏního bestselleru
Pera Pettersona.

V programu od 4. 9.

dobrodruÏn˘/rodinn˘ | USA | 2020
106 min. | MP | 2D/3D | titulky/dabing

Mulan

DobrodruÏn˘ film studia Disney na motivy Legendy o Mulan.

ãt 3. 9. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 10. 9. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

dokumentární | âR
2020 | 80 min. | MP

Meky

Miro Îbirka v dokumentárním
portrétu od ·imona ·afránka.

V programu od 3. 9.

horor/sci-fi/akãní | USA | 2020
95 min. | 12+ | dabing/titulky

Noví
mutanti

Nová generace mutantÛ
ze série X-Men.

V programu od 3. 9.

drama/romantick˘ | USA
2019 | 106 min. | 12+ | titulky

After:
Pfiiznání

Adaptace druhého dílu
populární kniÏní série.

út 8. 9. – 19.30

drama | Bel./Fr. | 2019
87 min. | 12+ | titulky

Lola

Cesta za odpu‰tûním v emocemi
nabité road movie.

V programu od 10. 9.

komedie | âR | 2020
88 min. | 12+

Îenská
pomsta

Tfii Ïeny se vydávají pomstít
nevûrn˘m manÏelÛm.

V programu od 10. 9.

thriller | USA | 2020
90 min. | 12+ | titulky

Vy‰inut˘

Mladá Ïena terãem jeho hnûvu.

V programu od 10. 9.

drama/historick˘ | âR
2020 | 135 min.

Krajina
ve stínu

âeské pohraniãí ãelící nacismu
i komunismu ve filmu Bohdama Slámy.

so 12. 9. – 19.30 | 200 Kã
150 Kã dûti, studenti, seniofii

koncert | Niz. | 2020
140 min. | MP | titulky

André Rieu:
Magick˘

Maastricht
Fenomenální houslista pfiiná‰í

dal‰í koncertní snímek.

V programu od 13. 9.

animovan˘/rodinn˘ | Mau.
2020 | 89 min. | MP | dabing

Hurá
do dÏungle

Zvífiata v dÏungli mají nového
neãekaného pfiítele.

FK

FK

Pfiehled obsahuje filmové premiéry daného mûsíce v kinû Sféra. Kompletní program, vãetnû repríz star‰ích filmÛ, naleznete na webov˘ch stránkách.

KONCERT
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ne 20. 9. – 17.00

dokument | It. | 2019
90 min. | MP | titulky

Frida –
viva la vida

Dokumentární portrét mexické
malífiky Fridy Kahlo.

út 22. 9. – 19.30

drama/komedie/romantick˘Fin./Lot.
2019 | 105 min. | 15+ | titulky

Psi nenosí
kalhoty

Film o ztrátû,
lásce a sladkobolném bytí.

ne 27. 9. – 17.00 | 200 Kã /
150 Kã dûti, studenti, seniofii

koncert | Rak. | 2019
MP | 98 min. | titulky

Jonas
Kaufmann:
Moje VídeÀ

Hvûzdn˘ tenor skládá poctu 
milované Vídni.

út 29. 9. – 19.30

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

Pro Samu

Dokumentární deník dívky
narozené uprostfied války.

út 15. 9. – 19.30

animovan˘ | âR | 2020
65 min. | 12+

FAMU
v kinû 01

Nejlep‰í snímky z FAMU, které
zazáfiily na svûtov˘ch festivalech.

ãt 17. 9. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 24. 9. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie/romantick˘ | âR
2020 | 107 min | 15+

Pfiíli‰ osobní
známost

Romantické vzestupy a pády dvou
nejlep‰ích kamarádek.

V programu od 17. 9.

akãní/dobrodruÏn˘ | VB/USA
2020 | 131 min. | 15+ | titulky

Kingsman: První mise

Poznejte zrod tajné organizace Kingsman.

V programu od 24. 9.

romantick˘/komedie/drama | âR | 2020 | 97 min. | 12+

Bábovky

Romantická komedie na motivy kniÏního bestselleru.

V programu od 17. 9.

pohádka/fantasy | âR | 2020 | 115 min. | MP

Princezna zakletá v ãase

Podafií se princeznû zniãit zlou kletbu?

FK

FK FK

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

KONCERT
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Novinky v kinû Sféra
Kino Sféra pfiedstavuje nov˘
ceník
Od 1. září je platný nový ceník, který definuje
vstupné v kině Sféra a zároveň představuje nové
možnosti slev. Součástí ceníku je také seniorské
vstupné, které bylo poprvé zavedeno v letošní se-
zóně letního kina a stane se standardem i v kině
Sféra. Zlevněný vstup bude výhodnější než dosud
– děti do 15 let, studenti do 26 let (po předložení
platné karty ISIC nebo jiného průkazu) a senioři
od 65 let zaplatí pouze 120 Kč za 2D projekci. 

Úplnou novinkou je ale zavedení rodinného
vstupného, které umožní čtyřčlenné rodině
(2 dospělí + 2 děti do 15 let nebo 1 dospělý a 3 dě-
ti do 15 let) vyrazit do kina pouze za 480 Kč, což
představuje výraznou finanční úsporu oproti do-
savadnímu stavu. Základní vstupné je pak na běž-
né projekce stanoveno na 145 Kč.

V případě 3D filmů je vstupné pro každého
diváka navýšeno o 20 Kč (v ceně je i zapůjčení vy-
dezinfikovaných brýlí). U speciálních akcí (Dámská
jízda, Dětské odpoledne, půlnoční premiéra, pro-
jekce za účasti tvůrců atd.) je vstupné navýšeno
o 15 Kč.

Cenovou úpravou prošly také projekce Filmo-
vého klubu. Základní vstupné je nyní 120 Kč,
s dětskou, studentskou a seniorskou slevou 100 Kč.
Cena pro členy FK je ale i nadále velmi příznivých

90 Kč. Stejně tak zůstává i jednotné vstupné na
cyklus Kino nejen pro seniory ve výši 60 Kč.

Kompletní přehled cen a další informace nalez-
nete na webových stránkách kina.

Zapojte se do nového 
vûrnostního programu kina
Sféra
Se začátkem září zavádí kino Sféra novinku v po-
době věrnostního programu s názvem SféraPas,
který odmění aktivní filmové diváky. Jedná se
o kartičku, kterou je možné získat zdarma na po-
kladně kina a na kterou její držitel obdrží razítko
při každém vstupu do kina. Za účast na nefilmové
projekci alternativního obsahu (opera, balet, kon-
cert, činohra atd.) získá držitel dokonce dvě razít-
ka. Razítka není možné sbírat na cyklu Kino nejen
pro seniory.

Při nasbírání všech osmi razítek lze SféraPas
vyměnit za volnou vstupenku na libovolnou stan-
dardní 2D nebo 3D projekci a začít sbírat znovu.
Odměnu je možné získat ale už po nasbírání pěti
razítek. Takový pas lze na baru vyměnit za pop-
corn nebo nachos. Každý SféraPas má platnost
vždy jeden rok od jeho vydání, v této lhůtě je nutné
stihnout jak nasbírat razítka, tak vyčerpat výhodu,
kterou si držitel vybere. Celý věrnostní program
neshromažďuje žádné osobní údaje o držiteli pasu.

Bezpeãnostní opatfiení 
k provozu kina
Provoz kina Sféra se řídí aktuálními pokyny mi-
nisterstva zdravotnictví ČR tak, aby návštěva kina
nepředstavovala zvýšené bezpečnostní riziko
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie nemoci
Covid-19. Přijatá bezpečnostní opatření se mo-
hou operativně měnit a doporučujeme vždy před
návštěvou kina na stránkách www.kinoturnov.cz
ověřit jejich aktuální podobu.

Nyní (situace k 24. srpnu) nepočítáme s nut-
ností zakrytí dýchacích cest, protože kapacita kaž-
dé projekce nepřesahuje 99 diváků. V plném pro-
vozu bude bar kina i všechny další standardní
služby. Před každou projekcí budou všechny rizi-
kové plochy důkladně vydezinfikovány, zároveň
doporučujeme zakoupit vstupenky předem online
a minimalizovat tak jakýkoliv kontakt. V případě
symptomů nebo jiného podezření na nemoc
Covid-19 důrazně vyzýváme kino nenavštěvovat.
Děkujeme za dodržování všech pravidel.

Sezóna umûní v kinû Sféra
Série Umění v kině, která sdružuje nefilmový ob-
sah v podobě přenosů kulturních událostí z celého
světa a projekce prémiových výtvarných doku-
mentů, si v posledních letech získala pevné místo
v programu kina Sféra. Kvůli odsunu některých
premiér a uzavření světových operních domů sice
nebylo možné sestavit ucelenou sezónní nabídku
v podobě abonentních řad jako v předchozích letech,
o tento obsah ale rozhodně ochuzeni nebudete.
Sezóna bude tentokrát rozdělena do několika
menších celků a my nyní představujeme ten první.

Milovníci opery a baletu se do konce roku mo-
hou těšit na kompletní sezónu z londýnského
Royal Opera House. Již tradiční projekce baletů
z tohoto věhlasného operního domu tak po více
než třech letech letos opět doplní i projekce oper
s českými titulky. Jelikož ale z Royal Opera House
do konce roku neproběhnou žádné přímé přenosy,
čeká na vás čtveřice divácky úspěšných záznamů
z předchozích let. V nabídce nechybí diváky milo-
vaný Louskáček a představí se takové operní hvězdy
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Pohádkový cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla! zahájí svou další sezónu společně s chyt-
rou princeznou Konvalinkou. Pohádku vhodnou
pro děti od tří let přiveze do turnovského divadla
Divadlo Pohádka z Prahy. Přijďte s dětmi zjistit,
co udělá princezna, které se nelíbí její budoucí že-
nich.

V pohádkovém muzikálu se seznámíme s princez-
nou Konvalinkou, která se má vdávat, ale rozhod-
ně se jí nelíbí princ, který se uchází o její ruku.
Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále, aby
princ splnil královské hádanky a úkoly. A jak to ce-
lé dopadne? Kdo nakonec získá přízeň princezny
a stane se novým králem? Inu, uvidíte sami.

Upozornění pro pravidelné diváky: Vzhledem ke
skutečnosti, že se poslední divadelní představení

loňské řady nemohlo uskutečnit, budou výherci
naší celoroční doprovodné soutěže losováni před

tímto představením. Vylosovaní výherci obdrží
volnou vstupenku pro celou rodinu na novou
sezónu pohádek Mámo, táto, pojďte se mnou do
divadla!

V říjnovém představení se můžete těšit na
opravdu malého, mrštného a vtipného hrdinu.
Pohádka O Palečkovi je pro vás přichystána na so-
botu 17. října.

Sobotní dopoledne s princeznou Konvalinkou

sobota 19. záfií od 10 hodin
Princezna Konvalinka 
a královské hádanky 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov 
60 Kã 

jako Jonas Kaufmann nebo Anna Netrebko. Září a ří-
jen pak také nabídnou celkem tři koncerty a stejný
počet dokumentů o světovém výtvarném umění.

Projekce dokumentů se již řídí nově představe-
ným ceníkem. Koncerty, opery a balety mají indi-
viduální cenu, na kterou lze vždy uplatnit slevu
pro děti, studenty i seniory. 

Opera & balet
sobota 24. fiíjna
Giselle
Královský balet

sobota 14. listopadu
Manon Lescaut (G. Puccini)
Královská opera
J. Kaufmann, K. Opolais, Ch. Maltman

ãtvrtek 3. prosince
Macbeth (G. Verdi)
Královská opera
A. Netrebko, Ž. Lučic, I. D’Arcangelo

nedûle 20. prosince
Louskáãek
Královský balet

Koncerty
sobota 12. záfií
André Rieu: Magick˘ Maastricht
koncert klasické hudby

nedûle 27. záfií
Jonas Kaufmann: Moje VídeÀ
koncert klasické hudby

ãtvrtek 15. fiíjna
Pink Floyd – Delicate Sound
of Thunder
remasterovaný rockový koncert z roku 1988

V˘tvarné umûní
nedûle 20. záfií
Frida – viva la vida

nedûle 4. fiíjna
Tajemní impresionisté

nedûle 18. fiíjna
Salvador Dalí: 
Hledání nesmrtelnosti

Jonas Kaufmann 

Royal Opera House
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hudební pozvánky

Původně jarní česko-slovensko-americké turné le-
gendy české populární hudby se konečně rozjíždí.
Helena Vondráčková tak v polovině září konečně
dorazí také do Turnova a vystoupí na velkém sále
Střelnice. 

„Jde o jubilejní rok, přelomový rok 2020. A tak
jsem se rozhodla celé turné pojmenovat Vzhůru
k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala
inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S te-
bou mě baví svět,“ uvedla zpěvačka. Během kon-
certu zazní největší hity a oblíbené skladby, jako
hosté vystoupí taneční skupina Tap Academy
Prague, kterou vede mistr světa ve stepu Tomáš
Slavíček, Olga Lounová a samozřejmě Charlie
Band. 

Na začátku srpna Helena dokončila novou stu-
diovou desku a nazvala ji Tvrdohlavá. Čtyřiačtyři-

cáté studiové album vznikalo pod producentským
dohledem hudebníka a skladatele Karla Maříka
a obsahuje celkem čtrnáct autorských skladeb.
Patnáctou bonusovou stopu obsadila melodie

z připravovaného filmu Ženská pomsta. Na albu
najdete písničky osvědčených autorů Vašo Pa-
tejdla, Ondřeje Soukupa, Václava Noida Bárty ne-
bo Leška Wronky. Ale také skladby autorů, kteří
pro Helenu píší poprvé, například Lucia Šoralová
nebo sám producent alba Karel Mařík. Texty při-
spěli Gábina Osvaldová, Petr Šiška, Jan Krůta,
Josef Peterka a další. I na tyto nové skladby se bě-
hem koncertu dozajista dostane.

VzhÛru k v˘‰kám s Helenou

pátek 18. záfií od 19 hodin
Helena Vondráãková: 
VzhÛru k v˘‰kám 
koncert
KC Stfielnice – Velk˘ sál 
dle místa sezení od 590 Kã 

Novou sezónu Turnovských hudebních večerů otev-
řou křehké tóny dvou nástrojů v neobvyklém spoje-
ní – harfy a hoboje.

Hobojista Jan Adamus si v letošním roce připomí-
ná 50 let své hudební kariéry. Jako sólista vystu-
poval u nás i v zahraničí s mnoha významnými
umělci a orchestry, jako komorní hráč v Adamu-

sově triu, které založil v roce 1985, nebo v duu
s varhanami, houslemi či harfou. V roce 1998 na-
točil doposud nejrozsáhlejší komplet hobojových
koncertů s komorními sólisty České filharmonie,
a to včetně Besozziho hobojových koncertů, jejichž
partituru objevil na zámku v Českém Krumlově. 

Harfenistka, básnířka a mnohostranná umělky-
ně Zbyňka Šolcová se turnovskému publiku před-
stavila jako členka komorního tria Musica Dolce
Vita, jehož je zakládající členkou. Působila v Rožm-
berské kapele, spolupracovala s významnými só-
listy i soubory (Andrea Kalivodová, Martina Ko-
ciánová, Jaroslav Svěcený) a s flétnistou Mariem
Mesanym tvoří Duo Per la Gioia. 

V průběhu večera zazní skladby A. Dvořáka,
B. Smetany, H. Trnečka, J. L. Dusíka, J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, ale i Leonarda da Vinci.

Příště se již 7. října můžete těšit na Annu Sta-
vělovou, sólovou a komorní hráčku a hudební pe-
dagožku, která představí příčnou flétnu, na niž za-
čala hrát ve svých 11 letech.

Jan Adamus & ZbyÀka ·olcová

stfieda 30. záfií od 19.30 hodin
Duo Jan Adamus 
& ZbyÀka ·olcová – Královská
harfa a kouzlo hoboje 
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã 
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Cestovatelsk˘ klub zahajuje svou dal‰í sezónu
Hned první přednášky nové cestovatelské sezóny
nabídnou naprosto odlišné výpravy. Nejdříve se
s Pavlem Chlumem vydáme do teplých krajů Asie,
konkrétně do Laosu, a druhé dobrodružství pod-
nikneme s Mariem Kubašem v Atlantském oceánu
za polárním kruhem.

Co nabídne výprava do Laosu? Ve starobylém
Luang Prabang prožijeme slavnostní procesí slo-
nů a mnichů z místních buddhistických klášterů.
Společně s domorodci oslavíme nový laoský rok
Bun Pi Maj. 

Při cestě na jih prozkoumáme vápencové homo-
le u Vang Vieng i hlavní město Vientiane. Na jihu

země detailně projezdíme Bolavenskou planinu
plnou úchvatných vodopádů, kávových plantáží
i etnických skupin.

Pokud chcete zjistit, jaké je to plout na plachetnici
za polárním kruhem, který ostrov v severním
Atlantském oceánu je považován za Mont Blanc
jachtingu, jaké je to plout na rozbouřeném
Atlantiku nebo jak ovlivnili Vikingové chod evrop-
ských dějin, nenechte si ujít přednášku Maria
Kubaše, který vám nejen odpoví na tyto otázky, ale
také vás provede po svých plavbách ve vodách ko-
lem Irska, Skotska, Faerských ostrovů, Norska
a Finska.

stfieda 23. záfií od 18 hodin
Pavel Chlum: Laos 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

stfieda 7. fiíjna od 18 hodin
Mario Kuba‰: Severské plavby 
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

Kavárensk˘ kvíz v novém
Již čtyři sezóny má za sebou náš Kavárenský kvíz.
To, co začalo jako experiment, kdy nikdo z nás moc
netušil, jak to udělat, se za čtyři roky své existence
vyprofilovalo ve velmi úspěšnou a divácky atrak-
tivní a navštěvovanou akci. 

Každý první čtvrtek v měsíci pro vás připravujeme
celkem padesát pět otázek v pěti tematických ko-
lech a vítězům nejen slevu na útratu v kavárně
KUS, kde se kvíz pořádá, ale hlavně volné vstu-
penky na akce KCT v ceně mnoha set korun. 

Poslední sezónu jsme zpestřili tím, že řadu kví-
zů pro ostatní připravovali přímo členové týmů,
které se účastní pravidelně, tedy i v rolích moderá-
torů se vystřídala řada lidí. Kvíz tak nikdy nedostal
šanci zevšednět a zestárnout. S novou sezónou
navíc dostává velký dárek – novou hlasovací apli-
kaci, která nejenže usnadní celý průběh hlasování

a sčítání bodů, ale přinese též nová pravidla.
Věříme, že celá akce tím získá ještě větší švih a řa-
du nových soutěžících!

Takže máte-li rádi vědomostní soutěže a znáte-
li četné odpovědi a jste soutěživí, neváhejte a při-
hlaste se do kvízu i vy, je to jednoduché. Pro účast
potřebujete svůj tým tvořený 2–4 lidmi, který
s předstihem nahlásíte e-mailem na weissova@

kcturnov.cz. Vždy vyčkejte na odpověď s potvrze-
ním registrace, kapacita soutěžních týmů je totiž
omezená.

Během kvízu odpovíte celkem na padesát pět
otázek v pěti tematických kolech z různých oblas-
tí a výherce čeká odměna v podobě poukazů na
pořady KCT a také sleva na útratu v kavárně KUS.

Alespoň jeden člen týmu musí dorazit minimál-
ně 15 minut před začátkem kvízu, ten nahlásí tým
u pořadatele a usadí se ke stolu se jmenovkou své-
ho týmu. Kvíz má celkem 5 kol po 10 otázkách. Po
každém kole následuje jedna bonusová otázka.
V souvislosti s novým hlasovacím systémem je dá-
le třeba, aby alespoň jeden člen týmu měl u sebe
chytrý mobilní telefon s dostatečně nabitou bate-
rií. Zápisné do kvízu je 100 Kč za celý tým.

Těšíme se na vás v nové sezóně, poprvé již ve
čtvrtek 1. října od 18 hodin!
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V˘stavy v záfií
Otisky EU v Libereckém kraji
Zajímá vás, co se v našem kraji za poslední roky
zrealizovalo nového? Přijďte se podívat na vý-
stavu úspěšných projektů, které podpořily fon-
dy EU v období 2014–2019 v našem regionu.
Putovní panelovou výstavu můžete v prosto-
rách KC Střelnice zhlédnout od 1. září do 16.
října.

Sekretariát Regionální stálé konference Libe-
reckého kraje připravil pro širokou veřejnost

výstavu úspěšně zrealizovaných projektů v Liberec-
kém kraji, které se podařilo uskutečnit od začátku
tohoto operačního období, tedy od roku 2014 do
roku 2019. Cílem této výstavy je představit, co po-
třebného a zajímavého se v našem regionu usku-
tečnilo, a jistým způsobem podnítit potenciální
realizátory projektů k dalším skvělým nápadům,
důležitým pro další rozvoj kraje. Návštěvníci vý-
stavy se tak dozvědí třeba to, že díky evropským
penězům vznikl v libereckých Ruprechticích azy-

lový Dům pro ženy a rodiny s dětmi, že na různých
místech kraje se rodí Centra odborného vzdělávání,
obnovují se pohraniční památky i aleje a že díky
těmto fondům vznikla také Horolezecká expozice
v turnovském muzeu. 

Vstup na výstavu je zdarma.

Krajiny osamûní
Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu fo-
tografií Karla Prskavce.

Rodák z Mladé Boleslavi s aktuálním místem
pobytu v Liberci absolvoval četná fotografická
školení a kurzy. Na kontě má desítky výstav, s tou
nejaktuálnější s názvem Krajiny osamění zavítá
v září na Střelnici. „Zajímá mě, jak se člověk po-
depisuje svou činností na krajině. Na fotografii je
pro mě důležité především obrazové zpracování,
kde se projevy činnosti člověka vznáší jakoby mi-
mo prostor,“ komentuje svou tvorbu fotograf.

Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 2. září v 17 hodin a potrvá do
29. září 2020. Vstup na výstavu je zdarma.

Podzimní taneãní se blíÏí
I letos jsme pro vás připravili ve spolupráci s ta-
nečním mistrem Petrem Mertlíkem oblíbené ta-
neční kurzy pro manželské a přátelské páry, které
se již tradičně konají během podzimních měsíců,
a jsou tak perfektní přípravou na nadcházející
plesovou sezónu. Kurzy jsou určeny všem věkovým
skupinám. 

„Pro letošní sezónu nabízíme kvůli vytíženosti vel-
kého sálu Střelnice pouze jeden kurz tanečních,
a to pro začátečníky či mírně pokročilé,“ říká ko-
ordinátorka tanečních kurzů Lada Kefurtová
a dodává: „Věříme, že kurz najde své zájemce, ať
už mezi těmi, kteří si potřebují oprášit taneční
krok, nebo mezi těmi, kteří se tancem zkrátka rádi
baví.“

Taneãní kurzy pro manÏelské
a pfiátelské páry
zaãáteãníci / mírnû pokroãilí

1. lekce ãtvrtek 15. fiíjna 19.00 hod.
2. lekce stfieda 21. fiíjna 19.00 hod.
3. lekce ãtvrtek 29. fiíjna 19.00 hod.
4. lekce ãtvrtek 5. listopadu 19.00 hod.
5. lekce stfieda 11. listopadu 19.00 hod.
6. lekce ãtvrtek 19. listopadu 19.00 hod.
závûreãná prodlouÏená lekce

pátek 27. listopadu 20.00 hod.
Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny a je doprováze-
na reprodukovanou hudbou. Závěrečná prodlou-
žená bude dlouhá cca 4 hodiny, k tanci zahraje ka-
pela Allegro.

Kurzovné: 1 650 Kč/pár, poplatek za jednotli-
vou lekci: 300 Kč/pár. Vstupné na závěrečnou
prodlouženou: 100 Kč/osoba, účastníci kurzu
mají vstup zdarma. Přihlášky jsou k dispozici v re-
cepci KC Střelnice nebo na www.kcturnov.cz.
Informace na telefonním čísle 481 322 083.
Přihlášky přijímáme do 9. října 2020.
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz
info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287

sobota 29. srpna od 10 hodin
Otevfiení Pump Track dráhy
v Ma‰kovce
Ukázky nových i tradičních kroužků, mini work-
shopy, skákací hrady a mnoho dalšího. V rámci
hlavního programu proběhnou závody na pump-

trackové dráze pro soutěžní jezdce a zvlášť pro
amatéry.

ãtvrtek 3. záfií v 8 hodin
Otevíráme pfiihla‰ování 
do krouÏkÛ Îluté ponorky
Nabídka kroužků a kurzů byla již zveřejněna na
našem webu. Využijte příležitosti si v klidu domova
promyslet, co vás a vaše děti bude bavit. Zveme nové
zájemce do Mineralogického kroužku, do kroužku

historického šermu, do kroužku Irských tanců. Ote-
víráme Audiovizuální kroužek – pro mladé techniky,
kameramany i videostřihače. Zveme děti od 5 let
do nového kroužku Malý kutil – malá „kutilka“ a do
dalšího roku vstupuje také „Elektro laboratoř“.

Hledáme nové vedoucí krouÏkÛ
Máte-li chuť a energii pracovat odpoledne s dětmi,
kontaktujte kapitána Žluté ponorky na telefonu
603 293 957.

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:
(nové pořady budou v prodeji od úterý 1. září 2020)

úter˘ 15. záfií 2020 – Sebemotivací ke zdraví 
a štíhlosti (O zdraví a životním stylu) 290 Kč

ãtvrtek 17. záfií 2020 – Příběh opravdového herce
(ABO*) 320 Kč

pátek 18. záfií 2020 – Helena Vondráčková: 
Vzhůru k výškám (koncert) – od 590 Kč

sobota 19. záfií 2020 – Princezna Konvalinka
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

stfieda 23. záfií 2020 – Pavel Chlum: Laos 
(CK*) 90 Kč

stfieda 30. záfií 2020 – Duo Jan Adamus a Zbyňka 
Šolcová (THV*) 140 Kč

stfieda 7. fiíjna 2020 – Mario Kubaš: Severské plavby
(CK*) 90 Kč

stfieda 7. fiíjna 2020 – IMUZA uvádí: Anna Stavělová 
(THV*) 140 Kč

sobota 17. fiíjna 2020 – O Palečkovi (Mámo, táto, 
pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

stfieda 21. fiíjna 2020 – Libor Drahoňovský: Česká 
Kanada (CK*) 90 Kč

pátek 23. fiíjna 2020 – Kdo se bojí Virginie 
Woolfové (ABO*) 420 Kč

pondûlí 2. listopadu 2020 – Travesti Revue Techtle 
Mechtle a Kočky (travesti show) 290 Kč

úter˘ 3. listopadu 2020 – Kytarové duo CD (THV*)
140 Kč
stfieda 4. listopadu 2020 – Kateřina a Miloš Motani: 

Velké Safari a malé surikaty (CK*) 90 Kč 
pátek 13.–nedûle 15. listopadu 2020 – Čokoládový 

festival – prodej pouze v síti Ticketstream od 40 Kč
pátek 20. listopadu 2020 – Mrzák inishmaanský 

(ABO*) 420 Kč
nedûle 22. listopadu 2020 – Kafka Band (koncert) 

310 Kč
pondûlí 23. a úter˘ 24. listopadu 2020 – Ve stodole 

u slepic (volné divadelní představení) 220 Kč
stfieda 25. listopadu 2020 – Pavla Bičíková: Barma 

(CK*) 90 Kč
pátek 27. listopadu 2020 – Nezmaři (koncert) 220 Kč
úter˘ 1. prosince 2020 – Monstera Deliciosa (ABO*)

320 Kč 
stfieda 2. prosince 2020 – Rostislav Bartoň: Orlické 

hory (CK*) 90 Kč

pondûlí 7. prosince 2020 – Fantastická žena
(volné divadelní představení) 360 Kč

úter˘ 8. prosince 2020 – Olympic tour 2020
(koncert) – dle místa sezení od 590 Kč

ABO* – Abonentní divadelní představení, 
CK* – Cestovatelský klub, 
THV* – Turnovský hudební večer

Otevírací doba recepce KC Střelnice 
pondělí 7.30–16.00 
úterý 7.30–16.00 
středa 7.30–18.00 
čtvrtek 7.30–16.00 
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce uzavřena)

Otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00 hodin
sobota 14.00–20.00 hodin
(a dále při konání kulturních akcí)

Pfiedprodej vstupenek

Kdo se bojí Virginie Woolfové

Kafka Band
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Obãané nebo obyvatelé?
„Občané“ – myšleno lidé občansky uvědomělí, ak-
tivní, vědomí si nejen svých občanských a politic-
kých práv, ale také povinností. Ostatní – ti zůstá-
vají „obyvatelstvem“ – Petr Pithart.

Prý není vhodné slučovat kulturu s politikou – ale
vždyť přece výše účasti v jakýchkoli svobodných
volbách je jedním z ukazatelů kulturní úrovně
i občanského uvědomění lidí. Členové spolku RA-
DOSTI se rozhodli uspořádat veřejnou besedu, je-
jímž cílem je podnítit zájem o informovanou účast
ve volbách do krajského zastupitelstva u voličů
z Turnova i z dalších obcí. Pozvání k této besedě
přijal nezávislý senátor Pavel Fischer.

Malá nezisková organizace – spolek RADOSTI,
působící v Kacanovech a v okolních obcích a pořá-
dající hudební i zábavní festivaly, má ve stanovách
také podporování aktivního přístupu občanů k ve-
řejnému životu. Do roku 2016 uskutečnil deset
ročníků úspěšných happeningů Den pro svobod-
ný Tibet. Z výtěžků pak financoval vzdělání tibet-
ského chlapce. 

V následujících letech pořádal Festivaly svobo-
dy. Pozornost i úspěch si RADOSTI získaly i prů-
vodem Od nesvobody ke svobodě. Angažovaný
přístup projevily v roce 2018 uspořádáním před-
volební debaty zástupců volebních stran Turnovská

volbiéra, jejímž výsledkem bylo zvýšení volební
účasti turnovských voličů.

Pod názvem Volby – okrajová věc? se ve středu
16. září od 18 hodin ve velkém sále turnovské

Střelnice uskuteční veřejná beseda s Pavlem
Fischerem, kterou bude moderovat Petr Vizina.
Chceme přesvědčit účastníky, že jen vyšší měrou
podílení se a ovlivňování vývoje může být obnove-
na důvěra v řízení naší společnosti. A k tomu jsou
právě příležitostí každé volby. Současní krajští za-
stupitelé v Libereckém kraji byli zvoleni jen o něco
více než pouhou třetinou oprávněných voličů, pře-
stože v posledních krajských volbách v roce 2016
byla volební účast v Libereckém kraji z celostátní-
ho hlediska mírně nadprůměrná – činila 35,91 %.
V samotném Turnově dosáhla volební účast
40,65 %, avšak průměr volební účasti v obcích
turnovského správního území byl podstatně vyšší
(45,95 %). 

V besedě se nehodláme zabývat konkrétními
volebními stranami, ale chtěli bychom se s panem
senátorem poradit, podle čeho se má volič roz-
hodnout, jaké straně dá svůj hlas. Po sečtení
volebních výsledků se ukáže, zda bylo dosaženo
očekávaných účinků besedy – tedy zvýšení volební
účasti. Beseda i její výsledky mohou ovlivnit slože-
ní krajského zastupitelstva a tím i kvalitu života
v našem jedinečném regionu.

Vstup na besedu je volný.

Za spolek RADOSTI Slavomír Říman

námûstí âeského ráje 4
tel.: 481 325 989, 737 206 691
vstupné zdarma
otevfieno: pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem, sobo-
ta od 9 do 12 hodin bez v˘kladu

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti. Uvidíte ukázky broušení českého granátu
a zlatnických profesí vysazování a zasazování.
Přijďte se podívat i na jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdi-
vovat zde můžete i prestižní cenu Český slavík.

Výstavy: srpen–záfií
Obrazy z písku
Výstava pískových obrazů Renaty Zamrijové

„Své obrazy jsem začala tvořit před téměř 12 lety,
kdy mě fascinovaly mandaly sypané z písku. Od té
doby ztvárňuji pocity a myšlenky lepením a vrst-
vením jak písku, tak různých kamínků. Velká vět-
šina mnou používaného materiálu pochází z okol-
ního Českého ráje, další písek a kamínky mi vozí
mí přátelé ze zajímavých míst v zahraničí. Už jen
záměrným výběrem písku na obraz se začíná odví-
jet jeho příběh.“ Renata Zamrijová

Galerie Granát 
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Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz
www.facebook.com/knihovna/turnov

stfieda 2. záfií – stfieda 9. záfií, dûtské oddûlení knihovny
ve v˘pÛjãní dobû 
Balení uãebnic 
Pomůžeme školákům obléknout učebnice do no-
vého obalu. Kvalitně a na míru do pevné fólie. 

úter˘ 8. záfií od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Petr Vydra 
Autorský večer moderátora, dramaturga, herce
a spisovatele Petra Vydry a uvedení jeho nové kni-
hy Hlas a jiné povídky. 

ãtvrtek 10. záfií od 17 hodin, poboãka knihovny na nádraÏí âD
Turnov II
Kazachstán & Uzbekistán
Cestovatelé z BEER with TRAVEL představí své
zážitky z asijského putování.

ãtvrtek 10. záfií od 18 hodin, sálek ICM 
Temné stránky historie: Hygiena
a zdraví ve stfiedovûku
Závěrečná přednáška cyklu Temné stránky histo-
rie bude věnována zdraví a s ním úzce spojené hy-
gieně. Přednáší PhDr. Jiří Zoul Sajbt.

sobota 12. záfií od 14 hodin, kaple sv. Jana Nepomuckého 
hradu Vald‰tejn 
Vald‰tejn slova a hudby
Komponovaný pořad na motivy hradu Valdštejna.
Citace literárních textů a básní Eva Kordová, hu-
dební doprovod skladatel a varhaník Radek
Rejšek a kytarista Petr Kostka a klavíristka Hana
Pernicová. 

nedûle 13. záfií od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
V˘tvarná podzimní, kamínková
a ‰i‰ková dílna 
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi bude za-
měřena na výrobu z přírodních materiálů a darů
podzimu a také budeme malovat na kameny. 

pondûlí 14. záfií od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 16. záfií od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
ãtvrtek 17. záfií od 14 hodin, KAS penzionu ÎiÏkova 
Utajená zemû Horní Dolpo
Himálaje
Cestopisná přednáška Pavly Bičíkové plná vyprá-
vění, nádherných fotografií a videí z její dvaceti-
denní cesty přechodu Himálaje. 

ãtvrtek 17. záfií od 17 hodin, poboãka knihovny na nádraÏí
Turnov II
Generál Andor ·ándor
Generálova beseda na téma Jak bezpečný je svět,
ve kterém žijeme.

úter˘ 22. záfií od 16 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Pohádkov˘ podveãer – Barevné
pohádky
První podzimní pohádkový podvečer je věnován
postavě Večerníčka k jeho 55. narozeninám. Hraje
Divadlo Rolnička – Jarmila Enochová. 

úter˘ 22. záfií od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Historik Josef
Pekafi 
Přednáška o životních osudech známého histori-
ka a rodáka našeho města v podání Mgr. Pavla
Mlejnka. 

ãtvrtek 24. záfií od 18 hodin, sálek ICM 
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: Na babetû
do Gruzie
Nadšený cestovatel a student Filip Tomášek se
v létě 2019 vydal sám na staré babetě na dobro-
družnou cestu přes východní Evropu do Gruzie
a zpět. Ze své cesty si přivezl mnoho zážitků, fotek
a videí, o které se podělí.

Soutěže v knihovně
Upozorňujeme na vyhlášené soutěže k 200. výročí
knihovny, které pokračují i v novém školním roce.

Na‰e knihovna oãima dûtí 
Výtvarná soutěž určená mateřským školám, rodi-
nám, základním školám, účastníkům ve věku od
3 do 15 let. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2020. 

Neváhej a pi‰ 
Literární soutěž byla vyhlášena pro všechny malé
i větší literární autory, kteří mají chuť napsat jaký-
koliv literární útvar. Soutěž je určena pro účastníky
ve věku od 8 do 15 let. Uzávěrka soutěže je 30. říj-
na roku 2020. Propozice soutěže: Volný literární
útvar, dále uveďte jméno a příjmení autora, věk,
bydliště, kontakt.

Výstavy
Při návštěvě hlavní budovy knihovny v Jeroný-
mově ulici se můžete podívat na výstavu, která je
motivována Knihou o Kosti známého regionální-
ho historika profesora Josefa Pekaře. 

Snûní o Kosti 
Tematická výstava z literárních textů, dobových
pohlednic, obrazů, fotografií a dalších sbírkových
předmětů ze sbírek pana Pavla Pospíšila. 
V˘stava potrvá do 15. fiíjna 2020. 

Vald‰tejnské téma 
Výstava digitálních fotokoláží Jitky Pírkové na té-
ma Valdštejnové, lvi ve službách císařů. 
V˘stava potrvá do 30. záfií 2020 na radnici mûstského úfiadu
v Dvofiákovû ulici.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v záfií 
dennû kromû pondûlí 9–17 hodin. 

Top akce:
stfieda 30. záfií od 19 hodin, Expozice Horolezectví
Anna Hanu‰ Kuchafiová 
– autorské ãtení z knihy
Od slackline k tiché radosti
Návštěvníky čeká překvapení na plátně a kniha
k zakoupení. Vstupné 50 Kč 

Výstavy:
10. záfií – 1. listopadu, V˘stavní sál
Slavnostní zahájení v˘stavy probûhne ve ãtvrtek 10. záfií v 17 hodin. 
Vilém Heckel 100
Retrospektivní výstava, kterou pro Západočeské
muzeum v Plzni připravila Markéta Formanová ve
spolupráci s rodinou Viléma Heckela k výročí sta
let od jeho narození (1918), představuje jednotlivé
části tvorby tohoto výjimečného fotografa v kon-
textu s jeho životní cestou, která skončila tragicky
v roce 1970 při expedici na horu Huascarán. 

10. záfií – 15. listopadu, Kamenáfisk˘ dÛm
Josef Pekafi a Josef Vítûzslav 
·imák v zajetí múz 

Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků.

V letošním roce uplyne 150 let od narození dvou
významných českých historiků, turnovských ro-
dáků – Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka.
Jejich osobnosti si připomeneme z poněkud ne-
tradičního úhlu. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Náv‰tûvní doba Dlaskova statku v Dolánkách v záfií dennû kro-
mû pondûlí 9–16 hodin.

sobota 26. záfií od 9 do 17 hodin
Posvícení na Dlaskovû statku 
Posvícení na Dlaskově statku nebude věnováno
pouze oslavě ukončení zemědělských prací, ale
bude doplněno o program, který naváže na novou
stálou expozici Kolovrátek, stav i jehla. 

Návštěvníci Dlaskova statku tak budou mít
možnost nejen nahlédnout do světnice, šatních
a ložních komor statku, kde jsou instalovány
ukázky toho, jak se ve vesnickém prostředí zpra-
covával len a konopí či jak se zpracovávalo ovčí
rouno, jak se předlo na kolovratu, ale zároveň si
budou moci vyzkoušet praní v neckách, v pračce
kejvačce nebo „plajchovat“ prádlo. 

Chybět samozřejmě nebude ani řemeslná dílna,
řemeslnický trh a tradiční posvícenské občerst-
vení. 

19. kvûtna – 30. prosince na Dlaskovû statku
Kolovrátek, stav i jehla
Expozice věnovaná tradiční podomácké výrobě li-
dového oděvu v Pojizeří. Expozice představí jak
hotový oděv, tak i všechny pracovní procesy, kte-
rým se věnovali hospodář i hospodyně a podo-
máčtí výrobci v každém stavení. 

Muzeum âeského ráje v Turnovû

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

Podzimní semestr kurzÛ 
pro vefiejnost
Přihlášky přijímáme po celé září. Zahájení kurzů
podzimního semestru bude 5. října.

Nabízíme:
– Cizí jazyky (angličtina, němčina, španělština,

francouzština, italština, ruština, polština, češti-
na pro cizince)

– Počítače (začátečníci, Office, online svět, …)
– Genealogie, životní styl, společnost

Sociální oblast
– Základy první pomoci pro pracovníky v sociální

oblasti (akreditovaný seminář) – 23. září 2020
– Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních

službách (akreditovaný kurz) – od 29. září 2020

Kurzy pro dûti
Přihlášky přijímáme po celé září, kurzy budou za-
hájeny na začátku října, vybrané kurzy jsou
v rámci projektů zdarma.

Celoroãní kurzy v rámci T-Centra
– Metoda dobrého startu (MDS)
– První krůčky s robovčelkou

– Robotika (od začátečníků po pokročilé)
– Programování je hra
– Matematika s klokanem
– S dětmi Českým rájem
– Toulky srdcem Českého ráje
– Putování za uměním
– Create your world
– Deutsch im Spiel

Opakovací kurzy k pfiijímacím
zkou‰kám na S·
– matematika a český jazyk
– pro uchazeče do primy víceletých gymnázií

i 1. ročníků SŠ

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

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

10.–30. záfií
SURREALISMUS ÎIJE!
Ve čtvrtek 10. září v 16.30 hodin bude v Galerii
U Zlatého beránka zahájena výstava prací studen-
tů SUPŠ a VOŠ Turnov. Obrazy byly namalovány
v letošním roce a vyjadřují vlastní emoce, nálady
a názory studentů a absolventů „Špéry“. Výstavu
můžete zhlédnout v otevírací době infocentra do
konce června, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, e-mail: info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–2
Otevírací doba v záfií: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00

Evropské dny Ïidovské kultury
Synagoga Turnov se zapojila do Evropských dnů
židovské kultury. Cílem již dvacátého prvního roč-
níku Evropského dne židovské kultury je sblížení
židovské a nežidovské společnosti, ale také ochra-
na židovského kulturního dědictví. 

nedûle 6. záfií od 14 hodin
Komentovaná prohlídka synagogy,
b˘valé Ïidovské ãtvrti 
a Ïidovského hfibitova

nedûle 13. záfií od 17 hodin 
Vegetariánství v judaismu
a Ïidovská etika
Přednáška Kamily Kohoutové představí základní
koncepty týkající se etického stravování v židovství
od nejstarších dob po současnost. 
Vstupné 80 Kč.

sobota 26. záfií od 18 hodin
Jak chutná hudba a jak zní dobré
jídlo?
Československé kvarteto hudebníků ve složení:
Lucia Tužinská – zpěv, Mária Volárová – klavír,
Tamara Císařová – housle, Ivan Kudrna – kontrabas
představuje nevšední spojení hudby a gastrono-
mie v programu Hudba na talíři. Vstupné 140 Kč.

úter˘ 1.–stfieda 30. záfií
Alex Levac – V‰ední Ïivot
IzraelcÛ oãima izraelského
fotografa
Výstava fotografií izraelského fotožurnalisty a foto-
grafa. 

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v záfií: dennû 9.30–16.30 
(poslední vstup do hradu v 16.30)

20. ãervna–31. fiíjna
Hrad Vald‰tejn za Vald‰tejnÛ
Tematická výstava k příležitosti celostátní připo-
mínky rodu Valdštejnů. 

sobota 12. záfií od 14 do 15 hodin 
Vald‰tejn slova a hudby 
Literárně-hudební pořad ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Antonína Marka Turnov. 

nedûle 20. záfií od 14 do 15 hodin 
Varhanní koncert ZdeÀky
Neãesané 
Vedoucí varhanního oddělení ZUŠ z Mladé Bo-
leslavi vystoupí v hradní kapli se svými bývalými
žáky. 

sobota 26. záfií od 13 do 16 hodin 
Narozeniny vévody Albrechta
z Vald‰tejna
Využijte možnost setkat se s významnou historic-
kou osobností. Vstupné: dospělí – 100 Kč, děti –
60 Kč, rodinné – 250 Kč. 

Turnovské památky a cestovní ruch 
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
tel.: 775 964 312

úter˘ 1.–pátek 4. záfií
Zahájení provozu v novém
‰kolním roce
Ukázkové lekce dopoledních kurzů, otevřená herna.

úter˘ 1. záfií od 8 do 16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu pěstounské péče.
Kontaktní pracovnice Bc. Lucie Moťovská, tel.:
702 384 074.

stfieda 9. záfií od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novo-
pečené rodiče – zdarma. Předporodní příprava,
příprava na kojení, podpora v šestinedělí a mateř-
ství, konzultace ohledně nošení dětí, zavádění pří-
krmů, spánku batolat atd. Objednání na tel. 728
328 452 – Veronika Udeaja.

stfieda 9. záfií od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu. 

stfieda 16. záfií od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání.
Bližší informace na tel. 607 645 896 – Kateřina
Hornová. Cena: 50 Kč. 

ãtvrtek 17. záfií od 18 hodin
Klub celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku. 

pátek 18. záfií od 10 hodin
Proã dûti ãmárají
Jak je to s dětskou kresbou? Co se dá z dětských
čmáranic vyčíst? Hana Hajnová nahlédne na dět-
skou kreativitu pohledem waldorfské pedagogiky.
Cena: 50 Kč.

pondûlí 21.–pátek 25. záfií
Zahájení odpoledního programu 
– ukázkové lekce
Ukázkové lekce odpoledních kurzů zdarma. 

stfieda 23. záfií od 10 hodin
Jak mluvit s dûtmi o bolesti
Bolest jako téma pohledem dětské psychologie.
Jak děti vnímají bolest a jak se k ní máme postavit
my, dospělí. Jak se vyrovnat s nepříjemnými lékař-
skými zákroky? Beseda s dětskou psycholožkou
Anetou Svobodovou.

Centrum pro rodinu Náruã

www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov
e-mail: sychrov@npu.cz, tel.: 482 416 011

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9.00 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) – ob-
sahuje autentické zámecké interiéry, kterým byla
obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19. století,
kdy zámecký exteriér i interiér byly v harmonické
stylové jednotě romantického historismu – novogotiky. 

Zlatý poklad – výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů, které České republice vě-
noval turnovský rodák, pan František Khynl.

Z dětských pokojíčků – výstava historických
hraček nejen pro nejmenší.

Hostinské apartmány – nový prohlídkový okruh
přiblíží návštěvníkům, jak zde žili příbuzní majitelů
zámku z rodu Rohanů a jejich vzácní hosté. Honosné
hostinské pokoje i ryze soukromá apartmá jsou vyba-
veny podle zvyklostí z přelomu 19. a 20. století pře-
vážně původním nábytkem a uměleckými předměty. 

akce:
ãtvrtek 10. záfií od 19 hodin v zámeckém parku
Belcanto v opefie a muzikálu
V průběhu koncertního představení se na pódiu
představí hvězdy mezinárodní operní a muzikálové
scény pod vedením dirigenta Leoše Svárovského
a za doprovodu 70členného orchestru. Hvězdy jako

Tereza Mátlová, Daniel Hůlka, Vladimír Chmelo či
Peter Berger uvedou známé skladby Antonína
Dvořáka, W. A. Mozarta, A. L. Webera, Karla Svo-
body a mnohých dalších v pojetí italské klasické
techniky „bel canto“.

sobota 26. záfií od 18 hodin v galerii
Staré filmové melodie – Recitál
Jifiího Bartonû
Účinkují: Jiří Bartoň a Marie Drkulová (klavírní do-
provod). V pořadu zazní písně z filmů Půlnoční kov-
boj, Ztracená tvář, Mučedníci lásky, Limonádový
Joe, Den pro mou lásku, Lásky mezi kapkami deště
a dalších. Koncert sponzoruje EFG CZ spol. s. r. o.
Jednotné vstupné 190 Kč, předprodej na www.za-
mek-sychrov.cz

Státní zámek Sychrov
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2020

Program slavnostního dne:
9.00 Otevfiení areálu Dlaskova statku

v Dolánkách s možností prohlídek
10.00 Slavnostní odhalení nauãné

stezky Josefa Pekafie 
na Dlaskově statku

11.30 Odhalení pomníku Josefa
Pekafie na Malém Rohozci – 
Na Černavě u dětského hřiště

13.30 Pietní akt u hrobu 
Josefa Pekafie
v Jenišovicích 

15.00 Promítání dokumentu
Historik Josef Pekafi, na který
naváže přednáška dr. Marka Fapša z FF
UK – Pivovar Malý Rohozec

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
K výročí byla vydána pamětní mince, kterou vy-
tvořila absolventka turnovské SUPŠ Rozálie
Poslušná. 

Přípravný výbor, který na akci spolupracuje,
již od jara 2018 tvoří: Pekařova společnost Čes-
kého ráje, z. s., Městská knihovna Antonína Mar-
ka Turnov, Muzeum Českého ráje v Turnově,
Město Turnov, Obec Jenišovice, Rohozecký okraš-
lovací spolek, z. s., Spolek rodáků a přátel Tur-
nova z. s., Gymnázium Turnov, Gymnázium Dr.
J. Pekaře v Mladé Boleslavi, Paměť Českého ráje
a Podještědí, z. s.

Přípravný výbor děkuje všem partnerům
a sponzorům za jejich služby, finanční příspěvky
či nezištnou pomoc při realizaci této akce. 

10. 9.–15. 11. 
V˘stava Josef Pekafi 
a Josef Vítûzslav ·imák 
v zajetí múz
Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků bude k vidění v Kamenářském domě.
Jejich osobnosti si připomeneme z poněkud ne-
tradičního úhlu. Je poměrně známo, že Josef
Vítězslav Šimák psal básně, ale už méně se ví, že
Josef Pekař byl nadšeným fotografem. A právě ty-
to dva jejich koníčky naše výstava návštěvníkům
přiblíží.

Klára Preislerová, tisková mluvčí 

V záfií oslavíme na druh˘ pokus
150. v˘roãí narození profesora
Josefa Pekafie
Oslavy proběhnou v sobotu 26. září 2020. V rámci tohoto dne bude oficiálně otevřena nová naučná
stezka Josefa Pekaře, která vede z Dolánek přes Malý Rohozec do Jenišovic. 

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Pavel Matys, Mûsto Turnov, Klára Preislerová, Mobilní Rozhlas, Náruã.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
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Turnovská knihovna si ke svému kulatému výročí
nadělila drobný dárek v podobně turistických vizi-
tek, respektive se jedná o mezinárodní druh vizitek
s názvem Wander Card. 

Vizitky jsou v posledních letech velice v módě
zejména u turistů. Poněvadž přes léto funguje
knihovní pobočka na vlakovém nádraží i jako jistý
turistický informační bod, rozhodli jsme se, že ná-
vštěvníkům nabídneme i tuto službu.

První vizitka se váže k hlavní budově knihovny,
kde je kladen důraz na rok založení 1820. Druhá
byla vytvořena pro pobočku na vlakovém nádraží,
kde je zmíněna naše republiková rarita. Vizitky
můžete zakoupit na hlavní budově knihovny
(Jeronýmova 517) nebo v knihovně na vlakovém
nádraží (U Nádraží 1296). Jejich cena je 15 Kč.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Knihovna má vlastní turistické vizitky

Pfies Jizeru z Pfiepefi
do Modfii‰ic 
neprojedete!
Od pondělí 10. srpna odřízla Přepeře a Mod-
řišice uzavírka. Důvodem je kompletní rekon-
strukce mostku přes náhon, který se bude dělat
v podstatě úplně nový.

Aby mohli lidé z ostrova mezi Jizerou a náho-
nem do vesnice alespoň pěšky, vyrostla tento tý-

den přes náhon nová lávka. Stavbu pro Krajskou
správu silnic Libereckého kraje provede firma
STRABAG, a. s., uzavírka je plánovaná do 10. pro-
since 2020. Mgr. Zdenka Štrauchová

Od 30. srpna je 
novû obsluhována
zastávka Turnov, Lidl
Dlouho očekávané vybudování autobusové za-
stávky u nákupního centra Lidl se dočkalo pro-
vozu. Linka 302 (okružní autobus Ohrazenice
– Maškova zahrada) od 30. srpna 2020 jako je-
diná obsluhuje zastávku Lidl. 

„Aby autobus stihl obsloužit Lidl vynechá
1x průjezd Fučíkovou ulicí a Ohrazenicemi a poje-
de po Nádražní. Místo toho kraj posílí Ohrazenice
a Fučíkovu linkou 310, která je krajská,“ sdělil ve-
doucí odboru dopravy Pavel Vaňátko. 

Od 13. prosince bude na zastávku Lidl zajíždět
ještě další modifikovaná linka MHD Pelešany.
Jednostranná zastávka přiléhá k parkovišti spo-

lečnosti Lidl. Městský rozpočet stálo vybudování
zastávky 1,6 milionu korun včetně DPH a práce
prováděla firma Andílek, s. r. o. z Liberce. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí



Mûstsk˘ úfiad Turnov vypisuje
v˘bûrové fiízení na pozici 
vedoucí odboru správy 
majetku

Řídí činnost odboru správy majetku, zajišťuje
plnění úkolů v oblasti samosprávy, zajišťuje in-
vestiční akce města, koordinuje projekty a do-
tační tituly v rámci města Turnova a příspěvko-
vých organizací města.

Nabízíme 11. platovou třídu dle nařízení vlády
341/2017 Sb., v platném znění, možnost roční od-
měny, 5 týdnů dovolené, stravenky, sociální fond,

pevnou pracovní dobu. Přihlášky posílejte do 14.
září 2020 do 12.00 hodin poštou, do datové
schránky či osobně na podatelnu. Podrobnosti zís-
káte na www.turnov.cz – volná místa. 

Mûsto Turnov vypisuje 
v˘bûrové fiízení podle zákona
312/2002 Sb. na vedoucí
úfiadu – tajemník/tajemnice
Mûstského úfiadu v Turnovû 
Řídí činnost úřadu, koordinuje plnění úkolů
v oblasti samosprávy. 

Nabízíme 12. platovou třídu dle nařízení vlády
341/2017 Sb., v platném znění, možnost roční od-
měny, 5 týdnů dovolené, stravenky, sociální fond.
Jmenování do funkce od 1. 1. 2021 nebo dle doho-
dy. Přihlášky posílejte do 30. září 2020 do 12.00
hodin poštou, do datové schránky či osobně na po-
datelnu. Podrobnosti získáte na www.turnov.cz –
volná místa.

Město Turnov informuje, že z důvodu aktuální si-
tuace kolem koronaviru bylo rozhodnuto o pro-
dloužení termínu pro podávání návrhů Tvoříme
Turnov až do konce září letošního roku. V rozpoč-
tu je vyčleněno 600 000 korun. 

Kritéria návrhu projektu:
• zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebe-

ní veřejného prostranství (pro sportovní a volno-
časové využití, dopravní infrastrukturu, životní
prostředí a další oblasti využití)

• umístěný na veřejném prostranství nebo ve ve-
řejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo
organizaci zřízené městem

• respektující finanční limit
• realizovatelný do 18 měsíců od schválení zaháje-

ní realizace
• proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je

v souladu s územním a strategickým plánem,
plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvo-
jovými koncepcemi města

• přínosný pro město a jeho občany

• realizace je v kompetenci města
• roční provozní náklady nepřesáhují 10 % z cel-

kové částky návrhu

Jak podat návrh?
• splnit podmínku a být občanem s trvalým bydliš-

těm v Turnově starším 15 let
• předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
• ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním

s koordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

• podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem na
m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes turnov-
skou podatelnu (formuláře naleznete ke stažení
na webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy?
• radnice návrhy posoudí a zkontroluje
• předkladatelé své návrhy na veřejném setkání

odprezentují a bude spuštěno hlasování o nejlep-
ších návrzích

• realizace výsledných návrhů

Kontaktní osoba: Marcela Pilská, koordinátorka
participativního rozpočtu Tvoříme Turnov, e-mail:
m.pilska@mu.turnov.cz, tel.: 606 230 862

Všechny důležité informace naleznete na webo-
vých stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Zdravé mûsto Turnov

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.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Podávat návrhy do participativního rozpoãtu
mÛÏete aÏ do 30. záfií!
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Město Turnov vyhlašuje na 14. září 2020 výběrové
řízení na prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-
Károvsko.

Výběrové řízení se uskuteční od 16.00 hodin v za-
sedací místnosti č. 215 turnovské radnice (Anto-
nína Dvořáka 335, Turnov)
Výběrové řízení se uskuteční ve vyhlášený den
a čas na základě projevení zájmu účasti na tomto
výběrovém řízení, a to písemnou formou, buď pro-
střednictvím e-mailu na o.bazantova@mu.tur-
nov.cz nebo na adresu Městský úřad Turnov,
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, a to nejpo-
zději v den konání řízení do 12.00 hodin.

Minimální kupní cena je 1500 Kč/m2 a obsahuje:
– budoucí přípojku středotlakého plynovodu včet-

ně pilíře hlavního uzávěru plynu, osazení plyno-
měru je již záležitostí vlastníka pozemku

– budoucí přípojku vodovodu vyvedenou cca 1 m
za hranici pozemku včetně vodoměrné šachty,
osazení vodoměru je již záležitostí vlastníka po-
zemku

– budoucí přípojku kanalizace vyvedenou cca 1 m
za hranici pozemku včetně revizní šachty

– budoucí přípojku elektrické energie – jde o sa-
mostatnou akci ČEZ Distribuce. Město Turnov
podalo žádost na zasíťování pozemků el. energií
(každý pozemek bude mít jistič 25 A) a zaplatilo
zálohový příspěvek ve výši 50 % za každý poze-
mek (6 250 Kč). Realizace stavby ČEZ Distri-
buce, a. s. bude v koordinaci s výstavbou ostat-
ních sítí. Noví vlastníci pozemků si následně
jednotlivé pozemky přihlásí na sebe a doplatí
ČEZu zbývající částku (6 250 Kč). Na hranicích

pozemků budou instalovány jistící skříně. Pilíře
pro měření již budou investicí vlastníků pozemků.

– DPH v platné výši

Podrobnější informace podá odbor správy majet-
ku – Bc. Olga Bažantová, tel.: 481 366 317, e-ma-
il: o.bazantova@mu.turnov.cz nebo je najdete na
webových stránkách města.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘bûrové fiízení na prodej pozemkÛ urãen˘ch k zástavbû
pofi. pozemky druh pozemku evidovan˘ celková v˘mûra min. kupní cena 
ãíslo v k.ú. Turnov dle katastru nemovitostí v m2 v Kã

1. 988/15, 990/24, trval˘ travní porost
991/12, 1004/20 a orná pÛda 727 1 090 500,–

2. 988/16, trval˘ travní porost 
1004/69 a orná pÛda 728 1 092 000,–

3. 988/17, trval˘ travní porost 
1004/70 a orná pÛda 728 1 092 500,–

umístûní pozemkÛ v ‰ir‰ím pohledunabízené pozemkové parcely
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Organizaci školního roku 2020/2021 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne ve všech základních školách
v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.
června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.
října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou sta-
noveny podle sídla školy na 1. února–7. února 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. čer-
vence 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Dle posledních informací nastoupí do prvních tříd
na turnovské základní školy celkem 169 dětí.

Počty zapsaných dětí do 1. ročníků základních
škol pro školní rok 2020/2021
povinné základní vzdělávání

Název Z· Poãet zapsan˘ch prvÀáãkÛ Poãet tfiíd

Z· Turnov, 28. fiíjna 18 50 2
Z· Turnov, Skálova 600 (Ale‰ova) 65 3
Z· Turnov, ÎiÏkova 518 36 2
Z· Turnov-Ma‰ov 14 1
Z· Turnov, Zborovská 519 3 1 oddûlení
Z· Sluníãko – Turnov 1 vfiazeni do

stávajících oddûlení

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

Organizace ‰kolního roku 2020/2021 na Z·

Prameny vody pro‰ly
tradiãní kontrolou

Z rozborů vyhotovených 17. srpna 2020 vyplý-
vá, že pramen Boží voda nevyhovuje hygienic-
kým limitům a není pitný! Pramen pod
Valdštejnem pitný je.

Ing. Jiří Houžvička, 
odbor životního prostředí

Dotaãní program na
podporu cestovního
ruchu a sportovních
aktivit
Odbor školství, kultury a sportu informuje, že
do 30. 9. 2020 je možné podávat žádosti do
dotačního programu na podporu cestovního
ruchu. 

Do 11. září je možné podávat žádosti o dotaci
na podporu sportovních aktivit. Více informací,

včetně žádostí najdete na webových stránkách
města v sekci dotace nebo na odboru školství.

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru

Tradiãní vítání 
obãánkÛ probûhne
poslední záfiijovou
sobotu
Městský úřad Turnov informuje rodiče dětí,
které mají být slavnostně přivítáni, že termín ví-
tání občánků se uskuteční 26. září 2020! 

„Rodičům budou včas zaslány pozvánky,“ dopl-
nila matrikářka Monika Cilerová. 

Vítání občánků se uskuteční v prostorách
Kulturního centra Střelnice, a to od 9.00 hodin
pro první skupinu. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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V loňském roce občané města odevzdali k recykla-
ci 40 634,51 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů po-
cházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těž-
bou je zatěžováno životní prostředí. Významnou
úlevu přináší však správná recyklace těchto výrob-
ků. Občané našeho města jsou si vědomi význam-
nosti třídění elektra a poctivě využívají k jejich
odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery
společnosti ASEKOL. Právě díky environmentál-
nímu vyúčtování zpracovanému kolektivním
systémem ASEKOL máme k dispozici přesné
hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše spo-
lečnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí.
Spotřeba elektrické energie, primární suroviny,
ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skle-
níkových plynů, zde všude díky zodpovědné re-
cyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování,
který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně
přírody, vyplývá, že občané našeho města v loň-
ském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila
775,77 MWh elektřiny, 70 741,50 litrů ropy,
2 082,34 m3 vody a 27,49 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2

ekv. o 63,55 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapří-
čiňuje okyselování prostředí)o 2 848,96 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá,
nám ukazuje například již 100 vytříděných mobil-

ních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což
by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytřídě-
ných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by
stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy
do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná
a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA
– Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopa-
dech výroby a recyklace jednotlivých elektrozaří-
zení na životní prostředí. Konečná bilance vyzně-
la pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je brá-
no všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

V současné chvíli máme v Turnově rozmístěno
na sběrných místech 5 červených kontejnerů od
společnosti Asekol na drobné elektro. Nacházejí
se na těchto sběrných místech:
• Výšinka – Granátová ulice poblíž čp. 1917
• Výšinka – Křišťálová ulice poblíž čp. 2072
• ul. Žižkova – u penzionů pro seniory
• ul. Studentská – proti čp. 1600
• ul. Zahradní – u prodejny COOP

Odbor životního prostředí, 
MěÚ Turnov

Ochrana Ïivotního prostfiedí je nedílnou souãástí
zájmÛ mûsta Turnova

Kurz sebeobrany

Oddíl JUDO TSC Turnov pořádá pro ženy, mu-
že a rodiče s dětmi od 10 let kurz sebeobrany.
Přihlášky je možné podávat do 22. září.

Kurz se uskuteční ve sportovní hale u nádraží
v termínu od 29. září do 17. listopadu 2020, a to
vždy v úterý od 19.45 do 21.00 hodin. Cena kurze
je 900 Kč, pro dítě do 15 let 400 Kč. 

Naučíme vás základním technikám sebeobrany
a bezpečným pádům. 

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci v na-
šem kraji doporučujeme absolvovat kurz sebeobra-
ny především rodičům společně se svými dětmi.

Své přihlášky zašlete do 22. 9. 2020 na e-mail:
judo.turnov@seznam.cz a nebo na nás kontaktuj-
te na telefonním čísle 606 260 340. Do přihlášky
uveďte své jméno, e-mailovou adresu a číslo mo-
bilního telefonu. Účastníci některého z předcho-
zích kurzů mají slevu 100 Kč.

O své účasti na celém kurzu se můžete rozhod-
nout i po první absolvované lekci. 

Jiří Vydra, JUDO TSC Turnov

ãtvrtek 24. záfií 2020

VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA

od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz
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Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

Nabízíme 
• stabilní zamûstnání 

v pfiíjemném prostfiedí 
• adekvátní 

platové ohodnocení 
• zamûstnanecké bonusy

Nástup moÏn˘ ihned 

servírku/ãí‰níka pfiijme

na HPP do kavárny KUS na Stfielnici 

V pfiípadû zájmu zasílejte své Ïivotopisy na pavlasova@kcturnov.cz 
Pro více informací volejte 481 322 083 (Ivana Pavlasová)


