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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,
přes všechen ten optimismus, co se jím zde v KCT

sytíme, přes všechnu dobrou vůli, víru v lepší zítřek,
neutuchající entuziasmus a lásku ke kultuře i nás
občas přepadne ona pověstná trudnomyslnost. To
pak kolega Karel chodí po chodbách a kroutě hla-
vou prohlašuje, že je už blízko chvíle, kdy se s orga-
nizací koncertů vrátíme zpátky do stodol. (Což o to,
underground má svoje kouzlo a takový koncert ve
stodole, kde nikdo neřeší vstupné, požární či bez-
pečnostní předpisy, autorské poplatky a další věci,
je pro pořadatele vlastně ideální akce, kterou by si
možná i sám dokázal užít.) Pak se z jiné kanceláře
ozve hlas kolegyně Lady, která zahlásí, kdo další
zrušil svou akci u nás, případně kolegyně Dáda
oznámí další mateřskou školu, která stornovala
svou účast na naplánovaném divadelním představe-
ní. V takových chvílích pak projíždíme všechny
možné zdroje informací a hledáme každičký ná-
znak, byť jen trochu důvěryhodné zprávy o tom, ja-
ká je další prognóza vývoje situace a jak na ni vláda
hodlá reagovat. Správně tušíte, že žádnou takovou
informaci nenacházíme, takže pak nezbývá než vy-
táhnout ze šuplíku křišťálovou kouli a začít věštit…

Pro měsíc říjen jsme vyvěštili následující: festival
Kulturnov se v podobě, v jaké tuto tradiční oslavu
turnovské kultury znáte, letos neuskuteční. Bolelo
nás z toho u srdce, program byl totiž připravený lu-
xusně. Ale informace z křišťálové koule jsou ne-
kompromisní a nám nezbývá než je brát vážně.
Více si o (ne)zrušené akci přečtete uvnitř časopisu.

Ovšem také jsme vyvěštili, že se přes všechny ka-
tastrofy světa v říjnu přeci jen uskuteční (poprvé
v nové sezóně) dvě naše oblíbené akce, totiž Ka-
várenský kvíz a pořad O literatuře. Kavárenský kvíz
přichází s novou hlasovací aplikací, kterou jsme vy-
víjeli několik nekonečných měsíců, a na niž jsme
tudíž patřičně hrdí. Máme za sebou řadu pokusů
a zátěžových testů, vše se jeví dobře, a tudíž s nepatr-
nou obavou a zároveň velkou zvědavostí vyhlížíme
1. říjen a první ostrou akci. A literatura? Ta vám
hned na začátek nové sezóny zprostředkuje setkání
s výjimečnou českou spisovatelkou, paní Alenou
Mornštajnovou. Pro zajímavost: poprvé jsem ji
oslovil 6. září roku 2018 (!), takže je vám asi jasné,
jak moc se na setkání s ní těším. Na setkání s vámi
všemi se však těším ještě více.

David Pešek

Zprávy z kfii‰Èálové koule
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ohlédnutí

Opatrné na‰lapování
„Budoucnost závisí na tom, co uděláme v součas-
nosti.“ Mahátma Gándhí

Září je u nás vždy ve znamení začátku sezóny. Do
programu se po letní pauze vrací představení mno-
ha dramaturgických cyklů, jako třeba abonentní
divadla, koncerty v rámci Turnovských hudebních
večerů, Cestovatelský klub, pohádka v rámci
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! a tak dále.
Kino Sféra začalo naplno promítat, nabídlo pro-
jekce v rámci cyklů Umění v kině, Kino nejen pro
seniory a jako novinku zavedlo věrnostní program
diváka SféraPas. Program se zkrátka vrátil v plné
síle a nabídl i něco navíc, například zcela nový
přednáškový cyklus O zdraví a životním stylu. 

Euforie se ovšem konala jen v omezené míře –
na naší straně zejména kvůli neustálým obavám
o budoucnost našich pořadů, zdraví našich diváků
a mnoha dalším palčivým otázkám podobného rá-
zu, kterým nebylo možné se vyhnout. Přesto jsme
se na všechny naše akce dokázali náležitě přichys-
tat, a všechny proto proběhly zcela bez problémů.
Na straně diváků z pochopitelných důvodů často
panoval strach a obavy ze zcela identických důvo-
dů. Na naši recepci se denně obraceli návštěvníci
a kladli otázky, na které jsme často neznali odpo-
vědi. Bude se rušit tato akce? Má význam si kupo-
vat abonentní legitimaci? Přihlašovat se do taneč-
ních? Nebude nakonec vše zrušeno? Mám si vůbec
kupovat lístek v předprodeji? A tak dále. Pocítili
jsme úbytek v řadách abonentů a zářijové akce, při
nichž se jindy zdála být kapacita divadla nebo kina

naprosto nedostačující, měly najednou neobsaze-
ná místa. I přes to všechno se znovu ukázalo, jak
moc je Turnov kulturním městem: na přednášku
Mariana Jelínka s názvem Sebemotivací ke zdraví
a štíhlosti dorazilo přes 200 řádně orouškovaných
diváků. Na koncert Heleny Vondráčkové dorazilo na
350 fanoušků, kteří si koncert užívali od prvního
po poslední tón. Paní Vondráčková totiž ukázala
a dokázala, že je skutečnou hvězdou a umělkyní,
a připravila si pro své fanoušky perfektní hudební
program, který odzpívala s naprostou suverenitou
a velkou grácií.

Především díky těmto dvěma velkým akcím
jsme si mohli alespoň na chvíli užívat divácké hem-
žení, které je jindy v září naprosto běžné. Na druhé
straně zde proběhlo též několik akcí, z kterých sá-
lalo ono opatrné našlapování. Akcí, na kterých se
sešly pouhé desítky statečných diváků, kterým
však obzvlášť děkujeme, protože svým postojem
dávají najevo, jak moc jim na kultuře záleží. 

Za kulturou bez obav

Ani nadále se nenecháváme rozhodit nejistotou
doby a věříme, že i přes mnohá opatření a doporu-
čení se budeme stále bavit, smát a hlavně setkávat
při kulturních akcích. 

Situaci kolem nemoci Covid-19 pozorně sledu-
jeme, žádné mimořádné opatření nepodceňujeme
a vydaná doporučení respektujeme. Veškeré pro-
story pravidelně čistíme a dezinfikujeme a dezin-
fekci nabízíme i všem divákům u vstupu, na toale-
tách apod. 

Pro ty, kdo náhodou zapomenou, nabízíme k za-
koupení jednorázové roušky. Námi přijatá bezpeč-
nostní opatření se mohou operativně měnit, a pro-
to doporučujeme si před návštěvou divadla nebo
KC Střelnice na našich webových stránkách
www.kcturnov.cz vždy ověřit jejich aktuální znění.
Tyto informace naleznete vždy u konkrétního
představení. 
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nenechte si ujít

Na sobotu 10. října jsme pro vás připravili další
ročník multižánrové přehlídky turnovských uměl-
ců, koronavirová krize nám však znemožnila
uspořádat tuto oslavu tak, jak by se slušelo. My
však víme, že navzdory všem komplikacím Kul-
turnov žije, a rozhodli jsme se proto uspořádat
alespoň malý venkovní happening, kterým si výji-
mečnost turnovské kulturní scény znovu připome-
neme.

Program letošního ročníku festivalu Kulturnov
byl připravený opravdu lákavě a rozhodování
o tom, zda festival uskutečnit nebo ne, bylo proto
velmi těžké. Nakonec jsme se rozhodli celý naplá-
novaný program „zamrazit“ a pokusit se jej usku-
tečnit v náhradním termínu. Pevně doufáme, že to
bude brzy, nejpozději na jaře příštího roku. Ale
protože slavit chceme, rozhodli jsme se připravit
pro vás alternativní program ve venkovním pro-
středí i v tomto říjnovém termínu! 

Pokud nám nějaké nové vládní nařízení nezaká-
že setkávat se ve větším množství lidí, potkáme se
v sobotu 10. října odpoledne na prostranství před
KC Střelnice se všemi tradičními kulturnovskými
formáty, tedy s divadlem i hudbou, a dokonce též

s Běhturnovem. Tento tradiční běžecký závod se
sice poběží o ceny, které vítězům věnuje Kulturní
centrum Turnov, ale letos víc než kdy jindy poběží-
me (pr)o život. Společně oběhneme Turnov. Svou
účastí a potleskem při vyhlášení pak podpoříme
všechny ty, kteří i přes nepřízeň doby neztrácí chuť
a vůli spojovat lidi skrze kulturu. 

Ano, letošní Kulturnov bude především happe-
ningem na podporu kulturního života a demon-
strací přesvědčení, že kultura je nedílnou součástí
našich životů a nikdo z nás se jí navzdory objektiv-
ním těžkostem nehodlá vzdát. Přijďte proto i vy,
vezměte své děti na pohádku, přijďte si zaběhat
a taky si zazpívat a zatančit. Akce se koná za kaž-
dého počasí!

Kulturnov žije!

Program festivalu:
15.00 zahájení festivalu
15.15 start Běhturnova, poté pohádka

LS Čmukaři 
16.15 vyhlášení Běhturnova, poté koncert Duo

Bigband
17.00 Nonsense 1984 (ex Za-Beat!, Bigbítek)
18.00 The Boband

Kulturnov Ïije!

sobota 10. fiíjna od 15 hodin
Kulturnov Ïije! 
oslava turnovské kultury 
pfied KC Stfielnice 
vstupné zdarma

The Boband
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kulturní pfiehled
HYGIENICKÁ OPAT¤ENÍ
Aktuálně (k 24. září) je na všechny
naše akce nutné zakrytí dýchacích
cest např. rouškou. Po příchodu
do budovy si vždy vydezinfikujte ruce,
dbejte na pečlivou hygienu. 
Buďte ohleduplní k ostatním 
návštěvníkům a dbejte pokynů 
pořadatelů. 
V případě, že se necítíte dobře či
máte příznaky nachlazení, zvažte
svou účast na vámi vybrané akci.
Děkujeme! 

ãtvrtek 1. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
3Bobule
Kino nejen pro seniory
Pokračování úspěšné komedie
z vinařského prostředí.

60 Kč

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?

145 Kč / 120 Kč

úter˘ 6. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Corpus Christi
Filmový klub
Strhující drama hříchu, který přinesl
vykoupení.

120 Kč / 100 Kč / 90 Kč

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

ãtvrtek 8. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
3Bobule
Kino nejen pro seniory
Pokračování úspěšné komedie
z vinařského prostředí. 60 Kč

sobota 10. fiíjna
15.00 – P¤ED KC ST¤ELNICE 
Kulturnov
Oslava turnovské kultury

zdarma

úter˘ 13. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Kdo si myslí‰, Ïe jsem
Filmový klub
Internetová lež, která deformuje
realitu a city.

120 Kč / 100 Kč / 90 Kč

stfieda 14. fiíjna
18.00 – KAVÁRNA KUS
Alena Morn‰tajnová
O literatuře 
Původní profesí překladatelka
a lektorka anglického jazyka
literárně debutovala poměrně
pozdě, ve svých 50 letech.
A hned její prvotina, román Slepá
mapa, zaujala natolik, že se dostala
do užší nominace na Cenu Česká
kniha 2014.

zdarma

ãtvrtek 15. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Chlap na stfiídaãku
Kino nejen pro seniory
Jiří Langmajer ve „střídavé péči“ své
manželky a milenky.

60 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2020
1. lekce

kurzovné 1650 Kč za pár /
lekce 300 Kč za pár

sobota 17. fiíjna
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
O Paleãkovi
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Pohádka o malém, mrštném a vtipném
hrdinovi.

60 Kč

nedûle 18. fiíjna
17.00 – KINO SFÉRA
Salvador Dalí: Hledání
nesmrtelnosti
Umění v kině
Život a tvorba španělského génia
surrealismu.

145 Kč / 120 Kč

úter˘ 20. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Vysoká dívka
Filmový klub
Příběh dvou mladých žen 
za obléhání Leningradu.

120 Kč / 100 Kč / 90 Kč

stfieda 21. fiíjna
18.00 – KINO SFÉRA
Libor DrahoÀovsk˘: 
âeská Kanada, nejen
po stopách loupeÏníka
Grázla
Cestovatelský klubV pofiadu O literatufie si Petr Vizina bude povídat s Alenou Morn‰tajnovou.
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kulturní pfiehled
Beseda zaměřená na přírodní krásy
i historické pamětihodnosti
České Kanady.

90 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2020
2. lekce

kurzovné 1650 Kč za pár /
lekce 300 Kč za pár

ãtvrtek 22. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Chlap na stfiídaãku
Kino nejen pro seniory
Jiří Langmajer ve „střídavé péči“
své manželky a milenky.

60 Kč

pátek 23. fiíjna 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO
Kdo se bojí Virginie
Woolfové
Divadelní abonentní představení 
Absurdní drama světoznámého
dramatika Edwarda Albeeho,
které při své premiéře roku 1962
způsobila obrovský skandál.

v předprodeji 420 Kč /
na místě 460 Kč

sobota 24. fiíjna
19.30 – KINO SFÉRA
Giselle
Umění v kině, balet
Záznam z Royal Opera House
v Londýně. Giselle je romantický
balet, který už svou premiérou
v roce 1841 v Paříži změnil taneční

svět a dodnes patří k jádru
klasického baletního repertoáru.

250 Kč / 200 Kč

úter˘ 27. fiíjna 
19.30 – KINO SFÉRA
Svût podle Muchy
Filmový klub
Dokument o jednom z nejslavnějších
secesních umělců.

120 Kč / 100 Kč / 90 Kč

ãtvrtek 29. fiíjna
10.00 – KINO SFÉRA
Havel
Kino nejen pro seniory
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?

60 Kč

19.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2020
3. lekce

kurzovné 1650 Kč za pár /
lekce 300 Kč za pár

pondûlí 2. listopadu 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Travesti Revue Techtle
Mechtle a Koãky
travesti show
Nový pořad oblíbených travesti skupin.

v předprodeji 290 Kč /
na místě 310 Kč

úter˘ 3. listopadu 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Kytarové duo CD
– Martin Cába
a Vít Dvofiáãek
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč /
na místě 170 Kč 

stfieda 4. listopadu 
18.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Katefiina a Milo‰
Motani: Velké Safari
a malé surikaty
Cestovatelský klub
Dobrodružství ze Zimbabwe.

90 Kč

ãtvrtek 5. listopadu
10.00 – KINO SFÉRA
Havel
Kino nejen pro seniory
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?

60 Kč

18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
Oblíbené kavárenské soutěžení je
zpět. V nové sezóně navíc v novém
kabátku!

100 Kč / tým

19.00 – KC ST¤ELNICE
Taneãní pro manÏelské
a pfiátelské páry 2020
4. lekce

kurzovné 1650 Kč za pár /
lekce 300 Kč za pár

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.

Pfiíbûh o zradû, pomstû a nekoneãné lásce – balet Giselle na plátnû kina Sféra.
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kino Sféra

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

V programu od 15. 10.

dokument | âR | 2020 | 127 min. | MP

Karel

Unikátní pohled do Ïivota Karla Gotta.

ãt 1. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 8. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie | âR | 2020
103 min. | MP

3Bobule

Pokraãování úspû‰né komedie
z vinafiského prostfiedí.

V programu od 1. 10.

fantasy/rodinn˘ | It./VB/Fr.
2019 | 125 min. | MP | dabing

Pinocchio

Nové zpracování oblíbeného
pfiíbûhu o oÏivlé loutce.

ne 4. 10. – 17.00
145 Kã / 120 Kã

dokument | It. | 2020
90 min. | 12+ | titulky

Tajemní
impresionisté

Jak impresionisté vnímali svût
a zachycovali realitu?

V programu od 8. 10.

drama/sportovní | âR
2020 | 94 min. | MP

Smeãka

Boj se ‰ikanou v mládeÏnickém
hokejovém t˘mu.

V programu od 8. 10.

akãní/krimi | USA | 2019
92 min. | 12+ | titulky

Pro balík
prachÛ

Liam Neeson jako nechvalnû
proslul˘ zlodûj.

út 6. 10. – 19.30
120 Kã / 100 Kã / 90 Kã

drama | Pol. | 2019
115 min. | 15+ | titulky

Corpus
Christi

Strhující drama hfiíchu,
kter˘ pfiinesl vykoupení.

V programu od 8. 10.

rodinn˘/dobrodruÏn˘ | Svk.
2020 | 90 min. | MP | dabing

Léto patfií
rebelÛm

Malého Joná‰e ãeká nev‰ední
letní dobrodruÏství.

ne 11. 10. – 17.00
145 Kã / 120 Kã

dokument | VB | 2019
72 min. | 12+ | titulky

Ronnie Wood:
Nûkdo tam

nahofie mû má rád
Divok˘ Ïivotní pfiíbûh kytaristy

The Rolling Stones.

út 13. 10. – 19.30
120 Kã / 100 Kã / 90 Kã

drama | Fr. | 2019
101 min. | 12+ | titulky

Kdo si myslí‰,
Ïe jsem

Internetová leÏ, která deformuje
realitu a city.

ãt 15. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

ãt 22. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

komedie | âR | 2020
MP | 12+

Chlap na
stfiídaãku

Jifií Langmajer ve „stfiídavé péãi“
své manÏelky a milenky.

FK

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

so 24. 10. – 19.30
250 Kã / 200 Kã

balet | VB | 2016
140 min. | 12+

Giselle

Záznam baletu
z Royal Opera House v Lond˘nû.

ãt 29. 10. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory
ãt 5. 11. – 10.00 | 60 Kã
– Kino nejen pro seniory

drama/Ïivotopisn˘ | âR
2020 | 100 min. | 12+

Havel

Co byste obûtovali
pro pravdu a lásku?

V programu od 29. 10.

animovan˘/rodinn˘ | Aus.
2020 | 96 min. | MP | dabing

100% Vlk

První promûna mladého vlkodlaka
neprobûhne podle pfiedstav.

út 27. 10. – 19.30
120 Kã / 100 Kã / 90 Kã

dokument | âR | 2020
100 min. | 12+

Svût podle
Muchy

Dokument o jednom
z nejslavnûj‰ích secesních umûlcÛ.

V programu od 22. 10.

komedie | Nûm. | 2020
111 min. | 15+ | dabing

Nightlife: Na tahu

1 noc, 1 rande, 1 kámo‰
a mofie problémÛ.

V programu od 15. 10.

krimi/drama | USA | 2020 | MP | titulky

Smrt na Nilu

Detektiv Hercule Poirot v adaptaci románu Agathy Christie.

V programu od 15. 10.

akãní/katastrofick˘ | USA
2020 | 119 min. | 12+ | titulky

Greenland:
Poslední úkryt

Boj o záchranu Ïivota
pfied zánikem civilizace.

V programu od 15. 10.

animovan˘/rodinn˘ | J. Korea
2019 | 83 min. | MP | dabing

âervené stfievíãky
a 7 stateãn˘ch

Originální adaptace pfiíbûhu
o Snûhurce.

út 20. 10. – 19.30
120 Kã / 100 Kã / 90 Kã

drama | Rus. | 2019
137 min. | 15+ | titulky

Vysoká
dívka

Pfiíbûh dvou mlad˘ch Ïen
za obléhání Leningradu.

ne 18. 10. – 17.00
145 Kã / 120 Kã

dokument | ·p. | 2018
110 min. | 12+ | titulky

Salvador Dalí:
Hledání

nesmrtelnosti
Îivot a tvorba jedné z nejvût‰ích

osobností surrealismu.

FK

FK

BALET
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Operní a baletní sezóna z Lond˘na
Již od roku 2015 mají milovníci umění možnost
vidět v kině Sféra operní a baletní přímé přenosy
a záznamy z nejproslulejších světových scén, a to
v maximální obrazové i zvukové kvalitě. 

Ačkoliv epidemie nového koronaviru ovlivnila
kulturu po celém světě, o šestou sezónu diváci
v Turnově nepřijdou.

Přední světové operní domy do konce roku žádné
přímé přenosy nepořádají, v první části sezóny
(od října do prosince 2020) proto nabídne kino
Sféra záznamy celkem dvou oper a dvou baletů
z proslulého Royal Opera House v Londýně. 

Jedná se o výběr oblíbených klasických titulů
z předchozích let v podání hvězdných světových
pěvců a tanečníků.

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

Nebojte se Virginie Woolfové
Vydejte se s námi na večírek, na který jen tak neza-
pomenete. Vašimi hostiteli bude jeden stárnoucí
a poněkud unavený profesor a jeho více než méně
hlučná žena. Čeká vás dráždivá sonda do manžel-
ských vztahů plná neočekávaných dějových zvratů,
smutku i humoru.

Malé univerzitní městečko, pozdní večer. Dva
manželské páry se vrací z rektorského večírku.
Rozhodnou se spolu strávit při skleničce zbytek
noci. Mladší pár je teprve na začátku vztahu i ka-
riéry, plný iluzí o budoucím životě. Prvotní rozpaky
postupně vystřídají zvláštní partnerské hry, uráž-
ky, ironie, ponižování, ale i niterné zpovědi a dáv-
no zapomenuté vzpomínky. S přibývající nocí
a počtem vypitých skleniček se pomalu, ale jistě
ztrácí veškeré zábrany a padají zaběhnutá klišé
a i ta nejskrytější tajemství vyjdou na povrch.
Romantická představa o harmonii manželské lás-
ky je postupně cupována na kousky. Když svítá,

zdá se, že vše, co doposud platilo, je rozbité, ale
možná je to úplně naopak. Možná je pád na abso-
lutní dno šancí na nový začátek.

Absurdita – velký pojem ve slovníku Edwarda
Albeeho, autora hry. Realita a iluze zde na sebe
tvrdě naráží, hrdinové hry unikají z nejistoty vlast-
ní existence do náruče iluze. Prolínání a konflikt
těchto dvou světů žene děj jedné noci dál a dál.
Skrze pichlavé, vtipné dialogy, psané s ironickým,

až cynickým nadhledem, založené na principu
agresivní hry, se odhalují tajemství, vyjevují se
komplexy, traumata a úzkosti, hrají se kruté a cy-
nické hry, všechny hranice jsou překročeny.
Možná právě proto absurdní drama světoznámé-
ho dramatika Albeeho Kdo se bojí Virginie
Woolfové při své premiéře roku 1962 způsobilo
obrovský skandál. Nabouralo optimistickou po-
válečnou náladu Američanů a vysmálo se jejich
budování „amerického snu“. 

Hru přiváží Klicperovo divadlo Hradec Králové,
hrají Zora Valchařová-Poulová, Filip Richtermoc,
Anna Peřinová a William Valerián.

pátek 23. fiíjna od 19.30 hodin
Kdo se bojí Virginie Woolfové
Divadelní abonentní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 420 Kã / na místû 460 Kã

Manon Lescaut Macbeth 
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O Paleãkovi
Pohádka pro děti o malém, mrštném hrdinovi plná
písniček, vtipných a nečekaných situací a ošemet-
ných zápletek. 

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chla-
peček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu
rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak
jen mohl. 

Jednoho dne se u jejich políčka objevil kupec
a Paleček se rozhodl, že se vydá do světa. Jenomže
narazil na loupežníky, kterým musel pomáhat lou-
pit. Jak si s tím vším Paleček poradil? Stal se z něj

také loupežník? A myslíte, že ještě někdy uvidí ma-
lý Paleček své rodiče? Přijďte to zjistit.

Pohádku zahraje Divadýlko Mrak, vhodná je pro
všechny děti z mateřských škol a 1.–5. tříd škol zá-
kladních.

sobota 17. fiíjna od 10 hodin
O Paleãkovi 
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
60 Kã

Popelka a princ
Talkshow Pohovka se po delší pauze vrací do pro-
gramu a čeká ji netradiční zahájení. V Městském
divadle se na vás budou těšit Eva Hrušková
a Pavel Trávníček.

Psal se rok 1969, když mladičká Eva Hrušková zá-
řila v roli Popelky. Tehdy ještě černobílý snímek re-
žírovala Vlasta Janečková. Jejím princem byl Jiří
Štědroň. O pouhé čtyři roky později byl natočen
film Tři oříšky pro Popelku. Pod režijním vedením
Václava Vorlíčka se role prince ujal Pavel Trávníček,

Popelkou mu byla Libuše Šafránková. V našem
pořadu se nyní setká Popelka s princem, kterým to
filmové plátno nepřálo. Těšte se na příjemný večer
plný vzpomínek.

úter˘ 13. fiíjna od 19 hodin 
Popelka a princ jedou k vám 
Pohovka
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 200 Kã / na místû 230 Kã

Tak krátk˘ ãas na Ïivot
Turnovský underground a Společnost bloumající
veřejnosti si vás dovolují pozvat na premiéru hry
Tak krátký čas na život, která zachycuje životní
příběh básníka Václava Hraběte.  

Původní nápad napsat hru o Václavu Hrabětovi
vzešel od (již zesnulého) Zdeňka Lindnera. Ten
svůj návrh přednesl na úrodnou půdu – nadšené
herecké partě, která pod jeho vedením odehrála
představení pašijové hry O nejslavnějším zmrt-
výchvstání. 

Mimo to část souboru v mládí básně Václava
Hraběte přepisovala a vydávala. Vznikl tak text,
který po zkombinování s jeho básněmi vedl k se-
psání divadelní hry. 

pátek 30. fiíjna od 19.30 hodin
Tak krátk˘ ãas na Ïivot
volné divadelní pfiedstavení 
Mûstské divadlo Turnov 
vstupenky pouze na místû za 150 Kã
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Pfiíãná flétna Anny Stavûlové
V rámci série IMUZA uvádí se vám v říjnovém
Turnovském hudebním večeru představí Anna
Stavělová, sólová i komorní hráčka a hudební pe-
dagožka působící mezi Čechami a Francií. 

Na flétnu začala hrát v 11 letech, studovala nejpr-
ve na hudebním gymnáziu a konzervatoři v Praze,
poté pokračovala ve studiích na vysoké škole Con-
servatoire National Supérieur Musique et Danse
ve francouzském Lyonu. Je laureátkou mnoha ná-
rodních a mezinárodních soutěží. Nahrává pro Český
rozhlas, kde také účinkovala v projektu přímých

koncertních přenosů. Anna se kromě klasické
tvorby specializuje na soudobou hudbu. Na jejím
kontě je hned několik českých a světových premiér
skladeb u nás i v zahraničí. 

stfieda 7. fiíjna od 19.30 hodin
IMUZA uvádí: 
Anna Stavûlová, pfiíãná flétna
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Koncert kytarového dua
V listopadu ovládnou Turnovský hudební večer ky-
tary. Divákům se představí Kytarové duo CD, kte-
ré tvoří Martin Cába a Vít Dvořáček. 

Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru
klasická kytara na pražské Akademii múzických
umění a působí pod pedagogickým vedením Petra
Saidla. K největším dosavadním úspěchům dua
patří 1. cena a titul laureáta v mezinárodní inter-
pretační soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hudeb-
ní klasicismus ve Vidnavě, kterou získalo na konci
roku 2017. Martin Cába je v současné době

studentem 4. ročníku HAMU. Zúčastnil se řady
mistrovských kurzů a přivezl si úspěchy z mnoha
soutěží. Vít Dvořáček vystudoval brněnskou kon-
zervatoř a nyní pokračuje na HAMU v Praze. 

úter˘ 3. listopadu od 19.30 hodin 
Kytarové duo CD
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Pfiijìte si osvûÏit taneãní krok 
Oblíbený taneční kurz pro manželské a přátelské
páry se vrací. Již tradičně se uskuteční během pod-
zimních měsíců, na první lekci přitom můžete vy-
razit už v polovině října. 

Do celého kurzu se stále ještě můžete přihlásit,
a to do 9. října, docházet lze i na jednotlivé lekce.
Oprašte střevíce, vyžehlete šaty a vzhůru na ta-
neční parket. Výuková lekce trvá cca 2,5 hodiny
a je doprovázena reprodukovanou hudbou. Zá-
věrečná prodloužená bude dlouhá cca 4 hodiny.

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.

Kurzovné: 1 650 Kč/pár, poplatek za jednotli-
vou lekci: 300 Kč/pár. Přihlášky jsou k dispozici
v recepci KC Střelnice nebo na www.kcturnov.cz.
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Nejen o literatufie s Alenou Morn‰tajnovou
„Vždycky jsem věděla, že chci psát, ale k tomu je
potřeba čas. Jednoho dne jsem si uvědomila, že čas
budu mít jedině tehdy, když si ho udělám. Že můj
život bude takový, jaký si ho udělám. Zariskovala
jsem, dala jsem výpověď v práci a po deseti letech
jsem konečně dopsala první knihu.“ 

Tak o svých literárních začátcích vypráví sama au-
torka. Původní profesí překladatelka a lektorka
anglického jazyka literárně debutovala poměrně
pozdě, ve svých 50 letech. A hned její prvotina, ro-
mán Slepá mapa (2013), zaujala natolik, že se do-
stala do užší nominace na cenu Česká kniha 2014.
V roce 2015 vydala román Hotýlek, v němž znovu
potvrdila, že je rozenou vypravěčkou, která doká-
že čtenáře strhnout. 
Největší pozornost však na sebe strhl její třetí ro-
mán Hana z roku 2017. Životní příběh dívky Miry

a její podivínské tety Hany je rozprostřen od třicá-
tých do šedesátých let 20. století a je, stejně jako
předchozí autorčiny knihy, poznamenáván tzv.
velkými dějinami. Alena Mornštajnová za tento
svůj román získala řadu ocenění, např. cenu Čes-
ká kniha 2018.

Její poslední román Tiché roky vyšel v dubnu loň-
ského roku a autorka o něm říká: „Moje nová kniha
je především o síle slov. Slova jsou mocná zbraň, ale
my si to neuvědomujeme. Používáme je denně,
a nepřemýšlíme nad tím, jak obyčejné slovo, vyřče-
né unáhleně a mnohdy ani ne ve zlém úmyslu, mů-
že druhému ublížit a poznamenat jej napořád. Ale
stejně špatné je, když spolu lidé nejsou schopní
mluvit o věcech, které je trápí, nedokážou si říct, co
by chtěli změnit. Tiché roky vypráví o rodině, v níž
vedle sebe lidé jen žijí, ale vlastně se vůbec neznají.“

Turnovsk˘ mapov˘ okruh slaví 50leté v˘roãí 
Kulturní centrum Turnov s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu foto-
grafií 50. ročník Turnovského mapového okruhu. 

Výstava bude zpřístupněna ve foyer KC Střelnice
v pondělí 5. října a k vidění zde bude do 2. listopa-
du. Slavnostní předávání cen s tím spojené se
uskuteční 3. října.

Turnovský mapový okruh dospěl do svého jubi-
lejního 50. ročníku. Okruh založil v roce 1969 teh-
dejší předseda fotoskupiny Safír v Turnově pan
Jiří Baudyš. Za dobu svého trvání pak prošel mno-
ha změnami. Původně pouze černobílé fotografie
byly později doplněny barevnými diapozitivy a po-
stupným zkvalitněním a hlavně zlevněním výroby
barevných fotografií nakonec do souborů fotogra-
fií pronikala i fotografie barevná. Za dobu trvání
Turnovského mapového okruhu se ho v jednotli-
vých ročnících zúčastnilo postupně třicet dva fo-
tografických uskupení.

Samozřejmě, že za 50 let se ve fotoklubech hod-
ně změnilo. Starší fotografové předali své zkuše-
nosti mladým, četné fotokluby změnily svůj název
a zřizovatele. Mnozí, kteří stáli u zrodu mapového
okruhu, již z našich řad natrvalo odešli. Například
sám zakladatel Jiří Baudyš nebo Stanislav Havrda
– kamarád a životní optimista, který ještě ve svých
90 letech stále tvořil a dokázal uspořádat svou autor-
skou výstavu. Oba jsou nám stálým příkladem, ja-
kým způsobem lze přistupovat k tak krásné zálibě,

jakou bezesporu fotografie je. Na prahu dalšího
desetiletí Turnovského mapového okruhu vám
všem přejeme, aby se vzájemná spolupráce nadá-
le úspěšně rozvíjela, fotografická činnost přináše-
la radost a uspokojení a přicházeli mezi nás stále
noví adepti fotografického umění. Dobré světlo. 

Pořadatel 50. ročníku TMO, 
Fotoklub SAFÍR Turnov

stfieda 14. fiíjna od 19 hodin
Alena Morn‰tajnová
O literatufie
kulturní kavárna KUS
vstup zdarma
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Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstu-
penky na tyto akce:

nedûle 4. fiíjna 2020 – Tajemní impresionisté
(Umění v kině) 145 Kč / 120 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

nedûle 18. fiíjna 2020 – Salvador Dalí: Hledání 
nesmrtelnosti (Umění v kině) 145 Kč / 120 Kč

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

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

sobota 24. fiíjna 2020 – Giselle 
(Umění v kině, balet) 250 Kč / 200 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 

sobota 14. listopadu 2020 – Mannon Lescaut – 
G. Puccini (Umění v kině, opera) 250 Kč / 200 Kč

pátek 20. listopadu 2020 – Mrzák inishmaanský 
(ABO*) 420 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

ãtvrtek 3. prosince 2020 – Macbeth – G. Verdi
(Umění v kině, balet) 250 Kč / 200 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

nedûle 20. prosince 2020 – Louskáček 
(Umění v kině, balet) 250 Kč / 200 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

Atmosféra napjatá jak kšandy vašeho dědy, pře-
hřáté mozkové závity, stopy nehtů na stolech, vytr-
hané vlasy, nervy drásající okamžiky a unáhlená
rozhodnutí, ale také výbuchy smíchu, dojemná
obětí při nečekaných setkáních, pocity hrdosti
a zadostiučinění. To je náš Kavárenský kvíz. 

Pět různých témat, celkem 55 otázek, upravená
pravidla a bodování, nová hlasovací aplikace.

A v neposlední řadě atraktivní výhry v ceně mnoha
set korun a sleva na útratu během večera. Jste hraví,
máte fištrón a smysl pro humor? Přihlaste se také!

Kavárensk˘ kvíz otevírá svou pátou sezónu

ãtvrtek 1. fiíjna od 18 hodin 
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
100 Kã / t˘m

Giselle 

Mrzák inishmaansk˘

Nezmafii 
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Základní umûlecká ‰kola 
nám. âeského ráje 5, Turnov, tel: 481 322 767, 
www.zusturnov.cz

ãtvrtek 15. fiíjna od 17 hodin, koncertní sál ZU·
·kolní koncert ÏákÛ ZU· 
Další pokračování cyklu školních koncertů žáků
pořádá Základní umělecká škola Turnov. 

Posluchači mají možnost sledovat vývoj našich
žáků hudebního oboru. 

Vstupné dobrovolné.  

Podzimní putování Cestovatelského klubu
Severské plavby aneb proã
mají na Faersk˘ch ostrovech
v‰echno vût‰í
Jaké je to plout na plachetnici za polárním kru-
hem? Který ostrov v Severním ledovém oceánu je
považován za Mont Blanc jachtingu? Co to zna-
mená mít sever v duši? Jaké je to plout na rozbou-
řeném Atlantiku? A jak ovlivnili Vikingové chod
evropských dějin? Mario Kubaš, ředitel divadelní-
ho festivalu Modrý kocour, herec a novinář, se
představí v méně známé roli. Jako jachtař vás pro-
vede po svých plavbách ve vodách kolem Irska,
Skotska, Faerských ostrovů, Norska a Finska.

âeská Kanada, nejen 
po stopách loupeÏníka Grázla
Libor Drahoňovský se zaměří na přírodní krásy
i historické pamětihodnosti České Kanady na jihu
Čech. Zastavíme se u krásných balvanů bizarních
tvarů, které jsou pro tento kraj charakteristické.
Neopomineme ani přírodní rezervaci Hadí vrch,
která se nachází na odlehlém místě v těsné blíz-
kosti rakouských hranic. Toto vřesoviště s porosty
jalovců a žulovými skalisky evokuje severskou di-
vočinu. Prohlédneme si také památkovou rezervaci
ve Slavonicích, hrad Landštejn, romantický zá-
mek v Českém Rudolci, ale i četné starobylé kostely.

Katefiina a Milo‰ Motani: 
Velké Safari a malé surikaty
Oblíbení cestovatelé se vrací, aby se s vámi poděli-
li o své africké dobrodružství. „V Botswaně jsou
otevřené kempy, a tak za vámi může v noci přijít
opravdu cokoliv. Jo a bez auta s náhonem na čtyři
kola bychom si v ani neškrtli. Plavby lodí a let vr-
tulníkem nad africkým rájem taky nesmí v žád-
ném případě chybět! Naše dobrodružství se
v Zimbabwe stupňuje. Viktoriiny vodopády vypa-
dají ze země i ze vzduchu opravdu úchvatně. Na
druhý den se pak projedeme křovinatou buší na
sloním hřbetu,“ láká na diashow Kateřina Motani.

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

stfieda 21. fiíjna od 18 hodin
Libor DrahoÀovsk˘: 
âeská Kanada
Cestovatelsk˘ klub 
kino Sféra, vstupné 90 Kã

stfieda 4. listopadu od 18 hodin
Katefiina a Milo‰ Motani:
Velké Safari a malé surikaty
Cestovatelsk˘ klub 
Mûstské divadlo Turnov, vstupné 90 Kã
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Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz
tel. 722 642 287

ãtvrtek 15. fiíjna od 18 do 22 hodin, v˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Malované hedvábí
Výtvarná dílna pro dospělé. Kreativní tvorba pro
každého, kdo má chuť užít si barev a stvořit něco
krásného. Prosím zájemce, aby zaslali závaznou
rezervaci na ladicka@email.cz. Cena 450 Kč.

úter˘ 20. fiíjna od 14 hodin, ZU· Turnov
Turnovsk˘ kos 2020 
21. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepší-
ho turnovského zpěváka. Soutěž probíhá v 5 kate-
goriích od nejmenších dětí z MŠ až po mládež do
15 let. V každé škole a školce v Turnově a okolí by

mělo proběhnout školní kolo, které nominuje po-
stupující na KOSA. V případě, že ve škole nomi-
nační kolo neproběhne, je možné se do soutěže
přihlásit individuálně přímo v budově Žluté ponorky.
Propozice na webu www.ponorkaturnov.cz/akce.

sobota 7. listopadu od 17 hodin
Lampionov˘ prÛvod 
Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci.
Průvod se sejde opět v letním kině pod plátnem
a zakončen bude na stejném místě. 

Je‰tû máme volná místa
Činnost kroužků začala, ale ještě můžeme nabíd-
nout volná místa. Další kamarády do party uvítají
kroužky: Historický šerm, Irské tance, Textilní
ateliér, Mineralogie, Malý kutil, Výtvarné krouž-

ky II a další. V případě ukončení činnosti kroužku
z důvodu zhoršení hygienické situace se odpoví-
dající část poplatku vrací.

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

T-Centrum
T-Centrum jako součást Vzdělávacího centra
Turnov, o.p.s., podporuje rozvoj kognitivního na-
dání žáků základních a středních škol. Nabízíme
programy orientované na vlastní činnost žáků, na
samostatné objevování různých řešení a hledání
nových postupů. Pracujeme s moderní technikou,
rozvíjíme vztah k vlastnímu regionu, podněcuje-
me chuť do seberozvoje. 

Novinky 2020/2021
S dětmi Českým rájem je program pro žáky 1.–2.
ročníku ZŠ zaměřený na specifika vlastního re-
gionu, podporuje vztah k vlastní identitě a kultuře
nejbližšího okolí. Témata mají hravou a poutavou
podobu, jejich zpracování využívá moderních
technologií. Pro žáky od 5. ročníku ZŠ nabízíme
podobně laděný vzdělávací program Toulky srd-
cem Českého ráje, díky kterému se stanou znalci

svého okolí. Programy se v osmi setkáních ode-
hrají ve VCT, ale také v terénu nebo v Muzeu Čes-
kého ráje a Městské knihovně Antonína Marka.
Tradičně nabízíme vzdělávací programy robotiky.
Ke každoroční Hravé robotice pro nejmenší nebo
Robotice pro začátečníky přibude čerstvá novinka

pro předškoláky První krůčky s robovčelkou.
Světem kolem nás bude děti po celý rok provázet
Bee Bot. Děti musí dobře promyslet povely, aby je
robot poslouchal. Rozvíjí tím logické uvažování,
prostorovou představivost a předmatematické do-
vednosti. Připravujeme vzdělávací program
3D tisk.

Cestou historií umění od počátků lidstva až po
současnost provede program Putování za umě-
ním. Zábavně a prakticky zjistíte, jak vznikala u-
mělecká díla v lidské historii, naučíte se rozpoznat
umělecké slohy. 

Tradiãní vzdûlávací programy 
T-Centra
T-Centrum nabízí komplexní systém vzdělávání
v oblasti robotiky od úplných začátečníků po zku-
šené robotiky, kteří možná jednou zamíří do tech-
nicky zaměřených oborů. Oblíbený vzdělávací
program Programování je hra se opět otevírá také
pro začátečníky.

Kompletní nabídka na www.vctu.cz.
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Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz
tel.: 775 964 312

pátek 2.–nedûle 4. fiíjna
Podzimní pobyt pro rodiče s dětmi (1–6 let)
Program plný pohybových aktivit, výtvarných
dílen a zábavných her. 

úter˘ 6. fiíjna od 8 do 16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu pěstounské péče.
Kontaktní pracovnice Lucie Moťovská, 
tel.: 702 384 074.

úter˘ 6. fiíjna od 16 hodin
M˘ty o pûstounské péãi
Beseda shrnující nejčastější mýty – pod odborným
vedením sociální pracovnice Kateřiny Stránské.

stfieda 7. fiíjna od 9 do 12 hodin
Rozvíjej se, poupátko
Individuální poradenství pro nastávající a novo-
pečené rodiče – zdarma. Objednání na 
tel. 728 328 452 – Veronika Udeaja.

pondûlí 12. – pátek 16. fiíjna
Podzimní bazárek a sbírka
úter˘ 13. fiíjna od 17 hodin
Îenství jako dar
… aneb menstruace v 21. století. Vstupné 90 Kč /
dívky do 18 let zdarma.

stfieda 14. fiíjna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu. 

pátek 16. fiíjna od 10 hodin
Co dûti sly‰í?
Sice máme často pocit, že nás neposlouchají, ale
opak je pravda. Hana Hajnová uvede další téma.
Vstupné 50 Kč.

pátek 16. fiíjna od 17 hodin
Îenské kruhy – Ïenství v dobû
technologické
Přijměte pozvání do kruhu, kde můžete sdílet své
radosti i strasti s ostatními ženami. 

sobota 17. fiíjna–nedûle 18. fiíjna
·ití barefoot mokasín

Vyrobte si vlastní kožené šněrovací „bosoboty“.
Podrobnosti na tel.: 775 954 406 – Tereza Pi-
voňková.

stfieda 21. fiíjna od 10 hodin
KdyÏ se nechce dûlit
Jak je to u dětí s ochotou rozdělit se s ostatními?
Beseda s dětskou psycholožkou Anetou Svobodovou.

stfieda 21. fiíjna 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. Vstupné 50 Kč. 

pátek 23.–nedûle 25. fiíjna
Lady víkend
Relaxační víkend pro ženy na Moravské boudě.
Rezervace a informace na tel.: 775 964 314 –
Tereza Linhartová.  

úter˘ 27. fiíjna od 9 a 10 hodin
Setkání s logopedkou
Kurz navštíví logopedka Helena Vacková. 

stfieda 28.–pátek 30. fiíjna
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Dopolední program je zrušen. Informace o odpo-
ledních kurzech obdržíte od lektorů.

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.

Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Ro-
hanových – nový prohlídkový okruh nabízí návštěv-
níkům např. pánské hostinské apartmá, orientální
salón s původními koženými tapetami z Paříže, kar-
dinálský pokoj, soukromé apartmá Gabriely z Ro-

hanu, rozené Waldstein-Wartenberg, ad. Prodej
vstupenek pouze na webovém portálu NPÚ.
Akce:
24.–25. fiíjna vÏdy od 10, 11, 13, 14 a 15 hodin
·ílenû smutná princezna
Netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání
kostýmovaných průvodců.

Vstupné: dospělí 180 Kč, děti od 3 let 100 Kč,
děti do tří let 30 Kč

Předprodej vstupenek: www.zamek-sychrov.cz
(v sekci Akce)

Státní zámek Sychrov
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v fiíjnu
dennû kromû pondûlí 9–16 hodin. 

TOP AKCE:
stfieda 14. fiíjna od 18 hodin, horolezecká expozice
Údolka na Podmokelskou vûÏ –
projekce divácky ocenûného filmu 
Po půl století Údolkou na Podmokelskou věž – zdo-
kumentovaný výstup, vtipně okomentovaný auto-
rem projektu panem Alešem Polidorem, který lezl
tentokrát na druhém konci lana. Film získal na le-
tošním 37. mezinárodním horolezeckém filmovém
festivalu Cenu diváka. Vstupné 50 Kč

pátek 16. fiíjna od 17 do 24 hodin, Muzeum âeského ráje v Turnovû
TURNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2020

17–22 Animační program s horolezeckou tema-
tikou – vázaní uzlů, slackline, hrací průvod-
ce po horolezecké expozici (lektor: Iveta Ma-
toušová)

17–22 Noční honba za pokladem – akční program
s mineralogickou tematikou (Mgr. Jan Bu-
bal)

17.30 Komentovaná prohlídka výstavy Josef
Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz
(Mgr. David Marek)

18.00 Historie Turnovska – komentovaná pro-
hlídka expozice historie (PhDr. Jiří Sajbt)

19.00 Mineralogie–geologie – netradiční pro-
hlídka stálé expozice (Mgr. Jan Bubal)

20.00 Klenotnice – komentovaná prohlídka
(PhDr. Miroslav Cogan) 

20.30 Vilém Heckel – komentovaná prohlídka vý-
stavy

21.00 Archeologie – Dotýkat se exponátů dovo-
leno! – netradiční komentovaná prohlídka
(PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Mgr. Roman
Sirovátka)

21.30 Horolezectví – komentovaná prohlídka ex-
pozice

22.30 Mineralogie–geologie – netradiční pro-
hlídka stálé expozice (Mgr. Jan Bubal)

DlaskÛv statek v Dolánkách
Expozice otevfiena do 24 hodin 
Expozice Kolovrátek, stav i jehla – komentované
prohlídky

Hvûzdárna Turnov
17–24 pozorování oblohy, projekce filmů s hvěz-

dářskou tematikou ad.

V pátek 16. října bude vstupné do prostor Muzea,
Hvězdárny a Dlaskova statku zdarma.

VÝSTAVY:
18. záfií–8. listopadu, Náv‰tûvnické centrum MâTR
Stvofieno z hlíny
Ze sbírek Muzea keramiky v Boleslawci
Boleslawiec je historické středisko výroby kerami-
ky v Dolním Slezsku. Boleslavští hrnčíři tovární
produkci vyváželi do celé Evropy. Typická kerami-
ka se světlým, reliéfně vystupujícím dekorem je
hojně zastoupená i v národopisných sbírkách čes-
kých muzeí. Výstava pořádaná v Turnově je ale
mnohem širším, historicky koncipovaným průře-
zem keramické produkce Boleslawce a okolí od
neolitu po 20. století.

10. záfií–1. listopadu, Muzeum âeského ráje v Turnovû
Vilém Heckel 100
Retrospektivní výstavu připravila Markéta Formanová
ve spolupráci s rodinou Viléma Heckela k výročí
sta let od jeho narození (1918), představuje jedno-
tlivé části tvorby tohoto výjimečného fotografa
v kontextu s jeho životní cestou, která skončila tra-
gicky 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 naro-
zení dvou významných českých historiků, turnov-
ských rodáků – Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava
Šimáka. 

Nauãná stezka Josefa Pekafie
Zhruba čtyřkilometrová stezka spojuje Dolánky
u Turnova, Pekařův rodný Malý Rohozec, kde je je-
jí součástí Pekařova pamětní deska, a stejně jako
historikova životní pouť i stezka končí na jenišo-
vickém hřbitově u kostela sv. Jiří. 

DlaskÛv statek
v Dolánkách u Turnova
Náv‰tûvní doba Dlaskova statku v Dolánkách 
v fiíjnu dennû kromû pondûlí 9–16 hodin.
V listopadu bude statek uzavfien.

19. kvûtna – 30. prosince
Kolovrátek, stav i jehla 
– expozice na Dlaskovû statku
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 podomáčtí
výrobci v každém stavení. Část expozice bude vě-
nována také údržbě tkanin a oděvů – praní, mand-
lování a žehlení. 

Muzeum âeského ráje v Turnovû
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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

sobota 24. fiíjna
Den informaãních center 2020
V rámci Světového dne pro rozvoj informací vy-
hlásila Asociace turistických informačních center
České republiky v loňském roce 24. říjen za Den
turistických informačních center. I v letošním roce
se tato akce uskuteční a připojí se k ní celá řada in-
focenter z celé ČR, která si pro své návštěvníky
připravila netradiční nabídku. Pro návštěvníky
budou k dispozici drobné dárky, balonky a netra-

diční prohlídka Turnova zdarma (v 10 a ve 14 ho-
din). Infocentrum můžete navštívit od 9 do 15 ho-
din. Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se
v tento den přišla do infocentra na naši činnost
podívat a zároveň se rozloučit se „starým íčkem“,
neboť tento den bude posledním, kdy budete moci
navštívit jeho prostory před připravovanou rekon-
strukcí.

Nové informaãní a náv‰tûvnické
centrum a jeho realizace
Město Turnov získalo od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR dotaci na projekt Nové návštěvnické
centrum a modernizace Regionálního turistické-
ho informačního centra v Turnově. I přes „šibe-
niční“ termín se podařilo vysoutěžit všechny akti-
vity v rámci získané dotace a vše v požadovaném
termínu odevzdat poskytovateli dotace. V součas-
né době začínají probíhat přípravné práce na
zajištění provizorních prostor pro informační
centrum a jeho stěhování. Náhradní prostory in-
formačního centra budou ve Skálově ulici č. p. 84,
naproti Muzeu Českého ráje (bývalý Městský
úřad), v části kanceláří v přízemí, kde dříve sídlila
matrika. Zde by mělo informační centrum v běž-
ných provozních hodinách fungovat od 2. listopa-
du. Stavební práce by měly být ukončeny a předá-
ny objednavateli nejpozději 31. května 2021 a do
15. června 2021 by měl být dokončen i interiér. 

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, e-mail: info@turnov.cz
tel.: 484 803 041–2
Turistická sezóna synagogy skonãila 30. záfií a turistÛm 
se otevfie opût v kvûtnu 2021.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, e-mail: info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v fiíjnu: soboty, nedûle, svátky 10–16.30 hodin
(poslední prohlídka v 16.30), v pfiípadû pûkného poãasí bude
hrad otevfien i ve v‰ední dny – sledujte ná‰ Facebook a webové
stránky.

20. ãervna–31. fiíjna
Hrad Vald‰tejn za Vald‰tejnÛ
Tematická výstava k příležitosti celostátní připo-
mínky rodu Valdštejnů, jehož kolébkou byl právě
jeden z nejstarších hradů Českého ráje. 

17. fiíjna od 14 do 15 hodin 
ëábel Vald‰tejn aneb
Pozoruhodn˘ vzestup vévody
fr˘dlantského 
Hudebně-literární pořad ve spolupráci s Městs-
kou knihovnou Antonína Marka Turnov o nejslav-
nější osobnosti rodu Valdštejnů. Pořadem provází
slovem, hudbou a písněmi Josef Pepson Snětivý,
šéfredaktor nakladatelství Čas, a Eva Kordová.

Turnovské památky a cestovní ruch 

námûstí âeského ráje 4, Turnov, tel.: 481 325 989, 737 206 691
otevfieno: pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem, 
sobota zavfieno

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti. Vidět můžete i jeden z největších českých
granátů o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g či obdivo-
vat cenu Český slavík.

Vstupné: dospělí 20 Kč, vstupenka slouží jako
10% sleva na nákup granátových šperků.

Děti do 16 let zdarma. Vstup na výstavy je
zdarma.

Výstavy:
Tato v˘stava je prodlouÏena do 12. fiíjna
Obrazy z pískÛ
výstava pískových obrazů Renaty Zamrijové

12. fiíjna – 31. prosince
V˘tvarná tvorba manÏelÛ
Legnerov˘ch z ¤ehnic-Krnska

Barvy a jejich spojení měla Hana Legnerová rá-
da už od mládí, ale malovat a kreslit začala po-
zději. 

„Navštěvuji různé kurzy malby, například u pa-
ní docentky Jůzové a pana magistra Hoška.“
Zdeněk Legner absolvoval SUPŠ v Turnově a je
sochařem v kovu. 

„Železo je můj svět již 45 let. Od roku 1985
jsem členem Českého svazu výtvarných umělců.
Oba se těšíme na vaši návštěvu v galerii Granát,“
dodává Zdeněk Legner.

Galerie Granát 
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ohlasy

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

5.–11. fiíjna
T˘den knihoven 2020 – 24. roãník
Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celo-
státní propagační akce na podporu četby a kniho-
ven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR. V centru našeho zájmu
jsou především naši uživatelé, opět letos pro kaž-
dou cílovou skupinu připravíme jiný program.
Týden knihoven bude zahájen v neděli 4. října v 10
hodin v dětském oddělení knihovny tradiční vý-
tvarnou tvůrčí dílnou pro rodiče s dětmi. 

Jsme v době příprav této akce opět v nelehké si-
tuaci, kdy nevíme, co přinese další den za omeze-
ní v době druhé vlny koronaviru. Budeme věřit, že
vše proběhne jen s rouškami a bez dalších opatře-
ní či úplného zákazu.

Kalendář akcí 

ãtvrtek 1. fiíjna od 14 hodin, Klub aktivní senior penzion ÎiÏkova 
Vietnam z jihu na sever 
Cestopisná přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma.

ãtvrtek 1. fiíjna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Krajem nejen za Ïelezem
Ladislav Šourek představí svoji poslední publikaci.

nedûle 4. fiíjna od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
D˘Àová, halloweenská dílna

nedûle 4. fiíjna od 15 hodin, dûtské oddûlení knihovny
Netradiãní knihovna – Snûní
o Kosti 
Přednáška s historičkou PhDr. Naďou Kubů na
téma dějin hradu Kost. 

ãtvrtek 8. fiíjna od 9.30 hodin, hlavní budova knihovny 
– sálek ICM
První âech na pûti kontinentech
Přednáška o životních osudech turnovského rodá-
ka Čeňka Paclta (1813–1887). 

ãtvrtek 8. fiíjna od 9.30 hodin, oddûlení následní péãe KNL
nemocnice Turnov 
Biblioterapie – fotografie 
a cestování 
S cestovatelkou a fotografkou Pavlou Bičíkovou.

ãtvrtek 8. fiíjna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Poznejte svého pfiekladatele
Čtete rádi světovou literaturu v českém překladu?
Zajímá vás, jak vzniká překlad knihy? Do turnov-
ské knihovny zavítá Michala Marková, která pře-
kládá zejména z angličtiny takové světové tituly,
jako je třeba Hra o trůny, Počátek, Hercule Poirot,
a turnovský rodák Petr Christov, jenž se zaměřuje
na překlady z francouzštiny, a to nejen románů,
ale i divadelních her.

ãtvrtek 8. fiíjna od 18 hodin, hlavní budova knihovny 
– sálek ICM 
Krvavé stránky historie: 
Bitva u BrÛdku (1040)
První z cyklu přednášek bude věnována okolnos-
tem bitvy u Brůdku.

pátek 9. fiíjna od 17 hodin, knihovna v Jeron˘movû ulici
u stromu Pohádkovníku 
PrÛvod s Andersenem 
S ohledem na složitou situaci se bude konat po-
hádkový průvod od knihovny do městského parku
k poslednímu Pohádkovníku, stromu zasazenému
v době pandemie v březnu 2020.

stfieda 14. fiíjna od 18 hodin, hlavní budova knihovny
v Jeron˘movû ulici
Turnov v srpnu 1968 z pohledu
armády a VB
Přednáška předního historika PhDr. Daniela
Povolného.

ãtvrtek 15. fiíjna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Pérák a dal‰í mûstská stra‰idla
Etnolog Petr Janeček se ve své přednášce zaměří
na městská nadpřirozená stvoření.

úter˘ 20. fiíjna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Îivá voda
v krajinû 
Uvedení odborné publikace Vojtěcha Šťastného
na téma vody v krajině a mokřadů v Českém ráji.

ãtvrtek 22. fiíjna od 9.30 hodin, hlavní budova knihovny 
– sálek ICM 
Regionální osobnosti: 
Antonín Vincenc ·lechta
Historik David Marek představí významnou osob-
nost našeho regionu, která stála za vznikem lázní
Sedmihorky.

ãtvrtek 22. fiíjna od 17 hodin, poboãka knihovny na vlakovém
nádraÏí Turnov II
Kriminalistické otazníky
Ondřej Krotil, badatel z Lomnice nad Popelkou,
představí úplně novou publikaci o nevyřešených
případech československé kriminalistiky.

ãtvrtek 22. fiíjna od 18 hodin, hlavní budova knihovny – sálek ICM 
Cestovatelsk˘ ãtvrtek: 
Austrálie – Velká cesta
Přednáška RNDr. Jaroslava Lísky je zaměřena na
jeho cesty po Austrálii. 

sobota 24. fiíjna od 14 hodin, hrad Vald‰tejn 
Pocta Ladislavu Kouckému 
Slavnostní odhalení pamětní desky.

Mûstská knihovna Antonína Marka
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 2020

Program dne:

10.00 Slavnostní pojmenování ulice Ladislava
Cibulky (u hasičce zbrojnice na Daliměřicích) 

Ladislav Cibulka byl posledním starostou samos-
tatné obce Daliměřice. V dubnu 1939 byl okresní
politickou správou jmenován starostou obce Dali-
měřice. Ve funkci skončil po únoru roku 1948, kdy

vznikl MNV Daliměřice a předsedou byl zvolen
Antonín Smejkal. Za jeho působení ve funkci do-
znala obec rozvoje i přes nelehké období okupace.

14.00 Den otevřených dveří Domova se zvlášt-
ním režimem 

Nové oddělení se nachází v přilehlé části Domo-
va důchodců Pohoda a v blízkosti turnovské ne-
mocnice. Jedná se o jednopodlažní budovu s 24
lůžky pro klienty se stařeckou, Alzheimerovou de-
mencí a osobám s ostatními typy demence, oso-
bám s chronickým duševním onemocněním.
Stavbu prováděla firma MBQ, s. r. o. a celkově
stála 44,3 milionů korun včetně DPH. Město zís-
kalo 31 milionu korun ve formě dotace od Minis-
terstva práce a sociálních věci – rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb
2016–2020.

17.00 Pietní vzpomínka spojená s kladením
věnců ve Skálově ulici

18.00 Slavnostní večer v Městském divadle
v Turnově spojený s hudebním programem a udě-
lením medailí starosty. 

Volné vstupenky na slavnostní večer budou po
21. říjnu k vyzvednutí na recepci Kulturního centra
Turnov.

Součástí oslav je i kampaň Vlajka pro Masaryka.
Od 1. října budou na sekretariátu starosty k vy-
zvednutí státní vlajky. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov srdeãnû zve 
na oslavy 28. fiíjna v Turnovû
Pokud koronavirová krize nezmění plány, město Turnov si i letos připomene oslavu státního svátku
28. října spojenou s pojmenováním nové ulice, prohlídkou Alzheimer centra, pietním aktem
a slavnostním večerem spojeným s udílením medailí starosty. 

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: Eva Krsková, Klára Preislerová, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Zdenka ·trauchová.

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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Na podzim letošního roku proběhne již 10. ročník
celorepublikového festivalu Den architektury
2020. Mezinárodní den architektury je oficiálně
stanoven na první říjnové pondělí. Česká republi-
ka však slaví celý týden 1.–7. 10. 2020. 

Prostřednictvím bohatého programu, do kterého
se zapojilo více jak 102 měst a míst s 350 akcemi,
se můžete v širších souvislostech seznámit pod ve-
dením architektů, historiků a odborníků se zají-
mavostmi našich měst, jejich čtvrtí a domů.

V Turnově je připraven program na sobotu
3. 10. 2020 a odehraje se na dvou místech.

Od 10 hodin je připravena návštěva nové expo-
zice horolezectví v Muzeu Českého ráje s autory
projektu z ateliéru Hipposdesign Praha. Jak auto-
ři uvádějí, expozici tvoří analogie procházky hor-
skou krajinou a seznamuje návštěvníky s vývojem
a důležitými milníky horolezectví. Součástí expo-

zice je i největší olejomalba ve střední Evropě
„Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, která byla
součástí původní galerie. 

Od 14.00 hodin budete mít možnost si prohléd-
nout turnovské depo s rotundou a točnou a projet
se historickým parním vlakem. Parní lokomotiva
pochází z roku 1913 a byla vyrobena První česko-
slovenskou továrnou na stroje v Libni pro místní
dráhu Litovel – Senice. Od roku 2003 je prohláše-
na za kulturní památku.  Parní mašinka s dvouná-

pravovými vagony z let 1908 a 1938–1949 bude
vyjíždět z turnovského nádraží ve 14 hodin.
Přestavba turnovské depa pochází z let 1937–41
a jeho zajímavostí je centrální kouřovod svedený
do 40 metrů vysokého komína. Zájemci uvidí
i otočení točny, která má v průměru 22 metrů.

Den architektury zaštiťuje spolek KRUH, který
v letošním roce slaví 20 let. Vznikl jako dobrovol-
ný spolek studentů pražské Akademie výtvarných
umění na škole architektury v roce 2001 a jeho
hlavním cílem je veřejnosti představovat kvalitní
a současnou architekturu a propojit autory a oby-
vatele měst a obcí.

Na akci se podílejí: Město Turnov, Turnovské pa-
mátky a cestovní ruch p. o., Klub přátel železnic
Českého ráje a Muzeum Českéko ráje.

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

Dny architektury – Turnov 3. fiíjen 2020

Informace k volbám
do Zastupitelstva
Libereckého kraje
V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se ve
všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční
volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Při těchto volbách budou mít voliči možnost vy-
brat si z 16 volebních stran (8 politických stran,
4 politická hnutí a 4 koalice, celkem 669 kandidá-
tů). Volit se bude 45 členné zastupitelstvo pro
funkční období 2020 – 2024.

Volební místnosti se otevřou v pátek 2. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má státní ob-
čan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci, která náleží do územního obvodu Li-
bereckého kraje. Překážka ve výkonu volebního
práva je zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo

z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení své-
právnosti k výkonu volebního práva a výkon vojá-
ka z povolání/ vojáka v záloze v zahraničí. 

V Turnově se bude volit ve 13 okrscích.
Změna bude pro voliče v okrsku č. 5, kde z dů-
vodu rekonstrukce ZŠ došlo ke změně umístění
volební místnosti do budovy hasičské zbrojnice
na návsi (Mašov 253, Turnov). 

Volič je po příchodu do volební místnosti povi-
nen prokázat okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR. Volič poté,
co prokázal svou totožnost a státní občanství ČR
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku
šedé barvy, následně je povinen odebrat se do
zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovací-
ho lístku (tzv. zástěna). Volič vloží do úřední obál-
ky 1 hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
kraje, na němž může zakroužkováním pořadové-
ho čísla označit maximálně 4 kandidáty, jimž dává
přednost. Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku vloží volič šedou úřední
obálku před volební komisí do volební schránky.

Volič může také požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (např. doma).
Volič může také hlasovat na voličský průkaz, který
na žádost vydá příslušný obecní úřad podle místa
trvalého pobytu. S takovým průkazem se pak mů-
že dostavit do kterékoliv volební místnosti
v Libereckém kraji.

Dále žádáme voliče, aby dodržovali následu-
jící základní pokyny:
• Nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu

a úst
• Využijte připravené dezinfekční prostředky na

ruce
• Dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
• Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro

úpravu hlasovacího lístku
• Dodržujte pokyny okrskové volební komise 

Buďte ohleduplní ke členům, okrskové volební
komise a k ostatním voličům. Děkujeme 

Kateřina Vráblová, odbor správní
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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.

Jak bývá každoročně zvykem, koncem března, na
výročí narození učitele národů Jana Amose Ko-
menského, oceňujeme pedagogy. Letos nám koro-
navirus plány posunul a k ocenění došlo poslední
prázdninový den v pondělí 31. srpna 2020.

„Milí ocenění, vážení ředitelé, vítám vás na tur-
novské radnici. Dnes vyznamenáme ty z vás, kteří
byli svými řediteli navrženi na ocenění. Pedago-
gové jsou průvodci na cestě vzděláváním a jsou
neskutečně důležití, vy můžete vše krásně nasta-
vit, děti mohou mít kladný vztah ke vzdělávání
a nebo se může vše pokazit a vzpomínat na peda-
gogy ve zlém. Když jsem si pročítal nominace, po-
těšilo mě, že téměř každého z vás jsem znal,“ sdě-
lil v úvodu přítomným starosta Tomáš Hocke.

Na něho navázala místostarostka Petra Houš-
ková. „Máte před sebou zahájení školního roku,
plno starostí a plno příprav a máme dnes možnost
se zastavit a nadechnout před zítřejším vykroče-
ním. Věřím, že nový školník rok proběhne alespoň
trochu normálně a pohodově a už to poběží tak jak

má. Chci vám poděkovat, že jste pořád schopni
přijímat nové výzvy a učit se novým věcem. Vaše
profese vyžaduje neustále se vzdělávat. Přijměte
toto ocenění jako velké poděkování od nás pro
vás,“ řekla Petra Houšková.

Jako projev poděkování za dosavadní práci byli
oceněni:

• ZŠ 28. ŘÍJNA – Mgr. Klára Šimicová, která ve
škole pracuje od roku 2007. Je výbornou učitelkou
1. stupně, která se neustále vzdělává a používá
nejnovější metody výuky.

• ZŠ SKÁLOVA – Mgr. Jaroslava Hradecká.
Paní Hradecká na škole působí více jak 30 let.
Ocenění ji patří především za dlouhodobou a poc-
tivou spolupráci se školou, vstřícný, ale zásadový
postoj k dětem. Rukama ji prošlo mnoho absol-
ventů ZŠ Skálova, kteří se uplatnili v různých pro-
fesích a rádi na svoji paní učitelku vzpomínají.

• ZŠ ŽIŽKOVA – Mgr. Jana Kepková, která ve
škole pracuje 8 let. Neustále dosahuje vynikajících

výsledků v recitačních soutěžích, olympiádách
v ČJ a reprezentuje školu na veřejnosti. Paní
Kepková vede dramatický kroužek, organizuje vy-
stoupení dětí na vánočních akcích, rozsvícení
stromečku i na otevírání Českého ráje. Sestavila
několik souborů žákovských prací a letos společně
s knihovnou Antonína Marka vydává tištěnou kni-
hu žákovských prací s názvem Naslouchej a vy-
právěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje.

• MŠ A ZŠ SLUNÍČKO TURNOV – Mgr.
Dagmar Rakoušová – ředitelka organizace, oce-
něna vedením města za vynikající a obětavou prá-
ci ve vedení školy. Ve školství pracuje již od roku
1983 a ve funkci ředitelky MŠ a ZŠ Sluníčko pů-
sobí od roku 2006.

• ZUŠ TURNOV – Šárka Košťálová, DiS., která
je zástupkyní ředitele. Ocenění ji náleží za vynika-
jící a obětavou práci jak ve vedení školy, tak při vý-
uce s žáky.

• STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ŽLUTÁ PO-
NORKA TURNOV – Bc. Jan Kovář – pedagog
volného času v Turnově se zaměřením na sport
a tělesnou výchovu, vede kroužky bruslení pohy-
bových her a florbalu. Zahájil dlouhodobý pro-
gram metodické podpory učitelů 1. stupně tur-
novských ZŠ v oblasti školní tělesné výchovy. Je
hlavním organizátorem ankety Nejlepší sportovec
města Turnova a také vedoucím vedoucím spor-
tovního oddělení Žluté ponorky.

Místostarostka Jana Svobodová ocenila přidanou
hodnotu, kterou pedagogové dávají do své práce
navíc. Koronavirová krize ukázala, kdo takový je.
Přátelská diskuse se poté rozvinula nad aktuální-
mi stavebními akcemi na jednotlivých školách
i plánech do budoucna. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Radnice ocenila v˘jimeãné turnovské pedagogy
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V pondělí 31. srpna 2020 si mohli především rodi-
če s dětmi prohlédnout dokončenou rekonstrukci
MŠ Zborovská, díky které vzniklo 16 nových míst
pro děti mladší 3 let.

„Chtěla bych přivítat nové paní učitelky. Mým
přáním je, aby se tu vašim dětem líbilo a abyste by-
li spokojení i vy rodiče. Kolegyním přeji, aby se
jim tu také líbilo,“ sdělila v úvodu ředitelka mateř-
ské školy Jana Brožová. „Většinu peněz jsme na
rekonstrukci obdrželi z IROPu a díky tomu se po-
dařilo zrealizovat tuto stavbu,“ řekl starosta
Tomáš Hocke. Kromě nového oddělení se opravo-
valy i prostory zázemí kuchyně a místo schodů
vznikl bezbariérový vstup do budovy. „Rád bych
poděkoval i za to, že jste rekonstrukci zvládli a vše

vydrželi a hlavně, aby se tu líbilo dětem,“ dodal
Tomáš Hocke.

Vedoucí odboru školství Martina Marková pře-
dala symbolicky věcné dary v podobě dětských
nočníků a modelíny, kterou děti jistě ocení.

„Nápad na vybudování oddělení nebyl jen tak,
ale tím, že vláda řekla, že musíme přijmout i mlad-
ší děti 3 let, tak jsme zahájili přípravu. Poté vláda
řekla, že to není potřeba, ale když se objevily pení-
ze v IROPu a přislíbili nám 4 miliony, tak jsme za-
čali se stavbou,“ sdělila místostarostka Petra
Houšková, která všem poděkovala a popřála hod-
ně nadšení. Poté si přítomní prohlédli nové pro-
story a děti vyzkoušely venkovní dětské hřiště.

Cílem projektu bylo zajistit navýšení kapacit
předškolního vzdělávání a zajistit tak rovný pří-

stup ke vzdělávání a k získávání klíčových doved-
ností prostřednictvím stavebních úprav objektu
a nákupu vybavení v Mateřské škole Turnov,
Zborovská. 

Město Turnov získalo na konci července 2019
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
3 913 230,10 Kč z celkových předpokládaných
uznatelných nákladů 4 348 033,45 Kč na projekt
„MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení
pro děti mladší tří let“.

Žádost o dotaci byla podána v rámci 87. výzvy
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení. Celkové předpokládané náklady na akci
včetně neuznatelných tvoří částku 5 205 762 Kč.
Skutečně vynaložené náklady na celou akci se
však snížily, a to především  výběrovým řízením na
dodavatele stavební části projektu, a budou činit
cca 4,6 mil Kč. 

Dotace z Evropské unie činí 90 % z uznatelných
nákladů, 10 % přispěje žadatel – Město Turnov.
Stavbu realizovala firma REN-LOC z Liberce.

Klára Preislerová, 
tisková mluvčí

Nové oddûlení M· Zborovská bylo 
slavnostnû otevfieno
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V sobotu 29. srpna ožil areál Maškovy zahrady
velkou slávou. Jednak došlo k oficiálnímu otevření
pumptracku a jednak organizace Městská spor-
tovní Turnov, s. r. o. oslavila  20 let od svého vzniku.

Celý den provázel bohatý doprovodný program,
ve kterém byly závody, hry, soutěže, ukázka aqua
aerobiku, řada aktivit střediska volného času Žlu-
tá ponorka a nechyběla ani hudební vystoupení.
Nejvíce lidí se bavilo u nového pumptracku, kde
obdivovali exhibiční kousky profesionálů na prk-
ně nebo kole. V případě zájmu si mohl každý pum-
pování okusit na vlastní kůži (v tomto případě tě-
lo) a zapojit se i do závodů. 

Jak bylo připomenuto při zahájení, pumptrack
v Turnově vznikl díky participativnímu rozpočtu,

ve kterém sami obyvatelé města rozhodují o využi-
tí části městského rozpočtu. 

Pumptrack se stal v loňském roce vítězným pro-
jektem a získal podporu 250 000 Kč. „Projekt byl
sice podpořen, ale pak došlo na lámání chleba,
protože se zjistilo, že bude stát zásadně víc, než se
předpokládalo. To však předkladatelé projektu
v čele s Markem Slavíkem nezastrašilo. Oslovili
obyvatele i místní firmy a přesvědčili je, že pump-
track je skvělé sportoviště,“ popsal cestu turnov-
ského pumtracku starosta Turnova Tomáš Hocke.
Jak s úsměvem dodal, postavit to, byla jen rutinní
záležitost. „Takové krásné věci se v Turnově dějí
díky Vám a turnovským firmám a já jsem na to
pyšný,“ dodal starosta.   

Turnov postavil malý i velký okruh pumptracku
v celkové hodnotě cca 1,9 mil. Kč bez DPH. V tuto

chvíli patří turnovský pumtrack mezi největší as-
faltová sportoviště tohoto typu v České republice
a řada pumptrackářů se přiklání k tomu, že je vů-
bec nejlepší.

Pumptrack převzala do správy Městská spor-
tovní Turnov, s. r. o. Během uplynulých 20 let při-
brala pod svá křídly řadu sportovišť. Jak v úvodním
slově zmínila místostarostka Jana Svobodová,
sportovci Turnova si mohou užívat bezstarostné
skvělé chvíle nejen v Maškově zahradě, ale také na
atletickém či fotbalovém stadionu, plaveckém ba-
zénu na Výšince, tenisových kurtech, hřišti u nád-
raží nebo v Sokolovně Mašov. „Děkujeme, že se
o nás všechny staráte,“ pronesla na závěr při pře-
dávání dárku k výročí Jana Svobodová.

Mgr. Zdenka Štrauchová

Turnov‰tí slavili otevfiení pumptracku 
a 20 let mûstské sportovní

Pozvánka 
na cestovatelskou
pfiedná‰ku

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Tur-
nově zve seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním na cestovatelskou přednášku „Kyrgyzstán
země vysokých hor a šťastných lidí“ paní Pavly
Bičíkové. 

Přednáška se uskuteční ve středu 14. října 2020

od 14.00 hodin v Kině Sféra v Turnově. Vstup
zdarma. Klára Vlková, odbor sociálních věcí

Sbûrná místa 
tfiídûn˘ch odpadÛ 
v Turnovû
Město Turnov má na svém území v současnosti
celkem 69 sběrných míst tříděného odpadu pro
svoje občany. Občané na těchto místech mohou

třídit plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé, tex-
til, nápojové kartony a drobné elektro.

Každé sběrné místo není vybaveno všemi druhy
kontejnerů na tříděný odpad. Pokud kliknete na
odkaz níže, otevře se Vám mapa Turnova s přes-
ným vyznačením všech sběrných míst. Současně
uvidíte, které druhy odpadů můžete na jednotli-
vých místech třídit.

http://gis.turnov.cz/hslayers/map/?layerson=g
eoTU/kontejnery&x=-683911&y=-994559&z=5

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov



V úterý 15. září 2020 proběhlo „Putování po pa-
mátkách“ při příležitosti EHD – Dny evropského
dědictví. Tuto akci, pro žáky čtvrtých tříd turnov-
ských základních škol, každoročně připravuje od-
bor školství kultury a sportu turnovské radnice.

Žáci se během putování seznámili formou pro-
hlídky a výkladu s jednotlivými památkami. První
zastávkou bylo náměstí Českého ráje, kde měly
děti možnost nahlédnout do kostela sv. Františka
z Assisi, který je chráněn jako kulturní památka
České republiky. Dalším stanovištěm byla turnov-
ská synagoga v Krajířově ulici, kde byl pro děti při-
praven zajímavý výklad o židovství a židovských
tradicích. 

Putování následně pokračovalo do Rývových
sadů, kde proběhla pod vedením sokolníka
Milana Straky, dětmi velmi oblíbená, ukázka dra-
vého ptactva. Cílem putování se stal Dlaskův sta-
tek v Dolánkách u Turnova, kde na malé výletníky
čekal poslední výklad. Zde bylo také pro děti zajiš-
těno občerstvení v podobě opečených buřtíků.

Putovní den byl zakončen vyhodnocením vědo-
mostních kvízů, které děti vyplňovaly vždy po vý-

kladu na jednotlivých stanovištích. V rámci každé
třídy bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo, které za
své znalosti obdrželo drobné ceny.

Jako každým rokem se akce vydařila a všem
zúčastněným děkujeme.

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

Îáci ãtvrt˘ch tfiíd základních ‰kol putovali po památkách
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Začátkem září tohoto roku obdrželo Město Turnov
příslib poskytnutí dotace ve výši 1 300 043,48 Kč
v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního ope-
račního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení ko-
munitně vedeného místního rozvoje za účelem zvý-
šení kvality života ve venkovských oblastech a akti-
vizace místního potenciálu z celkových předpoklá-
daných uznatelných nákladů 1 368 466,83 Kč.

Projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012536 zahrnuje
vybudování bezbariérové komunikace pro pěší
v ulici Přepeřská a částečně Nudvojovická, sou-
částí je jeden přechod pro chodce a jedno místo
pro přecházení. Akce úzce souvisí se stavebními
úpravami silnice II/610, na níž získal Liberecký
kraj rovněž finance z Evropské unie. 

Stavbu realizovala firma MIZERA-STAVBY, a. s.
s nabídkovou cenou 1 437 860,55 Kč vč. DPH
a bylo poměrně náročné tuto stavbu realizovat
v koordinaci se stavebními úpravami komunikace
II/610, kterou prováděla firma EUROVIA, a. s.
Přesto se podařilo díky profesionálnímu přístupu
firmy realizaci uskutečnit v krátkém časovém úse-
ku. Dotace z Evropské unie činí 95 % z uznatel-
ných nákladů, 5 % přispěje žadatel – Město
Turnov. Skutečné náklady a konečná výše dotace
budou známa až po vyúčtování projektu.

Městu Turnov se podařilo během tří let získat
dotaci na stavbu tří chodníků, ať už to byl chodník
v Sobotecké ulici směrem na Kadeřavec nebo další

chodník v Nádražní ulici, který přímo souvisí se
zmíněnou dotací z EU pro Liberecký kraj.

Ing. Eva Krsková, 
odbor rozvoje města

Chodník v Pfiepefiské ulici byl podpofien dotací z EU

ãtvrtek 22. fiíjna 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.

pfiíjme brigádníky na DPâ na pozice: 

• Správce KC Stfielnice
•Správce Mûstského divadla – osvětlovač, jevištní technik

Vhodné i pro dÛchodce a studenty.

Kontaktní osoba: Lada Kefurtová, tel.: 481 322 083, mobil: 736 754 994, e-mail: kefurtova@kcturnov.cz

PoÏadujeme:
Časovou flexibilitu (odpolední a večerní služby)

Samostatnost, pečlivost
Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:
Práci v příjemném prostředí

Zaměstnanecké benefity
100 Kč/h

Uvítáme:
Zkušenosti s osvětlovací 
a zvukovou technikou

Zájem o kulturu

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)




