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Inzerce v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 

kontakt: 
Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223 
e-mail: romana.holubova@kcturnov.cz

▼
▼

▼

Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

Prodejna: A. Dvořáka 299, Turnov, mobil: 728 410 105 
Otevírací doba: pondělí–pátek 9–12 a 13–17 hodin, sobota 9–12 hodin

w w w. o b c h u d e k - f l o r i s t k a . c z

NABÍZÍME 
• dárkové, 

svatební, 
smuteční kytice

• adventní výzdobu
• trvalé aranžmá

• levandulové 
květiny

• dekorace 
i kosmetiku

AKCE 
• přijímáme telefonické

objednávky
• nabízíme rozvoz

po Turnově zdarma
• ke květině dostanete

originální přání zdarma!
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Vážení čtenáři,
je jasné, že už dávno nejde jen o kulturu. Ta sice

dostala ránu pod pás jako první, ale v tuto chvíli už
jsme zase všichni na jedné lodi. Na jedné děravé
a chatrné bárce bez navigačního systému, chtělo
by se mi spíš napsat. Nicméně situace je, jaká je,
nedá se nic dělat. Nebo vlastně dá: Držme se pev-
ně stěžně, vydržme s vyléváním vody ze dna lodi
a věřme, že bouře ustane a my se udržíme na hla-
dině a nakonec i připlujeme do přístavu. 

Již od jara říkám svým kolegům, že je třeba po-
stupovat krok za krokem, reagovat výhradně na
aktuálně platná vládní opatření, neukvapovat se
v soudech a rozhodně stále dál plánovat. Možná
nás máte za blázny, kteří nechtějí vidět realitu
a stále si něco namlouvají, ale věřte mi, není to tak.
Naopak. Realitu vnímáme velmi jasně, ale staho-
vat kalhoty daleko před brodem k ničemu nevede,
akorát se člověku mnohem hůř jde. A víra, že se
jednoho dne svět zase navrátí „do normálu“, musí

být zkrátka neotřesitelná. Vnímám jako náš úkol
o tomto přesvědčovat i širokou veřejnost. Proto
i v tomto listopadovém čísle přinášíme přehled ak-
cí, které jsme pro vás měli na tento měsíc připra-
vené. Někoho třeba potěší informace o tom, co
všechno bylo v plánu, někomu zase dodáme jisto-
tu, že právě ta jeho plánovaná akce neproběhne,
a tudíž může jít vrátit vstupenky. I tyto provozní
informace najdete uvnitř vydání našeho časopisu.
Nicméně prosím vězte, že v okamžiku, kdy nám to
situace a vláda naší země umožní, jsme připraveni
naskočit zpátky do sedel a otevřít pro vás všechny
naše kulturní domy a nabízet krásu a radost a po-
těšení a smích (i pláč) a vůbec všechno to, co od
kultury očekáváte. 

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Věřím, že z celé téhle patálie vyjdeme posilněni.
Držím nám palce.

David Pešek

V‰echno zlé
Maják ãeské kultury, více informací na str. 4.
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ohlédnutí

¤íjnové svûtlo ve tmû
Druhá vlna šíření koronavirové nákazy ovlivnila
říjnovou kulturu hned na jejím počátku. Za přís-
ných hygienických podmínek jsme stihli uspořádat
pouze hrstku akcí – dvě desítky projekcí v kině
Sféra, „nový“ Kavárenský kvíz, jeden Cestovatel-
ský klub a jeden Turnovský hudební večer. Poté opět
nastala pomyslná kulturní tma. 

V pátek 9. října jsme byli nuceni zrušit všechny ak-
ce na následujících čtrnáct dní, o týden později už
jsme věděli, že do konce října neuskutečníme žád-
nou z původně plánovaných akcí. Kultura tak zno-
vu dostala pořádnou ránu pod pás. Letos podruhé
jsme museli zklamat stovky diváků a návštěvníků,
kteří na naše pořady měli zakoupené vstupenky.
Zklamání samozřejmě panovalo i na straně pořa-
datelů. 

S lítostí jsme zrušili také oslavu turnovské kultu-
ry, za jejíž uspořádání jsme bojovali do poslední
chvíle. Kulturnov 2020 se vzhledem k vládním
opatřením nemohl uskutečnit ani venku před
Střelnicí. Tuto výjimečnou tradici jsme ale nechtě-
li nechat na holičkách. Pouhé tři dny před konáním
tak vznikla myšlenka Kulturnov přece jenom usku-
tečnit a oslavit turnovskou kulturu alespoň virtuálně.
Na naši výzvu vyjádřit svou podporu této akci od-
pověděly desítky turnovských umělců a vytvořily
tolik pozitivních příspěvků, že se Kulturnov 2020
nakonec uskutečnil ve virtuálně plnohodnotném
programu. Celou akci zahájilo hudební uskupení
Lent Moyo, které své video zaslalo až z Rakouska.

Následovaly pozdravy od Gábiny a Filipa Holbových,
od Daniely Weissové, nechybělo Duo BigBand,
které poslalo lehce experimentální hudební video
se vzkazem „don’t worry, be happy“. Dále přispěla
Musica Fortuna, literární vsuvku obstaral David
Pešek, pozdravil nás i Karel Šírek, turnovské All
Stars mažoretky, kapely Snap Call a Bodlák a v ne-
poslední řadě nechyběla Městská knihovna
Antonína Marka, energií nabytý Kámoš Drámoš,
kapela Nothingham a Martin Mrca Holan s celou
rodinou. Ještě jednou děkujeme všem, kteří vysly-
šeli naše volání a do tohoto projektu se zapojili
a ukázali všem, že i přesto, že se kulturní pořady
nemohou konat a my se nemůžeme potkávat, jsme
si stále vzájemně oporou.

Druhou velmi pozitivní událostí v říjnu byla ce-
lorepubliková událost s názvem Maják české kul-
tury. Soubor Cirk La Putyka přišel s myšlenkou
rozsvěcení pomyslných majáků na podporu kultury
v České republice. I my jsme se do tohoto projektu

vedle např. Národního divadla Praha, Národního
divadla Brno, Rudolfina, O2 areny či Klicperova di-
vadla v Hradci Králové zapojili. V pondělí 12. října
jsme na střechu KC Střelnice nainstalovali reflek-
tor, jímž jsme přesně v půl osmé večer vypustili na
temné nebe kužel jasného světla. 

Kulturu nezastavíš!



listopad 2020 | | 5

kulturní pfiehled

ÚVODEM
Níže uvedený kulturní přehled je výpi-
sem akcí, které jsme k 26. říjnu měli
v plánu uskutečnit. Situace se mohla
změnit a akce se vzhledem k opatře-
ním a vládním nařízením nakonec
neuskuteční. Sledujte proto náš web
www.kcturnov.cz (popřípadě naše
sociální sítě), kde vždy naleznete ne-
jaktuálnější informace. Rušení akcí
níže uvedených je velmi pravděpodob-
né. Informace o principech vracení
vstupenek naleznete na následující
straně.

Promítání kina Sféra bude obnoveno
operativně podle vývoje epidemiolo-
gické situace. Aktuální informace na-
leznete na www.kinoturnov.cz.

stfieda 4. listopadu 
18.00 – KINO SFÉRA
Libor DrahoÀovsk˘: 
âeská Kanada
Cestovatelský klub
Přesunutá přednáška z termínu
21. října nahrazuje zrušený pořad
Kateřina a Miloš Motani: 
Velké Safari a malé surikaty. 90 Kč

ãtvrtek 5. listopadu 
18.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz

100 Kč / tým

stfieda 11. listopadu 
19.00 – KAVÁRNA KUS
Petr Tfie‰Àák
Setkání s novinářem a spisovatelem,
držitelem Ceny Ferdinanda
Peroutky a spoluautorem knihy
Zvuky probouzení.
O literatuře zdarma

pátek 13. listopadu 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
CokoLIVE
Večer nekorektní improvizace.

120 Kč

ãtvrtek 19. listopadu 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Evelyna Steimarová
& Vendula
Burger-Budilová
Pohovka
Setkání matky a dcery
v turnovském divadle.

200 Kč / 140 Kč

pátek 20. listopadu 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Mrzák inishmaansk˘
Abonentní divadelní představení
Komedie o tom, co se stane, když do
nejzapadlejšího zapadákova v Irsku
přijedou filmaři z Ameriky. 

v předprodeji 420 Kč /
na místě 460 Kč

pondûlí 23. a úter˘ 24. listopadu
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Ve stodole u slepic
Další divadelní hit souboru
Nakafráno.

220 Kč

stfieda 25. listopadu 
18.00 – KINO SFÉRA
Pavla Biãíková: Barma
Cestovatelský klub
Nechte se zlákat do země úsměvů
a zlatých pagod. 90 Kč

pátek 27. listopadu 
19.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Nezmafii 
Koncert v předprodeji 220 Kč /

na místě 250 Kč

sobota 28. listopadu 
8.30 – KC ST¤ELNICE
Burza sbûratelÛ

zdarma

10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Zimní pfiíbûhy vãelích
medvídkÛ
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Jaké dobrodružství prožijí Čmeldové,
kteří se probudí uprostřed zimního
spánku? 60 Kč

15.00 – KNIHOVNA NA NÁDRAÎÍ âD
Divadlo na NádraÏí
Druhý ročník divadelního festivalu
pod taktovkou souboru Kámoš
Drámoš.

vstupné dobrovolné

úter˘ 1. prosince
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Monstera Deliciosa
Abonentní divadelní představení 
Co se stane, když seberete
komediantům jejich volnost
a uzamknete je do pomyslné,
stísněné klece jeviště?

v předprodeji 320 Kč /
na místě 360 Kč

stfieda 2. prosince 
18.00 – KINO SFÉRA
Rostislav BartoÀ:
Orlické hory
Cestovatelský klub 90 Kč

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

Zimní pfiíhody vãelích medvídkÛ
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KCT informuje

Aktuálnû zru‰ené pofiady
a vracení vstupenek 
V pátek 9. října jsme vydali prohlášení o komplet-
ním uzavření našich prostor na 14 dní (tedy od 12.
do 25. října), s tím souviselo zrušení mnoha akcí.
Situace se ovšem opět změnila a jen o pár dní po-
zději jsme zrušili akce do konce října. Rušení akcí
pokračuje. Níže naleznete vypsané zrušené pořa-
dy, které v drtivé většině rušíme bez náhrady.
Zakoupené vstupenky tak můžete rovnou vracet.

JiÏ zru‰ené pofiady
úter˘ 13. fiíjna – Kdo si myslíš, že jsem

(filmová projekce)
stfieda 14. fiíjna – Alena Mornštajnová

(O literatuře)
ãtvrtek 15. fiíjna – Chlap na střídačku

(filmová projekce), Karel (filmová projekce), 
Taneční pro manželské a přátelské páry 2020

pátek 16. fiíjna – Čarodějná pohádka
(představení pro školy a školky), Bábovky 
(filmová projekce), Karel (filmová projekce)

sobota 17. fiíjna – O Palečkovi (Mámo, táto, pojďte se 
mnou do divadla!), Červený střevíček 
a 7 statečných (filmová projekce), Karel 
(filmová projekce)

nedûle 18. fiíjna – Červený střevíček a 7 statečných
(filmová projekce), Salvador Dalí: Hledání 
nesmrtelnosti (filmová projekce), Karel 
(filmová projekce)

úter˘ 20. fiíjna – Vysoká dívka
(filmová projekce)

stfieda 21. fiíjna – Libor Drahoňovský: Česká
Kanada (Cestovatelský klub)

ãtvrtek 22. fiíjna – Chlap na střídačku
(filmová projekce), Karel (filmová projekce), 
Greenland: Poslední úkryt (filmová projekce)

pátek 23. fiíjna – Bábovky (filmová projekce), Karel
(filmová projekce), Kdo se bojí Virginie 
Woolfové (abonentní divadelní představení)

sobota 24. fiíjna – Princezna zakletá v čase
(filmová projekce), Karel (filmová projekce), 

Dědkové (Malá (domácí) scéna), Giselle 
(filmová projekce)

nedûle 25. fiíjna – Scoob! (filmová projekce), 
Nightlife: Na tahu (filmová projekce), 
Karel (filmová projekce)

úter˘ 27. fiíjna – Svět podle Muchy
(filmová projekce)

ãtvrtek 29. fiíjna – Havel (filmová projekce)
pátek 30. fiíjna – Tak krátký čas na život

(divadelní představení)
sobota 31. fiíjna – Rozumbrothers 

(Malá (domácí) scéna)
pondûlí 2. listopadu – Travesti Revue Techtle 

Mechtle a Kočky (travesti show); 
nový termín 1. března 2021

úter˘ 3. listopadu – Kytarové duo CD
(Turnovský hudební večer)

sobota 14. listopadu – Manon Lescaut – G. Puccini
(Umění v kině)

Vracení vstupenek
Vstupenky na výše uvedené pořady zakoupené
v recepci KC Střelnice vracejte tamtéž. Lhůta pro
vrácení je do pondělí 30. listopadu 2020 (vstupen-
ky na Travesti Revue Techtle Mechtle a Kočky mů-
žete vracet až do 16. prosince 2020, jinak zůstáva-
jí vstupenky na tuto akci v platnosti na náhradní
termín 1. března 2021). Vracené peníze vám po

domluvě můžeme zaslat i na váš účet. V případě,
že jste si zakoupili vstupenky na naše pořady onli-
ne, peníze vám budou vráceny automaticky na váš
účet během několika týdnů. Divadelním i hudeb-
ním abonentům a abonentům Cestovatelského
klubu bude vrácena poměrná částka ze zaplacené-
ho abonmá oproti abonentním legitimacím (i zde
je lhůta pro vracení vstupného do 30. listopadu
2020). 

Otevírací doba recepce 
KC Stfielnice
V reakci na usnesení vlády ze dne 22. října 2020
oznamujeme, že recepce KC Střelnice bude po
dobu trvání nouzového stavu pro veřejnost uza-
vřena. O znovuotevření recepce vás budeme infor-
movat na našem webu www.kcturnov.cz a sociál-
ních sítích.

Kontakty 
V případě dotazů ohledně vracení vstupenek či ru-
šení pořadů se na nás neváhejte obrátit ve všed-
ních dnech na telefonním čísle 733 668 128 (Sára
Mochalová – recepce), které pro vás bude aktivní
i přes uzavření recepce KC Střelnice. Telefonní
linka 481 322 083 tu pro vás bude po znovu-
otevření recepce. Kontaktovat nás můžete i přes
e-mailovou adresu: sara.mochalova@ kcturnov.cz.

DÛleÏité informace a kontakty
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KCT informuje

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)

Kulturní centrum Turnov, s. r. o, Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu foto-
grafií Portréty známých osobností ve Sbírce foto-
grafií Svazu českých fotografů.

Výstava je dalším výběrem fotografií uspořáda-
ným v rámci projektu Historie a současnost Svazu
českých fotografů. 

Jde o soubor portrétních fotografií od Františka
Drtikola přes Václava Jírů či Václava Chocholu
k Miroslavu Jodasovi a Jovanu Dezortovi. Vy-
stavují téměř dvě desítky fotografů, žijících i neži-
jících. 

Výstava kopíruje podobu sbírky, kde se prolíná
profesionální a amatérská fotografie. Dokumen-
tuje mimo jiné dobovou proměnu žánru portrétu
i jeho variace u různých autorů. „Systém mé práce
při fotografování portrétů spočíval často v komu-

nikaci s portrétovaným a mým zájmem o jeho vý-
jimečnost,“ prozradil například tajemství úspě-
chu svých portrétů Václav Chochola. K vidění jsou
portréty herců, malířů, spisovatelů, státníků od
historie až téměř po současnost. 

Smyslem postupného představování svazové
sbírky fotografií je zpopularizovat její hodnoty jako
součásti kulturního dědictví naší země, důležitého
pro pochopení nejen historie české a slovenské fo-
tografie, ale i historie jako takové a úlohy osob-
ností uměleckého, kulturního a politického světa
v ní. 

Výstava bude zahájena ve foyer KC Střelnice ve
středu 4. listopadu 2020 a zhlédnout ji zde může-
te do 1. prosince 2020 v případě znovuotevření re-
cepce KC Střelnice. Případné prodloužení výstavy
není vyloučeno.

Portréty znám˘ch osobností 

Václav JírÛ: Trojlístek – Jifií Voskovec, Jan Werich a Vlasta Burian, 1939
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ohlasy

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

DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova je v listopadu uzavfien.

TOP AKCE:
ãtvrtek 5. listopadu od 17 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm
Bitva na Bílé hofie a její dopady
na Pojizefií
Přednáší: PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Dne 8. listopadu si připomeneme čtyřsté výročí
bitvy na Bílé hoře. Co k této události vedlo? Jak sa-
motná bitva probíhala a co po ní následovalo? Jak
vše ovlivnilo náš region? Vstupné: 25 Kč

stfieda 11. listopadu od 18 hodin, Horolezecká expozice
Panenská krása v pohofií 
Přednáška horolezce, fotografa a cestovatele Čest-
míra Lukeše o prvovýstupu na sedmitisícovku (ve
dvou v Pákistánu). Vstupné: 50 Kč

Výstavy:
12. listopadu 2020–7. února 2021, V˘stavní sál
Obrázky z pouti – poutní místa
a poutní umûní v Pojizefií
Srdečně zveme návštěvníky muzea na cestu za his-
torickou proměnou poutí, kterou tento významný
kulturní fenomén v průběhu staletí prodělal – od

své zlaté éry v době baroka až po moderní lidové
oslavy. 

26. listopadu 2020 – 24. ledna 2021, Kamenáfisk˘ dÛm
âeská dfievûná hraãka – Radost
a hra v promûnách ãasu
Kdo by si jako dítě nehrál s dnes již legendárními
dřevěnými hračkami vyráběnými v podniku TOFA
v Albrechticích – nábytkem pro panenky, mačkací-
mi figurkami či některou z dlouhé řady společen-
ských her, které zde vyvinuli.

18. záfií–8. listopadu 2020, Náv‰tûvnické centrum MâRT
Stvofieno z hlíny
Ze sbírek Muzea keramiky v Boleslawci.

10. záfií–15. listopadu 2020, Kamenáfisk˘ dÛm
Josef Pekafi a Josef Vítûzslav
·imák v zajetí múz 
Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků.

Muzeum âeského ráje v Turnovû

Galerie Granát 
námûstí âeského ráje 4, Turnov
telefon: 481 325 989, 737 206 691
otevfieno: pondûlí–pátek 9.00–12.30, 13.00–17.00 

Přijďte se podívat na výstavu granátových šperků.
Dozvíte se mnohé zajímavosti o těžbě a zpracování
českého granátu, uvidíte ukázky broušení a zlat-
nických profesí vysazování a zasazování. Přijďte se
podívat i na jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde mů-
žete i cenu Český slavík.
Vstupné (galerie):
dospělí 20 Kč (vstupenka slouží i jako 10% sleva na
nákup granátových šperků), děti do 16 let zdarma
/ vstup na výstavy je zdarma

výstavy
12. fiíjna – 31. prosince
V˘tvarná tvorba manÏelÛ
Legnerov˘ch 

Hana Legnerová – Barvy a jejich spojení měla rá-
da už od mládí, ale malovat začala později. Nyní
pátým rokem navštěvuje různé kurzy malby.

Zdeněk Legner – „Jsem sochařem v kovu. Železo
je můj svět již 45 let,“ říká umělec, jehož plastiky
naleznete po celém světě – v New Yorku, v Ma-
roku, Paříži, v Terezíně, Praze i Mladé Boleslavi.

ZAzemí, z. s. 
zazemiturnov@gmail.com, www.zazemi-turnov.cz 
www.facebook.com/zazemi.turnov 

pátek 13. listopadu od 17 hodin, klubovna v Autocampu
Sedmihorky
Slepiãí konference
Setkání nejen členů komunitních chovů slepic,
prezentace chovů.

pondûlí 23. listopadu od 18 hodin, Îlutá ponorka
Kompostovací konference
Kompostování na sídlištích.

Akce se uskuteční dle vývoje situace v ČR ohledně
Covid-19. K účasti je nutná registrace na zazemi-
turnov@gmail.com.
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Pfiechodná adresa: Skálova 84, Turnov
tel.: 484 803 041–042, info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Rekonstrukce infocentra 
a jeho nové pÛsobi‰tû
Z důvodu rekonstrukce prostor informačního
centra na náměstí Českého ráje naleznete Re-
gionální turistické informační centrum Turnov od
pondělí 2. listopadu v provizorních prostorách ve
Skálově ulici 84. 

První v Libereckém kraji 
a úspû‰n˘ mystery shopping
Regionální turistické informační centrum Turnov
získalo v anketě Oblíbené informační centrum
2020 další ocenění. Dosáhlo prvního místa v Li-
bereckém kraji a obhájilo své prvenství z předcho-
zích let. 11. ročník soutěže popularity turistických
informačních center probíhal od 21. června do

31. srpna 2020. Hlasy bylo možné přidělit více jak
450 certifikovaným turistickým informačním
centrům ve 14 krajích České republiky. 

Velké poděkování patří všem, kteří svým hlasem
turnovské infocentrum podpořili! 

Skvěle infocentrum dopadlo také při tzv. myste-
ry shoppingu, který proběhl během hlavní turistic-

ké sezóny. Všechna certifikovaná informační cent-
ra navštívil tajný klient, který provedl kontrolu
kvality služeb. Informační centrum Turnov získalo
hodnocení celých 100 %! 

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

Zhodnocení letní sezóny 
na Vald‰tejnû
Letošní turistická sezóna na Valdštejně byla po-
znamenána pandemií koronaviru, ale přesto ji mů-
žeme hodnotit kladně. Návštěvníci si mohli užít
Středověký víkend s rytíři a dobovou hudbou, rodi-
ny s dětmi zase dětské prohlídky s rytířem a prin-
ceznou či noční prohlídky. Hrad Valdštejn se také
zapojil do dětské prázdninové soutěže České tele-
vize Zachraň trosečníky. 

Regionální turistické informaãní centrum

www.ponorkaturnov.cz, 
info@ponorkaturnov.cz
tel.: 722 642 287

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. 

pátek 13.–nedûle 15. listopadu od 16 hodin, 
v sobotu a nedûli od 14 hodin, 
sál v pfiízemí budovy Îluté ponorky
Herní maraton
Zveme všechny zájemce (dospělé i malé děti)
o deskové hry na otevřené hraní v Ponorce. Na-
bízíme k vyzkoušení hry pro děti, rodiny i hardcore
hráče. 

Poradíme a pravidla vysvětlíme. 

nedûle 22. listopadu od 14 hodin, sál v pfiízemí budovy 
Îluté ponorky
Dûti dne‰ka – pfiedná‰ka
Jaká je pravda o dnešních dětech? Jsou závislé na
obrazovkách, na technice, nenajdou si skutečnou
zábavu? Nerespektují autority, neznají hranice, ...?
Nebo jim jenom nerozumíme? 

Přednáší Mgr. Daniel Fér, programátor, lektor
dětské misie, který řadu let pracuje s mládeží. 

ãtvrtek 26. fiíjna od 18 do 21 hodin, v˘tvarná dílna v pfiízemí
Îluté ponorky
Adventní vûncování
Přijďte si s námi vytvořit adventní věnec. Na věnec
je nutné si donést korpus, svíce a případně stuhy,
abyste si mohli vyladit aranžmá do svých barev.
K dispozici bude větvoví, drátky, tavné pistole
a další doplňkové materiály. Rezervace místa na
mailu ladicka@email.cz. 

pátek 4. prosince od 16.30 hodin, sál v pfiízemí Îluté ponorky
Mikulá‰ská nadílka v Ponorce
Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti
4–10 let. Rezervace místa je nutná, kapacita ome-
zena. 

âinnost krouÏkÛ k 8. 10. 
pokraãuje!
Zásadní omezení by musela nařídit KHS. Pokud
k tomu dojde, budete včas informováni.

V případě ukončení činnosti kroužku z důvodu
zhoršení hygienické situace se odpovídající část
poplatku vrací.

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 ate-
liér, Mineralogie a další.

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

Listopad – mûsíc poezie
(9. 11.–22. 11. 2020) 
Turnovská knihovna se i letos připojuje k festivalu
Den poezie 2020. Tento rok uplynulo 200 let od na-
rození Boženy Němcové. 

Ale připomenout si můžeme i mnoho dalších
skvělých básnířek a spisovatelek. Jmenujme napří-
klad Karolínu Světlou, Violu Fischerovou či Teru
Fabiánovou. S těmito a mnohými dalšími autorka-
mi se můžeme setkat prostřednictvím jejich knih
v připravovaných pořadech. 

Samozřejmě má v letošním roce zajímavé výročí
řada dalších inspirativních autorů, například
Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Karel Jaromír
Erben ad. Tématem letošního ročníku je Konec
a počátek, které pochází z básně básnířky a nosi-
telky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. 

Kalendář akcí 

stfieda 4. listopadu od 12 hodin a kaÏdou dal‰í stfiedu v mûsíci,
M· Zborovská
Pohádková babiãka do ‰kolky 

ãtvrtek 12. listopadu 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). 

nedûle 15. listopadu od 10 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
V˘tvarná dílna kníÏková, 
papírová a bambulková

pondûlí 23. listopadu od 14 hodin, penzion V˘‰inka
stfieda 25. listopadu od 14 hodin, DD Pohoda 
Vietnam z jihu na sever 
Cestopisná přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma.

úter˘ 24. listopadu od 18 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – Îivá voda
v krajinû 
Uvedení odborné publikace Vojtěcha Šťastného
Živá voda v krajině – Příběh Sedmihorských slatin. 

ãtvrtek 26. listopadu od 9.30 hodin, hlavní budova knihovny, 
sálek ICM 
Regionální osobnosti: Antonín
Vincenc ·lechta
Historik David Marek představí významnou osob-
nost našeho regionu.

ãtvrtek 26. listopadu od 17 hodin, 
poboãka knihovny na vlakovém nádraÏí Turnov II
Pérák a dal‰í mûstská stra‰idla 
Etnolog Petr Janeček se zaměří na městská nadpři-
rozená stvoření.

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov 

Centrum pro rodinu 
Náruã
Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz, 
naruc@naruc.cz
tel.: 775 964 312

pondûlí 2.–pátek 6. listopadu
Podzimní bazárek a sbírka 
Bazárek dětského oblečení a potřeb pro návštěvní-
ky Náruče. Věci, které se neprodají, můžete věno-
vat do sbírky pro charitativní šatník. 

úter˘ 3. listopadu, 8–16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu pěstounské péče.
Kontaktní pracovnice Bc. Lucie Moťovská, tel.:
702 384 074.

stfieda 4. listopadu od 9, 10 a 11 hodin
Tûlesn˘ v˘voj nejmen‰ích dûtí
Setkání s fyzioterapeutkou Eliškou Špetlíkovou. 

stfieda 11. listopadu od 16 hodin 
Martinská svût˘lka
Tradiční slavnost spojená se symbolickým přícho-
dem zimy. 

pátek 13. listopadu od 10 hodin
Smysly malého dítûte
Beseda waldorfského klubu s Hanou Hajnovou.
Cena 50 Kč.

stfieda 18. listopadu od 17.30 hodin
Intervenãní model pro rozvoj 
pozornosti dûtí s PAS
Informativní přednáška o programu zapojujícím

a rozvíjejícím pozornost dětí s PAS. Lektor:
Mgr. Libuše Neville. Cena 50 Kč.

ãtvrtek 19. listopadu od 18 hodin
Klub celiakÛ

úter˘ 24. listopadu od 17 hodin
Digitální fiidiãák
Interaktivní přednáška především pro rodiče, kteří
přemýšlí, jak uchopit vztah svých dětí k digitálním
technologiím. Lektor: Mgr. Zdeňka Černá. Cena 50 Kč.

stfieda 25. listopadu od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ

pátek 27. listopadu od 17 hodin
Adventní spirála
Tradiční rodinný rituál. Cena: 50 Kč.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2020

Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu
prostřednictvím textu na mosazné destičce a umis-

ťuje se ve veřejném prostranství na místo, kde daná
osoba žila před deportací nebo zatčením. Ideou

celého projektu je jít, pomyslně zakopnout, zasta-
vit se a zapřemýšlet nad minulostí. Otcem této
myšlenky je německý umělec Gunter Demnig,
který chtěl touto cestou vytvořit všem dostupné
miniaturní pomníky.

Před válkou žilo v Turnově přes 100 židovských
obyvatel, jejichž počet se ještě zvýšil po zabrání
pohraničí v roce 1938. Z 550 Židů, kteří byli
z Turnova odvezeni transportem v lednu 1943, se
jich po válce vrátilo pouhých 19 přeživších.
Kameny zmizelých v Turnově by měly připomínat
spoluobčany, kteří se již nevrátili. Umísťování ka-
menů je naplánováno postupně v několika eta-
pách. První etapa započne během léta 2021. Před
pět vytipovaných domů bude položeno prvních
12 kamenů, dvanáct jmen deportovaných turnov-
ských Židů.[1] V dalších letech budou postupně
přibývat kameny další. Cena jednoho kamene vy-
chází přibližně na 132 euro (tj. okolo 3 500 Kč).

Pokud vás tato myšlenka zaujala, můžete pro-
jekt Kamenů zmizelých podpořit formou daru dle
vlastních možností a vlastního uvážení. Můžete
tak přispět na konkrétní osoby. Darovací smlouva
je k dispozici v Regionálním informačním centru
v Turnově. Jména dárců budou uvedena na čestné
tabulce v synagoze. Za případné finanční dary
město Turnov předem děkuje.

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

[1] Jedná se o tyto osoby: JUDr. Maxmilián ·tolc (dÛm ã. p. 61);
Hugo Seger, Emil Seger a Hedvika Segerová (dÛm ã. p. 186); Elsa
Münzová a Marta Münzová (dÛm ã. p. 223); Viktor Epstein, Olga
Epsteinová a Helena Epsteinová (dÛm ã. p. 251); Hefiman Laveck˘,
Katefiina Lavecká a Leopold Laveck˘ (dÛm ã. p. 285)

Kameny zmizel˘ch v Turnovû 
– tento projekt mÛÏete podpofiit i Vy
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které se
umisťují do chodníku před domy obětí holocaustu. Těmito kameny se připomenou osudy lidí, kteří
se stali obětí nacistického režimu. Kameny zmizelých se již nacházejí na řadě míst nejen v České
republice. Město Turnov se rozhodlo, že se k těmto městům, jako je například Jičín, Praha, Liberec,
Boskovice a Třebíč připojí. 

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: Mobilní rozhlas, Odbor Ïivotního prostfiedí, Odbor správy majetku, Regionální turistické informaãní centrum Turnov, ZaZemí Turnov, Mûstská knihovna Antonína Marka v Turnovû.

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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V měsíci říjnu letošního roku byla dokončena vý-
sadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991
a 1992/7 v katastrálním území Turnov (za sídlištěm
Přepeřská). 

Zakázku v hodnotě 392 961,29 Kč včetně DPH
realizovala firma Školky Opolany, s. r. o.

Předmětem zakázky bylo založení nových vege-
tačních prvků na pozemcích ve vlastnictví města
Turnov, které budou chránit obytnou zástavbu
před negativními vlivy plánované silnice I/35
Turnov-Úlibice. 

„Nově založená zeleň bude dále chránit obyt-
nou zónu před zvýšenou prašností vznikající při
obhospodařování orné půdy i před nežádoucím
úletem částic při ošetřování pole chemickými pří-
pravky,“ přiblížila Hana Malá z odboru životního
prostředí. 

Zeleň bude dále sloužit jako biotop pro drobné
obratlovce a ptáky, kdy jim vytvoří cenné krytové,
potravní a hnízdní příležitosti v antropogenním
prostředí.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Za sídli‰tûm Pfiepefiská vznikla nová izolaãní zeleÀ

Upozornûní na svoz
biopopelnic 
v listopadu 2020

Odbor životního prostředí upozorňuje všechny
občany, kteří mají zapůjčeny biopopelnice, že
svoz bude probíhat v listopadu ještě každý tý-
den. 

Poslední svoz biopopelnic v tomto roce proběh-
ne v týdnu od 23. 11. do 27. 11.

Termíny pro listopad 2020
Středy – 4. 11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11.
Čtvrtky – 5. 11.; 12. 11.; 19. 11.; 26. 11.

Středa – svoz v těchto částech města: 
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II., 
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC

Čtvrtek – svoz v těchto částech města: 

CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA, 
U KASÁREN, HRUŠTICE, 
KÁROVSKO, DURYCHOV, 
VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ, 
NUDVOJOVICE

Sbûrn˘ dvÛr 
a kompostárna 
v listopadu 
a v prosinci 2020

Sbûrn˘ dvÛr Vesecko
Provozní doba sběrného dvora od listopadu do
konce roku (zimní provoz):

pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme na uzavření sběrného dvora
ve státní svátky a další přímo následující dny.
Sběrný dvůr bude tedy do konce roku 2020 uza-
vřen těchto termínech:
úterý 17. 11. 2020
od čtvrtka 24. 12. do neděle 3. 1. 2021

Kompostárna Mal˘ Rohozec
Provozní doba kompostárny v listopadu 2020:

pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Od 1. 12. 2020 bude kompostárna úplně uzavře-
na. Otevírat se bude až v dubnu 2021. V tomto ob-
dobí (1. 12. 2020–31. 3. 2021) mohou občané
svůj bioodpad vozit do sběrného dvora Vesecko,
v jeho provozní době.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Odpadové hodpodáfiství v závûru roku 2020
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

V minulém týdnu byla dokončena výměna sportov-
ního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října.
Výměnu provedla firma S-Vision s. r. o. z Pecky. 

„Cena výměny povrchu byla v hodnotě 1,8 milio-
nu korun,“ sdělil Ladislav Osička z odboru správy
majetku. V rámci této akce se vyměnil dožilý umě-
lohmotný povrch, a na přání školy se položil nový
kazetový povrch Stilmat s pružnou podložkou,
který umožňuje provozovat kromě běžných spor-
tů i in-line bruslení. „Provedla se také výměna
ochranné sítě okolo hřiště,“ upřesnil Osička. Na
akci byla přislíbena účelová dotace z Libereckého
kraje ve výši 500 000 Kč.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘mûna povrchu hfii‰tû na Z· 28. fiíjna byla dokonãena

Chcete dostávat zprávy
z radnice pfiímo 
do va‰eho telefonu?
Registrujte se do
Mobilního rozhlasu!
Město Turnov využívá ke komunikaci s občany
například komunikační platformu Mobilní roz-
hlas. Pokud chcete dostávat pravidelné infor-
mace z radnice, o dění ve městě či krizové infor-
mace přímo do vašeho telefonu, přihlaste se
k odběru! 

Využívat můžete mobilní aplikaci, e-mail (po-
zor ze začátku může chodit do hromadných!)
V naléhavých případech posíláme SMS zprávy.

Stačí se jen registrovat na webu https://tur-
nov.mobilnirozhlas.cz/registrace nebo přes mo-
bilní aplikaci Android: bit.ly/MR_android, iOS:
bit.ly/MR_ios

Využívání Mobilního rozhlasu je pro občany
města zdarma. Vše je samozřejmě v souladu

s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních
údajů. Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov nechá
zmûfiit kvalitu ovzdu‰í
Koncem listopadu letošního roku proběhne
v lokalitě na Malém Rohozci opět měření kvali-
ty ovzduší. Měření zajišťuje Zdravotní ústav se
sídlem v Ústí nad Labem.

Kvalita ovzduší bude měřena pomocí mobilní
měřící jednotky, která bude 72 hodin monitorovat
koncentrace látek znečišťující ovzduší. Jedná se
o těkavé organické látky (toluen, ethylbenzen, xy-
len, styren) a dále oxidy dusíku (oxid dusnatý,
oxid dusičitý), oxid siřičitý, oxid uhelnatý, ozón
a prach – suspendované částice frakce PM10.
Součástí bude i měření klimatických podmínek –
teplota, relativní vlhkost, barometrický tlak, rych-
lost a směr větru. Ing. Linda Albrechtová, 

odbor životního prostředí
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Prožíváte v životě něco výjimečného? Narození dí-
těte, zasnoubení, svatbu? Opatřete si svůj strom! 

Společnost ZaZemí vyzývá lidi, aby zasadili svůj
strom. Letos se bude sázet téměř 300 stromů, tak-
že každá pomocná ruka se bude hodit. 

Zapisujte se, prosím, do termínů výsadeb, které
aktualizuji průběžně, a to buďto z tohoto odkazu
níže, nebo najdete také odkaz na našich webových

stránkách www.zazemi-turnov.cz. Zakládáme ta-
ké pod Klokočskými skalami náš první SAD
ZROZENÍ, ve kterém si můžete pořídit strom
svůj vlastní – sobě či jako dárek 

Vzhledem k situaci Covid-19 dodržíme veškerá
nařízení, která budou v danou chvíli nařízena.

Anna Hudská, 604 509 789, 
e-mail: anna@klokoci.cz

Zapojit se do kampanû AspoÀ jeden strom mÛÏete i vy

Turnovská knihovna obdržela neobvyklý dar ke
svým 200. narozeninám! Jedná se o měsíční bez-
platné vyzkoušení prvního elektromobilu Škoda
Auto. Turnovská firma KONTAKT – služby moto-
ristům, spol. s r. o., zapůjčila knihovně typ
ŠKODA CITIGO e iV s plně elektrickým pohonem.

Knihovna obdržela dar 7. 10. 2020, tedy v rám-
ci celorepublikové akce Týden knihoven 2020,
která ovšem je poznamenána nouzovým stavem,
což pro turnovskou knihovnu bylo velmi nemilé,
neboť musela zrušit mnoho kulturně-vzděláva-
cích aktivit pro širokou veřejnost.

Dar je pro knihovnu velice vhodný, neboť každý
týden minimálně jednou rozváží knihovní fond po
svých čtyřech pobočkách, především často se do-
vážejí knihy a další knihovní jednotky na pobočku
na vlakovém nádraží v Turnově II, kam chodí na
800 čtenářů. 

Knihovna však nedisponuje služebním vozem,
takže rozvoz probíhá formou půjčování měst-
ských vozidel či spíše využívání vlastních vozidel
pracovníků knihovny. 

Na fotografii lze vidět zapůjčený elektromobil
na vlakovém perónu u zadního vchodu do knihov-
ní pobočky na vlakovém nádraží v Turnově II. Ve
čtvrtek 8. 10. 2020 proběhl již první rozvoz knih
po pobočkách.

Děkujeme mnohokrát za tuto zajímavou pod-
poru!

Městská knihovna Antonína Marka 
v Turnově

Dárek k 200. v˘roãí knihovny: elektromobil

ãtvrtek 26. listopadu 2020

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