
Zpráva o činnosti projektu Zdravé město 

Turnov a MA 21 v roce 2017 
    

Město Turnov bylo, je a bude bohaté, živé a ZDRAVÉ město, kde se pořádá nepřeberné 

množství akcí zaměřených pro různé skupiny i pro širokou veřejnost. Turnov se i nadále 

programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, participaci obyvatel a podpoře zdravého 

životního stylu pro zajištění kvalitního, zdravého, příjemného a udržitelného místa pro život.  

Činnost projektu vykonává tisková mluvčí a koordinátor Zdravého města a MA21 Ing. Anna 

Šupíková, zodpovědný politik místostarosta Mgr. Petra Houšková a Komise Zdravého města a 

MA21, která se v roce 2017 sešla pětkrát. Zápisy komise jsou dostupné veřejnosti na 

webových stránkách.  

Velký společenský význam měla práce členů Komise pro občanské záležitosti, kteří 

společně s vedoucími představiteli města navštěvovali naše spoluobčany a gratulovali jim 

k jejich významným životním jubileím. Gratulace probíhá u 80. a 85. narozenin, od 90. 

narozenin se gratuluje každý rok. V roce 2017 členové obešli 303 gratulantů. Jubilanti vždy 

obdrželi přání, dárkový balíček a květinu.  

V roce 2017 se Město Turnov se díky naplňování povinných kritérií místní Agendy 21 

udrželo v kategorii C, do které postoupilo v roce 2016. Projekt Zdravého města a MA21 se 

vyznačuje otevřeností Městského úřadu vůči veřejnosti, a z toho důvodu se účastnilo pilotního 

projektu sledování Indexu participace. Turnov se umístil na 17. místě mezi stovkou největších 

měst České republiky.   

Pro zvýšení transparentnosti a dostupnosti informací byla v roce 2017 pořízena mobilní 

aplikace Turnov v mobilu. Tento interaktivní průvodce nejen úřadem usnadňuje informování 

obyvatel vlastnící tzv. chytrý telefon. Zdravé město Turnov je také od roku 2017 na Instagramu. 

Na Instagramu bylo v roce 2017 zveřejněno 50 příspěvků. Profil Zdravého města Turnova 

sledovalo na konci roku 2017 116 uživatelů této sociální sítě. Další novinou roku 2017 se stala 

možnost platit parkovné na území města pomocí SMS zprávy či prostřednictvím mobilní 

aplikace. V prosinci 2017 byly na Městském úřadě instalované platební terminály na 

bezhotovostní platbu pomocí platební karty.  

Informovanost obyvatel nejen o novinkách ve městě a na Městském úřadě Turnov je 

zajišťována hned několika způsoby. V tištěné podobě jsou obyvatelé informováni 

prostřednictvím Radničních listů, které jsou šestistránkovou přílohou měsíčníku Hlasy a 

ohlasy Turnovska. Tento časopis je distribuován zdarma do schránek obyvatel Turnova. 

Stejně je distribuován také čtrnáctidenní zpravodaj Turnovsko v akci, kde vychází strana 

města Turnova. Sudé číslo novin je doplněna o anketu zastupitelů na aktuální téma. Jednu 

dvojstranu si lidé mohou přečíst také v časopise Turnovsko, kde je vždy popsáno jedno větší 

téma. Dalším informačním kanálem jsou městské webové stránky www.turnov.cz, kde jsou 

uvedeny všechny aktuální informace. Od roku 2013 má město Turnov také svůj Facebookový 

profil, který slouží k širší prezentaci města a je také více zaplňován obrazovým materiálem. 

V průběhu roku 2017 přibylo na Facebooku 275 označení „To se mi líbí“ k našemu profilu, 

čímž jsme ke konci roku dosáhli k neuvěřitelným 1.775 fanouškům stránky města Turnova. O 



dění ve městě byly natáčeny nepravidelné relace Televize Města Turnova a reportáže 

regionálního vysílání RTM+. Město Turnov zajišťuje také novinářům tiskový servis a každý 

první pracovní den v měsíci je pořádaná tisková konference. O dění na radnici i ve městě bylo 

novinářům za rok 2017 zasláno 531 tiskových zpráv. Rozhovory se starostou města, zprávy 

z radnice a upoutávky na akce byly také přinášeny Radiem Contact Liberec či webovým 

portálem Naše Pojizeří. Občanům také představujeme informace prostřednictvím vývěsních 

ploch na šesti městských vývěskách, dále plochách spřátelených organizací (TPCR, KCT, 

Muzeum Českého ráje a další) a na 30 plakátovacích plochách, které spravují Technické 

služby Turnov.  

Město Turnov se také snaží o podporu zaměstnanosti a bezpečnosti na svém území. Během 

roku 2017 dohlíželi na přechody pro chodce strážníci Městské policie a jeden asistent 

Městské policie Turnov. Projekt asistentů je financován Úřadem práce ČR. Městský úřad 

Turnov také od roku 2014 podporuje zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do činností 

města zprostředkováním veřejně prospěšných prací. Projekt pomáhá dlouhodobě 

evidovaným na úřadu práce získat nebo oživit pracovní návyky. V listopadu 2016 se 

vystřídaly skupiny pracovníků, kdy město zaměstnává pět pracovníků na úklidové a další 

pomocné práce. Skupinu vede osoba koordinátora také z úřadu práce. Na platy pracovníků 

přispívá Úřad práce ČR, dále je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fordu.  

Město Turnov během celého roku zapojuje veřejnost do řady projektů a kampaní, různá 

setkávání s veřejností, kulaté stoly na daným tématem, přednášky, přivítání prvňáčků, loučení 

s předškoláky, kulturní a společenské akce a další. Turnov svými aktivitami také zaujal jiná 

města v celé České republice a příklady naší dobré praxe jsou zveřejněny na stránkách 

www.dobrapraxe.cz. Během roku 2017 se na těchto stránkách objevilo 24 inspirativních 

příkladů z Turnova. Celkově v Turnově proběhlo na 436 unikátních aktivit a dalších 26 

pravidelně se opakujících se každý měsíc, které podporují projekt Zdravého města Turnova 

a místní Agendy 21. Projekt byl také podpořen dotací z Libereckého kraje ve výši 100.000 

Kč.  

Projekt Zdravého města Turnova a MA21 byl také prezentován na jarní a podzimní škole 

NSZM v Třebíči a Vsetíně. Osobně se těchto aktivit zúčastnila koordinátorka, která dále byla 

na školení v Praze pro zpracování auditů udržitelného rozvoje. V roce 2017 koordinátorka 

připravila 3 audity UR v oblasti životního prostředí, dále v sociální oblasti a poslední audit se 

zaměřil na podnikání a cestovní ruch.  

V roce 2017 Turnov poprvé zapojil obyvatele do tzv. participativního rozpočtu s názvem 

Můj projektu pro Turnov 2017. Jednalo se o možnost pro obyvatele navrhnout projekt včetně 

finančního rozpočtu, které by město uskutečnilo do konce roku. S místostarostkou bylo 

konzultováno 9 projektů, 5 projektů bylo přijato. Všechny projekty byly komisí zkontrolovány 

a následně veřejně představeny. Po představení bylo připraveno hlasování celoměstskou 

anketou o vítězném projektu. Vyhrál projekt úprav dětského hřiště v Dělnické ulici. OSM 

projekt zrealizoval a hřiště bylo ještě v září 2017. Mezi přijatými projekty byly i další zajímavé 

nápady, které byly realizované. Jednalo se o projekt PMMT, který navrhl pořízení nádob na 

třídění tetrapaků. Od začátku prázdnin 2017 probíhal zkušební svoz tetrapaků ze oblastí sídlišť.  

 

http://www.dobrapraxe.cz/


Přehled zajímavých akcí v roce 2017:  

- Setkání s obyvateli: V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 8 setkání starosty města 

Tomáše Hockeho s veřejností v jednotlivých lokalitách města. Všech setkání se 

účastnilo přes 230 obyvatel. Místostarostka Petra Houšková se účastnila setkání 

v Turnově II. a dále se setkávala s mladými maminkami při besedách v Centru pro 

rodinu Náruč nebo při setkáních se seniory v DD Pohoda.  Navštívené lokality za rok 

2017: Turnov II. a Přepeřská; Centrum města; Mašov; Daliměřice; Bukovina, Dolánky, 

Kobylka; Kasárna, Hruštice, Károvsko; Nudvojovice; Nádražní ulice. Z každého 

setkání s občany vznikne seznam požadavků, které v dané lokalitě obyvatele trápí. 

Seznam aktualizuje tisková mluvčí a předává podněty dále – přes tajemníka úřadu a 

starostu města. V roce 2017 bylo přijato na setkáních přes 120 podnětů k vyřízení. 

Kromě setkání se starostou v lokalitách města se v roce 2017 uskutečnily setkání 

formou kulatých stolů na určité téma. Jedno setkání se zaměřilo na prezentaci nové 

studie na úpravu betonového bazénku v prostoru před Billou. Na základě připomínek se 

společně s obyvateli podařilo utvořit anketní šetření pro úpravy vypracované studie. 

Druhým setkáním byla prezentace a diskuse na téma úprav městského divadla, které se 

konalo za účasti architektů Pleskota a Lábuse. Posledním setkáním se uskutečnilo na 

připravovaný projekt rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově II. 

 

- Fotografická soutěž Zimní Turnov: Město Turnov vyhlásilo veřejnou fotografickou 

soutěž, kterou byla zachycena jedinečná atmosféra zimního města. Do uzávěrky soutěže 

přišlo 54 snímků ve dvou kategoriích. V dospělé kategorii soutěžilo 43 autorů. O vítězi 

rozhodovala čtyřčlenná odborná porota složená z profesionálních fotografů. V obou 

kategoriích vybrala tři vítězné fotografie a jeden snímek vždy zařadila na místo 

s čestným uznáním. Kromě poroty mohla svého vítěze určit také veřejnost při hlasování 

prostřednictvím Facebooku města Turnova. Přes 110 hlasů získal snímek se 

zasněženým vánočním stromem. Vítězové byli na radnici za účasti porotců a vedení 

města oceněni diplomem, fotografickou knihou a dle umístění také poukazem na nákup 

fotografických potřeb.  



 

- Putování po památkách:  Při příležitosti Dne památek v květnu a v Dnů evropského 

dědictví na podzim pořádá odbor školství, kultury a sportu putování pro žáky čtvrtých 

tříd. Žáci se během putování seznamují formou prohlídky, výkladu a soutěže s historií 

a kulturou v Turnově. Jsou připravena stanoviště, na kterých žáci vyslechnou výklad a 

následně vyplní vědomostní kvíz. V závěru akce jsou vyhodnoceny výsledky soutěže a 

všichni si dopřejí zaslouženou odměnu v podobě společného občerstvení. Vítězové si 

navíc odnáší kromě nových vědomostí i malé dárky. 

 

- Podpora dětí a rodin: Pravidelné setkávání pěstounských rodin a veřejné nezávazné 

setkávání v rámci kampaně podporované Libereckým krajem Mít domov a rodinu. 

Samozřejmost nebo vzácnost?, kdy se zájemci mohou blíže seznámit s informacemi o 

pěstounské péči.  



 

- Veřejné fórum Zdravého Města Turnova: Na konci května se konalo v pořadí již 

čtvrté veřejné fórum Zdravého města Turnova. Šedesátka obyvatel se sešla v prostorách 

Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici, kde u 

šesti tematických stolů společně diskutovali a sepisovali nápady, co zlepšit nebo na co 

se ve městě zaměřit. Specifikum tohoto fóra bylo, že se ho účastnila téměř výhradně 

veřejnost, pro kterou bylo připraveno hlídání dětí ve spolupráci s CPR Náruč a 

netradiční forma hlasování. Dvanáct vybraných témat bylo ověřeno celoměstskou 

anketou, které probíhalo elektronickou formou s ověřením hlasů pomocí e-mailových 

adres. Hlasovat tak mohl každý občan pouze jednou a celkově bylo přijato 588 hlasů. 

Bohužel část hlasů nebyla ověřena e-mailovou adresou, a tak platných hlasů bylo 443. 

S výsledky ankety i s podněty z veřejného fóra se seznámili radní, zastupitelé a také 

jednotlivé odbory Městského úřadu Turnov. Podrobná zpráva z veřejného fóra je 

dostupná na webových stránkách města.  

 

- Den zdraví – Zdravé stravování: Město Turnov pod záštitou Libereckého kraje a 

místostarostky Petry Houškové připravilo pro širokou veřejnost druhý ročník Dne 

zdraví, který se zaměřil na zdravé stravování. Téma zdravého stravování je velice 

široké, a proto byl program přizpůsoben potřebám jednotlivých cílových skupin. 

Všechny aktivity probíhali na jednotlivých místech bezplatně. Pro nejmenší děti a 

jejich rodiny byla připravena beseda s nutriční specialistkou o snídaních a svačinách. 

Školním dětem a mládeži bylo věnované dopoledne, kde se všichni postupně vystřídali 

u ukázky výroby a ochutnávky smoothie z ovoce a zeleniny a zdravých čerstvých 

pomazánek. Odpoledne byl připraven program pro seniory s lékařem, který připomínal 



vyváženou stravu. Odpoledne probíhal také praktický workshop s názvem „Co si 

uvaříš, to si sníš“ pro všechny zájemce. Po celý den byl také k dispozici program u 

partnerů akce (ochutnávka kváskového a žitného chleba, ochutnávky bezlepkového 

pečiva, poradenské a informační služby v lékárnách, anketní šetření o stravování ve 

školních jídelnách a další.) 

 

- Turnov v Pohybu: Turnov se v roce 2017 zaměřil na zlepšení stavu s dětskými hřišti 

nejen na jednom místě. V jarním období se podařilo zdemolovat nevyhovující hřiště 

Hrad v oblasti sídliště U Nádraží, které bylo nahrazeno novým hřištěm v podobě 

tříhlavého draka. Pro zlepšení občanské vybavenosti Turnova II. bylo u sídliště 

vybudováno první workoutové hřiště pro starší děti, dorost i dospělé. Turnov se také 

snažil zvítězit v soutěži o Rákosníčkovo hřiště mezi 53 městy v kategorii do 25.000 

obyvatel, kde bohužel v silné konkurenci neuspěl. Díky výtěžku z městského plesu se 

podařilo vybudovat relaxačně rehabilitační stroje pro seniory v oblasti Rývových sadů. 

Během prázdnin probíhaly práce na dvou velkých hřištích. Jedním bylo hřiště pro menší 

děti v Metelkových sadech a druhé bylo unikátní hřiště pro větší děti v centrálním parku, 

které bylo slavnostně otevřené první školní den. Hřiště v centrálním parku obsahuje 

jedno z největších lanovišť v České republice a dále má zabudované trampolíny, 3D 

prvky i vodní prvek. Poslední hřiště v roce 2017, které se dočkalo úprav, bylo hřiště 

v Dělnické ulici. Úpravy byly iniciovány samotnými obyvateli prostřednictvím 

participativního projektu s názvem Můj projekt pro Turnov 2017. 



 

- Vánoční aktivity města: V Turnově proběhl již 19. ročník tradičních vánočních 

řemeslnických trhů. Dvoudenní trhy nabízí bohatý kulturní program a stánky 

s řemeslnými výrobky. Trhy pořádá Město Turnov ve spolupráci s Kulturním centrem 

Turnov a Muzeem Českého ráje, kde se hrála dětská představení a dále zde probíhala 

výstava a tvořivé dílny s vánoční tematikou. Na vánočních trzích byly dva speciální 

stánky. Jedním byl stánek turnovských skautů Pro dobrou věc, kde se vybírali peníze 

pro Elenku, která trpí pletencovou svalovou dystrofií. Skautům se podařilo vybrat 

80.000 Kč. Druhým netradičním stánkem se stal druhým rokem stánek se speciálním 

čajem starosty a místostarostek Turnova. Vedení města rozdávalo kolemjdoucím 

speciální čaj. Vybíral se dobrovolný příspěvek na turnovské seniory, kterým byly 

pořízeny drobnosti dle svých přání specifikovaných v dopise pro Ježíška. Dárky byly 

předány při vánoční besídce. DD Pohoda se také v letošním roce zapojil do akce 

Ježíškova vnoučata Českého rozhlasu. 

 



Podrobný výčet aktivit za rok 2017:  
Děti a mládež 

Každý měsíc:  

- Klub začínajících autorů (klub je určen začínajícím básníkům a prozaikům od 16 let a 

je pod vedením knihovnice Pavlíny Skálové) 

- Klub Matýsek 

- Čtenářský klub Turnovský Granátek (Pravidelné setkávání nad novými knížkami, 

společným čtení, tvůrčím psaní a dramatizací textu v MKAMT) 

- Babička a dědeček do školky (Čtení s babičkou a dědečkem před spaním přímo 

v mateřské škole je nový projekt výchovy ke čtenářství MKAMT ve spolupráci s o.p.s. 

Celé Česko čte dětem. Na akci navazuje odpolední výtvarná aktivita 

Leden:  
- Klub Matýsek (Setkání s předškoláky z mateřských škol v MKAMT na téma zápis do 

školy) 

- Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů (Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů 

za přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se Slavností 

abecedy a pohádkami. Konalo se v rámci projektu Knížka pro prvňáčka Už jsem 

čtenář. Pasování probíhalo od ledna do března a účastnilo se ho 462 dětí z Turnova a 

okolních obcí. Každé dítě dostalo svou první čtenářskou průkazku, pamětní glejt a řád 

Rytíře čtenáře.)  

- Pohádky pod peřinku – pohádky paní Zimy (Odpoledne věnované dětem 

s vystoupením divadla Rolnička a dětí ze čtenářského klubu Turnovský Granátek. Na 

tomto podvečeru byly vyhlášeny nejlepší čtenářské rodiny. Na autorské čtení přišla 

také mladá spisovatelka Lenka Vydrová) 

- Světoví Češi II. (Autorské besedy MKAMT v rámci projektu Druhé a další čtení pro 

žáky základních škol s ilustrátorem Jiřím Fixlem. Byl uveden druhý díl encyklopedie o 

významných českých osobnostech z produkce nakladatelství Mladá fronta.) 

- Hokej v Maškově zahradě (akce, při které mají děti unikátní příležitost seznámit se s 

ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je připraven 

zábavný program na ledě i mimo něj) 

Únor:  
- Babička a dědeček do školky (Zahájení nového projektu Čtení s babičkou a dědečkem 

před spaním přímo v mateřské škole je nový projekt výchovy ke čtenářství MKAMT 

ve spolupráci s o.p.s. Celé Česko čte dětem. Na akci navazuje odpolední výtvarná 

aktivita.) 

- Koncert v knihovně – Marie Špačková (V ICM byl koncert turnovské písničkářky, 

která zde uvedla nové CD Písničky Českého ráje.) 

- Pohádkový podvečer – Z pohádky do pohádky (MKAMT pořádala první pohádkový 

podvečer v Turnově II., na kterém vystoupil LS Čmukaři) 

- Slavnostní ukončení soutěže Lovci perel (MKAMT slavnostně vyhlásila nejlepší 

účastníky celoroční soutěže čtenářů dětského oddělení knihovny. Odpoledne bylo 

doplněno kulturním programem.) 



- Za pravěkými záhadami (MKAMT připravila hodiny výchovy ke čtenářství formou 

motivační hry, knihy o pravěku z produkce nakladatelství Thovt, kterou představila 

šéfredaktorka Radana Sedláčková.) 

- Soutěž Les kolem nás (OŽP vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol.) 

- Masopustní veselí v Turnově II. (1. stupeň ZŠ Skálova se vydal do ulic a připravili 

krátké hudební a taneční vystoupení pro mateřské školky v okolí.) 

- Zimní příměstský tábor s Ponorkou (SVČ Žlutá ponorka připravila pro děti v průběhu 

jarních prázdnin sportovně zaměřený program doplněný hravě výtvarnými aktivitami.) 

- Pasování prvňáčků (Pasování prvňáčků ZŠ Přepeře do Řádu rytířů čtenářů za 

přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se Slavností abecedy 

a pohádkami) 

- Pasování prvňáčků (Pasování prvňáčků ZŠ Koberovy do Řádu rytířů čtenářů za 

přítomnosti krále a královny všech pohádkových knížek. Spojeno se Slavností abecedy 

a pohádkami) 

 

Březen:  
- Na křídlech motýla (S herečkou a také autorkou napínavého příběhu napínavého 

příběhu dvou malých holčiček Andrejky a Janinky, Zdeňkou Žádníkovou se děti 

vydají do tajuplného prostředí pohádkového světa.) 

- Pohádkový podvečer – Pohádky o pejskovi a kočičce (Pohádkový podvečer pro rodiče 

s dětmi na téma oblíbené pohádky Josefa Čapka. Hraje LS Na Židli, pohádky čte Eva 

Kordová 

- Spisovatelka Iva Procházková (Literární beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou 

nad jejími knihami, doplněno autorským čtením a diskusí na zajímavá témata a životní 

postoje. 

- Jak se O stalo králem (Autorská beseda se spisovatelem a novinářem Markem 

Kerlesem je určena pro děti prvních tříd. Příběh o písmenkách a co se může stát, když 

se zamění. Akce se koná ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt. 

- Rappeři (Čtenářsko-hudební odpoledne pro milovníky rapu završené vystoupením 

mladých regionálních rapperů) 

- Petra Braunová dětem (Hodiny výchovy ke čtenářství pro I. stupeň základních škol. 

Tyto pořady jsou součástí projektu Rok Petry Braunové. 

- Slavnost abecedy a čtení (V březnu si prvňáčci vychutnají hodiny a dílny čtení v rámci 

měsíce března - měsíce čtenářů) 

- Tři přadleny pro děti (Pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky Karla Jaromíra 

Erbena v Městském divadle Turnov) 

- Z kanclu kolem světa (Cestopisná přednáška v ICM pro mládež s promítáním 

turnovských a libereckých cestovatelů) 

Duben:  
- Turnovský kos 2017 (18. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepšího turnoského 

zpěváka.) 

-  Duben – měsíc pro planetu Zemi 

o Poznávejme přírodu (Výukový ekologický program pro mateřské školy v 

Turnově se uskuteční přímo ve školkách a bude probíhat po celý měsíc duben. 

Pomocí her budou děti prozkoumávat přírodu všemi smysly – čichem, 



sluchem, hmatem, zrakem a chutí. Budou poslepu poznávat a prozkoumávat 

přírodniny, zahrají si sluchové a čichové pexeso, vytvoří koktejl vůni a další 

smyslové aktivity. (program připravuje Středisko ekologické výchovy Český 

ráj)) 

o Vyrábíme ptačí budky (V rámci ekologické výchovy a na podporu pracovních 

činností budou žáci základních škol 4 - 5. ročníky vyrábět ptačí budky a 

krmítka do svých zahrad a prostor v okolí škol a školek. Část vyrobených 

budek a krmítek předají také seniorům v penzionech a DD Pohoda.) 

o Úklid okolí škol a měst (Na úklidu v okolí škol se budou již tradičně podílet 

žáci základních a středních škol) 

o Speciální (s)tvořitelna (Pro zájemce je připravena speciální dílna na téma 

recyklace a papír.) 

o Ochrana přírody v Krkonoších (V rámci projektu Planeta Země – příroda na 

Zemi se konají přednášky Ing, Michaely Skalky z Krkonošského národního 

parku pro žáky II. stupně ZŠ) 

o Ochrana a krása přírody (Dílny čtení a práce s odborným naučným textem pro 

žáky ZŠ. Dílny vede Eva Kordová) 

- Čteme všichni, vypráví jen někdo (Místní kolo 14. ročníku přehlídky v umění 

vyprávět se konala na počet Karla IV. a byla součástí projektu Kde končí svět) 

- Sportovní den (Pro žáky 4. tříd byl připraven místo výuky sportovní den s množstvím 

stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet házenou, florbal, in-line bruslení, judo, 

atletické disciplíny a mnoho dalších. Druhý ročník akce s názvem Pohyb nás baví 

pořádal OŠKS.) 

- Dílny čtení (Práce s naučným textem na téma ochrana přírody, krásy přírody a vesmír 

pro 5. Ročníky ZŠ. Dílny vede Eva Kordová) 

- Student Agency – studijní pobyt v zahraničí (IMC ve spolupráci se Student Agency 

připravilo pro studenty a mládež blok přednášek o jazykových a pracovních pobytech 

v zahraničí) 

- Student Agency – Be clever and travel (IMC ve spolupráci se Student Agency 

připravilo pro studenty a mládež blok přednášek o jazykových a pracovních pobytech 

v zahraničí) 

- Slavnostní vyhlášení ankety o nejhezčí knihu roku (V rámci čtenářského klubu 

Granátek se děti vydají za slavnostním vyhlášením nejhezčí knihy roku) 

- Ocenění žáka ZŠ Žižkova za obrázek města, který zdobí kroniku města Turnova za 

rok 2015 (Starosta města společně s kronikářkou Alžbětou Kulíškovou ocenili 

Tadeáše Šicha za obrázek, který zdobí titulní stranu kroniky.) 

Květen:  
- Čteme všichni, vypráví jen někdo (Regionální kolo14. ročníku přehlídky v umění 

vyprávět v Semilech) 

- Cyklistické průkazy pro žáky ZŠ (Žáci čtvrtých tříd absolvovali kurzy dopravní 

výchovy, které uspořádalo středisko volného času Žlutá ponorka za podpory 

Ministerstva dopravy oddělení Besip a KÚ Libereckého kraje a Městské policie 

Turnov.) 

- Literární toulky Turnovem (Putování v rámci semináře literární výchovy pro žáky 7. a 

8. ročníků ŽŠ, prováděla Eva Kordová. V letošním roce byly toulky věnované také 

Janu Patočkovi.) 



- Soutěž Poznej turistický region Český ráj (Turnovské památky a cestovní ruch 

připravily vědomostní soutěž pro žáky 5., 6. a 7. ročníků základních škol) 

- Putování po památkách 2017 (OŠKS připravilo pro žáky čtvrtých tříd turnovských 

základních škol putování po turnovských památkách při příležitosti Dne památek.) 

- Přebor v orientačním běhu (Přebor pátých tříd turnovských základních škol zakončil 

výuku orientace v přírodě, která proběhla v rámci hodin tělesné výchovy.) 

- Oslava dne vítězství – Hrátky s Náručí (Program pro děti od CPR Náruč k oslavě Dne 

vítězství a ukončení druhé světové války v Evropě.) 

- Den napříč školou na ZŠ Žižkova (Den věnovaný na ZŠ Žižkova budování přátelství, 

spolupráce a odbourávání odcizení a anonymity mezi různě starými žáky. Zapojili se 

žáci pátých a devátých tříd.) 

- Vodácká průprava (Odbor školství, kultury a sportu připravil ve spolupráci s TJ 

Turnov pro žáky devátých tříd výuku kanoistiky a vodáctví na řece Jizeře.) 

- Origami v parku (Žlutá ponorka v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské 

tvorby připravila happening v parku, kde se recyklovaly staré plakáty a letáky na 

origami) 

Červen:  
- Slavnost abecedy a čtení (MKAMT ve spolupráci s OŠKS a za účasti spisovatele 

Martina Šinkovského, šéfredaktora nakladatelství Triton MUDr. Stanislava Juhaňáka, 

krále, královny předala knížky prvňáčkům v městském divadle) 

- Střípky z ráje – Multižánrový den v divadle (V rámci Mezinárodního dne dětí a 

slavnostního vyhlášení celonárodní literární soutěže Střípky z Ráje byla připravena 

multižánrová kulturní akce v turnovském divadle. Záštitu nad akcí převzal Jiří Žáček.) 

- Loučení s předškoláky (OŠKS zorganizovalo tradiční loučení s dětmi, kteří opouští 

MŠ a po prázdninách nastoupí do 1. třídy) 

- Vyhlášení soutěže ve sběru papíru a baterií (Všichni žáci turnovských škol se zapojili 

do sběru a podařilo se jim shromáždit přes 74 tisíc kilogramů papíru a 277 kilogramů 

použitých baterií. Vítěznou školou se stala ZŠ Mašov.) 

- Dopravní výchova pro děti z mateřských škol (Odbor dopravy pořádá za pomoci 

Střediska volného času Žlutá ponorka dopravní výchovu pro nejmenší děti, které 

získají základní návyky chování účastníka silničního provozu.) 

- Den dětí pro naše nejmenší (Dopolední program na téma Voda, oheň, země, vzduch 

pro děti od 1 do 6 let v Náruči.) 

- Kouzlo stromů a pohádek (Vyhlášení výsledků soutěže, která byla součástí vydané 

brožury o pohádkových stromech Fabularius Anderseni. Byli vyhodnoceni nejlepší 

účastníci kvízu v kategorii mladších od 6 do 9 let. Dále kvíz starších ve věku od 10 do 

15 let. Společné setkání s autorkou mnoha knih o stromech PhDr. Marií Hruškovou a 

dalších hostů) 

- Literární toulky Turnovem (Putování v rámci semináře literární výchovy pro žáky 9. 

ročníku ŽŠ, prováděla Eva Kordová) 

- Turnovský Granátek na cestách (Čtenářský klub na závěrečném poznávacím zájezdem 

navštíví zajímavá místa staré Prahy, Městskou knihovnu a Náprstkovo muzeum) 

- Žáci základních škol prošli vodáckou průpravou (Tělovýchovná jednota Turnov ve 

spolupráci s odborem školství, kultury a sportu připravila pro žáky devátých tříd 

výuku kanoistiky a vodáctví na řece Jizeře) 



- Po stopách sedláka Josefa Dlaska aneb jak žili naši předkové (Nejen pro členy 

čtenářského klubu Turnovský Granátek, ale i pro další zájemce z řad dětí je připraven 

program a nocování na Dlaskové statku v Dolánkách) 

Červenec a srpen 
- Příměstský tábor pro děti s Povykem (Programová náplň každého dne je zaměřena na 

jednu aktivitu, např. výlety na kole, horolezení, jízda na lodi, hry v přírodě, 

geocashing a další) 

- Soutěž Prázdninový čtenář (MKAMT vyhlásila soutěž o titul nejlepšího čtenáře 

prázdnin. Titul obdrželo dítě, které přečetlo nejvíce knížek z turnovské knihovny) 

- Příměstský tábor se Sportinline (Příměstské inline tábory bly připraveny ve čtyřek 

turnusech pro děti od 5 do 12 let.) 

- První příměstský tábor v knihovně (Poprvé ve své historii pořádala turnovská 

knihovna příměstský tábor pro děti a mládež.) 

- Letní příměstský tábor – Pohádkový ráj (Program pro děti od 4 do 7 let v Náruči 

s celodenní péčí a programem O děti se starali zkušené učitelky a pečovatelky. Režim 

podobný režimu v mateřské školce doplněný o pohádkovou táborovou hru) 

-  

Září:  
- Balení učebnic a sešitů v Městské knihovně Antonína Dvořáka Turnov 

- Ocenění knihy Sejdeme se u Rumcajse (Ilustrovaná kniha pohádek a příběhů v 

celorepublikové literární soutěži vyhlášené v rámci 27. ročníku festivalu Jičín – město 

pohádky a 50. výročí kreslené pohádkové postavy loupežníka Rumcajse byla oceněna 

zvláštní cenou z rukou Václava Vorlíčka a Jiřího Lábuse.) 

- Český rok aneb tradice tradičně i netradičně (V rámci festivalu Jičín,  město pohádky 

se konal 21. ročník Knihovnické dílny, který byl zaměřen opět hlavně na různé formy 

výchovy ke čtenářství  dětí a mládeže, na současné trendy v literatuře pro děti, seminář 

s PhDr. Ondřejem Hausenblasem i Kolokvium na téma Chvála češtiny s profesorem 

Dr. Robertem Kvačkem a další) 

- A-Ž Půjdeš do školy (Beseda a setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou nad 

knihami A-Ž Půjdeš do školy, pro kluky a také pro holky, co se neztratí. Autorské 

čtení a povídání nad jedinečnou obrázkovou knížkou, která provedla čerstvé školáky 

abecedou a zároveň školním prostředím) 

- Dny evropského dědictví v Turnově (Turnov se připojil ke Dnu evropského dědictví 

putováním po památkách pro děti základních škol. Tématem letošního ročníku bylo: 

Památky a příroda) 

- Nástup prvňáčků do ZŠ (Město Turnov v letošním roce přivítalo další prvňáčky na 

základních školách. První školní den si prvňáčci odnesli kromě důležitých informací i 

drobné dárky.)   

Říjen:  
- Závody v orientačním běhu (Závody žáků 1. stupně ZŠ Skálova v Alešově ulici 

společně s oddílem orientačního běhu TJ Turnov. Zúčastnilo se 300 dětí.) 

- Čteme všichni, vypráví jen někdo (oblastní kolo přehlídky v umění vyprávět a setkání 

nejlepších vypravěčů nejen Českého ráje. Záštitu nad akcí převzala spisovatelka Petra 

Braunová a nakladatelství Albatros) 



- Pojďme žít zdravě v Turnově – Pitný režim, zdravé nápoje a pokrmy (Ukázka výroby 

a ochutnávka čerstvých pokrmů a nápojů pro žáky ZŠ Skálova. Na akci dorazil také 

náměstek hejtmana z rezortu zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka a Ing. Radka 

Loučková Kotasová, členka rady Libereckého kraje.) 

- Zasedání PMMT (Zasedání parlamentu mládeže na téma školního stravování. Na 

zasedání se řešily výsledky ankety, kterou parlament připravil.) 

- Putování za památnými stromy Turnova (v rámci celostátní akce Říjen – měsíc stromů 

a Dnů zdraví pořádala Knihovna A. Marka putování Turnovem pro základní školy. 

Děti provázeli odborníci z oboru dendrologie) 

- Když učení, tak bez mučení (Spolu s novým školním rokem se rozběhl také projekt 

"Učení bez mučení". Už třetím rokem ho bezplatně nabízí dětem z ohrožených skupin 

turnovské Centrum pro rodinu Náruč.) 

- Architektura města Turnova očima dětí (tvořivé workshopy MKAMT pro žák 4. a 5. 

ročníků ZŠ s ilustrátorkou a akademickou malířkou Evou Mastníkovou.) 

- Petra Braunová dětem (Autorské besedy MKAMT pro mladší děti se spisovatelkou 

Petrou Braunovou – v rámci projektu Petra Braunová dětem k 50. narozeninám 

spisovatelky) 

- Čteme s knihovnou (dílny čtení MKAMT pro nejmladší čtenáře základních škol. 

Dílny byly součástí projektu Kde končí svět na téma zvířata žijí s námi – Já jsem tvůj 

člověk) 

- Jiří Kahoun a Škola naruby (Dílna čtení MKAMT na téma Jiří Kahoun. Hostem 

pořadu byl blízký spolupracovník pana Kahouna akademický malíř a ilustrátor Jiří 

Fixl.) 

Listopad:  
- Poezie kolem nás aneb hra na básníky (Literární dílny MKAMT zaměřené na poezii 

určené pro ZŠ) 

- Projekt Krokus v Turnově (Žáci turnovského gymnázia se připojili ke celosvětovému 

projektu krokus, který je určen starším žákům 11 let. Jedná se o výsadbu krokusů ve 

tvaru šesticípé hvězdy v upomínku na židovské děti, které zahynuli v koncentračních 

táborech.) 

- Zasedání PMMT (Zasedání parlamentu mládeže na téma stravování ve školních 

jídelnách. Zasedání se účastnili zástupci školních jídelen pro diskusi nad možnými 

změnami.) 

- Oborové dny na ZŠ Skálova (Žáci druhého stupně ZŠ Skálova si volili oblasti, které 

by je zajímali v budoucím povolání. Na základě těchto vybraných oborů následně 

navštěvovali jednotlivé subjekty pro získání přesnějších představ o oboru. Skupina 

žáků si vybrala téma novinář a vydala se na turnovskou radnici, kde svůj oborový den 

strávila s tiskovou mluvčí města.) 

Prosinec:  
- Mikuláš v MŠ (Odbor školství, kultury a sportu připravil tradiční akci, kdy do 

turnovských mateřských škol zavítá Mikuláš i se svou družinou a podaruje děti 

sladkou nadílkou.) 

- Vánoční koncert v knihovně (Pro děti a mládež vystoupila v sálu ICM písničkářka 

Marie Špačková a představila své nové CD Rok v Českém ráji aneb s písní od jara do 

Vánoc.) 



- Zasedání PMMT (Zasedání parlamentu mládeže ohledně změn stanov PMMT. Na 

setkání byla přítomna tisková mluvčí města Turnova, která s mládeží diskutovala o 

možných tématech participativního rozpočtu.) 

- Mikuláš na ZŠ Žižkova (Žáci devátých tříd ZŠ Žižkova připravili pro své mladší 

spolužáky mikulášskou nadílku.) 

 

Rodiny s dětmi 

Každý měsíc:  

- Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD v Náruči (pravidelné setkávání rodičů dětí 

s autismem a ADHD. Výměna a sdílení zkušeností, vzájemná podpora. Co zažívají 

rodiče dětí s autismem a ADHD – vítán je každý, koho tato problematika zajímá) 

- Screening vývojových vad v Náruči (Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou 

Hoetzelovou.) 

- Pravidelný program MIMICVIČENÍ v Náruči  

- Pravidelný program: Zpívánky v Náruči s Michaelou Uchytilovou 

- Pravidelný program: Jóga pro děti v Náruči (pro děti od 3 do 7 let) 

- Pravidelný program: Šikovné ručičky v Náruči (pro děti od 3 let pro rozvoj tvořivosti, 

jemné motoriky formou činnosti v rámci různých výtvarných technik) 

- Pravidelný program: Tvoření pro maminky s dětmi s Lenkou Plívovou 

- Pravidelný program: Tanečky (pro děti od 4 do 6 let zaměřený na pohybový rozvoj, 

rozvoj rytmického cítění dětí a výuky základů tanců hravou a zábavnou formou) 

Leden:  
- Dílna drátěná, mušličková a plstěná (tvůrčí výtvarná dílna pod vedením lektorek Evy 

Šrajerové, Simony Bakešové a Ivy Dalerové) 

- Waldorfská pedagogika v Náruči (Beseda s pedagožkou Hankou Hajnovou na téma 

Jak se waldorfská pedagogika uplatňuje ve škole, školce, v mateřském centrum, doma 

v rodině.) 

- Beseda Jak vést děti k opravdovým hodnotám v Náruči (Beseda se speciálním 

pedagogem a psychoterapeutem Pavlem Kalpakcisem. Jakým způsobem vychovávat 

dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti, jak předcházet konfliktům, hádkám a 

nedorozumění. Přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů 

v daném období používat.) 

- Setkání s místostarostkou v Náruči (Setkání s Mgr. Petrou Houškovou na téma 

prorodinná politika, sociální služby, školství a plány Města Turnova.) 

- Pojď hrát hokej (Týden hokeje na zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově, který je 

spojený s představením hokeje dětem i rodičům. Pořádala HC Turnov 1931.) 

 Únor:  
- Dětský karneval s Náručí (CPR Náruč připravilo tradiční karnevalový rej pro nejmenší 

s živou hudbou, spoustou písniček, tanečků, soutěží a dovádění.) 

- Dítě a jídlo (Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou o 

stravování, které je něco více než jen ukájení hladu. Jak dítě naučit jíst pestře, dobře 

trávit a jaké podmínky k jídlu děti potřebují.) 



- Výtvarná dílna – kožená, panenková a návrhářská (Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče 

s dětmi v MKAMT pod odborným vedením zkušeného mistra Ondřeje Hladíka a 

lektorek Ivy, Simony a Evy.) 

- Pohádkový podvečer – Pohádky do postýlky (V MKAMT se setkávali rodiče a děti u 

pohádky, které děti rády slyší před spaním. Vystoupil LS Na Židli) 

- Velký rodinný karneval – džungle volá (SVČ Žlutá ponorka ve spolupráci s KC 

Střelnice pořádala karneval plný her, zábavy a soutěží.) 

Březen:  
- Výtvarná dílna kostýmová, krepová a Čtyřlístková (V MKAMT se zaměřili na 

přípravu pohádkové Noci s Andersenem. Stejná trička nočních spáčů nebo kostými 

z pohádek hlavně postaviček legendárního Čtyřlístku) 

- Setkání s logopedem (Setkání s logopedkou Mgr. Helenou Vackovou na téma vývoj 

řeči, poruchy vývoje a vady řeči a jejich náprava s možností individuálních konzultací) 

- Dětský vzdor (Období vzdoru má různé podoby, ale je zdravé, když jím dítě projde. 

Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou) 

- Jak naučit děti hospodařit s penězi (Beseda v Náruči s finančním specialistou RNDr. 

Josefem Uchytilem, který prozradil, kdy dítě seznámit s financemi. Dále se v besedě 

řešilo, jak zacházet s prasátkem, kapesným, dětským kontem, stavebním spořením, 

pojištěním nebo investicí u dětí.) 

- Turnovský drahokam (27. ročník loutkářské přehlídky, který se uskutečnil 

v Městském divadle) 

- Kurz pro předškoláky Veselá školička (Kurz 12 setkání CPR Náruč pro usnadnění 

malým předškoláčkům vstup do prvních tříd. Kurz probíhl přímo v prostorách ZŠ 

Žižkova) 

Duben:  
- Dny otevřených dveří v MŠ (Turnovské mateřské školy otevřely své dveře pro 

budoucí zájemce, kde je možnost vyzvednout přihlášku. OŠKS) 

- Dílna proutěná, čarodějnická (Tvořivá dílna v MKAMT v rámci měsíce dubna pro 

planetu Zemi) 

- Pohádkový podvečer – Byla jednou jedna hora (Pohádkový podvečer pro rodiče 

s dětmi je věnován pohádkám o králi Papírákovi, princezně Skleněnce a dalším 

postavám na téma ekologické výchovy) 

- Waldorfská pedagogika v Náruči (Beseda s pedagožkou Hankou Hajnovou na téma 

Jak se waldorfská pedagogika uplatňuje ve škole, školce, v mateřském centrum, doma 

v rodině.) 

- Děti a barvy (Děti je vnímají jinak než dospělí a mají jiné nároky na barevnost 

prostředí, hraček a ošacení. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

- Víkendový pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu (Centrum pro podporu náhradní 

rodinné péče Náruč pořádalo pravidelný, každoroční vzdělávací víkend pro pěstouny 

na přechodnou dobu.) 

-  



Květen:  
- Dílna mýdlová a dárečková (Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi) Společné 

vyrábění dárečků pro maminky k svátku matek, doplněné výrobou krásných voňavých 

mýdel. Lektorky Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Iva Šrajerová) 

- Pohádkový podvečer – Plechové pohádky (Poslední pohádkový podvečer pro rodiče 

s dětmi v prvním pololetí roku věnovaný dětem k svátku. Součástí podvečera je 

divadlo jednoho herce Pavlíny Kordové, soutěže a malé dárky pro děti) 

- Bříško na bříško – nošení dětí (Beseda v Náruči s Martinou Perkerovou o nošení dětí.  

Proč je dobré nosit miminka od narození? Jak nošení prospívá miminku a mamince 

(nebo tatínkovi)? V čem a jak nosit, aby to bylo bezpečné a pohodlné pro oba?) 

- Zápisy dětí do MŠ (Přímo na MŠ probíhaly v jeden den zápisy dětí do MŠ, které 

organizoval OŠKS) 

- Do školky v Turnově (Školky v Turnově, jejich kapacita. Jak se na vstup do školky 

připravit. Setkání s místostarostkou a speciální pedagožkou Mgr. Petrou Houškovou 

v CPR Náruč.) 

- Den rodiny (Dopolední program pro rodiče s dětmi v Náruči. Cestička s úkoly, 

setkáními s drobnými živočichy a odměnou na závěr) 

- Tvořivost a nadání (Každé dítě si nese nějaké nadání a bylo by hříchem ho nepochopit 

a nepodpořit. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.) 

- Dětské zlozvyky – jak na ně? (Nejčastější zlozvyky a jejich příčina, Jak je odnaučit 

citlivě, včas a jednou pro vždy. Beseda v Náruči s dětskou psycholožkou Mgr. Janou 

Leitnerovou) 

- S pastelkou po hradu Valdštejn (Hrad Valdštejn se stal součástí projektu „první 

průvodce památkami pro děti“, jehož cílem je přiblížit památkové objekty dětem 

formou, která je jim blízká a podněcuje jejich aktivitu srozumitelným způsobem.) 

Červen:  
- Den dětí se Žlutou ponorkou (Sobotní den věnovaný dětem v městském parku, který 

navštívilo kolem 1500 lidí. Do akce se zapojili i turnovské neziskové organizace, 

podniky Turnovska i okolí. Akcí se veřejnost rozloučila s dosavadní podobou 

centrálního parku.) 

- Partnerské vztahy po příchodu dětí (Příchod dítěte jako radostná událost, ale i možná 

hrozba pro vztah. Jak předcházet krizi ve vztahu a jak o vztah pečovat v každodenním 

rodinném shonu? Beseda v Náruči s rodinnou terapeutkou Mgr. Klárou Hákovou)  

- Jánský jarmark (Waldorfská mateřská škola pořádala tradiční jarmark s dílnami pro 

děti a rodiče.) 

- Znakování maminek Baby Signs (Jak se dorozumět s dětmi ještě před tím než začnou 

mluvit a dozvědět se od nich, co chtějí bez slziček a nářku. Besedu v Náruči provázela 

nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Sings® Veronika Reisnerová.) 

- Úrazy a první pomoc u dětí (Jak zachovat klidnou hlavu a pomoci. Prakticky 

zaměřená beseda v Náruči se zkušenou zdravotní sestrou a lektorkou kurzů první 

pomoci Michalou Mydlářovou.) 

- Probuď Déčko na Valdštejně (Jedná se o letní prázdninovou hru dětské stanice České 

televize Déčko. Hrad Valdštejn se stal jedním ze stanovišť, kde účastníci hry mohou 

získat unikátní klíč k oživení duhového světla.) 



- Dítě a svoboda (Jak se dnes svoboda vnímá a projevuje ve výchově? Jak docílit 

skutečnou svobodu osobnosti? Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

- Dětský den na hradě (TPCR připravily v rámci prohlídek program pro děti – ukázka 

historického šermu dětského souboru Corvus Mortem a vyzkoušení výcviku 

pážat)židé  

Červenec 
- Výtvarné dílny v Domě přírody (Náruč připravila papírové dílny pro celou rodinu.) 

Srpen 
- Letní tábor Pleskoty (Tábor pro rodiče s dětmi s Náručí nově s programem pro mladší 

i starší děti, menší výlety po okolí pro malé a výlety na kole pro velké děti) 

Září:  
- Dílna podzimní - kukuřičná a výroba svíček (Po prázdninách opět začíná cyklus 

nedělních tvůrčích výtvarných dílen pro rodiče s dětmi. Lektorky Eva Šrajerová, Lenka 

Bendáková a Simona Bakešová) 

- Pohádkový podvečer – Pohádky do postýlky  (Zahájení cyklu pohádkových podvečerů 

pro rodiče s dětmi. Zahráno divadlo Rolnička z Liberce, doplněno čtením pohádek a 

příběhů) 

- Čteme v dětské kresbě (Co se děje uvnitř dětského organismu se za určitých podmínek 

zračí v jejich výtvarném projevu. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

- Manipulace s miminky (Motorický vývoj kojence, co hlídat během prvního roku 

života? Zdravé způsoby zvedání, přenášení a chování miminka. Pomůcky pro nošení 

miminek z pohledu fyzioterapeuta (šátek, babyvak, nosítka…) Beseda v Náruči se 

zkušenou fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Špetlíkovou) 

- Naše děti ve virtuálním světě (Internet a sociální sítě v rukou našich dětí. Nástrahy a 

jak jim čelit. Beseda v Náruči s kpt Bc. Jiřím Pančenkem, DiS.,  zástupcem Policie 

ČR) 

Říjen:  
- Lego dny (V Žluté ponorce stavěli z legendární stavebnice Lego malí i velcí.) 

- Dýňová, aranžovací a halloweenská dílna (tvůrčí dílna zaměřená na výrobky z dýní v 

MKAMT) 

- Setkání s logopedkou (Vše co chcete vědět o vývoji řeči Vašich dětí a o tom jak ho 

podpořit s logopedkou Mgr. Helenou Vackovou v Náruči.) 

- Zdravý úsměv (Zásady správné péče o dutinu ústní, nejnovější poznatky v dané 

oblasti, tipy a nápady jak na zdravé zoubky u dětí. Beseda v Náruči s Alenou 

Novákovou, školenou asistentkou zubní péče) 

- Pojďme žít zdravě - Zdravý start dne (Zdravé snídaně, svačinky a jejich význam nejen 

pro zdravý vývoj dětí. Beseda v Náruči s výživovou specialistkou Pavlou 

Kalouskovou, DiS. v rámci Dne zdraví v Turnově) 

- Jak se děti učí mluvit (Ovlivňujeme řečový vývoj dítěte a tím i myšlení buď 

nevědomky, nebo vědomě. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 



- Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí (Kde, kdy a čím my dospělí ovlivňujeme to, jak se 

budou děti cítit v dospělosti, jak si budou věřit, přemýšlet o sobě, o svém místě ve 

společnosti a jak budou vnímat svět kolem nás. Přednáška Zdeňka Oklešťka, lektora 

rodičovské komunikace v Náruči.) 

- Látkování (Osvětová akce o ekologickém přebalování, mýtech o látkování, o 

látkových plenkách a péči o ně a také o podnikání na mateřské dovolené s Veronikou 

Trkolovou v Náruči.) 

- Zdravé zoubky (Jak pečovat o zoubky našich nejmenších tentokrát s dentální 

hygienistkou Šárkou Kolářovou v Náruči.) 

- Týden knihoven v Turnově (Již 21. ročník celostátní propagační akce na podporu 

čtenářství s předškolními dětmi a jejich rodinami.) 

- Pohádkový podvečer (Setkání s pohádkovými knížkami a divadlem pro rodiče 

s dětmi) 

- Vítáme tě mezi námi (tradiční vítání občánků. Organizuje Město Turnov ve spolupráci 

s MKAMT, CPR Náruč, turnovskými rodáky. Součástí připravovaného 

celorepublikového projektu Bookstart.) 

Listopad:  
- Martinská světýlka (V Náruči si děti s rodiči vyrobily vlastní lampiony a vydali se 

průvodem po stopách sv. Martina. Cestou k pokladu se jim zjevil i bílý kůň) 

- Jak na rodinné finance (Jak efektivně spravovat rodinné finance, k čemu je rodinný 

rozpočet a jak ho sestavit. Jak zajistit velkou rodinu a vytvořit rezervy. Beseda 

v Náruči s nezávislou finanční poradkyní Zuzanou Hyblerovou.) 

- Pohádkový podvečer – Podzimní pohádky (Městská knihovna A. Marka připravila 

podvečer s podzimní tematikou) 

- Jistoty ve výchově (jak ji získáme a čemu dáme přednsot. Množství informací o 

výchově nevede vždy k jistotě. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Skálově (Budova školy v Alešově ulici určená pro první 

stupeň se otevřela rodiče s dětmi, kteří se mohli seznámit s výukovými metodami 

(např. moderní Hejného metoda výuky matematiky) a dalšími aktivitami školy a 

zájmovými kroužky pro děti.) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Skálově (Budova školy ve Skálově ulici, která je určená 

pro druhý stupeň výuky, otevřela své dveře s nabídkou seznámení se s výukou, 

volnočasovými aktivitami a volitelnými předměty) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Žižkova (Budova školy v Žižkově ulici se otevřela pro děti 

i veřejnost na prohlídku svých prostor. Pro budoucí šesťáky byly připraveny 

komentované prohlídky i setkání s budoucími učiteli. Pro prvňáčky byl připraven 

program s názvem Po stopách skřítka Školníčka.) 

- Zdravé obouvání (Anatomie, fyziologie, funkce nohy. Nejčastější otázky a problémy 

při výběru bot. Barefoot a další alternativy. Plochá noha u dětí a možnosti terapie. 

Beseda v Náruči s fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Špetlíkovou.) 

- Lampionový průvod s Ponorkou 

- Dvouleté děti a mateřské školy v Turnově (Od roku 2020 budou mít dle zákona právo 

na školku rodiče všech dvouletých dětí. Jak se na tuto skutečnost připravují školky 

v Turnově, představila beseda v Náruči s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou.) 



- Posvícení na ZŠ Žižkova (Budova školy v Žižkově ulici se otevřela pro děti i veřejnost 

na prohlídku. Akce byla určena pro budoucí žáky prvních tříd a jejich rodičům. Bylo 

připraveno po stopách skřítka Školníčka a počení posvícenského koláče, zpívání a 

plnění interaktivních úkolů.) 

- Výchova vícerčat (Beseda v Náruči o životě s dvoj a vícerčaty, jejich výchově a 

sourozeneckých vztazích se speciální pedagožkou a maminkou dvojčat Mgr. Martinou 

Melíškovou.) 

- Jak budovat rodičovskou autoritu (Jak se stát opravdovou neformální autoritou a 

užívat si všech jejích pozitivních efektů. Přednáška Zdeňka Oklešťka, lektora 

rodičovského komunikace v Náruči.) 

- Zdravé cukroví (Tipy a rady jak připravit zdravé vánoční mlsání pro celou rodinu. 

Beseda s výživovou poradkyní Pavlou Kalouskovou v Náruči.) 

Prosinec:  
- Den pro dětskou knihu 2017 (Jedenáctý ročník propagační akce MKAMT zaměřené 

na výchovu ke čtenářství. Tradičně v programu nechyběli výtvarná dílna, soutěže, 

autorské čtení, prodej knih, loutkové pohádky a další) 

- Adventní věnce (Tvořivá dílna v Náruči na výrobu tradičních i netradičních 

adventních věnců a jiných dekorací) 

- Mikulášské hraní s dílničkou na ZŠ Žižkova (Pro budoucí prvňáčky a rodiče ZŠ 

Žižkova připravila mikulášské tancování, soutěže a tvořivé dílny.) 

- Vánoční hodinky (Setkání u stromečku v předvánočním čase. Pohádky, koledy, 

povídání a čtení o Vánocích v Turnově II. a v MKAMT) 

- Adventní spirála (tradiční otevření krásného a tajemného adventního času v Náruči 

s Hankou Hajnovou.) 

- Pohádkový podvečer – Adventní příběh (Divadlo rolnička zahrálo dětem v Turnově II  

pohádku o tom, co se možná stalo. Podvečer byl spojen s malou nadílkou pro děti) 

- Mikulášská nadílka v Náruči (Mikuláš a anděl navštíví kurzy pro nejmenší děti, 

laskavě je pozdravili a rozdělili svou nadílku. Nadílka v Náruči probíhá bez čertů.) 

- Mikulášská nadílka v Ponorce (Žlutá ponorka připravila pro rodiny setkání s čertem a 

Mikulášem) 

- Tvořeníčko s miniškolkou (Tvořivé dopoledne pro miniškolkové děti a jejich rodiče 

v Náruči.) 

- Ježíškova pošta (Regionální informační centrum připravilo každoroční Ježíškovu 

vánoční poštu. Děti za své dopisy s přáním obdrželi malou pozornost a potvrzení o 

předání dopisu.) 

- Hraní – hlavní práce dítěte (Doba Vánoc je čas pohádek a her. Potřebuje nás k tomu 

dítě nebo to umí samo. Beseda v Náruči s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

- Vánoční slavnost v Ponorce (Vánoční slavnost patřila vánočnímu příběhu hraný dětmi, 

tradičním i netradičním koledám a tvořivým dílnám pro rodiče a děti.) 

- Malá vánoční dílnička pro rodiče a děti s autismem/ADHD (společné tvoření v CPR 

Náruč na výrobu dekorací, při které si společně vyměňují a sdílí zkušenosti.) 

Ženy 

Každý měsíc:  



- Těhotenství, příprava k porodu, laktační poradna, raná péče v Náruči (Odborná 

poradna s dulou a laktační poradkyní Mgr. Martinou Peukerovou každý měsíc) 

- Beseda nebo přednáška určená výhradně pro ženy – v ženském kruhu (Tematický 

večer pro ženy se sdílením, inspirací a podporou svého ženství v bezpečném kruhu žen 

s Mgr. Martinou Peukerovou.) 

Leden:  
- Tvořivá a naplněná žena (Večer jen pro ženy pod vedením Mgr. Martiny Peukerové 

v Náruči. Téma setkání bylo Jak najít, přijmou a vytvořit svou osobní vizi 

prostřednictvím své ženské intuice? Jak se propojit s tvořivými silami svého ženství a 

prožívat v životě hojnost a bezpodmínečnou lásku? Jak si vzpomenout na své sny a 

tajná přání v bezpečném ženském kruhu?) 

Únor:  
- Návrat na trh práce po rodičovské dovolené (Beseda v Náruči s Věrou Jetelkovou, 

odbornou pracovnicí Úřadu práce v Semilech na téma: Co všechno byste měli vědět 

po skončení rodičovské dovolené.) 

- Okamžik zrození – dar, cesta k sebepoznání nebo noční můra? (Večer pro ženy na 

téma porod a vše, co s ním souvisí v Náruči) 

Březen:  
- Tvořivá a naplněná žena (Večer jen pro ženy pod vedením Mgr. Martiny Peukerové 

v Náruči. Téma setkání bylo Jak najít, přijmou a vytvořit svou osobní vizi 

prostřednictvím své ženské intuice? Jak se propojit s tvořivými silami svého ženství a 

prožívat v životě hojnost a bezpodmínečnou lásku? Jak si vzpomenout na své sny a 

tajná přání v bezpečném ženském kruhu?) 

Duben:  
- Ženské archetypy (Žena jako sebevědomá královna, odvážná bojovnice, tvořivá 

kouzelnice a láskyplná milenka. Večer pro ženy s Mgr. Martinou Peukerovou) 

Květen: 
- Přednáška Cyklická žena v Náruči (Je Vám Váš menstruační cyklus spíše na obtíž? 

Přijďte a odhalte jeho tajemství, naučte se mu rozumět a využívat ho k dosažení 

úspěchu a naplnění. Večer pro ženy s Mgr. Martinou Peukerovou) 

- Návrat na trh práce – Sebeprezentace na přijímacím pohovoru (Jak na osobní vizáž, 

jak se nalíčit, jaké barvy zvolit a jak dobře zapůsobit. Setkání v Náruči s nezávislou 

kosmetickou poradkyní Ing. Jitkou Meierovou.) 

Červen:  
- Ženské archetypy (Žena jako sebevědomá královna, odvážná bojovnice, tvořivá 

kouzelnice a láskyplná milenka. Večer pro ženy v Náruči s Mgr. Martinou 

Peukerovou.) 

Říjen:  
- Finanční gramotnost pro ženy – aneb jak si dovolit mateřskou dovolenou (5 bodů, 

které pomohou zmírnit finanční stres na mateřské dovolené, finanční intimita a 



partnerská komunikace o penězích. Workshop v Náruči s finanční mentorkou pro ženy 

Janou Soumarovou.) 

Senioři 
Pořady Klubu aktivních seniorů se pravidelně uskutečňují na minimálně třech místech 

v různých dnech. Tedy v domově důchodců Pohoda, DPS Výšinka a DPS v Žižkově ulici.  

Každý měsíc:  

- Jízda na trenažéru (Ergoterapeutická dílna pro seniory pořádaná ZSST v budově C DD 

Pohoda.) 

- Aktivizační dílny (Podpora jemné motoriky při ručních pracích v kruhu seniorů. 

Pořádá ZSST ve společenské místnosti budovy A DD Pohoda.) 

- Dopolední pečení v DD Pohoda 

- Zábavné procvičování paměti v DD Pohoda 

- Četba na pokračování (Společné čtení v DD Pohoda) 

- Mše svatá (V kapli jsou připraveny mše pro seniory) 

- Hudební kavárna (ZSST připravuje pro seniory v jídelně budovy B posezení 

s hudbou.) 

Leden:  
- Putování po Číně (Pořad s cestovatelem Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou po 

nejlidnatějších provincií Číny – KAS) 

- Reminiscence (Ergoterapeutická dílna v DD Pohoda.) 

Únor:  
- Krasodivení (Autorský pořad písničkářky, básnířky a fotografky Evy Matyldy 

Jiřičkové, při kterém byla uvedena nová kniha poezie Stromy – KAS) 

- Cestování Pobaltím (Cestovatelská přednáška představila PhDr. Květoslava Hnízdová 

ze svých cest z Petrohradu až do Vilniusu – KAS – pro obyvatele penzionu a další 

zájemce) 

- Reminiscence (Ergoterapeutická dílna v DD Pohoda.) 

- Cestování Pobaltím (Cestovatelská přednáška představila PhDr. Květoslava Hnízdová 

ze svých cest z Petrohradu až do Vilniusu – KAS – pro obyvatele DD Pohoda a další 

zájemce) 

Březen:  
- Zajímavé archeologické nálezy v Českém ráji (Zajímavé archeologické nálezy 

v jeskynní oblasti Českého ráje přiblíží zájemcům archeolog muzea v Turnově PhDr. 

Jan Prostředník. Pro obyvatele DD Pohoda, DPS Výšinka – KAS.) 

- Cestovatelská přednáška o exotickém středomoří (Odbor sociálních věcí Městského 

úřadu Turnov připravil pro seniory a osoby se zdravotním postižením cestovatelskou 

přednášku Pavly Bičíkové o Sicílii a Liparských ostrovech.)  
- Reminiscence (Ergoterapeutická dílna v DD Pohoda.) 

- Josef Drahoňovský (Pořad o Josefu Drahoňovském k jeho 140. výročí narození) 

Pořadem provází PhDr. Květoslava Hnízdová, citace Eva Kordová. Pořad se koná 



v rámci projektu Aktivně staří a je určen pro obyvatele DD Pohoda a dalším 

zájemcům z řad veřejnosti) 

- Oslava MDŽ (V prostorách jídelny DD Pohoda proběhla oslava MDŽ. K tanci a 

poslechu hrál Zdeněk Mádl.) 

-  

Duben:  
- Velikonoční tvořivá dílna (Velikonoční dílna pro seniory v rámci Klubu aktivní senior 

zaměřená na velikonoční výrobky a dekorace s jarními motivy. Lektorky dílny jsou 

Simona Bakešová a Edita Nožičková. Průvodní slovo o velikonocích Eva Kordová) 

- Velikonoční příběh zpěvem i slovem (V DD Pohoda vystoupil před Velikonocemi 

pěvecký sbor) 

- Josef Drahoňovský (Pořad o Josefu Drahoňovském k jeho 140. výročí narození) 

Pořadem provází PhDr. Květoslava Hnízdová. Pořad se koná v rámci projektu Aktivně 

staří a je určen pro obyvatele DD Pohoda a dalším zájemcům z řad veřejnosti) 

- Velikonoční trhy v DD Pohoda (ZSST připravily v prostoru recepce velikonoční trhy) 

- Jak pečovat o nohy a ruce (Setkání s pedikérkou, která poradí a prakticky ukáže jak 

pečovat o nehty, nohy i ruce v každém věku. Určeno pro návštěvníky klubu aktivní 

senior a další zájemce z řad veřejnosti) 

- Sbor Matylda a Tylda (Pro seniory vystoupil seniorský pěvecký soubor v prostorách 

jídelny DD Pohoda.) 

- Setkání seniorů na Žižkovce v Turnově (Ve školní jídelně proběhlo setkání seniorů 

společně s žáky ZŠ Žižkova, kteří představili knížku Mosty, můstky, voda, voděnka. 

Téma mosty bylo pojato k propojování generací.) 

- Čarodějnice v DD Pohoda (Setkání seniorů a společné opékání buřtů.) 

- Orientální břišní tanečnice s Košťálova (Taneční představení v jídelně budovy B DD 

Pohoda pro seniory.) 

 Květen:  
- Zájezd pro seniory Dobříš a Památník Karla Čapka (Zájezd pro seniory ve spolupráci 

s Městem Turnov, odborem životního prostředí a MKAMT. Účastnilo se 51 seniorů a 

průvodcem se stal RNDr. Václav Petříček.) 

- Za bohatstvím Sibiře (Mineralogicko – cestopisná přednáška Mgr. Jana Bubala o 

zážitcích z cest za sběrem minerálů. Určeno pro obyvatele penzionů, Klub aktivní 

senior, DD Pohoda a ostatní zájemce z řad veřejnosti. Uskutečnilo se v DPS Výšinka, 

DD Pohoda a KAS DPS Žižkova) 

- Jiří Krampol po Česku (Zábavné vyprávění J. Krampola doplněného zpěvem Šimona 

Pečenky v DD Pohoda.) 

Červen:  
- Vítání léta s názvem Sportu zdar aneb senioři v pohybu (Setkání a sportovní den pro 

seniory v DPS Pohoda, který byl spojen s kulturním programem. Senioři soutěžili ve 

specifických disciplínách: ruské kuželky, tahání šneků, skládání kapesníků na čas a 

další. K tanci a poslechu hrál Zdeněk Mádl.) 

- Jan Patočka (Komponovaný pořad o turnovském rodákovi profesoru Janu Patočkovi.) 



- Architektura baroka v našem regionu (V rámci celostátního projektu Rok baroka, 

seznámí zájemce o toto téma, historik PhDr. Jiří Sajbt s architekturou období baroka 

v regionu Českého ráje) 

- Výlet Českým rájem (Pro obyvatele penzionu Žižkova a Výšinka byl připraven výlet 

po Českém ráji. Navštíven byl Dlaskův statek, kaple sv. Vavřince na Malé Skále, 

muzeum skla v Železném Brodě a výhled z hory Kozákova na krajinu Českého ráje.) 

Červenec:  
- Iveta Hejduková (Hudební vystoupení pro seniory v rámci Klubu aktivních seniorů 

v DD Pohoda. Vystoupila Iveta Hejduková s písněmi, operními áriemi a operetou. 

Klavírní doprovod zajistil Vladimír Kořán) 

Srpen: 
- Hej, páni konšelé (Pro obyvatele DD Pohoda byly připraveny písně Karla Gotta 

v podání Šimona Pečenky.) 

- Kouzelník Waldini (Pro obyvatele DD Pohoda byl připraven program s uměleckým 

kouzelníkem a iluzionistou Josefem Waldem.) 

Září:  
- Dožínkové sportovní hry (V domově důchodců Pohoda připravili pracovníci 

Zdravotně sociálních služeb Turnov slavnost, během které probíhaly sportovní hry.) 

- Slavné operní árie (Hudební pořad v podání manželů Evy a Bohuslava Lédlových. 

Zaposlouchání se do slavných operních árií našich i světových hudebních skladatelů. 

V penzionu pro seniory Výšinka, v DD Pohoda a v DPS Žižkova - KAS.) 

- Domov důchodců v Turnově oslavil 15 let (Při příležitosti oslavy 15 výročí od 

založení DD Pohoda proběhla oslava pro uživatele i širokou veřejnost. ZSST 

připravily celodenní kulturní program.)   

Říjen:  
- Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého moře (Cestovatelská přednáška 

Petra Kvardy a Pavla Chluma v DD Pohoda, v DPS Výšinka) 

- Pojďme žít zdravě v Turnově – Zdravý životní styl (Přednáška s MUDr. Tomáškem 

pro seniory a veřejnost se uskutečnila v prostorách OHS ve Zborovské ulici.) 

Listopad:  
- Básník Josef Kainar (Komponovaný pořad k 100. výročí narození významného 

básníka. Průvodní slovo pronesl Vlastislav Hnízdo, citace doplnila Eva Kordová. 

Pořad se uskutečnil v DPS Výšinka, DD Pohoda a V DPS Žižkova - KAS) 

- Sportovní hry (V DD Pohoda byly v jídelně budovy B připraveny sportovní hry od 

ZSST) 

Prosinec:  
- Mikulášská nadílka v DD Pohoda 

- Předvánoční setkání s Kamilou Moučkovou ( V DD Pohoda proběhlo setkání 

s legendární televizní hlasatelkou, která je autorkou knihy Barvy života a 

stejnojmenného televizního pořadu pro seniory) 



- Ježíškova vnoučata v Turnově (Zdravotně sociální služby Turnov se zapojily do 

projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Dobrovolní dárci pořídili na své 

náklady dárky či zařídili přání seniorů.) 

- Adventní tvořivá dílna (V Klubu aktivní senior v Žižkově ulici se konala tvořivá dílna 

s vánoční tematikou. Lektorkou byla Edita Nožičková a Simona Bakešová) 

- Adventní koncert (Odbor sociálních věcí uspořádal pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením adventním koncert v městském divadle. Účinkoval pěvecký sbor Musica 

Fortuna i pěvecký sbor složený z mladších dětí. Vstup byl zajištěn zdarma a pro 

zájemce byla zajištěna individuální doprava.  

- Starostův čaj na Vánočních řemeslnických trzích (Návštěvníci turnovských vánočních 

trhů si mohli vychutnat speciální starostův čaj, během kterého se vybíral dobrovolný 

příspěvek na nákup vánočních dárků pro seniory z Domova důchodců Pohoda.) 

- Vánoční posezení seniorů (V jídelně DD Pohoda byla připraveno vánoční posezení 

s občerstvením a předáním dárků pro seniory pořízené díky speciálnímu starostovu 

čaji. Vystoupila Iveta Hejduková s klavírním doprovodem.) 

- Tradice českých vánoc (Pořad v rámci KAS o tradici českých Vánoc. Vystoupila 

Vladimíra Jakouběová, Eva Kordová a Ondřej Halama.) 

- Vánoční čas (Komponovaný pořad slova a hudby pro obyvatele penzionu. Spolu s E. 

Kordovou vystoupil houslista František Lamač.) 

- Vánoční trhy v DD Pohoda (ZSST připravili v prostorách recepce DD Pohoda vánoční 

trhy.) 

Všeobecné/Pro širokou veřejnost:  

Každý měsíc:  

- Setkání celiaků v Náruči (setkán nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, 

přátele a širokou veřejnost) 

- Kavárenský kvíz (V kavárně KUS na Střelnici se každý první čtvrtek v měsíci koná 

Kavárenský kvíz – zábavná vědomostní soutěž pro týmy) 

- Čtenářský klub (setkání čtenářů nad oblíbenými knihami na dané téma. Klub je určen 

všem dospělým a studentům od 15 let.) 

- Mindfulness Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život s psychoterapeutkou K. 

K. Jedzokovou v CPR Náruč) 

- Podvečer s deskovými hrami (Žlutá ponorka pořádá v klubu pro veřejnost večer 

s možností si zahrát deskové hry) 

-  

Leden:  
- Novoroční ohňostroj (Na Lukách proběhl tradiční novoroční ohňostroj díky podpoře 

místních podnikatelů.) 

- Odvoz vánočních stromů (Technické odpadové služby připravily vleky a kontejnery 

do několika lokalit Turnova) 

- Anketa o nejhezčí knihu SUK 2016 (MKAMT zahájila anketu mezi čtenáři dětského 

oddělení knihovny, učiteli a další odbornou veřejností.) 

- Večer Na Sboře – Putování do Santiaga de Compostela (Cestopisný pořad s hostem 

Doc. MUDr. Zdeňkem Susou) 

- Prostorová tvorba z papírmašé (Tvořivá dílna pro veřejnost v Ponorce) 



- Prevence respiračních onemocnění v Náruči (Beseda s Pavlou Emmerlingovou o 

možnostech preventivního použití bylinných produktů.) 

- O literatuře s Milošem Urbanem (Večer s českým spisovatelem, překladatelem a 

redaktorem Milošem Urbanem) 

- Anketa na občanskou vybavenost v Turnově II. (Městský úřad Turnov připravil pro 

občany krátkou anketu na téma občanské vybavenosti, která byla dostupná 

v elektronické podobě na webových stránkách města a v papírové podobě při 

společenských událostech města.) 

- Den památky obětí holokaustu v pořadu Večer Na Sboře s názvem popírání šoa 

holokaustu (Turnovské památky a cestovní ruch uspořádaly přednášku Leo Pavláta, 

ředitele Židovského muzea v Praze ve spolupráci s MKAMT a Ochranovskou 

Jednotou bratrskou)  

- Městský ples (Ples se tradičně koná ve spolupráci s místními podnikateli a 

společnostmi Českého ráje. Výtěžek z plesu posloužil k vybudování speciálních 

rehabilitačně odpočinkových laviček pro seniory.) 

- Výstava – mikrosvět (turnovské památky a cestovní ruch připravily společně se ZŠ 28. 

října výstavu na téma mikrosvět) 

 

Únor:  
- Beseda Račte si přisednout aneb Aby klouby nebolely… (Teoreticky i prakticky 

zaměřená beseda s fyzioterapeutkou Jarmilou Svobodovou na téma nápravy 

nejčastějších zlozvyků při sezení v Centru pro rodinu Náruč.) 

- Autorský večer Evy Matyldy Jiřičkové (MKAMT ve své pobočce na Malém Rohozci 

připravila pro veřejnost večer s turnovskou písničkářkou, básnířkou a fotografkou, 

která uvedla svou novou knihu poezie Stromy.) 

- O literatuře – Michael Žantovský (Pořad o známém českém překladateli, 

psychologovi, publicistovi a spisovateli.  V roce 1990 se stal Michael Žantovský 

tiskovým mluvčím tehdejšího prezidenta Václava Havla a později působil jako 

velvyslanec ČR v zahraničí. V současnosti je ředitelem Knihovny Václava Havla 

v Praze.) 

- Bali, ostrov zážitků (Cestovatelská přednáška s cestovatelem Janem Sejkorou zavedla 

návštěvníky na indonéský ostrov Bali. Premiérově poprvé po dlouhých letech od 

Barevných střed Jaromíra Horáčka se v lokalitě Turnova II. uskutečnil kulturní pořad 

pro veřejnost.) 

- Hlasování pro Rákosníčkovo hřiště (Město Turnov se zapojilo do soutěže společnosti 

Lidl o nové dětské hřiště. Turnov byl jedním z 53 měst, které bojovalo o dětské hřiště 

na svém území. Turnov se nakonec umístil na 8. místě) 

- Festival Modrý kocour (V Kulturním centru Střelnice a Městském divadle probíhala 

největší krajská divadelní přehlídka v ČR. Na 15 představení přišlo celkem 1.681 

návštěvníků) 

- Setkání starosty s občany v Turnově II. (Padesátka občanů zavítala do nově 

zrekonstruovaných prostor základní školy v Alešově ulici. Hlavními tématy setkání 

byla občanská vybavenost Turnova II. a připravovaný projekt Nádražní a Přepeřské 

ulice.) 

- Masopust na Dlaskově statku (Muzeum Českého ráje pořádalo svátek masopustu tak, 

jak se slavil od 13. století) 



- Fotosoutěž Zimní Turnov (Město Turnov vyhlásilo veřejnou fotografickou soutěž na 

zachycení zimního města. Do uzávěrky soutěže se sešlo 54 snímků. Kromě poroty si 

veřejnost vybrala snímek, který získal Cenu sympatie.) 

- Večer Na Sboře – Autorský večer Martina Hyblera (Autorský večer mladého 

turnovského hudebního skladatele, klavíristy, sbormistra PS Carmina a držitele Ceny 

obce za rok 2016.) 

- Anketní šetření o občanské vybavenosti Turnova II. (Město Turnov připravilo anketu 

na názory obyvatel Turnova o občanské vybavenosti. Ankety se účastnilo 135 

obyvatel. Další anketní šetření se zaměřilo na potřeby dětí a mládeže, kterou vyplnilo 

942 dětí z turnovských základních škol.) 

- Krasohledy s Jankou (Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost v Ponorce, kde si zájemci 

vyrobili krasohled.) 

- Veletrh Holiday World (Turnov se společně s Českým rájem prezentoval na 25. 

ročníku veletrhu cestovního ruchu v Praze u stánku Libereckého kraje. V rámci 

veletrhu bylo organizaci Turnovské památky a cestovní ruch předáno ocenění 

v republikové soutěži o nejhezčí kapesní kalendář.) 

- Anketa Nejlepší sportovec za rok 2016 (Konečné výsledky 25. ročníku ankety předal 

starosta města vítězce ankety Michaele Omové. Anketu pořádá SVČ Žlutá ponorka za 

spolupráce Města Turnova, Městské sportovní a KCT.) 

- Výstava počítačové grafiky U Zlatého beránka (Výstava počítačové grafiky studentů 

SUPŠ a VOŠ Turnov představuje studentské projekty, které vznikly během výuky v 

předmětech informačně technologického základu a počítačové grafiky pod vedením 

zkušených pedagogů Mgr. Františka Kocourka a Mgr. Lukáše Kočvary.) 

-  

Březen:  
- Měsíc čtenářů (Celostátní propagační kampaň na podporu činnosti knihoven a aktivit 

s nimi spojených. Během celého měsíce proběhlo mnoho aktivit, besed, autorského 

čtení, pohádkových podvečerů i tvůrčích dílen - MKAMT) 

o Týden čtení aneb čtení sluší každému (9. ročník týdne intenzivního čtení ve 

školách, družinách, úřadech, před koncertem, a na dalších místech. Letos bylo 

doporučeno číst ze seznamu autorů, kteří měli významná výročí.) 

o Čtenář roku (7. ročník akce, kterou chceme posilovat společenský význam a 

prestiž četby. Letos byla oceněna nejlepší čtenářská třída, která spolupracovala 

s projektem Čtení pomáhá.) 

o Nové služby a aktivity knihovny (čtenářský klub pro dospělé, čtenářské dílny 

pro školy, čtenářský výzva pro studenty SŠ, podílení se na Roku Jana Patočky 

u příležitosti 110. výročí narození a 40. výročí úmrtí turnovského rodáka a 

další) 

- Veletrh Euroregion Tour (Turnov se zúčastnil 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu 

v Jablonci nad Nisou) 

- Linoryt (Tvořivá dílna pro dospělé v Ponorce věnovaná návrhům a rytí linorytu.) 

- Vlajka pro Tibet (Od roku 2014, kdy rozhodlo zastupitelstvo, vyvěšuje Turnov vlajku 

pro Tibet. Připojením ke kampani se snaží Turnov poukázat na dlouhodobé 

porušování lidských práv v Tibetu.) 

- Ukončení přijímání projektů - Můj projekt pro Turnov 2017 (Město Turnov ukončilo 

příjem projektů prvního ročníku participativního rozpočtu.) 



- Iva Procházková – O literatuře (Literární beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou, 

autorkou knih pro děti a mládež. Průvodcem literárního večera moderátor ČT Petr 

Vizina) 

- Divočiny s grafikou (Výtvarná dílna pro veřejnost s Ponorkou, při které si návštěvníci 

vyzkoušeli kouzlo grafických barev formou netradičních technik.) 

- Krasodivení (Autorský pořad písničkářky, básnířky a fotografky Evy Matyldy 

Jiřičkové, při kterém byla uvedena nová kniha poezie Stromy, v pobočce knihovny pro 

děti, budova ZŠ v Alešově ulici, Turnov II.) 

- Nákladní automobily mají v Turnově zakázané parkování (Město Turnov omezilo na 

základě požadavků veřejnosti parkování nákladních automobilů na veřejně 

přístupných účelových komunikacích na území města Turnova.) 

- Mít domov nebo rodinu – samozřejmost nebo vzácnost (Nezávazné informační setkání 

pro zájemce o pěstounskou péči.) 

- Jarní bazárek a sbírka oblečení (Již tradiční bazárek oblečení, obuvi a potřeb pro děti a 

dospělé. Sbírka dětského oblečení a potřeb pro dětský domov a kojenecký ústav) 

- Vřeteno osudu aneb Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena (Literárně hudební pořad 

s autorem knihy Otomarem Dvořákem a nakladatelem, hudebníkem a spisovatel 

Josefem Pepsonem Snětivým. Vedle osudu Karla Jaromíra Erbena v knize Vřeteno 

osudu Oba autoři představí také své nové, společné dílo, knihu Skrytá krása Čech aned 

Tipy na cesty za opomíjenými skvosty.) 

- VZP – Novinky pro klienty v roce 2017 (Beseda v Náruči se zástupkyněmi 

z Všeobecné zdravotní pojišťovny Danielou Plívovou a Leonou Saskovou.) 

- K kanclu kolem světa (Cestopisná přednáška s promítáním turnovských a libereckých 

cestovatelů. Určeno všem, kteří se zajímají o cestování po světě. 

- Setkání se starostou v centru města (Hlavními tématy setkání byla revitalizace hřišť 

v Turnově a úpravy v parcích. Starosta také představil projekt nového úřadu ve 

Skálově ulici a nechybělo ani zhodnocení roku 2016.) 

- KNL zve na světový den ledvin (Už tradičně se Krajská nemocnice Liberec připojuje 

ke Světovému dni ledvin. Hlavním tématem 11. ročníku byly nemoci ledvin spojené s 

obezitou.) 

- Loutkařská přehlídka v turnovském drahokamu (17. ročník loutkařské přehlídky 

v turnovském drahokamu) 

- Noc s Andersenem 2017 (17. ročník kouzelné pohádkové noci s hlavním tématem 

180. výročí napsání pohádky Císařovy nové šaty a hlavním tématem byl časopis 

čtyřlístek.) 

- Setkání se starostou ohledně betonového bazénku U Nádraží (Diskusní setkání 

starosty s obyvateli v Turnově II. ohledně betonového bazénku. V rámci setkání byla 

představena architekty J. Kosnarem a O. Smolíkem nová architektonická studie na 

úpravu celého prostoru. Na základě setkání došlo k anketnímu šetření o využití 

prostoru a na základě připomínek byla studie upravena.) 

Duben:  
- Setkání starosty s občany v Mašově (Pětadvacet obyvatel Mašova přišlo do hasičárny 

na setkání a diskusi se starostou města, kterého doprovodili i někteří zastupitelé. Řeč 

byla o plánované opravě zdejší školy a chodnících.) 



- Duben – měsíc pro planetu Zemi (Město Turnov ve spolupráci s MKAMT a dalšími 

subjekty věnovali celý měsíc planetě Zemi a její údržbě) 

o Planeta Země – příroda na zemi (10. ročník projektu environmentální 

ekologické výchovy Planety Země)  

o Ukliďme svět, Ukliďme Česko (již potřetí se Turnov připojil k celostátní 

kampani, při které se vysbíralo v oblasti Vesecka 1090 kg odpadu.) 

o Dobrovolné úklidy (díky spolupráci základních škol, středních škol a 

dobrovolníků se podařilo vyčistit údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky i 

Vazoveckého potoka, úklid probíhal na sídlištích, parcích, v okolí škol i 

veřejného prostranství, ale i v Českém ráji v okolí Hlavatice, Valdštejna nebo 

cesty do Sedmihorek a Kacanov.) 

- Představení a hlasování o projektu - Můj projekt pro Turnov 2017 (Město Turnov 

představilo veřejnosti a komisi Zdravého města a MA21 formálně zkontrolované 

projekty. V dubnu probíhalo celoměstské hlasování o projektu.) 

- Kampaň Vlajka pro republiku (U příležitosti Dne vítězství vyhlásil starosta kampaň 

Vlajka pro republiku, při které bylo připraveno 50 vlajek na rozdání obyvatelům 

Turnova.) 

- Český ráj dětem (Akce, která zahajuje turistickou sezónu. Zúčastnilo se na 2.000 

návštěvníků, jejichž start i cíl byl ve Sportovním a rekreačním areálu v Maškově 

zahradě.) 

- Můj život s mikrofonem – redaktor Robert Tamchyma (Autorský večer s novinářem a 

moderátorem Českého rozhlasu Robertem Tamchynou) 

- Velikonoční věncování (Tvořivá dílna pro dospělé v Ponorce na tvorbu velikonočních 

dekorací z čerstvého proutí, skořápek a dalších přírodních materiálů.) 

- Výstava počítačové grafiky U Zlatého beránka (Výstava počítačové grafiky studentů 

SUPŠ a VOŠ Turnov představuje studentské projekty, které vznikly během výuky v 

předmětech informačně technologického základu a počítačové grafiky pod vedením 

zkušených pedagogů Mgr. Františka Kocourka a Mgr. Lukáše Kočvary.) 

- Hledám práci (Jak uspět na trhu práce a najít vysněnou práci nejen po rodičovské 

dovolené? Jakých chyb se vyvarovat? Beseda s poradkyní pro trh práce Michaelou 

Uchytilovou v Náruči.) 

- Zahájení Farmářských trhů (Oblíbené farmářské trhy s pestrou škálou produktů se 

pravidelně opakují každou sobotu dopoledne.) 

- Představení úprav divadla (Starosta města Turnova Tomáš Hocke představil společně 

s architekty Pleskotem a Lábuse možné úpravy divadla veřejnosti.) 

- Velikonoce v Ponorce (Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost na velikonoční téma 

zdobení kraslic a ušití ošatky ze sena.) 

- Otevření hřišť v Turnově II. (Starosta města za účasti zhruba stovky přítomných 

otevřel dvě dětská hřiště a jedno workoutové hřiště s cvičebními prvky. Hřiště Drak 

naradilo dosluhující hřiště Hrad.)  

Květen:  
- Vzpomínkový akt ke konci 2. světové války (Turnov si připomněl pietním aktem 

konec druhé světové války, který se konal tradičně u pomníku padlých ve Skálově 

ulici) 

- Večer Na Sboře – Křižovatky mezi řádky (Hudebně poetický pořad s básníkem, 

muzikantem, pedagogem a zajímavou osobností Marka Šlechty) 



- Jarmark na ZŠ Žižkova (Otevření školy pro veřejnost a zároveň prezentace práce dětí 

všech ročníků, výstavy, soutěže a tříhodinový maratón vystoupení.) 

- Škola hrou - Na palubu! (ZŠ Skálova připravila zábavné dopoledne pro širokou 

veřejnost s různými aktivitami a soutěžemi s námořnickou tematikou ve Skálově 

ulici.) 

- Inline závody v Maškově zahradě (V novém areálu Maškovy zahrady se jel druhý 

ročník bruslařského závodu pro různé kategorie, nad kterým převzal záštitu starosta 

města.) 

- Veletrh TOURTEC (Turnov a region Český ráj se prezentoval na mezinárodním 

veletrhu cestovního ruchu v Jelení Hoře v Polsku.) 

- Memoriál Ludvíka Daňka (Mezinárodní mítink s účastí nejlepších českých atletů a 

s hvězdně obsazenou soutěží v hodu diskem mužů. AC Turnov pod záštitou hejtmana 

Libereckého kraje a Města Turnova 18. ročník mítinku.) 

- Městský svátek (Památný den 28. května si město zvolilo jako městský svátek na 

připomínku jedné z nejvýznamnějších událostí novodobých dějin, kdy z Turnova, jako 

prvního města v zemi, odešla rudá armáda. Turnov si svůj svátek připomíná 

vyvěšením městských vlajek.) 

- Setkání se starostou s občany Daliměřic (Pětatřicet obyvatel lokality Daliměřic přišlo 

na setkání, ve kterém se řešila Pekařova ulice, oprava dětského hřiště v Dělnické ulici 

nebo vývoj prostoru u haly TSC.) 

- Nad kronikou města Turnova (Setkání s kronikářkou města Turnova Mgr. Alžbětou 

Kulíškovou a fotografem Pavlem Charkouskem) 

- Svět našima očima (Výstava v MKAMT výtvarných prací žáků ZŠ 28. Října Turnov) 

- Den otevřených dveří Centra podpory náhradní rodinné péče (Při příležitosti Dne 

rodiny CPR Náruč doprovází pěstounské rodiny. Ukázka, co vše se za doprovázením a 

pěstounstvím skrývá a jaké další služby se dají nabídnout nabídnout) 

- Dílna ručně papírová (Tvořivá dílna pro veřejnost Žluté ponorky.) 

- Konzultace Prevence kožních onemocnění nohou v Náruči (Osobní konzultace 

v Náruči se specialistkou na pedikúru a prevenci onemocnění nohou Eliškou 

Richtrovou) 

- Cyklojízda Greenway Jizera s průvodcem – „Za archeologií a pivem“ (Cyklistický 

výlet trasou zhruba 20 km dlouhou.) 

- Výstava Židé v gulagu (Turnovská synagoga připravila výstavu zapůjčenou z Ústavu 

pro studium totalitárních režimů o Československých Židech v sovětských pracovních 

táborech v období II. světové války.") 

- Pojďme tvořit naše město (Veřejné fórum Zdravého města Turnova a MA21 proběhla 

v prostorách Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve 

Zborovské ulici. Padesátka obyvatel definovala priority města, které byly ověřeny 

celoměstským hlasováním.) 

- Pamětní deska Františka Drozena (Spolek rodáků a přátel Turnova odhalil pamětní 

desky houslařskému mistru Františku Xaveru Drozenovi) 

- Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2017 (Dvoudenní festival řemesel, hudby a 

divadla, tím jsou Staročeské řemeslnické trhy v Turnově, které pokračují již svým 

XXIII. ročníkem) 



Červen:  
- Setkání starosty s občany v Dolánkách u Turnova (Setkání se konalo v Domě přírody 

a zúčastnila se dvacítka obyvatel Kobylky, Dolánek a Bukoviny.) 

- Ekologická ocenění (Obyvatelé města Turnova se aktivně zapojují do třídění odpadů a 

město aktivity dlouhodobě podporuje. V roce 2017 se Turnov dostal na 5. místo měst 

nad 3500 obyvatel Libereckého kraje v soutěži Zlatá popelnice.) 

- Osvědčení o úspoře emisí (Město Turnov obdržel od společnosti EKO-KOM 

osvědčení o úspoře emisí, kterou občané docílili díky třídění odpadů.) 

- Změna sídla Občanské poradny Turnov (Občanská poradna je na novém sídle 

z důvodu rekonstrukce objektu ve Skálově ulici. Nyní je v Žižkově ulici v přízemí 

PDS.) 

- Soutěž Rozkvetlý Turnov 2017 (OŽP vyhlásil soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 

ve městě. Přihlášení bylo možné do konce srpna.) 

- Zahradní slavnost ve westernovém duchu (ZŠ Skálova připravila zábavné dopoledne 

pro širokou veřejnost s různými aktivitami a soutěžemi s westernovou tematikou na 1. 

stupni v Alešově ulici.) 

- Noc kostelů (Kaple sv. Jana Nepomuckého na hradě Valdštejn se zapojila do Noci 

kostelů jako jeden z 61 kostelů v Libereckém kraji.) 

- Večer Na Sboře Ať otevřou s všechny květy (Komponovaný pořad ze španělské a 

Španělskem inspirované hudby a poezie. Recitace Zdeněk Rakušan, hudební doprovod 

na kytaru Karel Jiroš) 

- Klub začínajících autorů (Červnové setkání klubu pro začínající básníky a prozaiky. 

Klub vede knihovnice Pavlína Skálová) 

- Čtenářský klub aneb povídání o knihách (Setkání čtenářů nad oblíbenými knihami, 

tentokrát na téma „Moje oblíbené Sci-fi a Fantasy“. Toto jistě zajímavé téma 

představili Pavlína Skálová a Jaroslav Kříž) 

- Svět našima očima (Výstava výtvarných prací žáků ZŠ 28. října Turnov v galerii U 

Zlatého beránka.) 

- Valdštejnská pouť 2017 (Třetí ročník konaný přímo na hradě a v předhradí.) 

- 62. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (Hudební festival 

Dvořákův Turnov a Sychrov je tradiční regionální kulturní událostí, která navazuje na 

silný vztah Antonína Dvořáka k oblasti Turnovska a okolí) 

- Památník v Dolánkách se dočkal opravení (Odbor školství, kultury a sportu informuje 

o uskutečněných opravách na památníku obětem 1. a 2. světové války v Dolánkách u 

Turnova) 

- Život v pravdě Jana Patočky (vzpomínkový večer, který připravilo Město Turnov při 

příležitosti výročí narození i úmrtí slavného rodáka a čestného občana města Turnova 

Jana Patočky. Při slavnostním večeru proběhla panelová diskuse s předními 

představiteli filozofického světa, zazněla premiéra skladby In memoriam Jan Patočka 

op. 40 skladatele Martina Hyblera. Celý večer uzavřela skladba lotyšského autora 

Peterise Vaskse Hlasy, kterou představil orchestr Berg.) 

- Turnovská muzejní noc (Večerní a noční program v Muzeu Českého ráje, na Dlaskově 

statku u Turnova a Domě přírody v Dolánkách u Turnova, dále na hvězdárně Turnov a 

v kempu Dolánky.  

- Plastika na Trávnicích (Ve veřejném prostoru na Trávnicích byla umístěna plastika 

studenta SUPŠ s názvem Kancelářská krysa.) 



- Za pohádkou na Valdštejn (V interiérech hradu Valdštejna probíhala od června do 

konce srpna jedinečná výstava kostýmů ze studia Barrandov z pohádek točených na 

Valdštejně a okolí.) 

Červenec:  
- Zkušební svoz tetrapaků (Na základě podaného projektu do participativního rozpočtu 

byly pořízeny nádoby na svoz nápojových kartonů do oblastí s velkou koncentrací 

obyvatel. Od července 2017 probíhal zkušební provoz.) 

- (S)tvořitelna 1-3 (Výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie u hlavní budovy 

knihovny zaměřené na plstěnou vlnu, na práci s přírodními materiály (dřevo, korek, 

kůra, peří) a na využití papíru, malby, knih a pryskyřice. Dílny jsou pod vedením 

lektorek Pavlíny Skálové a Báry Havlátové.) 

- Knihovna na koupališti (Městská knihovna A. Marka otevřela na novém venkovním 

koupališti „Osvěžovnu“, kde si návštěvníci mohou zapůjčit zdarma čtení z knihovny 

od pohádek přes romány nebo časopisy.) 

- Divadelní podvečery na Valdštejně (V podhradí Valdštejnu v prostoru konírny, která 

je jinak návštěvníkům nepřístupná, probíhala divadelní představení, která podpořil 

v rámci grantu Liberecký kraj)  
- Rocková duchovní kapela na Valdštejně (Na hradě Valdštejně bylo uvedení rockové 

oratorium Jan Křtitel turnovské skupiny Nothingham.) 

- Výstava Má vlast cestami proměn 2017 (Národní putovní výstava "Má vlast cestami 

proměn" přinesla do Turnova svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů. 

Interiérová výstava byla umístěna na turnovské radnici.) 

- Středověk na Valdštejně (Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

připravila bohatý program na městském hradě Valdštejn) 

- Turnovské léto 2017 (pravidelný program na každý den v týdnu po celou dobu letních 

prázdnin) 

Srpen:  
- (S)tvořitelna 4-7 (Výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie u hlavní budovy 

knihovny zaměřené na využítí krajky a textilu, na práci s kovem a na kámen a sklo 

s lektory Pavlínou Skálovou, Bárou Havlátovou a Jirkou Lode.) 

- Filmový víkend 2017 (Kulturní centrum Turnov připravilo další filmový víkend pro 

nadšené fanoušky v letním kině.) 

- Hradozámecká noc na Valdštejně (Valdštejn se zapojil do celostátní akce pro 

představení památek s netradičním programem, kterým byli představeni majitelé 

hradu, divadlo, taneční vystoupení a fire show.) 

- Den židovských památek (K akci se připojila i Synagoga Turnov, která připravila pro 

návštěvníky mimořádné prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského 

hřbitova s výkladem.) 

- Divadelní podvečery na Valdštejně (V podhradí Valdštejnu v prostoru konírny, která 

je jinak návštěvníkům nepřístupná, probíhala divadelní představení, která podpořil 

v rámci grantu Liberecký kraj)  
- Cvičební prvky v Rývových sadech (Město Turnov připravilo pro veřejnost 

v Rývových sadech cvičebně rehabilitační prvky, které byly pořízeny díky výtěžku 

z městského plesu.) 



- Zdravé město Turnov je na instagramu (Město Turnov rozšiřuje své portfolio 

sociálních sítí o další komunikační kanál. Nově má oficiální instagramový účet s 

názvem zdravemestoturnov) 

- Kampaň Nebuď blbá (Parlament mládeže města Turnova připravil pro své vrstevníky 

osvětovou kampaň o chování ve virtuálním prostředí) 

- Výstava Má vlast cestami proměn 2017 (Národní putovní výstava "Má vlast cestami 

proměn" přinesla do Turnova svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů. 

Exteriérová výstava byla umístěna na turnovském náměstí.) 

- Vybudování nové autobusové zastávky na Výšince (Na základě podnětů od obyvatel 

při setkáních se starostou byla vybudována autobusová zastávka v blízkosti DPS 

Výšinka.) 

Září:  
- Otevření dětského hřiště v centrálním parku (První školní den proběhlo slavnostní 

otevření dětského hřiště pro větší děti v centrálním parku. Pro veřejnost vystoupila 

brazilská bubenická skupina Tam Tam Batucada. Pro návštěvníky byl připraven 

zábavně sportovní program.)  
- Otevření hřiště v Metelkových sadech (Slavnostní otevření dětského hřiště a vstupní 

části parku v Metelkových sadech probíhalo za přítomnosti zástupců města i 

realizátorů. Přestřižení pásky se ujali nejmenší návštěvníci, kteří následně vyzkoušeli 

hřiště i doprovodný program.) 

- Večer Na Sboře - Má vlast cestami proměn (Přednáška v rámci Dnů evropského 

dědictví a v návaznosti na výstavu Má vlast cestami proměn. Hostem se stala ředitelka 

Asociace Entente Florale CZ – Souznění a hlavní iniciátorka výstavy Ing. Drahomíra 

Kolmanová) 

- Setkání se starostou v ZŠ Žižkova (Po prázdninové odmlce pokračovalo pravidelné 

setkávání starosty s občany z lokality Kasárna, Hruštice a Károvsko.)  

- Sbírková akce Světluška (Již 15. ročník sbírkové akce Světluška proběhl i v Turnově. 

Studenti turnovského gymnázia nabízeli upomínkové předměty pro nevidomé.) 

- Evropský týden mobility (Město se zaměřilo na téma mobilita hendikepovaných osob) 

o Nevidím tak dobře, jako Ty (Workshop MKAMT na vyzkoušení aktivit bez 

zrakové kontroly. Akce probíhala ve spolupráci s Tyfloservisem.) 

o Žiju s handicapem aktivně (Účastníci si mohli vyzkoušet, jak mohou 

handicapovaní lidé sportovat, k vidění byly také práce vodících psů, 

vyzkoušení jízdy na invalidním vozíku apod. Akce probíhala v areálu Maškovy 

zahrady s bohatým kulturním programem. Partnery letošního ročníku se stala 

téměř dvacítka komerčních i neziskových subjektů.) 

o Svatohubertská slavnost na hradě Valdštejn (Slavnost myslivosti pro širokou 

veřejnost a s programem pro děti, vyhlášení výtvarné soutěže pro děti 

z mateřských škol a okolí. Návštěvníkům byla představena lovecká plemena 

psů a dravé ptactvo. Byly ukázány různé vábničky a došlo i na pasování 

nových mladých myslivců.) 

- Básníci ticha 2017 (Hudební festival pořádaný KCT představil to nejlepší ze současné 

české alternativní hudební scény) 



- Jaromír Jermář – setkání s osobností (Další z cyklu pořadů, které se konají v Turnově 

II pro širokou veřejnost. V zářijovém setkání se představil a sdělí své osobní 

zkušenosti, postoje a názory PhDr. Jaromír Jermář, senátor ČR) 

- Čti sci-fi a fantasy (Od července do konce září 2017 byla vyhlášena čtenářská soutěž 

zaměřená na literární žánry sci-fi a fantasy. Stačilo přečíst 3 knihy s piktogramy sci-fi 

či fantasy z naší knihovny a obdržely se drobné ceny) 

- Příroda našima očima (Výtvarné práce žáků ZŠ 28. října Turnov v galerii Na 

Schodech) 

- Výtvarné práce ZUŠ Turnov (Výtvarný obor Základní umělecké školy Turnov 

uspořádal výstavu nejlepších výtvarných prací, které vznikly za minulý školní rok 

2016/2017 pod vedením akademické malířky Evy Mastníkové v galerii Na Schodech) 

- Otevření hřiště v Dělnické ulici (Vedení Města Turnova slavnostně otevřelo dětské 

hřiště, které bylo upraveno díky zapojení obyvatel do prvního ročníku participativního 

rozpočtu v Turnově.) 

- Kulturnov aneb oslava turnovské kultury podruhé (Druhý ročník Kulturnova přinesl 

na čtyřech scénách desítky umělců v roztodivných spojeních hudebních a divadelních 

představení.) 

- Den architektury - Turnov město na Jizeře (Oslavy světového Dne architektury v 

Turnově probíhaly již druhým rokem, poprvé se svým programem přidala také 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Hlavním tématem byla voda. Z turnovské 

náplavky startovala komentovaná prohlídka městem po stopách vodních technických a 

historických památek.) 

- Dokončení 5. etapy regenerace sídliště U Nádraží (V této části regenerace byla 

opravena část ulice Studentská a došlo k vybudování bezbariérové rampy vedle 

schodů k TSC.)  

-  

Říjen: 
- Večer na Sboře – Architektura města Turnov (V rámci festivalu Den architektury 2017 

se konalo zajímavé setkání s městským architektem V. Kučerou a starostou T. 

Hockem.) 

- Kampaň Vlajka pro Masaryka (Pátým rokem vyhlásil starosta města kampaň k národní 

hrdosti a vlastenectví prostřednictvím vyvěšením vlajky. Obyvatelé si mohli do 28. 

října vyzvednout zdarma 50 kusů státních vlajek.) 

- Týden knihoven v Turnově (Již 21. ročník celostátní propagační akce na podporu 

knihoven proběhl také v Turnově. V rámci této akce se knihovna zúčastnila i 

celostátní soutěže vyhlášenou Svazem knihovníků a informačních pracovníků 

Knihovna 2017. Turnovská knihovna se umístila ve své kategorii na 5. místě.) 

- Setkání starosty s občany v Nudvojovicích (Druhé setkání starosty s obyvateli této 

lokality. Desítka obyvatel řešila nejpalčivější problémy lokality.) 

- Netradiční knihovna 2017 (Otevření všech prostor knihovny k prohlídce spolu 

s kulturním programem. Představilo se divadlo ke kampani Nebuď blbá a další) 

- Podzimní bazárek a sbírka (Tradiční podzimní bazárek v Náruči spojený se sbírkou 

oblečení, obuvi, hraček a dalších potřeb pro děti a dospělé pro dětský domov a 

kojenecký ústav.) 



- Kampaň na podporu náhradního rodičovství Mít domov a rodinu – „Samozřejmost 

nebo vzácnost?“ (Nezávazné setkání pro širokou veřejnost v CPR Náruč o pěstounské 

péči. Zájemci získali bližší informace, jak se stát pěstounem a co je to pěstounská péče 

na přechodnou dobu) 

- Mokré plstění – šňůrkování (Tvořivá dílna pro dospělé v Ponorce) 

- Můj domov – moje rodina (Malování, vytváření leporela z obrázků a veselý 

doprovodný program pro děti na náměstí Českého ráje. Akce CPR Náruč v rámci 

Týdne náhradního rodičovství.) 

- Oslavy státnosti 28. října (Oslavy státnosti probíhaly tradičně u pomníku ve Skálově 

ulici pietním aktem a následně v městském divadle. Zde proběhlo udělování cen 

města. Bylo předáno čestné občanství, jedna Cena obce a Medaile starosty. 

V doprovodném programu se představili žáci ZUŠ Turnov a po krátké přestávce na 

občerstvení zazněly hudební díla od pedagogů ZUŠ Turnov.) 

- Vliv masáže na zdraví (Techniky uvolnění stresem zatuhlých svalů s Evou Jurenkovou 

v Náruči.) 

- Pojďme žít zdravě v Turnově (Město Turnov pořádalo druhý ročník Dne zdraví, který 

se letos zaměřil na zdravé stravování)  
o Co si uvaříš, to si sníš (Praktický workshop ICM ve cvičné kuchyni ZŠ 

Skálova. Účastnila se mládež včetně veřejnosti.) 

o Den s kváskovým chlebem 

o Zdravá výživa Mája 

o Anketa o pestrém stravování ve školách (Anketa PMMT pro zjištění podpory 

zavedení pestřejšího jídelníčku ve školních zařízeních.) 

o Prevence je základ (Nabídka Lékárny U Terminlu a v Hluboké ulici o prevenci 

a prezentace zdravotnických potřeb.) 

- Konzervatoř Jana Ježka v Synagoze Turnov (Zářijový kytarový koncert v Synagoze 

Turnov v podání studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka nebyl jen závěrečným 

koncertem letošní sezony v synagoze, ale je také součástí dlouhodobé tradice v jejich 

pořádání již pětileté spolupráce s konzervatoří) 

- Parkování v Turnově je možné platit bezhotovostně (Město Turnov informuje o nové 

možnosti platit parkovné pomocí SMS zprávy nebo mobilní aplikací.) 

- O literatuře – Jáchym Topol (MKAMT ve spolupráci s KCT pozvali do kavárny KUS 

Střelnice významného českého básníka a prozaika) 

- Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého moře (Cestovatelská přednáška 

MKAMT s Petrem Kvardou a Pavlem Chlumem v Turnově II.) 

- Den otevřených dveří Zdravotně sociálních služeb Turnov (Otevření ZSST včetně 

podání všech potřebných informací v rámci Týdne sociálních služeb v České 

republice.) 

Listopad:  
- O Literatuře s Ondřejem Nezbedou (MKAMT ve spolupráci s KCT v kavárně KUS 

představili novináře a držitele ceny magnesia Litera v roce 2017 Ondřeje Nezbedu) 

- Anketa o zapojování veřejnosti do dění ve městě (Město Turnov představilo aktivity, 

kterými bylo možné v roce 2017 ovlivnit směřování města. Následně byla zveřejněna 

celoměstská anketa ověřující zájem obyvatel zapojovat se do řízení města.) 



- Národní potravinová sbírka v Turnově (Turnov se poprvé připojil mezi města, kde 

probíhala Národní potravinová sbírka. Sbírku organizovala Místní skupina Českého 

červeného kříže a podařilo se jim vybrat 43 plných krabic, což představuje 815 kg 

potravin a drogistického zboří.) 

- Večer Na Sboře - Básník Josef Kainar (Komponovaný pořad k 100. výročí narození 

významného básníka. Průvodní slovo pronesl Vlastislav Hnízdo, citace doplnila Eva 

Kordová, hudební doprovod Martin Hybler.) 

- Turnov v mobilu (Město Turnov spustilo novou aplikaci pro občany. Jedná se o 

interaktivního průvodce úřadem pomocí mobilního telefonu.) 

- Poetika – Galavečer v městském divadle (Vystoupení nejlepších recitátorů, vítězů 

soutěže a dalších hostů Městské knihovny A. Marka. Dále vystoupil Ostrak Mode 

Wolf – Lost in the poem.) 

- Putování za sv. Martinem (ZŠ Skálova uspořádala v Alešově ulici 4. ročník vítání sv. 

Martina, který přijel na bílém koni. Na 500 obyvatel se zúčastnilo akce, kde se mohli 

přidat i do lampionového průvodu. V rámci programu také vystoupily Flétničky.)  

- Kampaň na podporu náhradního rodičovství Mít domov a rodinu – „Samozřejmost 

nebo vzácnost?“ (Nezávazné setkání pro širokou veřejnost v CPR Náruč o pěstounské 

péči. Zájemci získali bližší informace, jak se stát pěstounem a co je to pěstounská péče 

na přechodnou dobu) 

- Poezie v ulicích (Prezentace vlastní básnické tvorby studentů SUPŠ Turnov a ZŠ 

Skálova v Městském parku po dobu Týdne poezie. Netradiční akce dala prostor 

mladým začínajícím tvůrcům poezie) 

- Setkání starosty s obyvateli v Turnově II. (Poslední pravidelné setkání starosty se 

uskutečnilo jídelně ZŠ Skálova v Alešově ulici za účasti více jak šedesáti obyvatel. 

Hlavním tématem byl projekt Nádražní ulice.) 

- Večer Na Sboře – Život se stromy (Uvedení nové knihy Marie hruškové, Václava 

Větvičky a dalších autorů. Součástí večera bylo vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý 

Turnov 2017.) 

- Znamení zvěrokruhu (Výstava v galerii U Zlatého beránka prací žáků a studentů 

z Turnova, kteří navštěvovali výtvarný kroužek ve Střední uměleckoprůmyslové školy 

a Vyšší odborné škole Turnov pod vedením Mgr. Evy Jiřičkové. Z prací byl vydán na 

konci roku tematický kalendář pro rok 2018.) 

- Historik Josef Pekař (Přednáška MKAMT o významné osobnosti regionu v Turnově 

II. Přednášel historik Marek Fapšo) 

Prosinec:  
- Rozsvícení vánočního stromu (Tradičně se na první adventní neděli rozsvítil vánoční 

strom na náměstí Českého ráje. Po dobu rozsvícení bylo náměstí uzavřené a pro 

návštěvníky byl připraven program s dechovými nástroji, vystoupením pěveckého 

souboru Karmínek a nechyběly ani adventní postavy z řad žáků ZŠ Žižkova. Nejmenší 

návštěvníci si odnesli malou sladkou nadílku) 

- Koncert k Vánocům (KCT připravila koncert k Vánocům ve velkém sále KC 

Střelnice. Vystoupil PS Carmina, orchestr Turnovského orchestrálního sdružení ve 

spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy.) 

- Vánoční jarmark v nemocnici (Oddělení následné péče připravilo pro pacienty, 

zaměstnance a veřejnost vánoční pohodu až do prostor samotné nemocnice.) 



- Výstava Ivany Michálkové (Výstava výtvarnice Ivany Michálkové z ateliéru AMI a 

Domu řemesel z Kryštofova údolí v prostorách MKAMT) 

- Vánoční koncert turnovských skautů na Valdštejně  

- Strom splněných přání pro děti z dětských domovů (14. ročních akce na podporu dětí 

z dětských domovů v libereckém kraji a ze čtyř dětských domovů z Valašska.) 

- Vánoční koncert na radnici (Žáci ZŠ 28. října připravili pro veřejnost krátké hudební 

vystoupení, které se uskutečnilo ve svatební síni turnovské radnice.) 

- Adventní věncování v Ponorce (Tvořivá dílna pro veřejnost ve Žluté ponorce) 

- Anketní šetření o kamerovém systému (Městská policie Turnov ve spolupráci 

s Obvodním oddělením Policie ČR v Turnově zjišťovala, jak se obyvatelé cítí 

bezpečně a jak se na tom podílí kamerový systém. Anketa také obsahovala otázky na 

znalost obyvatel Turnova s umístěním kamerového systému, a zda by se měla místa 

s kamerovým dohledem rozšiřovat.) 

- (S)tvořitelna – Vánoční papírová dílna (Všichni zájemci si mohli vyrobit přáníčka, 

visačky na dárky, ozdoby a drobné papírové dárky. V MKAMT proběhla dílna pro 

všechny kreativní osoby bez rozdílu věku.) 

- Výtvarná výstava na radnici (V průběhu prosince byla na turnovské radnici vystavena 

výtvarná díla žáků ZŠ Mašov s tematikou Turnova. Jeden z obrázků obohatil 

turnovskou kroniku za rok 2016). 

- Vánoční řemeslnické trhy v Turnově (Na náměstí Českého ráje probíhaly tradiční 

dvoudenní vánoční trhy s bohatým kulturním programem i zajímavými stánky 

s řemeslnými výrobky. V Muzeu byla k vidění dětská představení a výstava loutek. 

Trhy pořádá Město Turnov ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a Kulturním 

centrem Turnov. Během vánočních trhů byl také podpořen stánek Pro dobou věc, ve 

kterém turnovští skauti vybírali peníze pro Elenku, která trpí pletencovou svalovou 

dystrofií. Ve stánku se podařilo vybrat 80.000 Kč.) 

- O literatuře – Petra Soukupová (V kavárně KUS proběhl pořad o literatuře s jednou 

z nejúspěšnějších českých spisovatelek. Dosud vydala čtyři knihy pro dospělé a jednu 

pro děti. Petra Soukupová je také scénáristka, laureátka literárních cen magnesia Litera 

2010 a Ceny Jiřího Ortega 2008.) 

-  Betlémské světlo (Turnovští skauti na náměstí Českého ráje rozdávali Betlémské 

světlo. Ani letos nechyběl živý betlém se zpíváním koled skautským sborečkem.) 

- Participativní rozpočet - Můj projekt pro Turnov 2018 (Město Turnov zveřejnilo 

během prosince informace o možném přihlašování projektů obyvatel pro čerpání 

peněz z rozpočtu města na investiční projekty, které si sami mohou vymyslet.) 

- Bezhotovostní platby na Městského úřadu Turnov (Město Turnov rozšířilo možnost 

bezhotovostního převodu peněz pomocí platebních terminálů. Pořízení terminálů 

předcházelo anketní šetření, kde 74 % obyvatel preferovalo platbu kartou.) 

Další události/Pro uzavřenou společnost:  

Leden:  
- Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka v turnovské nemocnici 

(Návštěva turnovské nemocnice v rámci cest po nemocnicích Libereckého kraje.)  



Únor:  
- Jednání o vzniku okresu Turnov (Starostové a tajemníci města a obcí z Turnova a 

Semilska, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci státních úřadů se sešli u 

společného jednání na téma možného vzniku okresu Turnov.) 

Březen:  
- Jednání o soukromém vzdělávání pro děti v Turnově (Na začátku roku obdrželo město 

Turnov dvě žádosti od soukromých subjektů na provozování základního vzdělávání.  

Místostarosta Petra Houšková jednala se zástupci zařízení a dalšími subjekty. Rada 

města na svém březnovém jednání prodiskutovala otázku dalších příležitostí a trendů 

ve vzdělávání.) 

- Předání ocenění vítězům fotosoutěže Zimní Turnov (Na turnovské radnici za 

přítomnosti vedení města a členů odborné poroty byly předány věcné ceny vítězům 

fotografické soutěže Zimní Turnov.) 

- Setkání s Marcelou Machotkovou (Turnovská rodačka, operní pěvkyně a držitelka 

Ceny obce města Turnova byla oceněna za celoživotní mistrovství v oboru opera 

cenou Thálie.) 

- Ocenění pedagogů (V rámci Dne učitelů proběhlo na turnovské radnici předání 

ocenění učitelům z turnovských škol.)  

 

Duben:  
- Přeshraniční spolupráce školy z Turnova a Jawora (Starosta Jawora a ředitel ZŠ 28. 

října v Turnově podepsali společný projekt s názvem „Společné hory – společná 

jízda“.) 

- Nejlepší sportovci Turnovska (Na radnici byli oceněni nejlepší sportovci za rok 2016. 

Ocenění byli medailisté z kickboxu, oddílu rádiového orientačního běhu, Musher 

clubu Český ráj a oddílu silového trojboje a kulturistiky.) 

- Kamenná svatba manželů Čepelíkových (Setkání a gratulace s manželi Čepelíkovými 

při příležitosti výročí 65 let do jejich sňatku.) 

- Skutečně zdravá škola/školka (Informačně vzdělávací seminář o zdravém stravování 

dětí pro pracovníky školních kuchyní z turnovských mateřských škol.) 

Květen:  
- Prezident v Turnově (Do Turnova, Jilemnice a Železného Brodu ve středu 10. května 

2017 zavítal prezident Miloš Zeman v rámci své třídenní návštěvy Libereckého kraje. 

Po cestě krajem jej doprovázel hejtman Martin Půta.) 

Srpen 
- Setkání partnerských měst v Niesky (Z iniciativy saského města Niesky se uskutečnilo 

setkání partnerských měst - saské Niesky - polský Jawor - německý Holzgerlingen - 

francouzský Albert - český Turnov.) 

- Slavnost chleba a perníku v polském Jaworu (Pravidelný svátek v partnerském městě 

Jawor za účasti delegace z Města Turnova.) 



Září 
- Domov důchodců Pohoda oslavil 15 let (Kromě oslav pro veřejnost a uživatele byla 

v prostorách DD Pohoda připravena tisková konference Města Turnova.) 

- Chicagská škola T. G. Masaryka v Turnově (Chicagská škola T. G. Masaryk Czech 

School navštívila Turnov.) 

- Očkování psů proti vzteklině (Městský úřad Turnov vyzval chovatele psů v Turnově, 

kteří se účastní hromadného očkování, aby se dostavili v níže uvedených termínech)  
- Niva Jizery přilákala do Turnova mladé architekty (Niva Jizery se stala předmětem 

zájmu letní školy architektury Technické univerzity v Liberci, která proběhla na konci 

září v Turnově. Výsledky studentských prací mají za cíl zahájit debatu o budoucí 

možné podobě okolí řeky Jizery. Veřejnost se seznámila s návrhy studentů v rámci 

Dne architektury.) 

- Nová dýchací technika pro turnovské hasiče (Díky dotaci z Libereckého kraje se 

podařilo pořídit 10 ks nových dýchacích přístrojů.) 

Říjen:  
- Kronika města je druhá nejlepší v kraji (Turnovská městská kronika byla ohodnocena 

druhým místem v soutěži O nejlepší kroniku Libereckého kraje.) 

- Turnovské infocentrum získalo prestižní ocenění (V anketě Informační centrum roku 

2017 získalo RTIC první místo v Libereckém kraji a druhého místa dle získaných 

hlasů v rámci celé České republiky.) 

- Priority obyvatel byly předány zastupitelům (Výsledky veřejného fóra, které byly 

ověřeny celoměstskou anketou byly předány zastupitelům. Na formulaci problémů se 

účastnila padesátka obyvatel. Celkově bylo přijato 588 hlasů, ze kterých 443 hlasů 

bylo platných.) 

- Turnov podporuje rozvojové záměry škol (RM podpořila na svém jednání finanční 

prostředky z rozpočtu na personální podporu pro zajištění výuky žáků se speciálně 

vzdělávacími potřebami na turnovských základních školách.) 

- Sergej Solovjev obdržel poctu hejtmana Libereckého kraje (Sedm osobností obdrželo 

u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu od hejtmana 

Libereckého kraje Martina Půty Poctu v podobě hejtmanského dukátu. Mezi 

oceněnými byl i čestný občan Města Turnova Sergej Solovjev.) 

- Obnova výstroje turnovských hasičů (Sbor hasičů Města Turnova získal potřebné 

vybavení pro svou jednotku. Jednalo se o vysoké brodící kalhoty a nornou stěnu.) 

 

Listopad:  
- Ocenění turnovského infocentra (Regionální turistické informací centrum obdrželo 

certifikaci I. Stupně Českého systému kvality služeb a stalo se tak čtvrtým 

certifikovaným infocentrem v Libereckém kraji.) 

- Podzimní setkání Zdravých měst České republiky (Zástupci Turnova se s dalšími 

kolegy ze Zdravých municipalit Libereckého kraje zúčastnili podzimní školy ve 

Vsetíně.) 

- Setkání podnikatelů v cestovním ruchu (Turnovské památky a cestovní ruch připravily 

tradiční setkání s podnikateli a dalšími subjekty v cestovním ruchu na turnovské 



radnici. Na programu bylo zhodnocení sezony 2017a představení nabídky na rok 

2018.) 

Prosinec:  
- Ocenění za Index participace (Město Turnov se zúčastnilo analýzy, která hodnotila 

aktivity měst ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. 

Turnov se umístil na 17. místě mezi stovkou největších měst České republiky. 

Hodnoceno bylo období 2015 až 2016.) 

 

Finance projektu Zdravé město a MA21 v roce 2017:  
 

Členský příspěvek NSZM (vypočten podle počtu obyvatel) 26.586,70 Kč 

Plakáty (tisk a výlep plakátů na setkání s občany a další spol. akce)   2.805 Kč 

Věcné dary (na vybrané akce: Rozsvícení stromu, Pošta pro Ježíška, 

Novoroční ohňostroj, Den pro dětskou knihu) 

4.597 Kč 

Oslava příchodu Sv. Martina 4.840 Kč 

Veřejné fórum Zdravého města 19.235 Kč 

Otevření turnovských hřišť 30.481 Kč 

Seminář Skutečně zdravá škola  7.000 Kč 

Fotografická soutěž Zimní Turnov  4.316 Kč 

Představení úprav divadla  6.443 Kč 

Výstava Má vlast cestami proměn 1.755 Kč 

Den zdraví  1.366 Kč 

Pohyb nás baví 38.450 Kč 

Putování po památkách 19.733,60 Kč 

Celkem  167.608,30 Kč 

  

Společenské akce Města Turnova  

Květnové oslavy 34.059 Kč 

Oslavy Dne vzniku republiky 40.146 Kč 

Novoroční ohňostroj 2017 50.623 Kč 

Večer Jana Patočky 174.331 Kč 

Rozsvícení vánočního stromu 27.141,29 Kč 

Vánoční trhy  96.722,59 Kč 

Celkem spol. akce 423.022,88 Kč 

  

Celkem 590.631,18 Kč 

 

V průběhu roku 2017 byl projekt Zdravého města a MA21 podpořen z dotace Libereckého 

kraje ve výši 100.000 Kč.  

 

Zpracovala: Ing. Anna Šupíková, tisková mluvčí a koordinátor Zdravého města a MA21 

V Turnově dne: 8. února 2018       


