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programové tipy

Jedinečný večer 
s profesorem 
Tomášem Halíkem
Hostem posledního večera O literatuře v této sezóně
bude prof. Tomáš Halík. Setkání se uskuteční v netra-
dičním prostředí Městského divadla Turnov, jeho mo-
derátorem bude jako vždy Petr Vizina.

Setkání s prof. Halíkem se koná v předvečer svatojan-
ské pouti v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
v Železném Brodě, kde prof. Halík tradičně celebruje
poutní mši svatou. Organizátorem pouti je MS ČKA
Český ráj.

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je profesorem
Filozofické fakulty UK, kde přednáší filozofii a sociolo-
gii náboženství, od roku 1990 je prezidentem České
křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího

Salvátora, od října 2004 farářem nově zřízené pražské
akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezinábožen-
skému dialogu.

Za komunistického režimu působil v náboženském
a kulturním disentu, po roce 1989 podnikl přednáškové
a studijní cesty po všech kontinentech, byl mj. hostují-
cím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge
a Harvardu.

Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině,
polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugal-
štině, slovinštině, chorvatštině, ukrajinštině, maďaršti-
ně, nizozemštině, turečtině a čínštině.

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské
rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čest-
ným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské
akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel
řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně
Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho
„za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010),
Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011),
čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťan-
sko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za
zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012).
V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Temple-
tonovou cenou, v roce 2016 pak čestným doktorátem
Oxfordské univerzity.

pátek 13. května od 19 hodin
Tomáš Halík
O literatuře
Městské divadlo Turnov
vstup zdarma

Na Pohovce 
s kardiochirurgem 
Janem Pirkem 

V květnové talkshow Pohovka bude hostem Josefa
Klímy kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra
a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr.
Jan Pirk.

Pochází ze tří dětí, jeho otec Otto i děd Karel byli také
lékaři. Studia dokončil v roce 1972 a začal pracovat
v nemocnici v Nymburce. Později vyhrál konkurz na
místo vědeckého aspiranta v IKEM a od 1. října 1974
zde pracuje. V roce 1991 se stal přednostou Kliniky
kardiovaskulární chirurgie IKEM, v témže roce provedl
svou první transplantaci srdce.

Hudební doprovod obstarají Andy Seidl a Pavel
Půta.

úterý 17. května od 19 hodin
Jan Pirk
Pohovka
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné
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Představujeme 
Týden oslav 750 let 
města Turnov
sobota 21. května od 19 hodin, letní kino
Slavnostní zahájení týdne oslav 
750 let Turnova
V turnovském letním kině zahájíme týden oslav křtem
knihy Dějiny Turnova. Na křest naváže koncert Podkrko-
nošského symfonického orchestru a ohňostroj. V sobo-
tu 21. května proběhne na mnoha turnovských školách
den otevřených dveří. Zapojí se Střední zdravotnická
škola, Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Zá-
kladní škola Skálova a další.

Své dveře otevře také JUTA a. s. a Žlutá Ponorka.
Programy a přesné časy otevřených dveří najdete na
oficiálních stránkách.

Dále se v sobotu v areálu Maškovy zahrady usku-
teční závody v inline bruslení a program chystají i tur-
novští fotbalisté.

neděle 22. května od 10 hodin 
kostel Narození Panny Marie 
Mše svatá za město Turnov 
a jeho obyvatele 
Dále se v kostele Narození Panny Marie uskuteční v 16
hodin slavnostní koncert. Vystoupí Pěvecký sbor Anto-
nín Dvořák, Musica Fortuna, Carmina, sólisté Jana Ryk-
lová a Jakub Pustina.

Vyrazit můžete také na pouť na Valdštejně.

pondělí 23. května
Turnovská 750 – štafetový běh 
pro všechny generace 
Na Náměstí Českého ráje se sejde 750 účastníků. V 15
hodin se můžete těšit na slavnostní otevření nových
prostor Regionálního turistického informačního centra
Turnov.

úterý 24. května
Turnov, město sportovních legend
22. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka, mezinárodního
atletického mítinku pořádaného AC Turnov.

středa 25. května od 19 hodin 
Městské divadlo Turnov
Turnov, město kulturních zážitků 
Talkshow Můj Turnov moderuje Petr Vydra. Povídat si
bude s turnovskými rodáky Jindřichem Šídlem, Luďkem
Mádlem a Václavem Knopem. Na talkshow naváže ko-
medie Záblesk Společnosti bloumající veřejnosti.

čtvrtek 26. května
Turnov, město s bohatou historií
Den komentovaných prohlídek výstav v Muzeu České-
ho ráje v Turnově.

pátek 27. května
Děti Turnovu, Turnov dětem 
V turnovském divadle se s hudební pohádkou předsta-
ví žáci ZUŠ Turnov. Na Střelnici se v odpoledních a pod-
večerních hodinách uskuteční hudební vystoupení žá-
ků ZUŠ.

sobota 28.–neděle 29. května
Turnov, město tradičního řemesla
Staročeské řemeslnické trhy 2022

sobota 28. května od 19.30 hodin 
Městské divadlo Turnov
Jaroslav to spískal
Společenství turnovských herců a muzikantů, Turnov-
ské divadelní studio A. Marek, Asthmatic Philharmonic
Orchestra a Musica Fortuna uvádí jako dárek Turnovu
k jeho výročí původní divadelní hru se zpěvy z historie
města.

Kompletní přehled týdne oslav a další informace na-
leznete na www.turnov.cz, facebookovém profilu
a Instagramu Turnov750let.

Záblesk



program kina Sféra

MP = film je mládeži přístupný, 12+ = film je nevhodný do 12 let 
15+ = film je nepřístupný do 15 let. Diváci mladší 15 let nebudou do kinosálu vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov

čt 12. 5. 10.00 Jizerské hory Kino nejen pro seniory česky MP

pá 13. 5. 19.30 Ženy a život česky MP

so 14. 5. 16.30 Vyšehrad: Fylm česky 15+

19.00 ROH: La traviata titulky 12+

ne 15. 5. 16.45 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 12+

19.30 Po čem muži touží 2 česky MP

út 17. 5. 19.30 Hrdina Filmový klub titulky MP

čt 19. 5. 10.00 Betlémské světlo Kino nejen pro seniory česky 12+

20.15 ROH: Labutí jezero Balet v kině 12+

pá 20. 5. 19.30 Mulholland Drive Friday Movie Night titulky 15+

so 21. 5. 17.00 Ženy a život česky MP

19.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství titulky 12+

ne 22. 5. 18.00 Vyšehrad: Fylm česky 15+

út 24. 5. 19.30 Margrete – královna severu Filmový klub titulky 15+

Mulholland Drive
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Vyšehrad: Fylm

Jakub Štáfek přichází jako 
fotbalista Lavi na filmové plátno.

komedie/sportovní | ČR | 2022
105 min. | 15+

Po čem muži 
touží 2

Jiří Langmajer a Anna Polívková
v pokračování oblíbené komedie.

komedie | ČR | 2022 
95 min. | MP

Doctor Strange 
v mnohovesmíru šílenství

Studio Marvel otevírá brány 
do paralelních světů.

akční/fantasy | USA | 2022 
127 min. | 12+ | titulky/dabing

Ženy a život

Nekonečné hledání 
štěstí a lásky.

komedie/romantický | ČR | 2022 
87 min. | MP

ROH: La traviata

Oblíbená Verdiho opera 
v tradiční inscenaci z Londýna.

opera | VB | 2022 
225 min. | 12+ | titulky

Hrdina 

Íránec Rahim v tvrdém boji 
s nepřízní osudu.

drama | Írán | 2021 
127 min. | MP | titulky

ROH:
Labutí jezero

Přímý přenos baletu 
z Royal Opera House v Londýně.

balet | VB | 2022 
200 min. | 12+

Mulholland 
Drive

Kultovní film Davida Lynche 
v nové restaurované verzi.

thriller/mysteriózní | USA | 2021 
147 min. | 15+ | titulky

Margrete 
– královna severu 

Příběh ženy, která sjednotila
Skandinávii.

drama/historický | Dán./Nor./Švéd.
2021 | 120 min. | 15+ | titulky

FK

FK



kulturní přehled
středa 11. května
19.30 – Městské divadlo Turnov
Musica Fortuna: 750 tónů pro Turnov
koncert
Pěvecký sbor Musica Fortuna se zapojuje do oslav
750 let města Turnov. 150 Kč / 120 Kč galerie

pátek 13. května
19.00 – Městské divadlo Turnov
Tomáš Halík
O literatuře
Květnovým hostem Petra Viziny bude významný čes-
ký teolog a spisovatel. vstupné zdarma

sobota 14. května
10.00 – ZUŠ Turnov
Kytara v Českém ráji – Turnovské kytaření
hudební festival s doprovodným programem
XV. ročník kytarového festivalu v režii ZUŠ Turnov.
Více informací na samostatných plakátech 
a www.kytaravceskemraji.estranky.cz

19.00 – kino Sféra
ROH: La traviata
Opera v kině
Záznam opery z Royal Opera House v Londýně.

260 Kč / 230 Kč děti, studenti, senioři a ZTP

úterý 17. května
19.00 – Městské divadlo Turnov
Jan Pirk
Pohovka
Setkání s kardiochirurgem a emeritním přednostou
IKEM. Večerem provází Josef Klíma.

250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

středa 18. května
19.30 – Městské divadlo Turnov
Igor Ardašev – klavírní recitál
Turnovský hudební večer
Talentovaný Igor Ardašev už dlouho reprezentuje
české pianistické umění na mezinárodním fóru.

v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

čtvrtek 19. května
20.15 – kino Sféra
ROH: Labutí jezero
Balet v kině
Přímý přenos klasického baletu z Royal Opera House
v Londýně.

260 Kč / 230 Kč děti, studenti, senioři a ZTP

pátek 20. května
19.30 – Městské divadlo Turnov
Monstera Deliciosa
Abonentní divadelní představení
Netradiční klaunské představení uzavře abonentní
divadelní sezónu.
v předprodeji 320 Kč / studenti 160 Kč / senioři 288 Kč;

na místě 360 Kč / studenti 180 Kč / senioři 324 Kč

sobota 21. května
19.30 – letní kino
ZAHÁJENÍ TÝDNE OSLAV TURNOV 750
Křest knihy Dějiny Turnova, koncert Podkrkonošského
symfonického orchestru a ohňostroj.
Více informací k týdnu oslav naleznete na straně 3.

vstupné zdarma

středa 25. května
19.00 – Městské divadlo Turnov
Turnov – Město kulturních zážitků
talkshow / divadelní představení 
Na talkshow s Jindřichem Šídlem, Luďkem Mádlem
a Václavem Knopem naváže divadelní představení
Záblesk turnovské Společnosti bloumající veřejnosti.

vstupné zdarma
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Operní a baletní sezónu
uzavřou La traviata
a Labutí jezero

Poslední dvě výpravy do londýnského Royal Opera House
se uskuteční v polovině května.

V sobotu 14. května vás La traviata zavede do fran-
couzské metropole, kde kurtizána Violetta (v podání
hvězdné Pretty Yende) zazpívá vůbec nejslavnější árie
Giuseppe Verdiho, včetně radostné „Sempre libera“.

Ve čtvrtek 19. května nás čeká klasický příběh o zápa-
su dobra a zla a o snaze přemoci zlé síly mocí lásky.
Kouzlo jezer, lesů a paláců ožije s nádhernou hudbou
Petra Iljiče Čajkovského. Nenechte si ujít přepychovou
inscenaci Labutího jezera na jevišti Královského ba-
letu, kterou budeme promítat živě až z Royal Opera
House v Londýně.

Klavírní recitál 
Igora Ardaševa 
Sezónu Turnovských hudebních večerů uzavřeme s vir-
tuosem Igorem Ardaševem.

Igorův talent formoval zprvu jeho otec, později se učil
na konzervatoři i na JAMU u Inessy Janíčkové, v mist-

rovských kurzech Paula Badurou-Skody v Rakousku
a u Rudolfa Serkina v USA. V osmdesátých a deva-
desátých letech minulého století se Igor Ardašev stal
laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Praž-
ského jara, soutěže královny Alžběty v Bruselu a v ro-
ce 1990 obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové
v Aténách. Svou virtuozitou a hloubkou projevu vždy
potěší diváky v samostatných recitálech, čtyřruční hře
s manželkou Renatou, jako komorní hráč i jako sólista
se světovými orchestry. Jeho repertoár zahrnuje široké
spektrum období a stylů a nevyhýbá se ani hudbě na
pomezí žánrů, např. interpretaci skladeb Jaroslava
Ježka.

středa 18. května od 19.30 hodin
Igor Ardašev – klavírní recitál
Turnovský hudební večer
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

Labutí jezero

Monstera Deliciosa
„Co se asi tak stane, když seberete komediantům je-
jich volnost a uzamknete je do pomyslné stísněné kle-
ce jeviště?“ 

Na to odpoví klaunské představení Monstera Deliciosa
v podání Lukáše Houdka, Roberta Janče a Romana Ho-
ráka neboli Squadra Sua, které vás pobaví intelektuál-
ním vtipem i akční němou hrou. Připravte se na hořko-
sladké ponoření se do nitra, ve kterém tři muži vítají do
svých životů křehkost, vystupují na nebesa a usilují si
o život. Monstera Deliciosa není tradiční klaunské před-
stavení už jen proto, že si uvědomuje principy, kterých
využívá, a záměrně je přepaluje do maxima. Využívá
grotesknosti i žánrově odlehčeného vtipu.

pátek 20. května od 19.30 hodin (náhradní termín)
Monstera Deliciosa
Abonentní divadelní představení
Městské divadlo Turnov 
v předprodeji 320 Kč / studenti 160 Kč / senioři 288 Kč;
na místě 360 Kč / studenti 180 Kč / senioři 324 Kč



Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky
v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:

všechny projekce v kině Sféra dle programu

pondělí 11. května 2022 – Musica Fortuna:
750 tónů pro Turnov

sobota 14. května 2022 – ROH: La traviata

úterý 17. května 2022 – Jan Pirk

středa 18. května 2022 – Igor Ardašev

čtvrtek 19. května 2022 – ROH: Labutí jezero

pátek 20. května 2022 – Monstera Deliciosa

sobota 28. května 2022 – Jaroslav to spískal

Předprodej probíhá v otevírací době 
na recepci KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce 

pro veřejnost uzavřena)

tel.: 481 322 083, 733 668 128

Využijte možnosti zakoupit si vstupenky z pohodlí své-
ho domova online. Nakupovat můžete na webových
stránkách www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Zahrádka kavárny KUS otevřena
S příchodem pěkného počasí jsme pro vás připravili za-
hrádku kavárny KUS před Střelnicí, kterou pro vás má-
me za vlídného počasí pravidelně otevřenou od 6.
května. Pro letní sezónu jsme rozšířili nabídku o mí-
chané nápoje, nové limonády a skvělé dorty z domácí
výroby. Přijďte si k nám i vy vychutnat kávu, odměnit
se sladkým dortem či pohárem, anebo se osvěžit let-
ním míchaným drinkem. Připraven je i vnitřní dětský
koutek. Těšíme se na vás!

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
středa–neděle 14.00–20.00 
(při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce a až
do jejího konce)

Program KCT pravidelně 
ve vaší schránce
Každou neděli večer pro vás připravujeme emailový
Newsletter, který vás stručně a přehledně seznámí
s pořady nadcházejícího týdne a sdělí důležité infor-
mace. Není jednodušší způsob, jak si nechat náš pro-
gram naservírovat přímo pod nos a být tak neustále
v obraze. S naším Newsletterem už vám žádná akce
neunikne! Přihlaste se k odběru na www.kcturnov.cz,
skrze tlačítko „novinky e-mailem“ nebo naskenováním
QR kódu níže.

KCT informuje
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Předprodej vstupenek

La traviata


