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programové tipy

Turnovské léto v červenci
I letos se zapojujeme do programu Turnovského léta
koncerty a divadly, které budou před Střelnicí probíhat
po celé léto vždy v pátek a v sobotu večer. Přijďte si
k nám užít nefalšovanou letní pohodu s dobrou muzi-
kou či divadlem a nezapomeňte na kulturu vzít i děti.
Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Začínáme
vždy v 19 hodin.

Turnovské léto letos zahájíme 1. července s turnovskou
undergroundovou kapelou Roubovaný vokurky,
která originálním způsobem nakládá s hudebními žán-
ry jako je folk, country nebo dokonce rock. V sobotu
2. července si na své přijdou malí diváci, pro které lout-
kové Divadlo b přiveze pohádku Locika. V dobro-
družném vyprávění nebude chybět zlatovlasá dívka,
čarodějnice Cecílie, rodiče hledající svou ztracenou
dceru a samozřejmě nebojácný princ, bez kterého by to
prostě nešlo.

Druhý červencový víkend bude ryze hudební. V pátek
8. července zavítá do Turnova písničkář a multiinstru-
mentalista Fanda Holý, který přijede s uskupením the
Reverends. Společně představí turnovskému publiku
svou tvorbu, která se vyznačuje specifickým souzvu-
kem dechových nástrojů, harmonia, autoharfy, klasic-

kých strunných nástrojů a arzenálu perkusí. Vedle kla-
sických vokálů se navíc Fanda Holý nebojí v písních
přesedlat na rap. Sobotní večer 9. července bude patřit
českorajské stálici, kapele Rouden band, která letos
slaví 40 let na hudební scéně. Nestárnoucí rockeři vy-
balí svůj tradičně pestrý revivalový repertoár.

V polovině července se do Turnova vrátí albrechtičtí
rockeři Muhu. Ti poměrně nedávno zaváleli v kavárně
KUS a předvedli úžasnou show, nabytou pozitivní ener-
gií. Na jejich koncert tedy určitě nezapomeňte 15. čer-
vence přijít. V sobotu 16. července se na letní scéně
před Střelnicí představí mladá trojka s názvem WE2.
Pražské akustické písničkáře s železnobrodskými koře-
ny možná ještě pamatuje z loňských Básníků ticha.

V pátek 22. července se můžete těšit na liberecký
Retro band, který vám namíchá letní dávku světové
pop music, rock’n’rollu, blues i bigbítu. V sobotu
23. července zabrousíme do trochu jiných hudebních
sfér s dámami, které si říkají Trio Opera Diva. Soubor
se zaměřuje na interpretaci především klasických oper-
ních a operetních árií a písní. V repertoáru má ale i ji-
né hudební žánry jako například muzikálové melodie,
filmovou hudbu nebo jazz. Zazpívá vám Ani Varda-
nyan z Arménie, na flétnu zahraje Eva Mišková a na
klavír turnovská rodačka Drahoslava Satorová.

Poslední červencový pátek bude patřit kapele Nothing-
ham. Evergreen turnovské metalové scény vám opět
naservíruje svou tvorbu, která se pohybuje na pomezí
gotiky a progresivního metalu. V sobotu 30. července
potom opět zveme všechny malé diváky na pohádky
Jak sloni k chobotu přišli a O nepořádném křeč-
kovi, které přijede s Divadlem jednoho Edy zahrát
Mirka Bělohlávková.

Srpnový přehled akcí naleznete na www.kcturnov.cz
a od 28. července v srpnovém Programu.

Divadlo b – Locika

Holy Fanda & the Reverends

Trio Opera Diva



programové tipy

Doporučujeme z programu
letního kina
Mimoni 2: Padouch přichází
V programu od 30. června
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha
všech dob, aby mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni
na malého nosatého černovlasého chlapce, který vy-
růstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru
a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní život.

Thor: Láska jako hrom
V programu od 7. července
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší ži-
votní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za
odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the
God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bo-
hů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga
(Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie
Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá moc-
né kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se
vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili ta-
jemství Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě.

Řekni to psem
V programu od 8. července
Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého mimin-
ka dostane od svého přítele Filipa (Igor Orozovič) mla-
dou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla.
Navíc Ditě pejskařská komunita připadá směšná a ne-
snáší psí exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do jed-
noho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?

Hádkovi
V programu od 14. července
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se
svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je
v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře.
Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způ-
sobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát
a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí
života.

Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůz-
ku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou.
Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou
v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na
jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí
tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi.

Filmový víkend letos 
5.–7. srpna 2022
Festival Filmový víkend se letos v letním kině uskuteč-
ní první srpnový víkend 5.–7. srpna 2022. Opět na vás
čekají dva celonoční filmové maratony, které nabídnou
celkem šest filmů.

Chybět nebudou aktuální hollywoodské novinky ani
nejlepší filmy roku. Vstupenky je možné zakoupit za
zvýhodněnou cenu v předprodeji na webových strán-
kách www.filmovyvikend.cz, kde zároveň naleznete
kompletní program i další užitečné informace.

Thor: Láska jako hrom Hádkovi



program letního kina

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 kina vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Letní kino Turnov, Skálova 1590

pá 1. 7. 21.45 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

so 2. 7. 21.45 Kdyby radši hořelo česky 12+

ne 3. 7. 21.45 Top Gun: Maverick titulky 12+

po 4. 7. 21.45 Prezidentka česky 12+

út 5. 7. 21.45 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

st 6. 7. 21.45 Vyšehrad: Fylm česky 15+

čt 7. 7. 21.45 Thor: Láska jako hrom titulky 12+

pá 8. 7. 21.45 Řekni to psem česky MP

so 9. 7. 21.45 Thor: Láska jako hrom dabing 12+

ne 10. 7. 21.45 Řekni to psem česky MP

po 11. 7. 21.45 Párty Hárder: Summer Massacre česky 15+

út 12. 7. 21.45 Všechno nejlepší, Chiaro! Filmový klub titulky 15+

st 13. 7. 21.45 Plná 6 česky MP

čt 14. 7. 21.45 Hádkovi česky 12+

pá 15. 7. 21.45 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

so 16. 7. 21.30 Thor: Láska jako hrom titulky 12+

ne 17. 7. 21.30 Tajemství staré bambitky 2 česky MP

po 18. 7. 21.30 Černý telefon titulky 15+

út 19. 7. 21.30 Po čem muži touží 2 česky MP

st 20. 7. 21.30 Řekni to psem česky MP

čt 21. 7. 21.30 Thor: Láska jako hrom dabing 12+

pá 22. 7. 21.30 Hádkovi česky 12+

so 23. 7. 21.30 Rakeťák dabing MP

ne 24. 7. 21.30 Velká premiéra česky 12+

po 25. 7. 21.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 12+

út 26. 7. 21.30 Mára jde do nebe Filmový klub česky 12+

st 27. 7. 21.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

čt 28. 7. 21.30 Prezidentka česky 12+

pá 29. 7. 21.30 DC Liga supermazlíčků dabing MP

ne 31. 7. 21.30 DC Liga supermazlíčků dabing MP



programové tipy kina

Mimoni 2:
Padouch přichází
Mimoni a padouch Gru přichází

v novém filmu!

animovaný/rodinný | USA | 2021
90 min. | MP | dabing

Prezidentka

Anna Geislerová jako první 
prezidentka ve filmu Rudolfa Havlíka.

romantický/komedie/drama | ČR 
2022 | 97 min. | 12+

Thor:
Láska jako hrom

Proti Thorovi stojí 
galaktický zabiják Gorr.

akční/dobrodružný | USA | 2022 
119 min. | 12+

Řekni to psem

Když nevíš, jak to říct,
řekni to psem.

komedie | ČR | 2022
85 min. | MP

Hádkovi

Když se hádat,
tak jedině v rodině.

komedie | ČR | 2022
98 min. | 12+

Černý telefon

Temný sklep 
a jeden odpojený telefon.

drama/horor | USA | 2022
102 min. | 15+ | titulky 

Velká premiéra

Nová komedie Miroslava Krobota 
z divadelního prostředí.

komedie | ČR | 2022 
90 min. | 12+

Mára jde do nebe 

Známý český horolezec Marek
Holeček v novém dokumentu.

dokument | ČR | 2022 
81 min. | 12+

DC Liga 
supermazlíčků

Sedni, zůstaň, zachraň svět!

animovaný/rodinný | USA | 2022
106 min. | MP | dabing

FK



kulturní přehled
pátek 1. července
19.00 – před Střelnicí
Roubovaný vokurky
Turnovské léto / koncert
Zahájení Turnovského léta s oblíbenou
undergroundovou kapelou. vstupné dobrovolné

sobota 2. července
19.00 – před Střelnicí
Locika
Turnovské léto / divadlo pro děti
Pražské Divadlo b přiváží pohádku o zlatovlasé dívce
a nebojácném princi. vstupné dobrovolné

pátek 8. července
19.00 – před Střelnicí
Holy Fanda & the Reverends
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

sobota 9. července
19.00 – před Střelnicí
Rouden band
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

pátek 15. července
19.00 – před Střelnicí
MUHU
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

sobota 16. července
19.00 – před Střelnicí
WE2
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

pátek 22. července
19.00 – před Střelnicí
Retro band
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

sobota 23. července
19.00 – před Střelnicí
Trio Opera Diva
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

pátek 29. července
19.00 – před Střelnicí
Nothingham
Turnovské léto / koncert vstupné dobrovolné

sobota 30. července
15.00 – Letní kino Turnov
Kukino show 2022: Štístko a Poupěnka,
Smejko a Tanculienka
pořad pro děti 
Československá dětská show s nejoblíbenějšími
dětskými dvojicemi míří do Turnova.

vstupné pro jednu osobu 380 Kč / 
rodinná vstupenka pro 4 osoby 1 300 Kč

(Vstupenky pouze v síti Ticketportal)

19.00 – před Střelnicí 
Jak sloni k chobotu přišli,
O nepořádném křečkovi
Turnovské léto / divadlo pro děti
Divadlo jednoho Edy přiváží dvě pohádky 
pro nejmenší diváky. vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 

pátek 5.–neděle 7. srpna
21.00 – Letní kino Turnov
Filmový víkend 2022
filmový festival
Šestice filmových pecek, hvězdná obloha, hamburgery
a pravá letní pohoda.
Zahájení předprodeje vstupenek již brzy.
Více informací na www.filmovyvikend.cz.

Kukino show 2022

Retro band



připravujeme pro vás

Novinky v nadcházející
kulturní sezóně 2022/2023
Možná již vyhlížíte náš nový abonentní katalog, který
vás pravidelně na začátku léta informuje o připravova-
ných abonentních divadelních představeních, Turnov-
ských hudebních večerech či Cestovatelském klubu.

Sezónní katalog se souhrnem všech těchto představe-
ní pro vás samozřejmě chystáme i letos, ovšem s jed-
nou výraznou změnou: u divadelních představení
a Cestovatelských klubů jsme se pro letošní sezónu
rozhodli nenabízet abonentní předplatné. V nabídce
tak zůstanou pouze abonentní vstupenky na Turnovské
hudební večery, které mají v Turnově tradici již více jak
70 let.

O kulturní zážitky ochuzeni v žádném případě nebu-
dete. I nadále pro vás budeme mít minimálně jednou
za měsíc připravené skvělé divadelní představení, kon-
cert klasické hudby i cestovatelskou přednášku. A nejen
to, samozřejmě pro vás chystáme i operní a baletní
přenosy v kině Sféra, večery se zajímavými osobnostmi
v pořadu O literatuře, stále populárnější Kavárenské
kvízy či divadelní dopoledne s cyklem Mámo, táto,
pojďte se mnou do divadla! A vedle toho všeho po-
chopitelně nezapomínáme ani na divadelní ochotníky,
turnovské kapely, taneční večírky, koncerty ze všech
možných škatulek populární hudby, plesy a bály,
Modrého kocoura, Turnovský drahokam a tak dále
a tak dále.

Princip prodeje abonentek a vstupenek
Abonentní vstupenky na Turnovské hudební večery si
stávající abonenti mohou zakoupit již v červenci, kdy
jim budou držena jejich stávající místa. V srpnu potom
budou uvolněny do prodeje i znovu neobsazená místa.

V srpnu se zároveň spustí volný prodej vstupenek na
všechna divadelní představení a přednášky v rámci
Cestovatelského klubu připravované do konce kalen-
dářního roku.

Co pro vás připravujeme? 
Například v říjnu se v turnovském divadle představí
Divadlo Feste s hrou Jaroslava Rudiše Winterberg-
rova poslední cesta, kterou uvádíme v rámci oslav
750 let města Turnov. V listopadu k nám přiveze
Divadlo Kalich skvělou konverzační slovní přestřelku
Petra Rychlého a Luboše Veselého S pravdou ven.
A Kalich se do Turnova vrátí ještě v dubnu příštího ro-
ku s hrou Oskar a růžová paní, v které se vám před-
staví Pavla Tomicová a Josef Polášek.

Z koncertů se můžete těšit mimo jiné na vystoupení
manželů Lédlových či na pokračování představo-
vání mladých turnovských talentů v rámci pořadu
iMUZA uvádí. Vystoupí také kontrabasové kvar-
teto Bumblebass a po třech letech se do divadla
vrátí pražský Bohemia balet.

S Cestovatelským klubem se vypravíme například
do Gruzie, Jihoafrické republiky, Andalusie či
Nepálu. V rámci oslav 750 let města Turnov se v září
uskuteční speciální Cestovatelský klub s názvem
Turnov známý a neznámý.

Výše uvedený výčet představení, koncertů a přednášek
samozřejmě není ani zdaleka konečný. Doporučujeme
pravidelně sledovat náš web www.kcturnov.cz a so-
ciální sítě. 

Bumblebass

S pravdou ven

Oskar a růžová paní



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

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:

všechny projekce v letním kině dle programu

pondělí 22. srpna 2022 – Techtle Mechtle:
Letní travesti show
čtvrtek 25. srpna 2022 – Krhut & Kozub 

Vstupenky na Kukino show 2022: Štístko a Pou-
pěnka, Smejko a Tanculienka jsou k dostání pou-
ze v síti Ticketportal. 

Předprodej probíhá v otevírací době 
na recepci KC Střelnice:
pondělí 8–16.00
úterý 8–16.00
středa 8–17.00
čtvrtek 8–16.00
pátek 8–14.00 (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 www.kctur-
nov.cz a www.kinoturnov.cz.

Hledá se jevištní technik
Baví vás jevištní technika? Reproduktory, reflektory,
mlhostroje, praktikábly, mixážní pulty, internet, projek-
tory, kabely, koncovky, filtry a tak? Ozvěte se nám!
Hledáme šikovného, spolehlivého a týmového kolegu
nebo kolegyni, které(mu) nabízíme dlouhodobou spo-
lupráci formou DPP nebo DPČ v atraktivním prostředí
kulturního zákulisí. Pište na david.pesek@kcturnov.cz.

Bar Letňák zve k posezení
Příjemní občerstvení na kraji klidné zeleně v centru
města, to je náš bar Letňák, který nabízí víc než jenom
samotné občerstvení. V průběhu měsíce pro vás plánu-
jeme uspořádat několik hudebních setkání různých
žánrů i herní odpoledne. Kdo u nás bude hrát a kdy se
dozvíte vždy s předstihem na našem facbookovém a in-
stagramovém účtu @letnakturnov. Zastavte se u nás
kdykoli, kdy půjdete kolem – ať už na vychlazené pivo,
nanuka anebo třeba něco k zakousnutí.Těšíme se na vás.

Otevírací doba v červenci:
pondělí–čtvrtek 14.00–20.00
neděle 15.00–20.00

Letní osvěžení v kavárně KUS 
na Střelnici 
Prahnete po lahodném osvěžení? Potom doporučuje-
me vyzkoušet letní koktejly a drinky v kavárně KUS,
ideálně všechny! 

Rádi a s úsměvem vám zde namíchají exotickou, ana-
nasem vonící Piňa Coladu, osvěžující Frizzante Mojito
nebo stále více oblíbený Aperol Spritz. Vedle osvěžení
můžete ke kavárně KUS vyrazit i na koncerty a divadla
v rámci Turnovského léta (viz strana 2). Novinkou v pro-
gramu budou dětské středy, kdy pro děti bude připrave-
ná dílnička a zábava na celé odpoledne. Konkrétní téma
dílničky se dovíte s předstihem na sociálních sítích.

Otevírací doba v červenci:
Kavárna KUS je pro vás otevřena od středy do soboty od
14.00 do 20.00 hodin a v neděli od 17.00 do 22.00. Při
konání akce na Střelnici mimo otevírací dobu otevíráme
hodinu před jejím začátkem a zavíráme po skončení akce.

KCT informuje
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Předprodej vstupenek

Krhut & Kozub


