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Novou sezónu domácích
koncertů zahájí 
Blues-Rock Nonsense 1984
Už na začátku září se z letních scén přesuneme opět do
vnitřních prostor. Hned 2. září se můžete těšit na první
koncert klubové scény v kavárně KUS, kterým odstar-
tujeme nabitou podzimní sezónu. 

Rockový dýchánek s trojicí ostřílených hudebníků, kte-
ří si říkají Blues-Rock Nonsens 1984 bude prvním
výkopem v nové sezóně. Sympatická trojka, která byla
vidět a slyšet například i na loňském Kulturnovu, před-
staví svou tvorbu.
pátek 2. září od 19 hodin

Následující den své síly spojí kapely Tribal Force
a Unbeatable Label. Za mikrofony se představí
Payya Matys a Santo Woreal, chybět nebude ani
DJ Sali. Turnovské uskupení doplní pražská parta, kte-

rá vystupuje pod názvem Unbeatable Label. Ve
svém repertoáru mají hip-hop, R’n’B i pop.
sobota 3. září od 19 hodin

Třetí potvrzenou účinkující je Marie Špačková Ouhrab-
ková, která vás za doprovodu kytary potěší autorský-
mi písněmi inspirovanými krásami rodného kraje, kte-
rým je Český ráj. Provede vás jeho proměnami během
ročních období, historií i osobními prožitky.
pátek 9. září od 19 hodin

V druhé polovině září výrazně přitvrdíme. Alternativní
crossover rockeři RozumBrothers svým stylem ba-
lancují na pomezí mnoha stylů. Především rocku, popu,
triphopu nebo taky nois rocku, folku, funku a acid jaz-
zu. Díky širokému záběru si mezi jejich písněmi každý
najde „tu svoji“.
pátek 23. září od 19 hodin

Na září pro vás plánujeme i další koncerty, sledujte
proto pravidelně náš web a sociální sítě, ať vám přida-
né koncerty neuniknou. Vstupné na všechny koncerty
je dobrovolné.

Blues-Rock Nonsens 1984

Fotoklub Safír láká na
další výstavu
Od 31. srpna můžete v prostorách foyer turnovské
Střelnice shlédnout výstavu 42. ročníku Národní soutě-
že amatérské fotografie. Pro fotografie z prestižní sou-
těže to přitom v Turnově rozhodně není poprvé.

Jaký byl letošní ročník shrnul odborný pracovník NI-
POS-ARTAMA Milan Sedláček: „Je pravda, že soutěží-
cích i fotografií bylo méně než před dvěma roky, na
mládežnických kategoriích bylo znát, že chybělo vede-
ní a kolektivní práce ve škole a v kroužcích, že se stále
najdou soutěžící, kteří nechtějí dodržet zadané téma
a posílají prostě to, co na dovolené nafotili. Potěšující
ale bylo, že se objevilo více opravdových seriálů, z nichž
bylo možno vybrat oceněné, že v kategorii do 16 let
porota mohla 1. cenou ocenit opravdu velmi zdařilou
fotografii, že i v ostatních kategoriích se mohli porotci
jednoznačně shodnout na ocenění, protože šlo o foto-

grafie, které si to opravdu zasloužily. A především jsme
rádi, že národní soutěž dostála svému účelu, protože
účastníci pocházeli ze všech koutů republiky. Nejen
z Prahy, Brna, Olomouce nebo Hradce Králové, ale ta-
ké z Karlových Varů, Rumburku, Turnova, Hořic, Výrova,
Otrokovic, Opavy a tak dále.“

Výstavu je možné shlédnout při akcích ve foyer KC
Střelnice až do 23. září 2022

Tribal Force 
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Jan Žižka vstupuje do kina
Sféra ve dvou verzích 
Režisér Petr Jákl přináší nový historický velkofilm Jan Žiž-
ka o zrodu legendárního českého vojevůdce před husit-
skými válkami.

Jedná se o nejdražší český film v historii, který se dočká
uvedení v mnoha dalších zemích po celém světě. V kině
Sféra můžete vidět tento ambiciózní snímek předpremié-
rově už ve středu 7. září.

V programu Sféry můžete vybírat hned ze dvou růz-
ných verzí filmu. Hlavní verze je přístupná divákům od
patnácti let a zobrazuje drsnou podobu evropského stře-
dověku. Uvádíme ale i upravený sestřih přístupný od dva-
nácti let, který je vhodný pro mladší a citlivější diváky.

Ve filmu nechybí mnoho českých herců jako Karel Ro-
den, Ondřej Vetchý nebo Jan Budař. Hlavní role ale ztvár-
nily hollywoodské hvězdy Ben Foster, Michael Caine, Til
Schweiger nebo Sophie Lowe, film byl proto původně na-
točen v anglickém znění. V programu tak naleznete ne-
jen česky dabovanou verzi, ale také originální anglickou
verzi s českými titulky.

Sbírejte razítka do svého
SféraPasu 
Promítání filmů se po létě opět vrací do kina Sféra na
Střelnici. S novou sezónou se tak znovu nabízí možnost
začít sbírat body v našem věrnostním programu. S kaž-
dou vaší návštěvou kina se vám totiž blíží odměna v po-
době volné vstupenky nebo občerstvení zdarma.

Jak SféraPas funguje? A jak ho získat?
SféraPas je zdarma k dostání na pokladně kina Sféra. Za
každý vstup do kina obdržíte jedno razítko. Na projekci
alternativního obsahu (koncerty, opery atd.) získáváte
dokonce dvě.

Za pět nasbíraných razítek můžete SféraPas na baru
vyměnit za malý popcorn nebo nachos. Na tento pas už
ale není možné sbírat další razítka. Pokud nasbíráte
všech osm razítek, získáváte na pokladně volnou vstu-
penku na jakoukoliv filmovou projekci.

SféraPas je nepřenosný a jeho platnost je jeden rok. Další
podrobnosti a pravidla naleznete na www.kinoturnov.cz.



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 kina vpuštěni.

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

pá 2. 9. 17.00 After: Pouto titulky 12+

19.30 Pozvánka do pekla titulky 12+

so 3. 9. 14.30 Cesta do Tvojzemí česky MP

17.00 Střídavka česky 12+

19.30 Top Gun: Maverick dabing 12+

ne 4. 9. 14.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

17.00 Minamata titulky 12+

19.30 Elvis titulky 12+

út 6. 9. 19.30 Podezřelá Filmový klub titulky 15+

st 7. 9. 19.30 Jan Žižka Předpremiéra titulky 15+ 

čt 8. 9. 10.00 Po čem muži touží 2 Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 After: Pouto titulky 12+

19.30 Jan Žižka dabing 15+

pá 9. 9. 17.00 Střídavka česky 12+

19.30 Jan Žižka titulky 15+

so 10. 9. 14.30 Planeta Praha česky MP

17.00 Jan Žižka dabing 15+

19.45 Krásky z Dubaje dabing 15+

ne 11. 9. 14.30 Princezna rebelka dabing MP

17.00 Jan Žižka (od 12 let) dabing 12+

19.45 Lovec jelenů Filmové legendy titulky 15+

út 13. 9. 19.30 Kde je Anne Franková Filmový klub titulky MP
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After: Pouto

Čtvrtý díl série After 
podle knižního bestselleru.

drama | USA | 2022 
95 min. | 12+ | titulky

Top Gun:
Maverick

Tom Cruise se vrací v roli 
stíhacího pilota Mavericka.

akční/drama | USA | 2022 
131 min. | 12+ | dabing

Cesta 
do Tvojzemí

Svět fantazie tě potřebuje!

animovaný/rodinný | ČR/SK | 2022
86 min. | MP

Minamata

Johnny Depp jako fotograf, který 
riskoval vše, aby ukázal pravdu.

drama | USA | 2020 | 115 min.
12+ | titulky

Podezřelá 

Detektivní romance, která v Cannes
získala Cenu za nejlepší režii.

mysteriózní/drama | J. Korea | 2022
138 min. | 15+ | titulky

Krásky z Dubaje

Nejkrásnější vůně 
je vůně luxusu.

drama | Pol. | 2021
146 min. | 15+ | dabing

Jan Žižka

Český velkofilm o zrodu legendárního
vojevůdce před husitskými válkami.

životopisný/historický | ČR | 2022
125 min. | 12+/15+ | titulky/dabing

Lovec jelenů 

Kultovní film o válce ve Vietnamu
v restaurované verzi.

drama/válečný | USA/VB | 1978
183 min. | 15+ | titulky

Kde je Anne
Franková 

„Navzdory všemu stále věřím,
že lidé jsou v jádru dobří.“

animovaný/historický | Bel./Luc./Fr./
Niz./Izr. | 2021 | 99 min. | MP | titulky

FK

FK



kulturní přehled
pátek 2. září
19. 00 – kavárna KUS
Blues-Rock Nonsense 1984
Malá (domácí) scéna
Novou sezónu domácích koncertů odstartujeme se
sympatickou trojicí ostřílených hudebníků.

vstupné dobrovolné

sobota 3. září
19. 00 – kavárna KUS
Tribal Force & Unbeatable Label 
Malá (domácí) scéna
Payya Matys, Santo Woreal a DJ Sali vystoupí
s pražskou hip-hopovou partou. vstupné dobrovolné

pátek 9. září 
19. 00 – kavárna KUS
Marie Špačková Ouhrabková
Malá (domácí) scéna
Turnovská písničkářka a kytaristka zazpívá své písně
nejen o Českém ráji. vstupné dobrovolné

pondělí 12.–sobota 17. září
Polyfunkční komunitní centrum FOKUS aj.
Ne(blázni) Turnove!
festival
Odborné přednášky, osvětové a rozvojové aktivity
i zahradní slavnost v režii Fokusu Turnov. Podrobnosti
na samostatných plakátech a www.fokusturnov.cz.

středa 14. září 
20.00 – KC Střelnice
Partička na vzduchu
improvizační show
Do Turnova se po nějaké době vrací Michal
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Marián
Čurko nebo Dano Dangl, kteří svou improvizací vždy
všechny rozesmějí.

vstupné 550 Kč 
(vstupenky k dostání pouze v síti Ticketportal) 

pátek 16. září
21.00 – kavárna KUS
Guilty Pleasure
chill-party
Přijďte rozvlnit boky na songy, které jinde neuslyšíte.

zdarma

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 

čtvrtek 22. září
19.00 – Městské divadlo Turnov
O literatuře turnovské
O literatuře
Připomeňte si společně s Karolínou Zoe Meixnerovou
a Jaroslavem Křížem významné turnovské spisovatele.
Součástí večera bude i scénické čtení s Jaroslavem
Rudišem. zdarma

pátek 14. října
19.30 – Městské divadlo Turnov
Winterbergova poslední cesta
Divadelní řada 2022/2023
Doposud nejrozsáhlejší Rudišovo literární dílo pod
taktovkou brněnského divadla Feste.

v předprodeji 320 Kč / 260 Kč 

úterý 1. listopadu 
19.00 – KC Střelnice – velký sál
4TET
koncert
Vokální seskupení v čele s Jiřím Kornem se vrací
do Turnova. dle místa sezení od 590 Kč

Marie Špačková Ouhrabková

Winterbergova poslední cesta

Jaroslav Rudiš
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Představujeme festival
(Ne)blázni, Turnove!
V rámci Týdnů pro duševní zdraví se opět vrací festival
pořádaný Fokusem Turnov ve spolupráci s dalšími
městskými organizacemi. Těšit se můžete na týden pl-
ný odborných přednášek, happeningů, setkání, rozvo-
jových aktivit a dalších činností. Chybět nebudou ani
divadla nebo koncerty.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU:
pondělí 12. září
Odborné přednášky na téma duševního zdraví nejen
pro odborníky v kině Sféra na Střelnici:
9.00 PhDr. Eva Procházková, PhD.: PÉČE O DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH 
11.00 PhDr. Helena Kalábová Ph.D.: EMOČNÍ POLE RO-
DINY A SEPARAČNÍ NÁROKY V EXISTENCI ČLOVĚKA 

úterý 13. září
Osvětové, vzdělávací a rozvojové aktivity v Polyfunkč-
ním komunitním centru FOKUS:
14.00 „Kulatý stůl“ na téma:Psychická zátěž dětí a dospí-
vajících, aktuální situace, potřeby a možnosti podpory

středa 14. září
17.00 Večer pro zdravou duši zahrady, Polyfunkční ko-
munitní centrum FOKUS. Přijďte se seznámit s aktuálním
stavem projektu Komunitní zahrada a probudit s námi
genia loci nádherného místa nad údolím řeky Jizery.
Požehnání nám vyprosí Ondřej Halama a nezapomenu-
telnou atmosféru podpoří Vilém Veverka trio plus.

čtvrtek 15. září
Den otevřených dveří pro veřejnost, 9.00–17.00 Poly-
funkční komunitní centrum FOKUS a Skálova 84:
– workshop organizace Rytmus Liberec – simulace si-
tuací s tělesným nebo mentálním hendikepem 
– jak se cítí a co prožívá člověk s psychózou 

pátek 16. září
9.00 Zábavně vzdělávací pochod od Polyfunkčního ko-
munitního centra FOKUS na Hrubý Rohozec, plný no-
vých informací i zábavy, zakončený společným obědem
v zámecké zahradě.Výlet je určen nejen členům a klien-
tům spolku FOKUS Turnov, ale i přátelům, příznivcům
a široké veřejnosti.

sobota 17. září
Zahradní slavnost 
9.00 Pozdrav slunci a Jizeře – jóga na terase Poly-
funkčního komunitního centra FOKUS
10.00–13.00 modrožlutý brunch (ukrajinská kultura
a gastronomie), prezentace sdružení TURNOV POMÁHÁ
a dalších spřátelených organizací 
14.00 a v průběhu celého dne psychohygiena poho-
dou – klauniáda, hry, hudba, jídlo
16.00 Léčba neklidem – Čmukaři
17.00 David Elis
18.00 dražba výrobků z dílen FOKUSu
19.00 Duo Big Band

Podrobný program a informace na samostatných pla-
kátech a na www.fokusturnov.cz

Improvizační show
Partička se vrací
Fenomén Partička sestoupil z televizních obrazovek již
před několika lety. V Turnově se pánové představili již
několikrát a to jak v letním kině, tak na sále Střelnice.
Oba prostory přitom prošly zatěžkávací zkouškou ohý-
bání smíchem. 

Do Turnova opět míří známá parta v čele s baviči Mi-
chalem Suchánkem a Richardem Genzerem. Ty dopro-
vodí Michal Novotný, Marián Čurko, Jakub Kohák a Lu-
děk Staněk.

Přijďte si na chvíli odpočinout, vypnout od běžných
starostí a pořádně se od srdce zasmát.

středa 14. září od 20 hodin
Partička na vzduchu 
improvizační show
KC Střelnice velký sál 
550 Kč / pouze v síti Ticketportal

Foto Petr Švancara

David Elis
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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

sobota 17. září 2022 – Princezna se zlatou 
hvězdou na čele

středa 21. září 2022 – P. Bičíková: Turnov 
známý neznámý 

pátek 30. září 2022 – Caroline tančí swing 
s The Swings

sobota 1. října 2022 – Snap Call 
středa 12. října 2022 – M. Drahoňovská:

Gruzie
pátek 14. října 2022 – Winterbergova

poslední cesta
sobota 15. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022
neděle 16. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022

– Pátá dohoda 
sobota 22. října 2022 – Jak víla Modrovláska

splnila tři přání
středa 26. října 2022 – Eva a Bohuslav Lédlovi

– Z domácí scény
sobota 29. října 2022 – Královská opera:

Madam Butterfly 
úterý 1. listopadu 2022 – 4TET (Koncert verze V.)
středa 2. listopadu 2022 – IMUZA uvádí –

P. Falkenauer, E. Taghizade
sobota 5. listopadu 2022 – Bob a Bobek na cestách
pondělí 7. listopadu 2022 – Královský balet: Mayerling
středa 9. listopadu 2022 – K. a M. Motani: Čile po Chile
středa 16. listopadu 2022 – Královská opera: Aida
pátek 25. listopadu 2022 – S pravdou ven

středa 30. listopadu 2022 – Královská opera: Bohéma
sobota 3. prosince 2022 – Dobrodružství

na ostrově Čičidžuma
středa 7. prosince 2022 – P. Bičíková: Žhavá

Andalusie
úterý 13. prosince 2022 – Královský balet:

Diamantová oslava
úterý 20. prosince 2022 – BETLÉM aneb komedie

o narození
čtvrtek 22. prosince 2022 – Královský balet: Louskáček
čtvrtek 19. ledna 2023 – Drama v kostce, pokus 2

– Mystérium skutečnosti 
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní

Vstupenky na show Partička na vzduchu jsou 
k dostání pouze v síti Ticketportal. 

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 uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Využijte možnosti zakoupit si vstupenky z pohodlí své-
ho domova. Nakupujte online na www.kcturnov.cz
a www.kinoturnov.cz.

Taneční kurzy pro dospělé 
s Petrem Mertlíkem
Potřebujete si připomenout základní tance? Anebo vás
tanec zkrátka baví? Potom jsou tyto večery určeny právě
vám. Přihlásit se můžete do celého kurzu, nebo docházet
na jednotlivé lekce. Rozpis lekcí, podrobné informace
i přihlášku ke stažení naleznete na www.kcturnov.cz.

Předprodej vstupenek

S pravdou ven

Královská opera: Bohéma


