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programové tipy

Pohádkové dopoledne
s princeznou Ladou
Cyklus pro malé divadelní nadšence Mámo, táto, pojď-
te se mnou do divadla! otevírá novou sezónu oblíbe-
nou pohádkou Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Klasická pohádka s písničkami na motivy příběhů Bo-
ženy Němcové nás zavede do království krále Dobro-
slava. Zde jeho jediná dcera princezna Lada právě sla-
ví osmnácté narozeniny. Zkazí je ovšem návštěva krále
Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu,
aby se stala jeho ženou. Lada před Kazisvětem prchá
a vydává se hledat štěstí daleko od domova.

Přijďte jí držet palce, aby vše dobře dopadlo. Pohád-
ku, vhodnou pro děti od 4 let, přijede zahrát Divadlo
Julie Jurištové.

sobota 17. září od 10 hodin
Princezna se zlatou hvězdou na čele 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč

Repríza hry Jaroslav to
spískal 
Společenství herců a muzikantů opakuje úspěšnou
pseudohistorickou hru se zpěvy, kterou původně věno-
vali městu Turnov při příležitosti oslav 750 let. 

Tvůrci se inspirovali historickými střípky z počátků dě-
jin Turnova.

Ve hře autorské dvojice Petr Haken (režie, scénář) –
Martin Hybler (hudba) hrají herci divadelního studia,
zpěváci z Fortuny a muzikanti od interpretů vážné mu-
ziky po rockery.

Hrají: Theresia Anna Hakenová, Petr Hofhans, Lukáš
Špetlík, Tobiáš Hofhans, Artuš Hašek, Jan Runštuk, Lenka
Meixnerová, Lenka Dékány, Martin Hybler, Jirka Kohou-
tek, Klára Jandová, Ivan Kunetka nebo Jan Hájek j. h.,
Eva Kordová a další.

úterý 20. září od 19.30 hodin
Jaroslav to spískal aneb Krvavá neděle
ve městě nad Jizerou
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov 
200 Kč

Netradiční Cestovatelský
klub věnovaný Turnovu 

Další sezónu Cestovatelského klubu zahájíme nezvyk-
lým pohledem na naše město. 

Při příležitosti 750. výročí města jsme oslovili oblíbe-
nou fotografku a cestovatelku s velmi blízkým vzta-
hem k Turnovu Pavlu Bičíkovou, zda by vytvořila jedi-
nečnou prezentaci, která nám ukáže naše město zcela
jinýma očima.

Fotografka tuto výzvu přijala a vy se můžete těšit na
výsledek!

středa 21. září od 18 hodin
Pavla Bičíková: Turnov známý neznámý 
Cestovatelský klub
kino Sféra 
100 Kč



programové tipy

Kavárna KUS se připojuje
k Noci literatury
Městská knihovna Antonína Marka Turnov Vás zve na
Noc literatury, během níž můžete v centru města na-
vštívit tři zajímavé prostory, v nichž se bude číst ev-
ropská literatura.

Jedním z nich bude i naše útulná kavárna KUS, v jejíchž
prostorách vám od osmé hodiny večerní bude David
Pešek předčítat z mistrovského díla polského spisova-
tele Jacka Dukaje Led. To vás zavede do roku 1924
a vezme na velkolepé putování po zamrzlém světě, ve
kterém nikdy nedošlo k první světové válce. Čtenáři tak
poznají nejen alternativní historii světa, ze které tuhne
krev v žilách, ale zároveň jim poskytne příležitost pu-
tovat spolu s hrdinou románu po neobyčejné cestě
a stanout tváří v tvář Jinému. Hudební doprovod
obstarají Unavené šelmy. Podrobné informace k Noci

literatury naleznete na webových stránkách Městské
knihovny Antonína Marka.

středa 21. září od 20 hodin
Noc literatury 
večer s literaturou
kavárna KUS
vstup zdarma

O literatuře turnovské
a scénické čtení 
Jaroslava Rudiše
Antonín Marek, Abigail Horáková, Lothar Suchý, Jan
Knob... Co skutečně víme o životě a díle těchto tur-
novských rodáků? 

Speciální pořad o turnovské literatuře s Karolínou Zoe
Meixnerovou a Jaroslavem Křížem věnovaný 750. vý-
ročí města Turnova připomene významné turnovské
spisovatele. V druhé polovině večera bude následovat
scénické čtení románu Winterbergova poslední cesta
od Jaroslava Rudiše. Čte a zpívá Jaroslav Rudiš, které-
ho na klávesy doprovodí Jiří Hradil (Tata Bojs, Kafka
Band). Těšte se na nevšední kulturní zážitek!

čtvrtek 22. září od 19 hodin
O literatuře turnovské 
O literatuře
Městské divadlo Turnov
vstup zdarma

Rockový dýchánek
s RozumBrothers
Poslední zářijový koncert Malé (domácí) scény bude
v režii turnovských alternative-crossover rockerů. Jako
host vystoupí turnovskému publiku dobře známá ka-
pela Soundfall. 

Pokud nevíte, co si pod pojmem alternativní crossover
představit, prozradíme vám, že se jedná o hudební mix
rocku, popu, triphopu, nois rocku, funku a také třeba
acid jazzu. Žánr tvorby kapely RozumBrothers se nedá
jen tak zaškatulkovat. Jistým faktem tedy zůstává, že
kapela je na scéně již desátým rokem, poslední čtyři ro-
ky potom v kompletní a stávající sestavě v čele s Jiřím
Ištvánkem (kytara, zpěv) a Martinou Plodkovou (zpěv).

pátek 23. září od 19 hodin
RozumBrothers & Soundfall 
Malá (domácí) scéna
kavárna KUS
vstupné dobrovolné

Jaroslav Rudiš

RozumBrothers

Foto: hostbrno.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

čt 15. 9. 10.00 Po čem muži touží 2 Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Jan Žižka (od 12 let) dabing 12+

20.00 Vstupenka do ráje Dámská jízda titulky 12+

pá 16. 9. 17.00 Jan Žižka dabing 15+

19.45 Top Gun: Maverick titulky 12+

so 17. 9. 14.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

17.00 Střídavka česky 12+

19.30 Jan Žižka titulky 15+

ne 18. 9. 14.30 Princezna rebelka dabing MP

17.00 Exhibition on Screen: Raffael odhalen Výtvarné umění titulky 12+

19.30 Jan Žižka dabing 15+

út 20. 9. 19.30 107 matek Filmový klub titulky 15+

čt 22. 9. 10.00 Chinaski: Každej ví kuloví Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Indián česky MP

19.30 Avatar Filmové legendy titulky MP

pá 23. 9. 17.00 BANGER. česky 15+

19.30 Indián česky MP

21.45 Jan Žižka titulky 15+

so 24. 9. 16.45 Jan Žižka dabing 15+

19.30 Avatar Filmové legendy dabing MP

ne 25. 9. 14.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

17.00 Indián česky MP

19.30 To nic, drahá titulky 15+

út 27. 9. 19.30 Moonage Daydream Filmový klub titulky 12+

3D

3D



programové tipy kina

Top Gun:
Maverick

Tom Cruise se vrací jako 
stíhací pilot Maverick.

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

Jan Žižka

Český velkofilm o zrodu legendárního
vojevůdce před husitskými válkami.

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

Vstupenka 
do ráje

Julia Roberts a George Clooney 
v nové romantické komedii.

romantický/komedie | USA | 2022
104 min. | 12+ | titulky

Exhibition on Screen:
Raffael odhalen

Navštivte skrze filmové plátno 
výstavu Raffaela Santiho v Římě.

dokument | VB | 2020 
85 min. | 12+ | titulky

107 matek 

Jaké je to přivést na svět dítě 
ve věznici?

drama | Svk./ČR/Ukr. | 2021 
93 min. | 12+ | titulky

Indián

Karel Roden jako arogantní obchodník,
do kterého se vtělí duše indiána.

komedie | ČR/SK/Pol.
2022 | 94 min.

Avatar

Filmový klenot Jamese Camerona se
vrací před prosincovým pokračováním.

akční/dobrodružný | USA | 2009
155 min. | MP | titulky/dabing

BANGER.

Mladý ambiciózní rapper 
na drsné cestě za svým cílem.

drama/hudební | ČR | 2022
11 min. | 15+

Moonage
Daydream 

Netradiční pohled na kariéru 
Davida Bowieho.

hudební/dokument | USA | 2022 
140 min. | 12+ | titulky

FK

FK



kulturní přehled
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.

čtvrtek 15. září 
20.00 – kino Sféra
Vstupenka do ráje
filmová projekce / Dámská jízda
Užijte si nový romantický film s Julií Roberts
a Georgem Clooneym v den premiéry v rámci
Dámské jízdy. 165 Kč / 145 Kč

pátek 16. září
21.00 – kavárna KUS
Guilty Pleasure
Tanec! A hudba, kterou vám jinde nepustí. zdarma

sobota 17. září 
10. 00 – Městské divadlo Turnov
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
Vydejte se s námi za oblíbenou princeznou Ladou.

100 Kč

úterý 20. září
19.30 – Městské divadlo Turnov 
Jaroslav to spískal aneb Krvavá neděle
ve městě nad Jizerou
divadelní představení
Repríza pseudohistorické hry se zpěvy v podání
turnovských umělců. 200 Kč

středa 21. září 
18.00 – kino Sféra
Pavla Bičíková: Turnov známý neznámý
Cestovatelský klub
S Pavlou Bičíkovou o Turnovu tak, jak ho neznáte. 100 Kč

20.00 – kavárna KUS
Noc literatury 2022
večer s literaturou
Literatura polská s Davidem Peškem.
Hudební doprovod Unavené šelmy. vstup zdarma

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 23. září 
19. 00 – kavárna KUS
RozumBrothers
Malá (domácí) scéna
Rockový večer s alternativním crossoverem.

vstupné dobrovolné

sobota 24. září 
20.00 – KC Střelnice
Největší Oldies Party v Českém ráji VOL. 3
party
Už potřetí se můžete těšit na oblíbenou oldies party.
Hity 80’ a 90’ let, tři DJs, videodiskotéka a koktejlový
bar. Vstup v retro oblečení vítán! 150 Kč / 18+ 

pátek 30. září 
19.00 – Městské divadlo Turnov
Caroline tančí swing s The Swings
koncert
Sopranistka Karolína Cingrošová po boku pánského
vokálního kvarteta The Swings.
v předprodeji 260 Kč / senioři 230 Kč / studenti 130 Kč



programové tipy

Swingový večer
s Karolínou Cingrošovou
Přijměte pozvání na swingový koncert s neskonale ro-
mantickým příběhem, kterým vás provede sopranistka
Karolína Cingrošová za doprovodu pánského vokální-
ho kvarteta The Swings.

Koncert se koná v rámci festivalu Hudba z ráje. Turnov-
ská zastávka nabídne romantický příběh, v němž se
mladá Američanka Caroline, která se potká se skupi-
nou českých hudebníků, snaží v Čechách najít svého
otce. Přijďte si vychutnat příběh s happyendem a vtip-
ným vyústěním, který je plný známých a krásných me-
lodií G. Gershwina nebo J. Ježka a zazní v něm písně
jako Jsem dívka k rytmu zrozená, It’s only a paper moon
a další známé hity.

pátek 30. září od 19 hodin 
Caroline tančí swing s The Swings 
koncert v rámci festivalu Hudba z ráje
Městské divadlo Turnov 
v předprodeji 260 Kč / senioři 230 Kč / studenti 130 Kč

Kinotipy
Do Sféry se vrací Avatar
Zásadní milník kinematografie, který v roce 2009 po-
mohl otevřít dveře nové digitální éře a 3D formátu, se
nyní vrací na velké plátno.

Nově remasterovaný klenot Jamese Camerona mů-
žete v kině Sféra vidět ve čtvrtek 22. září s českými
titulky a v sobotu 24. září s českým dabingem – obě
projekce ve 3D. Film si tak můžete připomenout před
očekávaným pokračováním Avatar: The Way of Water,
které do kina Sféra vstoupí 15. prosince.

Nová sezóna Exhibition on Screen 
přináší světové umělce na plátno Sféry
Série Exhibition on Screen přichází s novou sezónou,
která na podzim nabídne celkem čtyři dokumentární
filmy, vydávající se skrze prestižní světové výstavy po
stopách slavných umělců.

Sezónu 18. září odstartuje film Raffael odhalen, který
vás zavede na největší výstavu jeho tvorby všech dob,

která se konala u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí
v Římě. Následovat bude 16. října snímek Slunečnice,
který odhalí tajemství pěti ikonických obrazů slunečnic
Vincenta van Gogha. V listopadu představíme sběratele
Wilhelma Hansena filmem Dánský sběratel – Delacroix
až Gauguin a sérii v prosinci uzavře Pissarro – otec im-
presionismu.

Dámská jízda s Georgem Clooneym
a Julií Roberts
Cyklus Dámská jízda pokračuje ve Sféře i na podzim.
Na všechny divačky čeká ve čtvrtek 15. září premiéra
nové romantické komedie Vstupenka do ráje, ve které
se představí v hlavních rolích George Clooney a Julia
Roberts. Jako obvykle nebude chybět welcome drink
pro všechny příchozí i losování o dárky. Vezměte ka-
marádky a přijďte zjistit, co se stane, když se rozvede-
ní a rozhádání rodiče rozhodnou „zachránit“ svou
dceru od následků letní lásky.
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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

úterý 20. září 2022 – Jaroslav to spískal
středa 21. září 2022 – P. Bičíková: Turnov

známý neznámý 
pátek 30. září 2022 – Caroline tančí swing

s The Swings
sobota 1. října 2022 – 10 let Snap Call 
středa 12. října 2022 – M. Drahoňovská:

Gruzie
pátek 14. října 2022 – Winterbergova

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

(jednodenní i dvoudenní
vstupenky)

neděle 16. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022
– Pátá dohoda 

sobota 22. října 2022 – Jak víla Modrovláska
splnila tři přání

sobota 22. října 2022 – Maškarní bál s M. T. O.
Universal Praha

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
sobota 5. listopadu 2022 –Básníci ticha 2022 
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

středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka & Jiří Škorpík 
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

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
svého domova. Nakupujte online na www.kcturnov.cz
a www.kinoturnov.cz.

Hledá se kolega na pozici 
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.

Předprodej vstupenek


