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Konverzaãní pfiestfielka 
Petra Rychlého a Lubo‰e Veselého 

v turnovském divadle
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programové tipy

Petr Rychlý a Luboš
Veselý na prknech
turnovského divadla 

Skvělá konverzační komedie pražského divadla Kalich
srší nejen vtipem, ale i podněty k přemýšlení o prapů-
vodech našich nejistot a selhání.

Nově zvolený prezident republiky má za hodinu a půl
pronést inaugurační projev před celým národem. Ale
jakmile si začne nahlas opakovat svůj text ve své pra-
covně, začne ho svědit nos do té míry, že není schopný
zachovat chladnou tvář a šklebí se při každém slovu.
Co s tím? Lékař ho vyšetřil a problém prý vězí jinde.
Přivedou mu tedy toho údajně nejlepšího psychiatra.
V tu chvíli začne konverzace, která změní jeho život…

pátek 25. listopadu od 19.30 hodin
S pravdou ven 
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 400 Kč / na místě 440 Kč

Koncert k Vánocům 
iniciativy IMUZA 
I v letošním roce pro vás umělecká iniciativa IMUZA při-
pravila tradiční Koncert k Vánocům.

Těšit se můžete na krásné předvánoční skladby i výjimeč-
ného hosta, amerického saxofonistu Davea Camwella
z Alabamy. V jeho podání zazní česká premiéra skladby
Aquarius od Martina Hyblera, která byla provedena již
v předchozím roce na podiích v USA. Představí se také
v duu s českou saxofonistkou Kateřinou Pavlíkovou. Na
koncertě budete moci podpořit vybrané turnovské nezis-
kové organizace nákupem výrobků z prodejního stánku,
v letošním roce to bude konkrétně Fokus Turnov. Přijďte
se naladit na tu správnou předvánoční notu.

úterý 29. listopadu od 19.30 hodin
Koncert k Vánocům 
koncert
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 230 Kč / na místě 270 Kč / ZTP a děti do 15 let 90 Kč

Hledání pokladu 
na ostrově Čičidžuma 
Vydejte se s malou Natálkou na dobrodružnou výpravu
na tajemný ostrov. V interaktivní pohádce s písničkami si
přijdou na své nejen děti, ale i rodiče.

Hrdinka našeho příběhu Natálka se pomocí pohádko-
vé knížky dostane na tajemný ostrov Čičidžuma, na
kterém je ukrytý obrovský poklad. Najít ho však nebu-
de jednoduché. Bude muset překonat spoustu nástrah
a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu navíc touží
i podlý pirát Zlovous, kterého nebude jen tak snadné
přelstít. Pojďte s dětmi do divadla pomoct malé Natál-
ce najít poklad a zvítězit nad Zlovousem. Pohádka je
vhodná pro děti od 4 let.

sobota 3. prosince od 10 hodin
Dobrodružství na ostrově Čičidžuma 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
Městské divadlo Turnov
100 Kč (doporučujeme si vstupenky zajistit v předprodeji)

Dave Camwell
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Putování po krajích
jižního Španělska 

V rámci prosincového Cestovatelského klubu se s Pavlou
Bičíkovou ohřejeme v Andalusii.

Vydáme se do historických měst Granada, Baesa a Ube-
da, která jsou památkami UNESCO. Užijeme si východ
i západ slunce v nejmalebnějším městě Andalusie – Ron-
da. Navštívíme skalní město Torcal, projdeme světo-
známou soutěsku El Chorro po visutých lávkách Caminito
del Rey a zažijeme silný dotek historie u největších
evropských dolmenů v Antequera. Během 12denního
přechodu hor Sierras de Cazorla poznáme, co to je di-
voká příroda. Třítýdenní putování potom zakončíme na
bujaré španělské svatbě.

středa 7. prosince od 18 hodin
Pavla Bičíková: Žhavá Andalusie 
Cestovatelský klub
kino Sféra 
100 Kč

Představujeme letošní
adventní koncerty 
K předvánočnímu času neodmyslitelně patří nedělní set-
kání při adventních koncertech. I letos vás pozveme na
čtveřici koncertů, která vám zpříjemní čekání na jedno
z nejkrásnějších období v roce. 

neděle 27. listopadu od 15 hodin, Dům Na Sboře
Lucie Rédlová 
První adventní koncert obstará folková písničkářka
z Valašského Meziříčí. Znát ji můžete z uskupení Do-
cuku, v kterém začínala hrou na mandolínu. Přesto, že
již sólově vystupovala, nebránila se v průběhu let spo-
lupráci se Žambochy, kapelou Garde, Trabandem ani
spolupráci na dalších hudebních projektech.

neděle 4. prosince od 15 hodin, Husův sbor
Lédl Jazz Q hraje jazzové koledy
Turnovskému publiku velmi dobře známé jazzové se-
skupení zahraje tradiční i netradiční vánoční koledy ve
svém tradičním obsazení: Ivan Hájek (basa), Robert

Tomáš (bicí), Bohuslav Lédl (piano) a Marek Buble (sa-
xofon).

neděle 11. prosince od 15 hodin 
Kostel sv. Františka z Assisi
Turnovské orchestrální sdružení 
Svou hudbou vás dále potěší tradiční komorní smyčcový
soubor s více než 130letou tradicí. Pod vedením Jana
Basisty Novotného zazní kromě barokní hudby i sklad-
ba současného autora Petra Matouška.

neděle 18. prosince od 15 hodin 
Kostel sv. Františka z Assisi
Melanie a Štěpán Matějkovi 
Krásná hudba i krásná energie díky spojení kytary
a příčné flétny. Klavírní doprovod obstará Martin
Hybler.

Lucie Rédlová

Melanie a Štěpán Matějkovi



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 24. 11. 10.00 Planeta Praha Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Princ Mamánek česky MP

20.00 Vánoční příběh Dámská jízda česky 12+

pá 25. 11. 17.00 Vánoční příběh česky 12+

19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 12+

so 26. 11. 14.30 Divnosvět dabing MP

17.00 Vánoční příběh česky 12+

19.30 Vánoční příběh česky 12+

ne 27. 11. 14.30 Divnosvět dabing MP

17.00 Vánoční příběh česky 12+

19.30 Fabelmanovi titulky 12+

út 29. 11. 19.30 Erupce lásky Filmový klub titulky MP

st 30. 11. 18.15 Královská opera: Bohéma Opera v kině titulky 12+

čt 1. 12. 10.00 Planeta Praha Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Grand Prix česky 12+

19.30 Vánoční příběh česky 12+

pá 2. 12. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 12+

20.15 Vánoční příběh česky 12+

so 3. 12. 14.30 Největší dar česky MP

17.00 Princezna zakletá v čase 2 česky 12+

20.00 Vánoční příběh česky 12+

ne 4. 12. 14.30 Největší dar česky MP

17.00 Vánoční příběh česky 12+

19.30 Adam Ondra: Posunout hranice česky MP

út 6. 12. 19.30 Jedna sekunda Filmový klub titulky 15+

3D

3D
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Black Panther:
Wakanda nechť žije

Wakanda v boji o budoucnost 
národa po smrti svého krále.

akční/dobrodružný | USA | 2022
161 min. | 12+ | 3D/2D | dabing

Vánoční příběh

Vánoční komedie plná emocí 
a dojemných okamžiků.

komedie | ČR | 2022 
118 min. | 12+

Divnosvět

Dobrodružství ve fantastickém světě
od studia Disney.

animovaný/rodinný | USA | 2022 
99 min. | MP | 3D/2D | dabing

Fabelmanovi

Dětství a láska ke kinematografii 
v novince Stevena Spielberga.

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

Erupce lásky 

Nejžhavější milostný příběh 
všech dob.

dokument | Kan./USA | 2022 
92 min. | MP | titulky

Královská opera:
Bohéma

Pucciniho intimní opera 
z londýnského Royal Opera House.

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

Největší dar

Poznejte pradávné slovanské bohy
v nové pohádce.

pohádka | ČR | 2022 
93 min. | MP

Adam Ondra:
Posunout hranice

Jaká je skutečná cena 
za úspěch?

dokument | ČR | 2022 
80 min. | MP

Jedna sekunda 

Vězeň, který kvůli jedné sekundě 
riskuje vše.

drama/historický | Čína | 2020 
104 min. | 15+ | titulky

FK

FK



kulturní přehled
čtvrtek 24. listopadu 
20.00 – kino Sféra
Vánoční příběh
Dámská jízda 
Další filmový večer určený dámskému publiku
s filmovou novinkou. VYPRODÁNO

pátek 25. listopadu 
19.00 – klub KUS
Ba naopank
Malá (domácí) scéna
Psycho-punk-popový kvartet z Turnova se vrací!

vstupné dobrovolné

19.30 – Městské divadlo Turnov
S pravdou ven 
divadelní představení 
Konverzační přestřelka Petra Rychlého a Luboše
Veselého. v předprodeji 400 Kč / na místě 440 Kč

sobota 26. listopadu 
19.00 – klub KUS
Bigbítek
Malá (domácí) scéna
Večer plný bigbítu s rovenskou kapelou.

vstupné dobrovolné

19.30 – KC Střelnice
Závěrečná prodloužená podzimního 
tanečního kurzu
Večer pro všechny, kteří si rádi zatančí.

150 Kč / osoba, účastníci kurzu mají vstup zdarma

neděle 27. listopadu 
15.00 – Dům Na Sboře
Lucie Rédlová
Adventní koncert 150 Kč

úterý 29. listopadu 
19.30 – Městské divadlo Turnov
Koncert k Vánocům
koncert
I letos pro vás umělecká iniciativa IMUZA připravila
tradiční vánoční koncert.

v předprodeji 230 Kč / na místě 270 Kč / ZTP 
a děti do 15 let 90 Kč

středa 30. listopadu 
18.15 – kino Sféra
Královská opera: Bohéma
Opera v kině

Pucciniho intimní opera v klasické produkci 
z londýnského Royal Opera House.
250 Kč / 200 Kč studenti, senioři, ZTP a děti do 15 let

19.30 – Městské divadlo Turnov
Drůbeží nářez
divadelní představení 
Nakafráno se vrací do turnovského divadla.

250 Kč / 200 Kč galerie 

čtvrtek 1. prosince 
18.00 – KC Střelnice
Kavárenský kvíz: Vánoční speciál
soutěž
Další večer plný záludných otázek, ponaučení 
a především zábavy. 200 Kč / tým 

sobota 3. prosince
10.00 – Městské divadlo Turnov
Dobrodružství na ostrově Čičidžuma
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 100 Kč 

neděle 4. prosince
15.00 – Husův sbor
Lédl Jazz Q hraje jazzové koledy
Adventní koncert 150 Kč 

středa 7. prosince 
17.00 – KC Střelnice
Živly 
vernisáž výstavy
Členové Fotoklubu Safír Turnov vás zvou na výstavu
svých fotografií. zdarma

18.00 – kino Sféra
Žhavá Andalusie
Cestovatelský klub 
Putování po krajině jižního Španělska. 100 Kč 

19.00 – Městské divadlo Turnov 
Daniel Hůlka & Jiří Škorpík
koncert 
Setkání operního zpěváka Daniela Hůlky a skladatele
Jiřího Škorpíka. 490 Kč 

PŘIPRAVUJEME

pátek 9.–sobota 10. prosince
19.00 – Knihovna na nádraží / Městské divadlo Turnov 
Divadlo v divadle 
Dvoudenní divadelní minifestival v režii turnovského
souboru NOTDIS.
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Daniel Hůlka & Jiří Škorpík 
Setkání nepřehlédnutelných postav naší kulturní scé-
ny, operního zpěváka Daniela Hůlky a hudebního skla-
datele Jiřího Škorpíka, kteří mají za sebou více jak dva

tisíce společných koncertů či muzikálových představe-
ní, je milým překvapením pro každého jistě i méně za-
svěceného posluchače. 

V programu zazní, mimo jiných, díla velikánů Karla
Svobody a Zdeňka Borovce, Vangelise, Fr. Chopina,
básně i písně Jiřího Škorpíka, Tomáše Belka, Leoše Ja-
náčka a dalších. Chybět nebudou rozhovory na téma
společných zážitků, vzpomínky na osobnosti, či rozhře-
šení událostí dob minulých.

středa 7. prosince od 19 hodin
Daniel Hůlka & Jiří Škorpík 
koncert
Městské divadlo Turnov
490 Kč

Zahajujeme prodej 
vánočních poukázek 
Každý rok vám od začátku prosince na recepci KC Střel-
nice nabízíme možnost vybírat z mnoha pořadů pláno-
vaných na druhou polovinu sezóny, které lze věnovat
díky dárkové poukázce pod stromeček. Darujte kulturu
i letos. Vybírat můžete z celkem tří možností. 

Darujte vybraný pořad
Zaujalo vás divadelní představení či koncert? Není nic
jednoduššího, než zakoupit poukázku, na níž bude po-
řad přímo uveden. Společně s ním i termín a vámi vy-
braná místa v sále. Přehled těchto pořadů naleznete na
následující stránce.

Nejste si jistí? 
Darujte náš kupón, který nabízíme ve dvou hodnotách
– 500 Kč a 1000 Kč. Tento kupón lze uplatnit na veš-
keré pořady z naší produkce. Vyměnit ho za vstupenky

na vybraný pořad lze na recepci KC Střelnice i na dal-
ších pokladnách – v divadle i kině Sféra. Částku obda-
rovaný vyčerpá vždy do úplného maxima. Platnost ku-
pónu je jeden kalendářní rok.

Novinka pro filmové nadšence
Nově si můžete na pokladně kina Sféra a recepci KC
Střelnice zakoupit přímo dárkové poukazy do kina. Na
výběr jsou dvě varianty – samostatný poukaz na běž-
nou filmovou 2D projekci za 150 Kč a dárkový balíček
za 500 Kč, který obsahuje dvě vstupenky a poukaz na
občerstvení.

Operní sezóna pokračuje
s Pucciniho Bohémou 
Intimní opera Giacoma Pucciniho v klasické produkci lon-
dýnského Royal Opera House až na plátno kina Sféra.

Paříž, rok 1900. Chudý spisovatel Rodolfo věří, že umění
je všechno, co potřebuje – dokud nepotká Mimi, osa-
mělou švadlenu, která bydlí nad ním. Právě tak začíná
velký milostný příběh, který postupně kvete, vadne
i znovu ožívá. Ohrožuje ho přitom ale síla větší než láska.
Inscenace Richarda Jonese skvěle evokuje kontrasty
přelomu 19. a 20. století v Paříži, od bohémských bytů
po třpytivé arkády.

středa 30. listopadu od 18.15 hodin
Královská opera: Bohéma
Opera v kině
kino Sféra
250 Kč / 200 Kč studenti, senioři, ZTP a děti do 15 let

`
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Zajistěte si své vstupenky v předstihu! 

KCT vám nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
všechny projekce v kině Sféra dle programu
pátek 25. listopadu 2022 – S pravdou ven
neděle 27. listopadu 2022 – Adventní koncert:

Lucie Rédlová
úterý 29. listopadu 2022 – Koncert k Vánocům (IMUZA)
středa 30. listopadu 2022 – Královská opera: Bohéma
středa 30. listopadu 2022 – Drůbeží nářez
sobota 3. prosince 2022 – Dobrodružství 

na ostrově Čičidžuma
neděle 4. prosince 2022 – Adventní koncert:

Lédl Jazz Q hraje
jazzové koledy

středa 7. prosince 2022 – P. Bičíková:
Žhavá Andalusie

středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka 
& Jiří Škorpík 

pátek 9.–sobota 10. prosince 2022 
– Divadlo v divadle 

neděle 11. prosince 2022 – Adventní koncert:
Turnovské orchestrální
sdružení

neděle 11. prosince 2022 – EOS: Pissarro – Otec
impresionismu

pondělí 12. prosince 2022 – Pohovka s Petrem
Jablonským

úterý 13. prosince 2022 – Královský balet:
Diamantová oslava

čtvrtek 15. prosince 2022 – Musica Fortuna
(Vánoční koncerty)

neděle 18. prosince 2022 – Adventní koncert:
Melanie a Štěpán Matějkovi

pondělí 19. prosince 2022 – Jaroslav to spískal
úterý 20. prosince 2022 – BETLÉM aneb Komedie

o narození
čtvrtek 22. prosince 2022 – Královský balet:

Louskáček
pondělí 26. prosince 2022 – Funky Xmas 
sobota 7. ledna 2022 – PKM PARTY PLES
čtvrtek 19. ledna 2023 – Drama v kostce, pokus 2

– Mystérium skutečnosti 
středa 15. března 2023 – Arnošt Frauenberg:

stand-up speciál
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU

pátek 24. března 2023 – Erotický ples

V prodeji od čtvrtka 1. prosince:
středa 18. ledna 2023 – R. Tkáčiková: Namibie
středa 25. ledna 2023 – Operní soirée

s Jaroslavem Patočkou
sobota 28. ledna 2023 – Prostě žába
středa 1. února 2023 – M. Černý: JAR
pátek 3. února 2023 – Obnovená premiéra

hry Klozet
neděle 5. února 2023 – Miss Dietrich lituje
pondělí 6. února 2023 – Královský balet: Jako

voda na čokoládu
čtvrtek 9. února 2023 – Bohemia balet
sobota 11. února 2023 – Sněhurka a sedm

trpaslíků
úterý 21. března 2023 – Královny
čtvrtek 23. března 2023 – Kontrabasové kvarteto

Bumblebass
čtvrtek 23. března 2023 – Královská opera:

Lazebník sevillský
středa 29. března 2023 – V. Bacovský: Kanada
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní
pátek 14. dubna 2023 – Wohnout
pondělí 17. dubna 2023 – S pydlou v zádech
středa 19. dubna 2023 – Nezmaři 45 let
středa 26. dubna 2023 – INDIGO company –

Harantova pouť do
Svaté země

čtvrtek 27. dubna 2023 – Královská opera: Turandot
středa 10. května 2023 – Ivo Kahánek a Karolína

Cingrošová
neděle 14. května 2023 – Královský balet: Popelka
neděle 21. května 2023 – Královská opera:

Figarova svatba
úterý 20. června 2023 – Královský balet:

Šípková Růženka 
čtvrtek 19. října 2023 – Karel Plíhal

Předprodej vstupenek

Louskáček


