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8. 12.–21. 12. 2022

od 14. prosince 2022

Návrat na Pandoru po 13 letech!
Avatar: The Way of Water v kinû Sféra 

+
program

kina
SFÉRA



programové tipy

Pohovka s Petrem
Jablonským 
Petr Jablonský je známý český imitátor, bavič, moderá-
tor a herec, který se věnuje imitování českých celebrit
a politiků.

Rodák z Prahy se po ukončení základního vzdělání hlá-
sil k přijímacím zkouškám na Pražskou konzervatoř, ale
neuspěl. V 18 letech potom odešel z domova, aktivně
hrál v kabaretu, kde si jej všimla majitelka agentury
Step-D Halina Němcová, která jej angažovala do něko-
lika programů a později mu nabídla exkluzivní spolu-
práci. Později se objevil například v pořadu Šance a zá-
roveň v silvestrovském programu Paráda z Kavčích hor,
kde vystupoval s imitátorem Václavem Faltusem. V sou-
časné době natáčí a vystupuje v pořadech populárních
televizních stanic. Večerem provází Petr Vydra.

pondělí 12. prosince od 19 hodin
Pohovka s Petrem Jablonským 
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

Divadlo v divadle 
NOTDIS, nezávislý studentský divadelní soubor z Turno-
va, oslaví v prosinci první rok svého fungování pod no-
vým názvem. Stejně jako v minulých letech si NOTDIS
připravil pro turnovské diváky divadelní minifestival, kte-
rý se tentokrát bude konat ve dvou dnech.

Ve spolupráci s turnovskou knihovnou Antonína Marka
zve v pátek 9. prosince do knihovny na nádraží, kde
uvede dramatizaci Erbenovy balady Lilie – „Vy mlčíte,
Karle?“ a drama „Barbora: Kresby z Ještědí“. V sobo-
tu 10. prosince uvede na prknech turnovského divadla
NOTDIS hned dvě premiéry. Večer otevře představení
„Můj lékař Mendelssohn“ a těšit se můžete také na si-
tuační komedii „Veselohra na mostě“. Přijďte si s námi
zrekapitulovat divadelní rok 2022!

sobota 9. prosince od 19 hodin, knihovna na nádraží
Vy mlčíte, Karle?
Barbora: Kresby z Ještědí
vstupenky v prodeji pouze na místě 

neděle 10. prosince od 19 hodin, Městské divadlo Turnov
Můj lékař Mendelssohn
Veselohra na mostě
vstupenky v předprodeji na www.kcturnov.cz
a recepci KC Střelnice

Camille Pissarro zakončí
sezónu Exhibition on Screen

Podzimní návštěvy světových galerií a výpravy po sto-
pách legendárních umělců zakončí v neděli 11. 12. film
Pissarro – otec impresionismu. Na život, tvorbu a od-
kaz malíře, který stál u zrodu impresionistického hnutí,
nahlídneme skrze výstavu z Ashmoleova muzea v Ox-
fordu, nejstaršího univerzitního muzea na světě, kde se
nachází největší sbírka tvorby Camilla Pissarra.

neděle 11. prosince od 17 hodin
Exhibition on Screen: Pissarro – otec impresionismu 
Výtvarné umění v kině
kino Sféra
základní vstupné 165 Kč / zlevněné 145 Kč



programové tipy

Kino Sféra uvede dvojici
baletů z Londýna včetně
milovaného Louskáčka 
Sezóna přenosů z londýnského Royal Opera House
v prosinci pokračuje dvojicí baletních inscenací. Na di-

váky nejprve čeká v úterý 13. 12. komponovaný večer
s názvem Diamantová oslava, který představí pestrou
aktuální podobu Královského baletu – od milovaných
klasických děl až po světové premiéry moderních ta-
nečních choreografií.

V předvánočním čase pak samozřejmě nebude chy-
bět pohádkový Louskáček, který je ve Sféře uváděn
z Londýna každoročně už od roku 2016. Štědrovečerní
magické dobrodružství s hudbou Petra Iljiče Čajkov-
ského je oblíbené u diváků všech generací a předsta-
vuje jeden z nejkrásnějších způsobů, jak objevit kouzlo
baletu.

úterý 13. prosince od 18.15 hodin
Královský balet: Diamantová oslava

čtvrtek 22. prosince od 18.15 hodin
Královský balet: Louskáček

Nový Avatar přichází do
Sféry ve čtyřech verzích 
Celkem čtyři verze nabízí program kina Sféra u filmu
Avatar: The Way of Water. 

Režisér James Cameron i 13 let po premiéře revoluční-
ho prvního dílu klade maximální důraz na posun v ob-
lasti 3D formátu, který tentokrát úchvatně zobrazí mi-
mo jiné podvodní svět Pandory. A právě trojrozměrný
formát v programu převládá. Nejvíce projekcí se usku-
teční ve formátu 3D s českým dabingem, uvádíme ale
i verzi 3D v originálním znění s českými titulky, která

čeká diváky i na středeční předpremiéře 14. 12. Program
bude doplněn i o projekce ve 2D s titulky i dabingem.

BETLÉM aneb Komedie
o narození
Největší příběh všech dob z pera básníka českého di-
vadla Jana Antonína Pitínského. Za zpěvu koled a za
doprovodu živé hudby putují Marie a Josef do Betléma.

Cestu jim sice zkříží ďábel, ale ochrannou ruku nad nimi
drží sám archanděl.

Zpříjemněte si adventní čas půvabnou vánoční hrou, ve
které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje. V příběhu
o narození Ježíška nechybí typické postavy, bez kterých
si lidové vánoční hry nedokážeme představit – pastý-
řové, anděl, Herodes, tři králové či čert. „Každej, kdo
můžeš, zpívej. Kdo nemůžeš, aspoň se dívej…“ 

V režii Jakuba Šmída hrají Stela Chmelová, Hana
Mathauserová, Zdeněk Dočekal j. h., Samuel Neduha
nebo Petr Pochop a Marek Zeman. Divadelní předsta-
vení je vhodné i pro děti od 6 let.

úterý 20. prosince od 19.30 hodin
BETLÉM aneb Komedie o narození
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 250 Kč / na místě 290 Kč

Louskáček



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 8. 12. 10.00 Jan Žižka Kino nejen pro seniory dabing 15+
17.00 Grand Prix česky 12+
19.30 Šílená noc titulky 15+

pá 9. 12. 17.00 Princezna zakletá v čase 2 česky MP
20.00 Vánoční příběh česky 12+

so 10. 12. 14.30 Divnosvět dabing MP
17.00 Vánoční příběh česky 12+
19.30 Fabelmanovi titulky 12+

ne 11. 12. 14.30 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo dabing MP
17.00 Exhibition on Screen: Pissarro 

– otec impresionismu Výtvarné umění v kině titulky 12+
19.30 Šílená noc titulky 15+

út 13. 12. 18.15 Královský balet: Diamantová oslava Balet v kině titulky 12+

st 14. 12. 19.00 Avatar: The Way of Water Předpremiéra titulky MP

čt 15. 12. 10.00 Jan Žižka (od 12 let) Kino nejen pro seniory dabing 12+
16.30 Avatar: The Way of Water dabing MP
20.30 Avatar: The Way of Water titulky MP

pá 16. 12. 16.00 Avatar: The Way of Water dabing MP
20.00 Avatar: The Way of Water dabing MP

so 17. 12. 13.00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo dabing MP
15.00 Avatar: The Way of Water dabing MP
19.00 Avatar: The Way of Water dabing MP

ne 18. 12. 13.00 Kocour v botách: Poslední přání Dětské odpoledne dabing MP
15.30 Avatar: The Way of Water dabing MP
19.30 Avatar: The Way of Water titulky MP

po 19. 12. 18.30 Avatar: The Way of Water titulky MP

út 20. 12. 19.30 Nejkrásnější chlapec na světě Filmový klub titulky 15+

3D

3D

3D

3D

3D

3D



programové tipy kina

Vánoční příběh

Vánoční komedie plná emocí 
a dojemných okamžiků.

komedie | ČR | 2022 
118 min. | 12+

Fabelmanovi

Dětství a láska ke kinematografii 
v novince Stevena Spielberga.

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

Šílená noc

Drsňák Santa Claus přichází 
sejmout bandu zločinců.

komedie/akční | USA | 2022 
111 min. | 15+ | titulky

Mikulášovy patálie:
Jak to celé začalo

Malý Mikuláš poprvé ožívá 
v animovaném filmu.

animovaný/rodinný | Fr. | 2022 
82 min. | MP | dabing

Exhibition on Screen:
Pissarro 

– otec impresionismu
Umělec, bez kterého by nebylo 
žádné impresionistické hnutí.

dokument | VB | 2022 
94 min. | 12+ | titulky

Královský balet:
Diamantová oslava
Světové premiéry i milované klasiky
z londýnského Royal Opera House.

balet | VB | 2022 
90 min. | 12+ | titulky

Avatar:
The Way of Water

Očekávaný návrat na Pandoru 
v režii Jamese Camerona.

akční/sci-fi | USA | 2022 | 192 min.
MP | titulky/dabing | 3D/2D

Kocour v botách:
Poslední přání

Shrekův parťák se vrací 
v novém filmu!

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

Nejkrásnější 
chlapec na světě 

Život „dokonalého chlapce“ 
po Smrti v Benátkách.

dokument/životopisný | Švéd. 
2021 | 93 min. | 15+ | titulky

FK



kulturní přehled
pátek 9.–sobota 10. prosince
19.00 – Knihovna na nádraží / Městské divadlo Turnov
Divadlo v divadle 
Dvoudenní divadelní minifestival v režii turnovského
souboru NOTDIS.

pátek 9. prosince
19.00 – klub KUS
Neutopia
Malá (domácí) scéna vstupné dobrovolné

sobota 10. prosince
20.00 – KC Střelnice
Největší Oldies Party v Českém ráji vol. 5

150 Kč / 18+

neděle 11. prosince
15.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
Turnovské orchestrální sdružení
Adventní koncert 150 Kč / pro abonenty THV zdarma

17.00 – kino Sféra
Exhibition on Screen:
Pissarro – otec impresionismu
Výtvarné umění v kině
Poznejte „otce impresionismu“ Camilla Pissarra.

základní vstupné 165 Kč / 145 Kč zlevněné vstupné

pondělí 12. prosince
19.00 – Městské divadlo Turnov
Pohovka s Petrem Jablonským
Setkání s oblíbeným imitátorem a moderátorem.

250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

úterý 13. prosince
18.00 – Městské divadlo Turnov
Adventní koncert pro seniory
Účinkuje pěvecký sbor Musica Fortuna. zdarma

18.15 – kino Sféra
Královský balet: Diamantová svatba
Balet v kině
Oslnivý komponovaný večer Královského baletu.

základní vstupné 250 Kč / 
200 Kč děti do 15 let, studenti, senioři a osoby ZTP

čtvrtek 15. prosince
17.00 a 19.30 – Městské divadlo Turnov
Musica Fortuna: Vánoční koncert
Smíšený pěvecký sbor zve všechny své příznivce
na tradiční vánoční koncert.

základní vstupné 150 Kč / 120 Kč na galerii

pátek 16. prosince
18.00 – KC Střelnice
Dobrý koncert pro Pavla
Zveme všechny na benefiční koncert pro Pavla Šírka
a jeho výtah. Přijďte si užít dobrou muziku, potkat se
s dobrými lidmi a získat dobrý pocit. Zahrají: Snap Call,
FD Band, Roman Hampacher, Roubovaný vokurky
a další.

vstupné dobrovolné (výtěžek bude předán Pavlovi)

sobota 17. prosince
19.00 – klub KUS
Ovčie Kiahne & AFD
Malá (domácí) scéna vstupné dobrovolné

neděle 18. prosince
15.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
Melanie a Štěpán Matějkovi
Adventní koncert 150 Kč

18.00 – KC Střelnice
Swingové Vánoce
koncert
vstupenky k dostání na místě 200 Kč / 150 Kč děti do 15 let 

pondělí 19. prosince
19.30 – Městské divadlo Turnov
Jaroslav to spískal 
Společenství herců a muzikantů opakuje hru se zpěvy.

200 Kč (základní vstupné) 

úterý 20. prosince
19.30 – Městské divadlo Turnov
BETLÉM aneb Komedie o narození
divadelní představení

v předprodeji 250 Kč / na místě 290 Kč 

čtvrtek 22. prosince 
18.15 – kino Sféra
Královský balet: Louskáček
Balet v kině
Připojte se ke Klárce během Štědrého večera, který se
stane velkým kouzelným dobrodružstvím.

základní vstupné 250 Kč / 
200 Kč děti do 15 let, studenti, senioři a osoby ZTP

Snap Call



programové tipy

Vánoční Dětské odpoledne
s předpremiérou Kocoura
v botách

V neděli 18. prosince se ve Sféře uskuteční další Dětské
odpoledne s doprovodným programem. 

Všechny děti obdrží u vstupu do kina čokoládový ad-
ventní kalendář s motivem filmu a před samotnou pro-
jekcí proběhne vánoční losování o dárky. Malí i velcí di-
váci se mohou těšit na film Kocour v botách: Poslední
přání, který bude uveden už čtyři dny před celostátní
premiérou.

neděle 18. prosince od 13 hodin
Dětské odpoledne – 
Kocour v botách: Poslední přání
filmová projekce 
kino Sféra
165 Kč / zlevněné 145 Kč

Poradíme vám s vánočními
dárky 
Ve čtvrtek 1. prosince jsme spustili prodej vstupenek
na akce v druhé polovině sezóny. Pod stromeček tak mů-
žete svým blízkým nadělit rozmanité kulturní zážitky. 

Vybíráme pro vás:

Arnošt Frauenberg: stand-up speciál Utrženej
ze řetězu (one man show)
Utrhněte se ze řetězu s komikem, hercem a moderáto-
rem, kterého znáte z pořadů Comedy Club, Na Stojáka,
nebo Brzda Evropy 2.

Miss Dietrich lituje (divadlo)
Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Post-
lerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji.

Královny (divadlo)
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo
pro komedii, ale opak je pravdou. Hrají: Vilma Cibul-
ková, Jana Boušková, Karolína Půčková.

Wohnout: Unplugged (akustický koncert)
Populární česká kapela se vrací do turnovského divadla.

Královský balet: Šípková Růženka (balet v kině)
Šípková Růženka má v srdci a historii Královského ba-
letu speciální místo. Nechte se okouzlit i vy.

Kompletní předprodej vstupenek naleznete na násle-
dující straně. 

Nejste si s výběrem jistí? 
Darujte náš kupón, který nabízíme ve dvou hodnotách
– 500 Kč a 1 000 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.

Arnošt Frauenberg
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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 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
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní

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 – SBV: Klozet 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
pátek 14. dubna 2023 – Wohnout: Unplugged
pondělí 17. dubna 2023 – S pydlou v zádech
středa 19. dubna 2023 – J. Kafka:

Panama a San Blas
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 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 online na
www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Předprodej vstupenek

Bumblebass


