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programové tipy

Vánoční atmosféru naladí
Louskáček 

Balet Louskáček v podání londýnského Královského
baletu se za poslední roky stal nedílnou součástí ad-
ventního programu kina Sféra. 

Diváci se i letos mohou těšit na milovanou inscenaci
Petera Wrighta, kterou pro Královský balet vytvořil
podle původní choreografie Lva Ivanova už před téměř
čtyřiceti lety. Na pódiu Royal Opera House se letos
představí hvězdní sólisté Fumi Kaneko a William Bra-
cewell.

čtvrtek 22. prosince od 18.15 hodin
Královský balet: Louskáček 
Balet v kině
kino Sféra 
250 Kč / 200 Kč děti do 15 let, senioři, studenti a ZTP

Tradice v podobě
funkových Vánoc 
Už po deváté přinese na svatého Štěpána oblíbená ka-
pela Funk Corporation funkové melodie na velký sál
turnovské Střelnice.

Jaká je vaše oblíbená vánoční tradice? Pečení cukroví,
lití olova nebo snad funkový koncert? Ano, čtete správ-
ně. Právě funk je s Vánoci v Turnově neodmyslitelně
spjatý už řadu let. Kapela Funk Corporation ve své pů-
vodní sestavě začala hrát už před 22 lety. Už devátý
rok pak na svatého Štěpána přináší do prostor turnov-
ské Střelnice ty největší funky bangery. Na tradici, kte-
rou přeťala pouze covidová epidemie, navážou Funk
Corporation i letos. Velký sál Střelnice se promění v ta-
neční parket, kde si odpočinete od adventního a vá-
nočního shonu.

pondělí 26. prosince od 20 hodin
Funky X-Mass
koncert
Střelnice – velký sál
v předprodeji 180 Kč / na místě 230 Kč

Zdeněk Mrkáček uvede
svůj film o Českém ráji 
Ve čtvrtek 12. ledna proběhne v kině Sféra turnovská
premiéra nového dokumentu Jedinečný Český ráj, na
kterou v kině naváže diskuze s režisérem Zdeňkem
Mrkáčkem.

Celovečerní film přírodovědce, fotografa i spisovatele
Zdeňka Mrkáčka navazuje na jeho předchozí mnoha-
letou práci v popularizaci přírody a krajiny Českého rá-
je. Autor představuje Český ráj ve zcela novém světle
a dokládá, proč je region jedním z pokladů přírodního
a kulturního dědictví naší vlasti a proč je tak vyhledá-
vaný. Hudbu k filmu složil skladatel a dirigent Martin
Hybler.

čtvrtek 12. ledna od 19 hodin
Jedinečný Český ráj
filmová projekce, beseda
kino Sféra 
150 Kč / 130 Kč děti do 15 let, senioři a studenti
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Z divadla až do vesmíru Zveme všechny děti i rodiče na přidanou sobotní pohád-
ku v rámci cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 

Malá a odvážná Leontýnka musí najít klíč k velkému ta-
jemství. Vydá se proto až do vesmíru, kde potká mimo-
zemské bytosti a bude řešit zapeklité hádanky. Pomů-
žete jí? Dobrodružná výprava mimo zemskou atmosféru
vás zavede do světa fantazie i kouzel. Loutkovou po-
hádku vhodnou pro děti od tří let přijíždí zahrát praž-
ské Divadlo Kaká.

Poznejte Namibii
s Radkou Tkáčikovou 
V prvním Cestovatelském klubu v novém roce se s Rad-
kou Tkáčikovou vydáme do Jižní Afriky. Přijďte se v led-
novém počasí nahřát pohledem na horké africké pouště. 

Uvidíte tu vůbec nejstarší poušť s největšími dunami na
světě, národní parky s divokými zvířaty, druhý největší
kaňon světa Fish river, květiny staré 1 500 let, krokodýly
na hraniční řece Kunene a Epupa vodopády. Vypravíme
se i k Atlantskému oceánu, kde budeme pozorovat ko-
lonie lachtanů a tučňáků. Vše bude umocněno etnickou
pestrostí, podíváme se na původní etnikum Himbů za-
chovávající své zvyky včetně odívání, kdy ženy chodí jen
v sukénkách, i na Herery ve viktoriánských oděvech.
Namibie je zkrátka země plná překvapení.

Havelkovo Drama v kostce
Pražské Studio Ypsilon přiváží do Turnova autorský po-
čin Jiřího Havelky. Drama v kostce je komedie, která
vás vtáhne do děje od první minuty a nepustí do po-
slední vteřiny.

Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem.
Jenomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné.
„Všecko, co je na jevišti, hraje.“
„Takže i uklízečka, když jde vytřít na jeviště, tak hraje?“
„Pokud jsou tam diváci, tak ano.“
„A co když tam je jen jeden divák?“
„Tak taky.“
„A když ten divák je její manžel a čeká, až to dodělá?“
„Tak to je chudák.“
„Takže diváci jsou chudáci?“
Realita jeviště. Divadlo hlediště. Mystérium skutečnosti.

čtvrtek 19. ledna od 19.30 hodin
Drama v kostce, pokus 2 – Mystérium skutečnosti
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 360 Kč / na místě 400 Kč 

sobota 14. ledna od 10 hodin
Leontýnka letí do vesmíru 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč (doporučujeme si vstupenky zakoupit v předprodeji)

středa 18. ledna od 18 hodin
Radka Tkáčiková – Namibie
Cestovatelský klub
kino Sféra
100 Kč



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 22. 12. 18.15 Královský balet: Louskáček Balet v kině titulky MP

pá 23. 12. 16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

po 26. 12. 19.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

út 27. 12. 15.00 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

17.30 Avatar: The Way of Water 3D titulky MP

st 28. 12. 16.30 Vánoční příběh česky 12+

19.00 Whitney Houston:
I Wanna Dance With Somebody titulky 12+

čt 29. 12. 16.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

19.00 Avatar: The Way of Water dabing MP

pá 30. 12. 15.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

19.00 Vánoční příběh česky 12+

Avatar: The Way of Water
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út 3. 1. 19.30 Broadway Filmový klub titulky 15+

čt 5. 1. 10.00 Střídavka Kino nejen pro seniory česky 12+

16.30 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

20.30 Srdeční záležitost dabing 12+

pá 6. 1. 17.00 Princezna zakletá v čase 2 česky 12+

19.30 Whitney Houston:
I Wanna Dance With Somebody titulky 12+

so 7. 1. 14.00 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

16.30 Vánoční příběh česky 12+

19.00 Avatar: The Way of Water titulky MP

ne 8. 1. 13.30 Doručovací služba čarodějky Kiki dabing MP

16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

20.00 Whitney Houston:
I Wanna Dance With Somebody titulky 12+

út 10. 1. 19.30 Utama Filmový klub titulky 12+

čt 12. 1. 10.00 Střídavka Kino nejen pro seniory česky 12+

16.30 Srdeční záležitost dabing 12+

19.00 Jedinečný Český ráj česky MP

pá 13. 1. 17.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

21.00 M3GAN titulky 15+

so 14. 1. 14.00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo dabing MP

16.30 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

20.30 The Doors: Final Cut titulky 15+

ne 15. 1. 13.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

16.00 Doručovací služba čarodějky Kiki dabing MP

18.30 Avatar: The Way of Water dabing MP

út 17. 1. 19.30 Krásné bytosti Filmový klub titulky 15+
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Královský balet:
Louskáček

Kouzelný balet pro celou rodinu 
z londýnského Royal Opera House.

balet | VB | 2022 
165 min. | MP | titulky

Whitney Houston:
I Wanna Dance 
With Somebody

Inspirativní, emotivní i dojemná 
životní cesta hudební legendy.

hudební/životopisný | USA | 2022 
145 min. | 12+ | titulky

Broadway 

Příběh o vzestupu a pádu 
na okraji společnosti.

drama | Řecko/Fr./Rum. | 2022 
97 min. | 15+ | titulky

Doručovací služba
čarodějky Kiki

Milované dobrodružství od studia
Ghibli poprvé v kinech.

animovaný/dobrodružný | Japonsko 
1989 | 103 min. | MP | dabing

Jedinečný 
Český ráj

Krása naší přírody v dokumentu
Zdeňka Mrkáčka.

dokument | ČR | 2022 
93 min. | MP

The Doors:
Final Cut

Filmová biografie slavné skupiny 
v nové restaurované verzi.

drama/hudební | USA | 1991 
138 min. | 15+ | titulky

Vánoční příběh

Vánoční komedie plná emocí 
a dojemných okamžiků.

komedie | ČR | 2022 
118 min. | 12+

Kocour v botách:
Poslední přání

Shrekův parťák se vrací 
v novém filmu!

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

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

FK



kulturní přehled
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

pondělí 26. prosince
20.00 – Střelnice
Funky X-Mass
koncert
Oblíbení Funk Corporation již po deváté přináší
svatoštěpánskou funky party.

v předprodeji 180 Kč / na místě 230 Kč 

čtvrtek 5. ledna 
10.00 – Střelnice
Kavárenský kvíz
Sezóna chytrého soutěžení pokračuje i v novém roce! 

200 Kč / tým

pátek 6. ledna 
19.00 – Střelnice
Maturitní ples tříd oborů ZL, MA a SČ
Zdravotnické školy Turnov

vstupenky k dostání v sekretariátu školy

sobota 7. ledna 
20.00 – Střelnice
PKM PARTY PLES
Skupina bývalých gympláků si připravila nabitý večer,
na který jen tak nezapomenete.

vstupenky k dostání na www.kcturnov.cz,
informace k cenám tamtéž 

čtvrtek 12. ledna 
19.00 – kino Sféra
Jedinečný Český ráj
filmová projekce s besedou
Celovečerní film přírodovědce, fotografa i spisovatele
Zdeňka Mrkáčka. základní vstupné 150 Kč / 

130 Kč děti do 15 let, studenti a senioři

pátek 13. ledna 
19.00 – Střelnice
Maturitní a absolventský ples tříd oborů PS
a OŠ Zdravotnické školy Turnov

vstupenky k dostání v sekretariátu školy

sobota 14. ledna 
10.00 – Městské divadlo Turnov
Leontýnka letí do vesmíru 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Vydejte se s malou Leontýnkou na dobrodružné
putování po vesmíru. 100 Kč

20.00 – Střelnice
Volej&Basket BÁLL 2023
Tradiční ples turnovských volejbalistů a basketbalistů.
Informace o vstupenkách u pořadatelů.

21.00 – klub KUS
Guilty Pleasure
Taneční večírky pro všechny, kterým nikdo nehraje tu
jejich hudbu, pokračují i v tomto roce. zdarma

středa 18. ledna 
18.00 – kino Sféra
Radka Tkáčiková – Namibie
Cestovatelský klub
Objevte nejstarší poušť světa, namibijské parky 
i krokodýly. 100 Kč

čtvrtek 19. ledna
19.30 – Městské divadlo Turnov
Drama v kostce, pokus 2 
– Mystérium skutečnosti
divadelní představení 
Pražské Studio Ypsilon přijíždí s hrou Jiřího Havelky.

v předprodeji 360 Kč / na místě 400 Kč 

20.00 – kino Sféra 
Přání k narozeninám
Dámská jízda
Lavina neočekávaných událostí v nové české komedii.

základní vstupné 165 Kč / 
145 Kč děti do 15 let, studenti a senioři

Přání k narozeninám
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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

čtvrtek 22. prosince 2022 – Královský balet:
Louskáček

pondělí 26. prosince 2022 – Funky Xmas 
sobota 7. ledna 2023 – PKM PARTY PLES
sobota 14. ledna 2023 – Leontýnka letí do vesmíru 
středa 18. ledna 2023 – R. Tkáčiková: Namibie
čtvrtek 19. ledna 2023 – Drama v kostce, pokus 2

– Mystérium skutečnosti 
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 
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
středa 15. února 2023 – Vinnetou 
sobota 25. února 2023 – Vávra má rád hasiče
sobota 11. března 2023 – Benjamín a vlk
středa 15. března 2023 – Arnošt Frauenberg:

stand-up speciál
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU

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

Bumblebass
čtvrtek 23. března 2023 – Královská opera:

Lazebník sevillský
pátek 24. března 2023 – Erotický ples
středa 29. března 2023 – V. Bacovský: Kanada
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní
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

v prodeji od 4. ledna 2023
čtvrtek 30. března 2023 – Dokud nás smrt nerozdělí 

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.

Otevírací doba recepce KC Střelnice
mezi svátky
Recepce KC Střelnice pro vás bude naposledy otevřena
v pátek 23. prosince do 14 hodin. Zároveň upozorňu-
jeme na zkrácenou otevírací dobu ve čtvrtek 22. pro-
since, kdy pro vás recepci otevřeme až v 10 hodin.
Mezi svátky bude recepce uzavřená, k dispozici pro vás
bude pokladna kina Sféra během promítání. Těšit se na
vás budeme v novém roce, a to už v pondělí 2. ledna
od 7.30 hodin.

Předprodej vstupenek


