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programové tipy

Komedie Drama v kostce
vás vtáhne a nepustí 
„Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem.“

Čtyři náhodně vybrané postavy chycené v prázdném
prostoru. Dvacet sedm kubíků organické divadelní hmo-
ty vyplňující prázdný prostor. I vy můžete přímo z baru
spadnout do pasti současného divadla. A nebude to je-
nom jako! Pražské Studio Ypsilon přiváží do Turnova
autorský počin Jiřího Havelky (filmy Vlastníci, Mimo-
řádná událost). Drama v kostce je komedie, která vás
vtáhne do děje od první minuty a nepustí do poslední
vteřiny.

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

Pohovka s Pavlínou
Wolfovou 
V lednovém setkání na Pohovce se můžete těšit na zná-
mou redaktorku a moderátorku. Večerem vás bude pro-
vázet Josef Klíma, jehož Na vlastní uši band, společně
s Pavlem Půtou a Andy Seidlem, obstará hudební doprovod.

Pavlína Wolfová je dcerou zpěváka Petra Spáleného
a herečky Pavlíny Filipovské.Absolvovala Fakultu sociál-
ních věd Univerzity Karlovy, pracovala jako elév v Lidových
novinách, působila v domácím a později i zahraničním
zpravodajství České televize. Později byla reportérkou
pořadu TV Nova Na vlastní oči. Od roku 2000 modero-
vala pro Český rozhlas. Od roku 2020 je moderátorkou
pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News.

pondělí 23. ledna od 19 hodin
Pohovka s Pavlínou Wolfovou 
Pohovka 
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

Večer s Jaroslavem
Patočkou 
Měkký a přitom sytý bas libereckého rodáka jsme měli
možnost poznat již v minulosti, například v sólovém
partu Dvořákova Te Dea. Sólista Národního divadla
v Praze také vystoupil na Střelnici během covidové kul-
turní přestávky v rámci projektu Za kulturou virtuálně.
Nyní se do Turnova vrací v sólovém pořadu.

Jaroslav Patočka studoval zpěv u sólisty Václava Zítka,
později absolvoval pardubickou konzervatoř ve třídě
prof. Václava Zítka a prof. Mgr. Miloslava Stříteského.
Zúčastnil se několika mistrovských pěveckých kursů,
v současné době také spolupracuje s renomovaným
italským operním tenoristou a pedagogem Antoniem
Carangelem. Jeho repertoár obsahuje operní, oratorní
a písňovou tvorbu. Je stálým hostem Divadla F. X. Šal-
dy v Liberci i Národního divadla v Praze. Věnuje se též

koncertní činnosti s mnoha českými i zahraničními or-
chestry a sbory, kromě České republiky vystupoval po
celé Evropě, v Izraeli, Libanonu či Jižní Koreji.

středa 25. ledna od 19.30 hodin
Operní soirée s Jaroslavem Patočkou
Turnovský hudební večer
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč



programové tipy

Jedinečný trojkoncert
místních kapel 
V pátek 27. ledna se na klubové scéně KUSu sejdou tři ka-
pely – Bigbítek, RozumBrothers a Payya Matys & Tribal
Force. Kapely, které spojuje to nejsilnější pouto – rodina. 

Nenechte si ujít večer nabitý bigbítem, rockem, meta-
lem, rapem i hip hopem. Bigbítek, jak prozrazuje ná-
zev, zastoupí žánr bigbítu. Přední revival nejen českých
bigbítových kapel z Rovenska pod Troskami zahraje
známé fláky, které nechybí na žádné správné párty.
S kapelou RozumBrothers trochu přitvrdíme, ta totiž ba-
lancuje na pomezí rocku a popu, ale nezalekne se i ji-
ných hudebních stylů jako je například folk nebo funk.
S hip hopem, R’n’b a rapem potom nastoupí Payya
Matys a Tribal Force, které tvoří Santo Woreal a DJ SAli.
Připravte se na neskutečný mejdan do ranních hodin.

pátek 27. ledna od 19 hodin
Bigbítek, RozumBrothers 
a Payya Matys & Tribal Force 
Malá (domácí) scéna
klub KUS
vstupné dobrovolné

RozumBrothers

Film Zdeňka Mrkáčka
o Českém ráji v programu
i nadále 
Po vyprodané turnovské premiéře můžete v programu
kina Sféra vybírat z dalších tří projekcí dokumentu Je-
dinečný Český ráj.

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

čtvrtek 19. ledna od 17 hodin
neděle 22. ledna od 13.30 hodin
sobota 28. ledna od 17 hodin
Jedinečný Český ráj 
filmová projekce
Kino Sféra

Novou komedii Ostrov
uvedou na předpremiéře
tvůrci filmu 
V sobotu 28. ledna, pět dnů před celostátním uvede-
ním, se uskuteční v kině Sféra předpremiéra očeká-

vané komedie Ostrov. Po projekci proběhne beseda
s tvůrci, na kterou potvrdili účast režisér Rudolf Havlík
i hlavní herci Jana Plodková a Jiří Langmajer.

Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) se na
exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce
nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně do-
mů, ale jejich malý letoun ztroskotá na opuštěném ost-
rově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně čekat na
záchranu. Osamělí trosečníci se na tropickém ostrůvku
musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, ale také
začít znovu spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.

sobota 28. ledna od 19.30 hodin
Ostrov | Předpremiéra za účasti tvůrců 
filmová projekce
Kino Sféra



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 19. 1. 10.00 Vánoční příběh Kino nejen pro seniory česky 12+

17.00 Jedinečný Český ráj česky MP

20.00 Přání k narozeninám Dámská jízda česky MP

pá 20. 1. 16.30 Přání k narozeninám česky MP

19.00 Avatar: The Way of Water dabing MP

so 21. 1. 14.30 Úžasný Mauric dabing MP

17.00 Přání k narozeninám česky MP

19.30 Babylon titulky 15+

ne 22. 1. 13.30 Jedinečný Český ráj česky MP

16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

20.00 Přání k narozeninám česky MP

út 24. 1. 19.30 Svatý pavouk Filmový klub titulky 15+

čt 26. 1. 10.00 Vánoční příběh Kino nejen pro seniory česky 12+

17.00 Přání k narozeninám česky MP

19.30 Babylon titulky 15+

pá 27. 1. 17.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

21.00 M3GAN titulky 15+

so 28. 1. 14.30 Zoubková víla dabing MP

17.00 Jedinečný Český ráj česky MP

19.30 Ostrov Předpremiéra za účasti tvůrců česky 12+

ne 29. 1. 13.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

16.00 Přání k narozeninám česky MP

18.30 Avatar: The Way of Water 3D titulky MP

út 31. 1. 19.30 Zkouška umění Filmový klub česky 12+
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Jedinečný 
Český ráj

Krása naší přírody v dokumentu
Zdeňka Mrkáčka.

dokument | ČR | 2022 
93 min. | MP

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

Přání 
k narozeninám
Neplánovaná návštěva spouští 

lavinu nečekaných událostí.

komedie | ČR | 2022 
93 min. | MP

Babylon

Raná léta Hollywoodu ve filmu
Damiena Chazella.

drama | USA | 2022 
189 min. | 15+ | titulky

M3GAN

Nebezpečná umělá inteligence 
od producenta Jamese Wana.

horor/sci-fi | USA | 2023 
101 min. | 15+ | titulky

Zoubková víla

Dobrodružství nezbedné 
zoubkové víly v lidském světě.

animovaný/rodinný | Luc./Něm. 
2022 | 85 min. | MP | dabing

Ostrov

Jiří Langmajer a Jana Plodková jako
trosečníci na opuštěném ostrově.

dobrodružný/komedie | ČR 
2023 | 100 min. | 12+

Úžasný Mauric

Prohnaně mazaný kocour podle knižní
předlohy Terryho Pratchetta.

animovaný/rodinný | VB/Něm.
2022 | 90 min. | MP | dabing



kulturní přehled
středa 18. ledna 
18.00 – kino Sféra
Radka Tkáčiková – Namibie
Cestovatelský klub
Objevte nejstarší poušť světa a namibijské parky.

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

pátek 20. ledna
20.00 – Střelnice
Maturitní ples oktávy Gymnázia Turnov
K poslechu a tanci hraje skupina Futrál.

vstupenky k sezení 220 Kč / k stání 200 Kč 
(k dostání ve školní knihovně)

pondělí 23. ledna 
19.00 – Městské divadlo Turnov 
Pohovka s Pavlínou Wolfovou
Pohovka / talkshow
Setkání se známou redaktorkou a moderátorkou.

250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

středa 25. ledna 
19.30 – Městské divadlo Turnov
Operní soirée s Jaroslavem Patočkou
Turnovský hudební večer
Večer s libereckým rodákem a sólistou Národního
divadla v Praze.

v předprodeji 180 Kč / na místě 210 Kč

pátek 27. ledna
19.00 – klub KUS
Bigbítek & RozumBrothers & 
Payya Matys + Tribal Force
Malá (domácí) scéna
Večer nabitý bigbítem, rockem, metalem, rapem i hip
hopem. vstupné dobrovolné

sobota 28. ledna
10.00 – Městské divadlo Turnov
Prostě žába
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Úchvatná pohádka bez zbytečných slov. 100 Kč

20.00 – Střelnice
XII. Městský ples
K tanci a poslechu hraje Orchestr Ladislava Bareše,
od půlnoci What The Funk.

260 Kč (Vstupenky jsou k dostání pouze fyzicky
na recepci KC Střelnice.)

středa 1. února 
18.00 – kino Sféra
Michal Černý – JAR
Cestovatelský klub
Kruger park a potápění se žraloky. 100 Kč 

čtvrtek 2. února
18.00 – Střelnice
Kavárenský kvíz 
soutěž
Únorové vydání našeho kvízu vás prověří v pěti
rozmanitých okruzích. 200 Kč / tým

pátek 3. února
19.30 – Městské divadlo Turnov
SBV: Klozet
obnovená premiéra divadelní hry
Jednoaktová úsměvná hra maďarské spisovatelky
Katalin Thuróczy v podání turnovského souboru
Společnost Bloumající Veřejnosti.

v předprodeji 220 Kč / na místě 250 Kč

Tribal Force
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Prostě žába 
Vydejte se s námi na vzrušující pouť ze stádia do stá-
dia plné proměn, nástrah i humoru. Úchvatnou pohádku
o jedné žábě vám přijíždí zahrát Divadlo U Staré herečky.

Jeden nikdy neví, co ho čeká na cestě životem… Vy-
padá to jako série docela vtipných situací, ale když je
člověk jednou žába, nemůže si být nikdy jistý, kdo po
něm zase půjde.

Čím vším může projít chudák žába, než konečně do-
jde ke štěstí? 

Bez zbytečných slov a za radostného kvákání – lout-
ková groteska z českých vodstev, hájů i měst je vhod-
ná pro všechny diváky od tří let.

Jihoafrická republika
s Michalem Černým 
Cestovatelský klub míří na jih Afriky a představí Kruge-
rův národní park. 

Kruger park je nejstarším africkým parkem, byl vyhlá-
šen již v roce 1902. Jeho velikost se u nás dá přirovnat

k rozloze skoro celé Moravy. V parku se také ještě jako
v jednom z mála v Africe můžete pohybovat bez prů-
vodce svými auty, což dává obrovskou svobodu při po-
zorování zvěře. „Jelikož mojí parketou je hlavně foto-
grafování pod vodou, tak jsem v JAR nemohl vynechat
ani potápění se žraloky a lachtany. Potápěli jsme se na
několika místech s několika druhy žraloků a to včetně
toho nejznámějšího – velkého bílého žraloka. A samo-
zřejmě i z potápění s těmito nádhernými tvory je
spousta zajímavých a napínavých historek, na které se
již nyní můžete těšit,“ zve na přednášku cestovatel
Michal.

Obnovená premiéra
Klozetu
Turnovský soubor Společnost Bloumající Veřejnosti se
vrací s jednoaktovou úsměvnou hrou maďarské spiso-
vatelky Katalin Thuróczy. 

Děj aktovky se odehrává na opuštěných toaletách. Již
od počátku je jasné, že půjde o konflikt dvou mužů ži-
jících na okraji společnosti. Jeden z nich vnikne upro-
střed noci na toalety za účelem přespání nevěda, že se
jedná o bydliště druhého, který se právě vrací. Začíná
boj o matraci a rozvíjí se hodinový duel, kde si oba
houmlesáci brání každý „to své“. Rozvíjejí svůj vztah
překvapivými zvraty a přes počáteční nevraživost k so-
bě nacházejí cestu. Na festivalu Modrý Kocour byla hra
vybrána k účasti na celostátní přehlídce s postupem na
Jiráskův Hronov.

pátek 3. ledna 2023 od 19.30 hodin
SBV: Klozet
obnovená premiéra
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 220 Kč / na místě 250 Kč 

sobota 28. ledna od 10 hodin
Prostě žába 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč 

středa 1. února 2023 od 18 hodin
Michal Černý – JAR
Cestovatelský klub
kino Sféra 
100 Kč
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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

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
sobota 28. ledna 2023 – XII. Městský ples
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
čtvrtek 30. března 2023 – Dokud nás smrt nerozdělí
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 – 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.

Kino Sféra přichází s novým
programovým plakátem
Kino Sféra na začátku ledna představilo nový přehle-
dový plakát, který se adaptoval na čtrnáctidenní pro-
gram kina. Na výlepových plochách v Turnově i okolí
tak nyní naleznete kompletní přehled všech projekcí ki-
na na aktuální dva týdny, nechybí ale ani dlouhodobý
program Filmového klubu, Kina nejen pro seniory a dal-
ších speciálních projekcí s dlouhodobým předprodejem
vstupenek.

Předprodej vstupenek


