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programové tipy

Turnovské léto v srpnu
I letos se zapojujeme do programu Turnovského léta
koncerty a divadly, které budou před Střelnicí probíhat
po celé léto vždy v pátek a v sobotu večer. Přijďte si
k nám užít nefalšovanou letní pohodu s dobrou muzi-
kou či divadlem a nezapomeňte na kulturu vzít i děti.
Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Začínáme
vždy v 19 hodin.

V srpnu navážeme na červencovou sérii koncertů a di-
vadel až 12. a 13. srpna. V pátek 12. srpna se můžete
těšit na semilské Blues Friends, kteří se turnovskému
publiku představili na loňském Turnovském létě
i v rámci koncertů Malé (domácí) scény v kavárně KUS.
I tentokrát zahrají výhradně své autorské písně.
V sobotu 13. srpna se na pódium před Střelnicí vrhne
rock’n’rollová skupina z Turnova, kterou všichni dobře
známe – Snap Call. V čele s frontmanem Iggym vám
zahrají své písně, laděné do žánru rock’n’rollu, blues
rocku, hard rocku a taky trochu toho country.

V pátek 19. srpna bude před Střelnicí živo, servírovat
se totiž bude agro-punk v podání kacanovské kapely
Ovčie Kiahne. Těmto punkerům není cizí ani rock
a tak se připravte na tradiční živelnou smršť, o kterou
se postarají i díky ikonickému projevu Honzy Bílého.
V sobotu 20. srpna budeme s Divadlem Zdravé 5 za-
chraňovat království. Na programu bude totiž další po-
hádka nejen pro děti, ale i pro dospěláky – O zdra-
vém semínku. Vydejte se společně s vašimi dětmi do
pohádkového světa, kde malý kluk Bajtík společně se
skřítkem Vitamínkem zachrání království před princez-
nou, která neví, jak moc je ovoce a zelenina důležité.

Poslední srpnový víkend bude patřit turnovské partě
FD Band, která do programu Turnovského léta už ne-
odmyslitelně patří. V pátek 26. srpna vám zahrají pře-

vážně převzaté písně z české kotliny různých autorů,
nicméně stejného žánru, kterým je jimi preferovaný
big-beat a rock. O úplný závěr se postará Jaroslav Ipser
z loutkářského souboru Čmukaři. Dětem zahraje v so-
botu 27. srpna legrační pohádku S čerty tanči!,
která získala postup na prestižní přehlídku Loutkářská
Chrudim.

Dětské středy před kavárnou KUS 
na Střelnici
Letošní léto si můžete navíc zpestřit dílničkami v rám-
ci Dětských střed. Pravidelně každou středu pro malé
kreativce máme připravenou tematickou dílničku.
V srpnu se například můžete těšit na dílnu balónkovou,
korálkovou nebo odznáčkovou. Téma dílny zveřejňuje-
me vždy na facebookové stránce kavárny KUS. Nechte
vaše děti tvořit a vy si zatím vychutnejte v klidu kávu
nebo letní drink! 

Nezapomeňte si na www.kcturnov.cz prohlížet
fotogalerie z vybraných akcí.

Dětské středy

Blues Friends

O zdravém semínku
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Filmový víkend 5.–7. srpna
Dvounoční filmový maraton nebude chybět v letním kině
ani letos! Těšit se opět můžete na aktuální letní novinky
i nejlepší filmy roku.

Areál letního kina bude otevřen oba dny v 19.00. Sa-
motný filmový program začne krátce po 21. hodině (až
se dostatečně setmí) a skončí kolem 4. hodiny ranní.
Během obou filmových nocí na vás čeká bohaté občer-
stvení – hamburgery a další parády z grilu, míchané
nápoje, místní svijanské pivo a spousta dalšího.

PROGRAM

Páteční noc (5. srpna)

• Bullet Train (titulky)
• Top Gun: Maverick (titulky)
• Vyšehrad: Fylm (česky)

Sobotní „superhrdinská“ noc (6. srpna)

• Thor: Láska jako hrom (titulky)
• Batman (titulky)
• Super-Blb (dabing)

Večer se Slam Poetry
Hurikán slov, řečí a sem tam toho rýmu vůbec poprvé
v řádném žánrovém formátu v Turnově!

Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do po-
sledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klá-
ní. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat,
dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chy-
by a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Vítěz
může být jen jeden. Rozhodne o něm porota složená
z vás, diváků.A je se na co těšit, v turnovském letňáku to-
tiž vystoupí Dr. Filipitch (mistr ČR 2017, slamer senti-
mentu), Anatol Svahilec (mistr ČR 2014, skvělá práce
s řečí, ještě lepší pak s obočím), Dejv (vicemistr MČR
2017, liberecká slamová krev) a další!

čtvrtek 18. srpna od 18 hodin
Slam Poetry
Letní kino Turnov
vstupné 130 Kč / pouze na místě

Na Střelnici se vrátí 
taneční kurzy pro dospělé
Pro letošní podzimní sezónu jsme pro vás opět připravili
ve spolupráci s tanečním mistrem panem Petrem Mert-
líkem taneční kurzy pro manželské a přátelské páry, které
jsou určeny všem věkovým skupinám.

Potřebujete si základní tance připomenout? Oprášit?
Anebo vás tanec zkrátka baví? Potom jsou tyto večery
určeny právě vám. Přihlásit se můžete do celého kurzu,
nebo docházet na jednotlivé lekce.

Rozpis lekcí i přihlášku ke stažení naleznete na webu
www.kcturnov.cz, další informace vám rádi poskytneme
na telefonním čísle 481 322 083 (8–14 hodin).

Anatol Svahilec



program letního kina

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
Letní kino Turnov, Skálova 1590

po 1. 8. 21.15 Hádkovi česky 12+

út 2. 8. 21.15 Apokalypsa: Final Cut titulky 15+

st 3. 8. 21.15 Po čem muži touží 2 česky MP

čt 4. 8. 21.15 Planeta Praha česky MP

pá 5. 8. 21.00 FILMOVÝ VÍKEND 2022

so 6. 8. 21.00 FILMOVÝ VÍKEND 2022

ne 7. 8. 21.15 Všechno, všude, najednou titulky 15+

po 8. 8. 21.15 Střídavka česky 12+

út 9. 8. 21.15 Ghost Dog – Cesta samuraje Filmový klub titulky 15+

st 10. 8. 21.15 Bullet Train titulky 15+

čt 11. 8. 21.15 Bestie titulky 15+

pá 12. 8. 21.15 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

so 13. 8. 21.15 Planeta Praha česky MP

ne 14. 8. 21.15 Top Gun: Maverick dabing 12+

po 15. 8. 21.15 Jan Koller: Příběh obyčejného kluka česky MP

út 16. 8. 21.00 Bullet Train titulky 15+

st 17. 8. 21.00 Sirotek: První oběť titulky 15+

čt 18. 8. 21.00 Princezna rebelka dabing MP

pá 19. 8. 21.00 Střídavka česky 12+

so 20. 8. 21.00 Thor: Láska jako hrom dabing 12+

ne 21. 8. 21.00 Nene titulky 15+

út 23. 8. 21.00 Řeka Filmový klub titulky MP

st 24. 8. 21.00 Jizerské hory česky MP

pá 26. 8. 21.00 After: Pouto titulky 12+

so 27. 8. 21.00 DC Liga supermazlíčků dabing MP

ne 28. 8. 21.00 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

po 29. 8. 21.00 After: Pouto titulky 12+

út 30. 8. 21.00 Mimořádná událost česky 12+

st 31. 8. 21.00 Top Gun: Maverick titulky 12+
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Mimoni 2:
Padouch přichází
Mimoni a padouch Gru přichází

v novém filmu!

animovaný/rodinný | USA | 2021
90 min. | MP | dabing

Planeta Praha

Dobrodružná výprava 
do městské džungle.

dokument | ČR | 2022
83 min. | MP

Střídavka

Když se ze tří malých rodin 
stane jedna velká.

komedie | ČR | 2022
90 min. | 12+

Bullet Train

Brad Pitt jako nájemný zabiják 
v japonském supervlaku.

akční/thriller | USA | 2022 
127 min. | 15+ | titulky

Ghost Dog 
– Cesta samuraje 

Kultovní gangsterka 
Jima Jarmusche.

akční/drama | USA | 1999 
116 min. | 15+ | titulky

Jan Koller: Příběh
obyčejného kluka

Život a kariéra legendárního 
fotbalového útočníka.

dokument | ČR | 2022 
111 min. | MP

Nene

Nový mrazivý horor režiséra 
Jordana Peelea.

horor/mysteriózní | USA | 2022
135 min. | 15+ | titulky

After: Pouto

Čtvrtý díl série After 
podle knižního bestselleru.

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

FK

Top Gun:
Maverick

Tom Cruise se vrací v roli 
stíhacího pilota Mavericka.

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



kulturní přehled
pátek 5.–neděle 7. srpna
21.00 – Letní kino Turnov
Filmový víkend 2022
filmový festival
Šestice filmových pecek, hvězdná obloha, hamburgery
a pravá letní pohoda.
dvoudenní vstupné 350 Kč / jedna noc 250 Kč (v předprodeji)

pátek 12. srpna
19.00 – před Střelnicí
Blues Friends
Turnovské léto / koncert
Blues-rocková parta ze Semil už rozhodně není
turnovskému publiku cizí. vstupné dobrovolné

sobota 13. srpna
19.00 – před Střelnicí
Snap Call
Turnovské léto / koncert
Poctivou dávku blues rocku, rock’n’rollu a dirty
country vám naservírují turnovští Snap Call.

vstupné dobrovolné

čtvrtek 18. srpna
18.00 – Letní kino Turnov
Slam Poetry
poezie / show
Hurikán slov, řečí a sem tam toho rýmu vůbec poprvé
v řádném žánrovém formátu v Turnově.

vstupné 130 Kč (vstupenky pouze na místě)

pátek 19. srpna
19.00 – před Střelnicí
Ovčie Kiahne
Turnovské léto / koncert
Kacanovští rockeři přivezou svou obvyklou divokou
agro party. vstupné dobrovolné

sobota 20. srpna
19.00 – před Střelnicí
O zdravém semínku
Turnovské léto / divadlo pro děti
Klauniáda o statečném klukovi a jeho kamarádovi
skřítkovi. vstupné dobrovolné

pondělí 22. srpna
19.30 – Letní kino Turnov
Techtle Mechtle: Letní show
travesti show
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle
přiváží do Turnova speciální letní show pod širým 
nebem! 490 Kč

čtvrtek 25. srpna
20.00 – Letní kino Turnov
KRHUT & KOZUB
koncert
Herec Štěpán Kozub a hudebník a textař Jiří Krhut
spojili své síly a tvoří dvojici, jejichž tvorba si získala
srdce posluchačů napříč generacemi. 590 Kč

pátek 26. srpna
19.00 – před Střelnicí
FD Band
Turnovské léto / koncert
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra
Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka nebo Buty.

vstupné dobrovolné

sobota 27. srpna
19.00 – před Střelnicí
S čerty tanči!
Turnovské léto / divadlo pro děti
Legrační pohádku o čarodějnici a čertech zahraje
Jaroslav Ipser. vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 

středa 14. září 
20.00 – KC Střelnice
Partička na vzduchu
improvizační show
Do Turnova se po nějaké době vrací
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela,
Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo
Dalibor Gondík, kteří svou improvizací vždy všechny
rozesmějí. vstupné 550 Kč 

(vstupenky k dostání pouze v síti Ticketportal) Ovčie Kiahne
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Krhut & Kozub v Turnově
Na konci srpna vystoupí v turnovském letním kině po-
pulární ostravská dvojka Krhut & Kozub, jejichž písně si
našly nesčetně fanoušků napříč generacemi. My jsme
si s pány povídali o jejich turnovském poprvé, o vztahu
k Českému ráji i o tom, na co všechno se můžete těšit.

Vaše hudební spojení existuje poměrně krát-
ce, je tedy správný předpoklad, že do Turnova,
potažmo srdce Českého ráje, zavítáte vůbec
poprvé?

Štěpán: Ano, já osobně budu v Turnově poprvé, a i ja-
ko hudební dvojice zde budeme působit prvně.

Jirka: Ano, i já budu hrát v Turnově poprvé. V Turnově
jsem byl jenom jednou, a to na dovolené, když jsem
městem projížděl.

Máte nějaký vztah k Českému ráji? 

Štěpán: Přiznám se, že žádný. Budu zde poprvé a moc
se těším na přírodu, která je tak vychvalována!

Jirka: Vztah k Českému ráji mám asi takový, že jsem po
dobu čtyř, možná pěti let, jezdil často do Sobotky za
svou přítelkyní nebo k její rodině a od tama jsme děla-
li spoustu výletů třeba na Prachovské skály a do okol-
ních měst. Moc se mi ten kraj líbí a je to opravdu kou-
zelné.

Jakou píseň z debutového alba Prásknu bičem
hrajete nejraději a nebude tak chybět ani v Tur-
nově?

Štěpán: Já osobně mám rád všechny písně z našeho al-
ba, ale jestli bych měl vybrat jednu, tak je to DÁM TI
NAPÍT. Nicméně v Turnově budeme určitě hrát drtivou
většinu našich písní.

Jirka: Z alba Prásknu bičem mám rád všechny písničky,
tady snad možná jen záleží, kde se která písnička hra-
je. Třeba mám moc rád písničku NĚKDY SE BOJÍM, když
ji zpívají s námi lidi, a to se teď třeba podařilo na
Colours of Ostrava, kdy ji s námi zpívalo kolem 10 tisíc
lidí, takže jsme měli radost. A samozřejmě v našem re-
pertoáru nebude chybět a budeme se těšit, že se tur-
novské publikum k nám přidá.

Na co se kromě písní může turnovské publi-
kum těšit?

Štěpán: Určitě bude i legrace, to už k nám proste patří!
Samozřejmě nás taky doprovodí Barbara Kanyzová, jak
už je zvykem.

Jirka: Součástí našeho představení je vždycky podpiso-
vá autogramiáda u stánku s našimi suvenýry, deskami
a tričky. Co se sestavy na podiu týče, tak s námi vystu-
puje pravidelně, až na výjimky, Pavel Sotoniak, to je
multiinstrumentalista, který hraje v kapele Bandjeez
tehdy David Stypka & Bandjeez, a samozřejmě, naše
chlapecké vokály vždy doplňuje Barbara Kanyzová.
Budeme zpívat, budeme si mezi písničkami povídat,
budeme si dělat legraci sami ze sebe a z čehokoliv ji-
ného samozřejmě, máme svůj humor, rádi se bavíme
a písničky, které jsou mnohdy pomalejší, rádi zpestříme
nějakým vtipem, anekdotou, humorem obecně. Takže
si myslím, že je na co se těšit.

čtvrtek 25. srpna 2022
KRHUT & KOZUB
koncert
Letní kino Turnov
590 Kč 



Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky
v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:

všechny projekce v letním kině dle programu

pátek 5.–neděle 7. srpna – Filmový víkend 2022
pondělí 22. srpna 2022 – Techtle Mechtle: Letní show
čtvrtek 25. srpna 2022 – Krhut & Kozub 
pátek 30. září 2022 – Caroline tančí swing

s The Swings

v prodeji od 1. srpna:
sobota 17. září 2022 – Princezna se zlatou 

hvězdou na čele
středa 21. září 2022 – P. Bičíková: Turnov 

známý neznámý 
středa 12. října 2022 – M. Drahoňovská: Gruzie
pátek 14. října 2022 – Winterbergova 

poslední cesta

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

středa 26. října 2022 – Eva a Bohuslav Lédlovi 
– Z domácí scény

sobota 29. října 2022 – Královská opera:
Madam Butterfly 

středa 2. listopadu 2022 – IMUZA uvádí –
P. Falkenauer, E. Taghizade

sobota 5. listopadu 2022 – Bob a Bobek na cestách
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
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

Vstupenky na show Partička na vzduchu jsou 
k dostání pouze v síti Ticketportal. 

Předprodej probíhá v otevírací době 
na recepci KC Střelnice:
pondělí 8.00–14.00
úterý 8.00–14.00
středa 8.00–17.00
čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–14.00 (26. srpna je recepce od 9.00 

do 10.00 uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Využijte možnosti zakoupit si vstupenky z pohodlí své-
ho domova online. Nakupovat můžete na webových
stránkách www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Otevírací doba kavárny KUS 
na Střelnici v srpnu
Kavárna je pro vás otevřena od středy do soboty od
14.00 do 20.00 hodin a v neděli od 17.00 do 22.00. Při
konání akce na Střelnici mimo otevírací dobu otevíráme
hodinu před jejím začátkem a zavíráme po skončení akce.

Hledá se 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.

KCT informuje
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Předprodej vstupenek

Winterbergova poslední cesta


