
PROGRAM
KULTURNÍ  CENTRUM TURNOV

13. 10.–26. 10. 2022

pátek 14. října 2022

Rudi‰ova 
Winterbergova poslední cesta 

v podání Divadla Feste

+
program

kina
SFÉRA



programové tipy

Divadelní sezónu zahájí
Rudišova Winterbergova
poslední cesta 
Doposud nejrozsáhlejší Rudišovo literární dílo vyšlo po-
prvé v Německu na podzim 2019 a získalo řadu prestiž-
ních literárních cen. Do divadelního kabátu dílo převléklo
brněnské Divadlo Feste. Premiéra se odehrála letos v lednu.

Základním rámcem Rudišova románu je vlaková cesta,
kterou přes Evropu podniká stoletý Wenzel Winterberg
se svým pečovatelem Janem Krausem. Zatímco umíra-
jící Winterberg touží po odpuštění a utišení svého svě-
domí, jeho pečovatel hledá nový smysl své existence.
Winterbergova poslední cesta ukazuje, že lidský život
se neobejde bez smrti a umírání, a že dějiny světa jsou
úzce vázány na dějiny naší duše a našeho jednání.
Nemít odpovědnost zkrátka není možné.

pátek 14. října od 19.30 hodin
Winterberova poslední cesta 
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 320 Kč / na místě 360 Kč

Festival BUĎ ZDRÁV 
vyvrcholí Pátou dohodou 
O víkendu 15.–16. října se na Střelnici uskuteční jedi-
nečný festival plný výjimečných hostů a pestrého pro-
gramu. 

Čekají vás besedy, přednášky na rozličná témata jako
je zdraví, meditace, partnerství, ženství a samozřejmě
zdravý životní styl. Čeká vás workshop, na kterém si
vyrobíte vlastní přírodní parfém a bude se také tančit
nebo pracovat s dechem. Těšit se můžete na strhující
koncert kapely Lanugo a celý festival bude zakončen
divadelním představením, v kterém exceluje Jaroslav
Dušek. Kompletní program naleznete na stránkách po-
řadatele www.bud-zdrav.cz.

sobota 15.–neděle 16. října vždy od 8 hodin
Festival BUĎ ZDRÁV 2022 
KC Střelnice 
jednodenní vstupné v předprodeji 2 200 Kč
dvoudenní vstupné v předprodeji 3 800 Kč
divadelní představení Pátá dohoda 550 Kč

Slunečnice Vincenta
van Gogha 
Série Exhibition on Screen přináší na velké plátno svě-
tové umělce skrze exkluzivní přístupy do muzeí a galerií
po celém světě. V říjnu se vydáme po stopách Vincenta
Van Gogha a jeho ikonických obrazů.

Dokumentární snímek hledá odpovědi na otázky spo-
jené s těmito obrazy. Proč si vybral Van Gogh zrovna
slunečnice? Jaké poselství série obrazů přináší? Čím se
jednotlivé obrazy liší? Co odhalili vědci, kteří díla po-
drobně studovali? Odhalte i vy tajemství pěti slavných
obrazů slunečnic a vydejte se s námi na nezapomenu-
telnou virtuální výstavu. Vedle Amsterdamu navštívíme
skrze filmové plátno také Londýn, Filadelfii nebo Tokio.

neděle 16. října od 17 hodin
Exhibition on Screen: Slunečnice 
Výtvarné umění v kině
kino Sféra
165 Kč / 145 Kč

Jaroslav Dušek
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Víla Modrovláska bude
plnit přání 
Přeneste se se svými dětmi do lesního království, kde
nežijí jenom zvířátka, ale i jiné křehké a kouzelné bytosti
a zjistíte, co se asi tak může stát, když si lidé chtějí pod-
manit přírodu a přizpůsobit její zákony svým přáním.

Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíč-
ka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla zase chodí ráda
do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se do-
hadují, protože si každý prosazuje jenom to svoje.
Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou
setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno
vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí
kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný ne-
čekaných událostí. Veselá pohádka pro děti od tří let.

sobota 22. října od 10 hodin
Jak Víla Modrovláska splnila tři přání 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč

Pohovka 
s Lenkou Vlasákovou

Prvním hostem v nové sezóně bude herečka Lenka Vla-
sáková, večerem provází Petr Vydra, hudební dopro-
vod obstará turnovské dámské trio Unavené šelmy.

Lenka Vlasáková je známá filmová a divadelní herečka.
Po základní škole a gymnáziu vystudovala obor herec-
tví na pražské DAMU. Již v průběhu studia hostovala
v Divadelním spolku Kašpar, po absolutoriu byla sedm
let v angažmá v Divadle Rokoko. Dodnes vystupuje na
různých pražských scénách a patří k předním filmovým
(Paralelní světy) a televizním (Ulice) herečkám, spolu-
pracuje s rozhlasem i dabingem

čtvrtek 20. října od 19 hodin
Pohovka s Lenkou Vlasákovou 
Pohovka
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupnéFoto Petr Novák, Wikipedia

Říjnová Dámská jízda
v kině Sféra 
V září jsme velmi úspěšně odstartovali sérii večerů pro
dámy v kině Sféra. Druhá podzimní Dámská jízda na-
bídne premiéru nové romantické komedie Za vším hle-
dej ženu od režiséra Miloslava Šmídmajera. 

Film představí tři nerozlučné kamarádky, jejich příběhy
a osudy a také tři naprosto jiné pohledy na život. Ve
hvězdně obsazeném filmu uvidíte Hanu Vagnerovou,
Marka Vašuta, Terezu Rychlou, Zlatu Adamovskou,
Igora Orozoviče nebo taky Alberta Čubu. Všechny di-
vačky se mohou tradičně těšit na welcome drink, loso-
vání o zajímavé dárky a jedinečnou atmosféru dám-
ského večera v kině.

čtvrtek 20. října od 20 hodin
Za vším hledej ženu 
Dámská jízda
kino Sféra
165 Kč / 145 Kč
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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 13. 10. 10.00 Elvis Kino nejen pro seniory titulky 12+

17.00 Cirkus Maximum česky MP

19.30 Válečnice titulky 12+

pá 14. 10. 17.00 Trojúhelník smutku titulky 12+

20.00 Halloween končí titulky 15+

so 15. 10. 14.30 Websterovi ve filmu česky MP

16.30 Avatar Filmové legendy dabing MP

20.00 BANGER. česky 15+

ne 16. 10. 14.30 Princezna rebelka dabing MP

17.00 Exhibition on Screen: Slunečnice Výtvarné umění v kině titulky 12+

19.30 To nic, drahá titulky 15+

út 18. 10. 19.30 Minamata Filmový klub titulky 12+

čt 20. 10. 10.00 Co jsme komu všichni udělali? Kino nejen pro seniory dabing 12+

17.00 Black Adam titulky 12+

20.00 Za vším hledej ženu Dámská jízda česky 12+

pá 21. 10. 17.00 Za vším hledej ženu česky 12+

19.30 Vstupenka do ráje titulky 12+

so 22. 10. 14.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP

17.00 Za vším hledej ženu česky 12+

19.30 Black Adam titulky 12+

ne 23. 10. 14.30 Websterovi ve filmu česky MP

16.30 Válečnice titulky 12+

19.30 Můj otec, kníže česky

út 25. 10. 19.30 Hora Filmový klub titulky 12+

3D
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Avatar

Filmový klenot Jamese Camerona se
vrací před prosincovým pokračováním.

akční/dobrodružný | USA | 2009
155 min. | MP | 3D dabing

Princezna rebelka

Vůdkyně raubířů 
se šlechetným srdcem.

animovaný/rodinný | Fr. | 2021 
89 min. | MP | dabing

Trojúhelník 
smutku

Dokonalá komedie 
pro šílenou dobu.

drama/komedie | Švéd. | 2022 |
147 min. | 12+ | titulky

Websterovi 
ve filmu

Nejpevnější síť
je tvoje rodina.

animovaný/rodinný | ČR/SK | 2022 
65 min. | MP

Exhibition on
Screen: Slunečnice
Poznejte tajemství ikonických obrazů

Vincenta van Gogha.

dokument | VB | 2021 
85 min. | 12+ | titulky

Minamata 

Johnny Depp jako fotograf,
který riskoval vše, aby ukázal pravdu.

drama | USA | 2020 
115 min. | 12+ | titulky

Black Adam

Dwayne Johnson jako 
komiksový antihrdina studia DC.

akční/sci-fi | USA | 2022 
125 min. | 12+ | titulky

Můj otec, kníže

Pohled na Karla Schwarzenberga 
očima jeho dcery.

dokument | Rak./ČR | 2022 
79 min.

Hora

Vztah člověka a hor 
jako impozantní symfonie.

dokument | Aus. | 2017 
74 min. | 12+ | titulky

FK

FK



kulturní přehled
pátek 14. října 
19.30 – Městské divadlo Turnov 
Winterbergova poslední cesta
Divadelní sezóna 2022/2023
Doposud nejrozsáhlejší Rudišovo literární dílo 
v podání brněnského Divadla Feste.
v předprodeji 320 Kč / 260 Kč, na místě 360 Kč / 300 Kč 

sobota 15.–neděle 16. října
8.00 – KC Střelnice 
Festival BUĎ ZDRÁV 2022
Jedinečný dvoudenní festival plný výjimečných hostů
a pestrého programu

dvoudenní vstupenka v předprodeji 3 800 Kč / 
jednodenní vstupenka 2 200 Kč /

divadelní představení Pátá dohoda 550 Kč

neděle 16. října 
17.00 – kino Sféra 
Exhibition on Screen: Slunečnice 
Umění v kině
Poznejte tajemství ikonických obrazů Vincenta
van Gogha. 165 Kč / 145 Kč

středa 19. října
18.30 – KC Střelnice – velký sál
Taneční kurzy pro manželské a přátelské
páry 2022
2. lekce
Oblíbený kurz pod vedením tanečního mistra
Petra Mertlíka.

kurzovné 1 850 Kč / jednotlivá lekce 350 Kč za pár

čtvrtek 20. října
19.00 – Městské divadlo Turnov
Pohovka s Lenkou Vlasákovou
Pohovka
Večerem provází Petr Vydra.

250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

20.00 – kino Sféra
Za vším hledej ženu
Dámská jízda
Tři kamarádky, tři osudy a tři naprosto jiné pohledy
na život.
kino Sféra 165 Kč / 145 Kč

pátek 21. října
21.00 – kavárna KUS
Guilty Pleasure
Speciálním hostem večera bude DJ Mardoša 
ze skupiny Tata Bojs. zdarma

sobota 22. října
10.00 – Městské divadlo Turnov
Jak Víla Modrovláska splnila tři přání
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
Pohádkový příběh z lesního království. 100 Kč

20.00 – KC Střelnice – velký sál 
Maškarní bál s M. T. O. Universal Praha
K tanci a poslechu hraje nejoriginálnější hudební
uskupení planety.

v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč

úterý 25. října 
19.30 – Městské divadlo Turnov
Tchýně na zabití 
divadelní představení
Ověřená komedie v podání Divadelního souboru
Tyl Slaná. v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

středa 26. října
18.30 – KC Střelnice – velký sál
Taneční kurzy pro manželské a přátelské 
páry 2022
3. lekce

kurzovné 1 850 Kč / jednotlivá lekce 350 Kč za pár

19.30 – Městské divadlo Turnov
Eva a Bohuslav Lédlovi – Z domácí scény
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč
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Maškarní bál pro dospělé
je zpět
Letošní historicky třetí Maškarní bál s M. T. O. Univer-
sal Praha, určený výhradně dospělým, dá i tentokrát
jedinečnou příležitost všem, v nichž někde hluboko
stále dřímá malé dítě, vyrazit na ples v libovolném pře-
vleku, masce nebo kostýmu a užít si neotřelou zábavu
po celý večer.

Na „maškarním“ vám k tanci a poslechu bude opět
hrát jedinečné uskupení M.T. O. Universal Praha, které
lze s trochou nadsázky označit za nejoriginálnější hu-
dební spolek této země. V jejich repertoáru jsou veške-
ré hity napříč hudební scénou od 60. let do současnos-
ti. Těšte se na Františka Skálu, Tomáše Hanáka, Zdeňka
Lhotského, Lenku Vychodilovou a další známé umělce,
kteří vám průběh večera zpestří písněmi od Elvise
Presleyho, Toma Jonese přes Franka Sinatru a Pavla Lišku

až po Janu Kratochvílovou a Hanku Zagorovou. A krom
toho – celý orchestr vystupuje též v originálních kostý-
mech. Těšíme se na vaše kostýmy a masky!

sobota 22. října od 20 hodin 
Maškarní bál s M. T. O. Universal Praha 
KC Střelnice – velký sál 
v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč

Když je tchýně na zabití
Ověřenou komedii přijíždí zahrát Divadelní soubor Tyl
Slaná. 

Nečekejte návod na to, jak zabít svou tchýni, ale večer
plný trefného humoru.

Ani sama Smrt nezabrání tchýním otravovat a mon-
tovat se do života svým mladým. Čistokrevná „řachanda“
okořeněná duchařinou popisuje vztah mezi tchýní a ze-
těm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manžely a konečně a hlavně
mezi tchýněmi samotnými. Hrají Zdena Krejčí, Marie
Farská, Martina Wittmayerová a Tomáš Kužel.

úterý 25. října od 19.30 hodin
Tchýně na zabití
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 200 Kč / na místě 240 Kč 

Koncert manželů Lédlových
Dvojice umělců už více než čtvrt století patří ke stáli-
cím mnoha žánrů hudebního života Turnova. V turnov-
ském divadle se představí s programem, který nese ná-
zev Z domácí scény.

Bohuslav Lédl vystudoval klavír na teplické konzerva-
toři u Ireny Nečáskové a Miloše Mikuly, poté na peda-
gogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem, kde později vyučoval improvizaci a působil jako
korepetitor. V roce 1996 založil jazzový soubor Lédl
Jazz Q. Od roku 1997 vede Pěvecký sbor Antonín Dvo-
řák v Turnově a v roce 2003 se stal ředitelem Základní
umělecké školy Turnov. V současné době působí jako
korepetitor i sólista a věnuje se vlastní tvorbě. Spolu-
pracuje se svou ženou, sopranistkou Evou Lédlovou,
která vystudovala rovněž pedagogickou fakultu Uni-

verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nyní je ředitel-
kou ZUŠ v Železném Brodě.

středa 26. října od 19.30 hodin 
Eva a Bohuslav Lédlovi – Z domácí scény 
Turnovský hudební večer
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky
v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:

všechny projekce v kině Sféra dle programu

středa 12. října 2022 – M. Drahoňovská:
Gruzie

pátek 14. října 2022 – Winterbergova
poslední cesta

sobota 15. října 2022 – Festival BUĎ ZDRÁV 2022
(jednodenní i dvoudenní
vstupenky)

neděle 16. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022
– Pátá dohoda 

čtvrtek 20. října 2022 – Pohovka 
s Lenkou Vlasákovou

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

sobota 22. října 2022 – Maškarní bál s M. T. O.
Universal Praha

úterý 25. října 2022 – Tchýně na zabití
středa 26. října 2022 – Eva a Bohuslav Lédlovi

– Z domácí scény
sobota 29. října 2022 – Coldplay Music

Of The Spheres Live
Broadcast From Buenos Aires

sobota 29. října 2022 – Královská opera:
Madam Butterfly 

sobota 29. října 2022 – TAMDOLETMA & Lety
mimo & Emozpěv

úterý 1. listopadu 2022 – 4TET (Koncert verze V.)
středa 2. listopadu 2022 – IMUZA uvádí – 

P. Falkenauer, E. Taghizade
sobota 5. listopadu 2022– Bob a Bobek na cestách
sobota 5. listopadu 2022– Básníci ticha 2022 
pondělí 7. listopadu 2022 – Královský balet: Mayerling
středa 9. listopadu 2022 – K. a M. Motani:

Čile po Chile
pondělí 14. listopadu 2022 – Antikvartet
středa 16. listopadu 2022 – Královská opera: Aida
neděle 20. listopadu 2022 – Vánoční cirkus
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

středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka 
& Jiří Škorpík 

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

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 kavárny KUS na Střelnici
Kavárna je pro vás otevřena od středy do neděle od 14
do 20 hodin. Při akci na Střelnici mimo otevírací dobu
otevíráme hodinu před začátkem a zavíráme po skon-
čení akce.

Předprodej vstupenek

Daniel Hůlka


