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programové tipy

Žlutomodrý kocour 2023
se představuje 
Jeden z největších divadelních svátků začne ve čtvrtek
16. února a tradičně potrvá až do neděle. Jak se festi-
val zavázal minulý rok, zůstává u ukrajinské barevné
transformace, dokud neskončí válka na Ukrajině, tedy
opět, bohužel Žlutomodrý kocour.

Minulý rok byl věnován právě válečnému konfliktu a ani
tento rok nebude veselejší, ale opět tematicky dost zá-
sadní. Ředitel festivalu Mario Kubaš prozradil, že tento
rok se zaměří na hospodářská zvířata – na problém je-
jich chovu a obrovské nadkonzumace živých tvorů, což
má dle ředitele velký dopad na lidské zdraví a planetu.

„Chceme poukázat na to strašlivé utrpění, kterým
zvířata prochází, aby nakrmila svými těly naše nena-
sytné žaludky. Doufám, že se nám podaří nabourat

mnoho stereotypů – jako třeba, že člověk je masožra-
vec, a že je rozdíl mezi životem kočky a prasete.“

Hlavním pátečním představením bude Zlý jelen, po-
trhlá komedie pražského souboru Depresivní děti touží
penězích a vycházející režisérské hvězdy Jakuba Čer-
máka. Festival představí více než dvacet divadel.

Vybíráme z programu 

čtvrtek 16. února
17.00 – Městské divadlo Turnov
KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Vydýchaný suterén
Pět Shakespearů v jedné komedii.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

19.00 – Střelnice
BULŠIT ANEB PODEZŘELÝ ANALFABET
Rádobydivadlo Klapý
Groteskní komedie o fenoménu dnešní doby.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

21.00 – Městské divadlo Turnov
JAROSLAV TO SPÍSKAL
Turnovské divadelní studio
Fraška se zpěvy a tanci.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

pátek 17. února
10.15 – Městské divadlo Turnov 
MACBETH
OLDstars
Drama o touze a moci v minišatech, neprůstřelných
vestách a se skleničkou sektu v ruce.
představení pro školy

13.30 – Střelnice
DOKONALÝ PARTNER
Vanabí Litoměřice
Scifi komedie o problémech současné ženy.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

15.00 – Městské divadlo Turnov
ČAJ U PÁNA SENÁTORA
Divadlo Ľahostajňa (Bratislava)
Satirická komedie o vrcholné politice.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

17.00 – Střelnice 
ZOMBIE ANEB VÁLKA JE ZA PLOTEM
Divadelní soubor ROZKOŠ
Experimentální drama o válce na Ukrajině.
Představení je součástí benefiční akce na podporu
ukrajinského divadla.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

19.30 – Městské divadlo Turnov
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ANEB JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT!
Oficiální zahájení 27. ročníku festivalu Žlutomodrý kocour.
Vstupné 350 Kč zahrnuje i následující představení 

20.30 – Městské divadlo Turnov
ZLÝ JELEN
Depresivní děti touží po penězích 
Ekoteroristická hororová komedie s detektivní zápletkou.
vstupné zahrnuto v ceně zahájení

Zlý jelen
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Vávra má rád hasiče Zvolit si povolání není žádná legrace. A když ještě ro-
diče mají jinou představu, je to o to horší.

Princezna nechce být královnou a Vávra nechce být ko-
vářem a už vůbec ne řezníkem... Pohádková komedie
o Vávrovi, drakovi, rytířích a hašení. Veselou loutkovou
pohádku vám zahrají Čmukaři. Nenechte Vávru na ho-
ličkách, pomoc malých diváků bude Vávra více než po-
třebovat.

sobota 25. února od 10 hodin
Vávra má rád hasiče 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč

00.00 – Střelnice
DJ HAJO (PLEASURES COLLECTIVE)
Taneční party

sobota 18. února 

11.00 – Střelnice
DEMIAN / HUDL
Hudebně-dramatická laboratoř (Olomouc)
Dramatizace klasického německého románu
Hermanna Hesseho.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

15.00 – Městské divadlo Turnov
KRAJINA ZAJEČÍ
Zaječí
Punkový retro surrealismus, sen a rituál.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

17.00 – Městské divadlo Turnov
TOTOVÁNÍ
D.R.E.D.
Máme něco dodávat?
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

19.00 – Střelnice
ZRZEK
D3 a další (Karlovy Vary)
Dramedie na motivy života a díla Daniila Charmse.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

21.00 – Městské divadlo Turnov
MÁMA ŘÍKALA, ŽE BYCH NEMĚLA
Divadelní spolek Scéna (Kralupy nad Vltavou)
Hit Jiráskova Hronova, zpověď čtyř generací žen
jedné rodiny.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

neděle 19. února
10.00 – Městské divadlo Turnov
UTLAČOVANÍ A ZMÁČKNUTÍ
Představení v režii účastníků herecké dílny.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

11.00 – Střelnice
SKOŘÁPKA
Divadlo STOCHOV, z. s.
Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

14.00 – Městské divadlo Turnov
HOUSKA S MÁSLEM
Divadlo Micky Myšákové (Jablonec nad Nisou)
Komedie.
vstupné 100 Kč (80 Kč studenti)

16.00 – Střelnice
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ POROTY
A ZAKONČENÍ FESTIVALU

Kompletní program najdete na 
www.festival-modry-kocour.cz 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Zrzek



program kina Sféra

MP = film je mládeži přístupný, 12+ = film je nevhodný do 12 let 
15+ = film je nepřístupný do 15 let. 18+ = film je nepřístupný do 18 let. Mladší diváci nebudou do kina vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov

čt 16. 2. 10.00 Il Boemo Kino nejen pro seniory titulky MP

17.00 Přání k narozeninám česky MP

19.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania titulky 12+

pá 17. 2. 17.00 Ostrov česky 12+

19.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania dabing 12+

so 18. 2. 14.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

17.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D dabing 12+

19.45 Ostrov česky 12+

ne 19. 2. 13.30 Jedinečný Český ráj česky MP

16.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania dabing 12+

18.45 Titanic: 25. výročí 3D dabing MP

út 21. 2. 19.30 Událost Filmový klub titulky 15+

čt 23. 2. 10.00 Il Boemo Kino nejen pro seniory dabing MP

17.00 Děti Nagana česky MP

20.00 Láska podle plánu Dámská jízda titulky MP

pá 24. 2. 17.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D dabing 12+

19.30 Děti Nagana česky MP

21.45 Nezvěstná titulky 12+

so 25. 2. 14.30 Asterix a Obelix: Říše středu dabing MP

17.00 Láska podle plánu titulky MP

19.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania titulky 12+

ne 26. 2. 13.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

19.45 Medvěd na koksu titulky 15+

út 28. 2. 19.30 Dreaming Walls: Hotel Chelsea Filmový klub titulky 15+
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Asterix a Obelix:
Říše středu
Oblíbení Galové se vrací 
v novém hraném filmu.

komedie/dobrodružný | Fr. | 2023
111 min. | MP | dabing

Kocour v botách:
Poslední přání

Shrekův parťák se vrací 
v novém filmu!

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

Přání 
k narozeninám
Neplánovaná návštěva spouští 

lavinu nečekaných událostí.

komedie | ČR | 2022 
93 min. | MP

Ostrov

Jiří Langmajer a Jana Plodková jako
trosečníci na opuštěném ostrově.

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

Titanic: 25. výročí

Leonardo DiCaprio a Kate Winslet 
se vrací na velké plátno.

drama/romantický | USA | 1997 
194 min. | MP | 3D | dabing 

Ant-Man a Wasp:
Quantumania

Staňte se svědky začátku 
nové dynastie.

akční/dobrodružný | USA | 2023
125 min. | 12+

Děti Nagana

Žádný sen není příliš velký.

rodinný/sportovní | ČR | 2023 
98 min. | MP

Láska 
podle plánu
Jak v dnešním světě najít 

trvalou lásku?

komedie/romantický | VB | 2022
108 min. | MP | titulky

Medvěd 
na koksu

Zdrogovaný medvěd inspirovaný 
skutečnými událostmi.

thriller/komedie | USA | 2023 
95 min. | 15+ | titulky



kulturní přehled
středa 15. února
19.30 – Městské divadlo Turnov
DS Tyl Slaná: Vinnetou 
divadelní představení
Komedie Petra Kolečka o nejslavnějších pokrevních
bratrech. v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč 

čtvrtek 16.–neděle 19. února
Městské divadlo Turnov, Střelnice 
Žlutomodrý kocour 2023
Jeden z největších divadelních svátků je zpět!
Program festivalu najdete na stranách 2 a 3.
permanentky v předprodeji od 400 Kč pouze do 15. února

čtvrtek 23. února
20.00 – kino Sféra
Láska podle plánu
Dámská jízda
Další večer určený dámskému publiku s romantickou
komedií.

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

pátek 24. února 
19.00 – klub KUS
Šnycl Paradajs
Malá (domácí) scéna 
Únorovou Malou (domácí) scénu uzavřou turnovští
punk-rockeři se svým Gastro Metalem.

vstupné dobrovolné

sobota 25. února 
10.00 – Městské divadlo Turnov
Vávra má rád hasiče 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Loutková komedie turnovských Čmukařů pro všechny
malé i větší diváky. 100 Kč

20.00 – Střelnice
Největší Oldies Party v Českém ráji vol. 6
Zazní ty největší hity 80’ & 90’ let (a to i ty české
a slovenské!). Těšit se můžete na speciální koktejlový
bar s TOP drinky. 150 Kč / vstup pouze 18+

čtvrtek 2. března
18.00 – Střelnice
Kavárenský kvíz 
soutěž 200 Kč / tým

19.00 – Městské divadlo Turnov 
Setkání s Jaroslavem Duškem 
a Bárou Englischovou
Povídání na otevřené téma, které vyplyne samo 
ze situace, života a z toho, co vnesou sami diváci.

490 Kč

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

středa 8. března 
19.00 – Střelnice
Písničkářky napříč žánry
koncert
Letos již desáté setkání se třemi výjimečnými
muzikantkami. Tentokrát s Šárkou Pexovou,
Marií Kieslowski a Veronikou Kickovou.

v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč 

čtvrtek 9. března 
19.00 – klub KUS
Slam Poetry Exhibice
Poezie, divadlo, rap, improvizace, autorský text, vítěze
klání volíte vy! 

v předprodeji 150 Kč / na místě 180 Kč 

Vinnetou

Marie Kieslowski
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Dámská jízda s filmem
Láska podle plánu 

Ve čtvrtek 23. února zveme všechny dámy na další
večer s doprovodným programem a romantickou ko-
medií. 

Únorová Dámská jízda nabídne premiéru britského
snímku Láska podle plánu od producentů filmů Deník
Bridget Jonesové nebo Láska nebeská.

Všechny divačky se mohou tradičně těšit na welcome
drink, jedinečnou atmosféru dámského večera v kině
a další zajímavý program.

Film bude promítán v originálním znění s českými ti-
tulky.

Ant-Man se vrací
v Quantumanii 
Nejnovější marvelovka Ant-Man a Wasp: Quantumania
zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru světa Marvel. 

Ant-Man a Wasp společně s rodiči Hope prozkoumávají
fantaskní Říši kvant, setkávají se se zvláštními bytostmi
a prožívají dobrodružství, které je posune za hranice
všeho, co považovali za možné.

Promítáme od 16. února také ve 3D.

V kině Sféra končí 
možnost rezervace
vstupenek
Na všechny projekce konané v kině Sféra od 16. února
již nebude možné vstupenky rezervovat. Vstupenky na

konkrétní místa lze i nadále přímo zakoupit na webo-
vých stránkách, nebo osobně na recepci Střelnice i po-
kladně kina. Jedná se tedy o formát, který se již nyní
v kině týká speciálních akcí a nejočekávanějších filmů. 

Proč tento krok?
V kině často dochází k situacím, kdy je sice kino zapl-
něné rezervacemi, výsledná návštěvnost je ale (mimo
jiné kvůli duplicitním rezervacím na různá představení)
výrazně nižší. Oblíbená místa, jako jsou například dvou-
sedačky, tak nakonec mohou zůstat prázdná a nedo-
stane se na diváky, kteří by o projekci měli vážný zájem.

Co, když si předem zakoupím vstupenku, ale
nakonec nemohu přijít?
Zakoupenou vstupenku sice nelze vrátit, nově ji ale lze
vyměnit nejpozději 15 minut před začátkem dané pro-
jekce za vstupenku na jiné libovolné filmové předsta-
vení v programu ve stejné nebo nižší ceně. Vstupenky
je možné vyměnit pouze osobně na recepci Střelnice
nebo pokladně kina.

čtvrtek 23. února od 20 hodin
Láska podle plánu 
Dámská jízda
kino Sféra
165 Kč / 145 Kč studenti, senioři a děti do 15 let
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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

neděle 12. března 2023 – Miss Dietrich lituje
středa 15. února 2023 – Vinnetou 
čtvrtek 16.–neděle 19. února – Žlutomodrý kocour 2023

(předprodej permanentek
probíhá pouze do 15. února) 

sobota 25. února 2023 – Vávra má rád hasiče
čtvrtek 2. března 2023 – Setkání s Jaroslavem

Duškem a Bárou
Englischovou

středa 8. března 2023 – Písničkářky napříč žánry 
čtvrtek 9. března 2023 – Slam Poetry Exhibice
sobota 11. března 2023 – Benjamín a vlk
středa 15. března 2023 – Arnošt Frauenberg:

stand-up speciál
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU

úterý 21. března 2023 – Královny
středa 22. 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
středa 12. dubna 2023 – Je úchvatná
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
čtvrtek 11. května 2023 – Kaktusový květ

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.

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
středa–neděle 14.00–20.00 
(při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce a až
do jejího konce)

Předprodej vstupenek

Kaktusový květ

Arnošt Frauenberg


