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Pondělí 17. září 2018 
Městské divadlo Turnov 
ZLATOVLÁSKA 
Klasická činoherní výpravná 
pohádka, známá z mnoha 
zpracování rozličných autorů 
pohádkových příběhů. Scénář Josefa 
Kainara, který byl základem pro toto 
zpracování pohádkového tématu, 
vychází z předlohy české lidové 
pohádky K. J. Erbena a jako takový 
byl určen pro loutkové divadlo. 
Přepracování do činoherní verze se 
zachováním básnického jazyka a 
verše neubírá tomuto představení 
na působivosti. Scénické zpracování 
je postaveno na výpravné scéně, 
doplněné světelnou divadelní 
atmosférou a luminiscenčním 
prostředím s prvky černého divadla. 
Celé představení je pak orámováno 
hudbou Jana V. Kováříka, zkušeného 
autora i interpreta mnoha 
hudebních žánrů, včetně písniček 
pro dětského diváka. Určeno dětem 
od 4 let, délka představení cca 50 
min. 
Hraje divadlo Pohádka, Praha  
Od 8:30 a od 10:00 

 
 
Úterý 18. září 2018 
KC Střelnice, velký sál 
TURNOVSKÁ VOLBIÉRA 
S cílem zvýšit volební účast 
turnovských voličů v nadcházejících 
komunálních volbách spolek 
RADOSTI připravil předvolební 
veřejnou prezentaci všech 
turnovských registrovaných 
volebních stran. Spolek RADOSTI má 
sídlo i převážnou většinu členů 
mimo Turnov a splňuje tak 
předpoklad nezaujatého a 
objektivního vedení předvolební 
prezentace.  
Od 17:00 
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 Úterý 18. září 2018 
Kino Sféra 
ZIMNÍ BRATŘI 
V odlehlém těžařském městečku až 
za koncem světa žijí dva bratři. 
Pracují v dole, starší z nich žije 
neutěšený a drsný život jako všichni 
místní těžaři. Mladší Emil je v 
tomhle opuštěném místě ještě 
opuštěnější, než ostatní. Outsider 
uzavřený ve svém osamění, má 
kromě práce pro společnost jednu 
jedinou další hodnotu. Z chemikálií 
ukradených v továrně načerno pálí 
alkohol. Baví se snad pouze s Anou, 
po které tiše touží. Jeden z místních 
onemocní a vina padá na Emila a 
jeho pálenku. Spor mezi bratry a 
rodinou nemocného se vyhrotí až k 
násilí, do toho se Emil cítí bratrem 
podveden a zrazen, protože Anna, 
objekt jeho plaché touhy, se dala 
dohromady právě s ním. Najednou 
nemá nikoho a nemá už vůbec co 
ztratit.  
Režie: Hlynur Pálmason 
Začátek v 19:30 

 
 

 

Středa 19. září 2018 
Kino Sféra 
Cestovatelský klub 
ČÍNA – S BATOHEM NEJEN PO 
SEČUÁNSKU 
Navštívíme celkem dvanáct provincií 
nejlidnatější země světa. Uvidíme 
Peking i Čínskou zeď v oblasti 
Mutianyu, navštívíme Zakázané 
město i Náměstí nebeského klidu. 
Poblíž města Datong prozkoumáme 
Yungangské jeskyně s 50 tisíci 
soškami z pískovce a nedaleký 
taoistický klášter u Hunyuanu, který 
je zavěšený přímo na skalnatém 
útesu. Projdeme si historické 
městečko YingXian a Pingyao, 
podíváme se též k největší přehradě 
na světě - Třem soutěskám, 
obhlédneme Yichang a mnohem, 
mnohem víc. 
Petr Kvarda a Pavel Chlum 
Od 18:00 
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Středa 19. září 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
BITVA U TURNOVA NA POZADÍ 
VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD 
Přednáška je inspirovaná 550. 
výročím bitvy u Turnova, která se 
odehrála ve dnech 
2. – 5. června 1468 a jednalo se o 
největší válečné střetnutí, jaké 
Turnovsko zažilo. Bojových akcí, 
které byly součástí vleklého 
konfliktu kališníků s katolíky, se tu 
zúčastnilo na 14 000 mužů a byl jím 
silně zasažený celý region.  
Přednáší PhDr. Jiří Sajbt. 
Vstupné: 25,- 
Od 17:00 

 
 

Čtvrtek 20. září 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
EXTÁZE SVATÉHO FRANTIŠKA 
V OBRAZECH JANA JIŘÍHO HERTLA 
A PAVLA ROUČKY 

Výstava Extáze sv. Františka v 
obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla 
Roučky není konfrontací v pravém 
smyslu slova, neboť díla obou 
malířů spolu dobře koexistují. Hertl 
nás barvitě a oklikami vede k pointě, 
kterou pak Roučka shrne do 
koncentrovaného malířského gesta. 
A dnešní divák? Pokud předsudky ke 
starému, nebo naopak modernímu 
umění, předem neuzavřel své srdce, 
přijme je oba. 
Vernisáž od 17:00 

 
 
21. – 23. září 2018 
Areál Pleskoty, TJ Sokol Turnov 
OUTDOOR VÍKEND LOVCI BIZONŮ 
Zahajovací outdoorová víkendovka 
klubu křesťanského dorostu v 
Ponorce. 
Zváni jsou všichni, ať budou nebo 
nebudou chodit na klub. 
Náplň: hry v lese, lanové disciplíny, 
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týmové soutěže, večerní sranda-hry 
i něco vážnějšího na zamyšlení, 
diskuze.  
Od 16:00 
 

 
 

Sobota 22. září 2018 
Dům přírody Českého ráje 
HMYZÁCI 
Srdečně Vás zveme na tradiční 
dílničky pro rodiny s dětmi. Děti si 
mohou vyrobit housenky, broučky a 
motýlky. 
Od 10:00 do 15:00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sobota 22. září 2018 
Městské divadlo Turnov 
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE 
Hudební pohádku O chytré kmotře 
Lišce do turnovského divadla přiveze 
Divadélko Andromeda. Kromě 
spousty písniček se děti mohou těšit 
na veselé zápletky, které 
samozřejmě dobře dopadnou. V 
pohádce kmotra Liška svou chytrostí 
a sympatickou lstivostí napálí lidi, 
kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. 
Situace řeší vždy s důvtipem, 
humorem a trochou zlomyslnosti. 
Dokáže ale také pochopit, kdy její 
taškařice přesáhnou únosnou míru, 
a své chyby umí napravit. Divadélko 
Andromeda za pohádku získalo 
ocenění „Miniteatro Havířov“ 
(festival malých zájezdových divadel 
hrajících pro děti) za nejlepší 
mužský (Dodo Slávik) a ženský 
(Andrea Sousedíková) herecký 
výkon, ale také scénář a režii. 
Od 10:00 
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Sobota 22. září 2018 
KC Střelnice 
KULTURNOV 
Kulturnov znovu potvrdí 
výjimečnost turnovské kulturní 
scény. Že je Turnov městem 
výjimečně pestrého a bohatého 
kulturního života, o tom dnes už 
nepochybuje nejspíš nikdo. Jedním z 
mnoha důkazů této výjimečnosti je 
také festival Kulturnov, který v 
sobotu 22. září již potřetí zahájí 
sezónu a opět nabídne všem 
návštěvníkům den plný zábavy. 

Program festivalu: 
14:00  Společnost bloumající 
veřejnosti & Magda Brožková 
14:15  Waldovy Matušky & Ondřej 
Halama  
14:15  Babička a Bráška králík – div. 
soubor U kafíčka, Akademie třetího 
věku 
15:00  start Běhturnov 
15:00  výtvarná dílna pro děti  
15:10  Pohovka – Petr Vydra s 
Martinem Hyblerem a Janou 
Kubánkovou  
16:15  Turnovanka & Bangladéžo  
16:15  Jak se hledají princezny – 
loutková pohádka div. souboru Ani 

Muk 
17:15  Dojička – divadelní 
představení Klubu českých turistů 
Sokol Turnov  
17:30  Adina Atlas a Peprmintová 
Slunce 
18:45  Ba Naopank  
18:45  Klub začínajících autorů 
20:00  Jazz Kvintet Turnov Pepy 
Uchytila & The Boband  
20:00  autorské filmy  
20:40  Dekanémor – div. soubor 
Kámoš Drámoš ZUŠ Turnov  
21:15  losování dvojic 
21:30  Big ´O´ Band 
23:00  afterparty s překvapením 

 
 
 Sobota 22. září 2018 
Žlutá ponorka 
PŘEDNÁŠKA ŽIVOT VE VESMÍRU – 
JAN GRYGAR 
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Přednáška našeho předního vědce, 

popularizátora astronomie a 

astrofyziky, čestného předsedy 

České astronomické společnosti, 

laureáta řady prestižních ocenění a 

autora knih. Kapacita sálu je 

limitována, vstupenky nutno 

rezervovat předem a to výhradně 

přes email: astro@sundisk.cz  

Od 15:00 

 

Neděle 23. září 2018 
Kino Sféra 
WHITNEY 
Nejprodávanější, nejúspěšnější či 

nejoceňovanější – každý přívlastek k 

famózní Whitney Houston 

stoprocentně sedí. Každý velký 

úspěch je však vykoupen a najít 

pravdu není vždy jednoduché – 

dokument od oscarového režiséra 

Kevina Macdonalda se ale do tohoto 

boje přesto pouští a 

nezapomenutelnou formou 

přibližuje božskou Whitney tak, jak ji 

ještě neznáte. Jedná se o oficiální 

dokument požehnaný matkou 

Whitney a její nejbližší rodinou. Ta 

poskytla exkluzivní rozhovory a 

záběry ze zákulisí jejího života, které 

dosud nebyly zveřejněny. 

Režie: Kevin Macdonald 

Od 19:30  
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