
Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 40. týden  

(1. 10. – 7. 10. 2018) 
 
 

Pondělí 1. října – neděle 7. října 
2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
TÝDEN KNIHOVEN 2018 

V letošním roce proběhne ve dnech 
1. – 7. října 22. ročník Týdne 
knihoven! Tuto celostátní akci 
vyhlašuje pravidelně Svaz 
knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). Městská 
knihovna Antonína Marka se 
pravidelně této akce zúčastňuje.  
Letošní Týden knihoven bude 
věnován především spolupráci 
knihovny s jinými institucemi, 
zaměřeno na spolupráci, aktivitu a 
tradici ve všech oblastech 
vzdělávání. Motto tedy zní 
Spolupráce – aktivita – historie. 
Programová nabídka je na našich 
webových stránkách v rubrice 
akce. V rámci této akce se naše 
knihovna zúčastnila znovu celostátní 
soutěže vyhlášenou Svazem 
knihovníků a informačních 
pracovníků KNIHOVNA ROKU 2017 v 
 kategorii knihoven měst od 10 000 
do 20 000 obyvatel. 

 
 
 
Úterý 2. října 2018 
Areál Maškova zahrada 
OTEVŘENÝ PŘEBOR TURNOVA V 
OB 
Přijďte si vyzkoušet orientační běh i 
Vy! Kategorie budou vypsány nejen 
pro zkušené závodníky, ale hlavně 
pro širokou veřejnost, a to ve všech 
věkových kategoriích. Od 16:00 do 
17:30 bude start pro širokou 
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veřejnost. Startovné je zdarma. 
Závod se koná za každého počasí. 
Od 16:00 do 18:00 
 

 
 

Úterý 2. října 2018 
Kino Sféra 
ODNIKUD (AUS DEM NICHTS) 
Život Katji se otřese v základech, 
když při bombovém útoku přichází o 
syna a manžela. Rodina a přátelé se 
jí snaží být v těžkých chvílích 
oporou, Katja ovšem nemůže jít dál 
s vědomím, že vrazi její rodiny chodí 
beztrestně po svobodě. V hlavní roli 
thrilleru Fatiha Akina o pomstě a 
spravedlnosti exceluje Diane Kruger, 
v hlavní soutěži festivalu v Cannes 
oceněná za nejlepší ženský herecký 
výkon. 
Režie: Fatih Akin 
Začátek v 19:30 
 

Středa 3. října 2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
Sálek ICM 
SVAŽ SI SVOU KNÍŽKU DO 
PERGAMENOVÉ VAZBY! 
Práce s pergamenem v knihovně 
pokračuje! Ve výtvarném 
workshopu si pod vedením lektorky 
Kamily Vítové zkusí zájemci vytvořit 
pergamenovou vazbu knihy. Dílna je 
součástí  celostátní propagační akce 
Týden knihoven 2018. 
 
Od 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 40. týden  

(1. 10. – 7. 10. 2018) 
 
 

Čtvrtek 4. října 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
KAVÁRENSKÝ KVÍZ 

I tentokrát se na vás budeme těšit 
každý první čtvrtek v měsíci s 
hromadou zajímavých i záludných 
otázek. Přijďte si vyzkoušet skvělou 
zábavu! Máte rádi televizní 
soutěže? Znáte četné odpovědi a 
jste soutěživí? V tom případě 
neváhejte a přihlaste se do kvízu i 
vy, je to jednoduché. Pro účast 
potřebujete svůj tým (tvořený 2-4 
lidmi), ten můžete nahlásit e-
mailem na weissova@kcturnov.cz 
nebo přímo před konáním kvízu, 
tedy alespoň 30 minut před 
začátkem. Během kvízu odpovíte 
celkem na padesát otázek z různých 
oblastí a výherce čeká odměna v 
podobě  poukazů na pořady KCT a 
také sleva na útratu v kavárně KUS. 

od 19:00 
 
 
 
 
 

Pátek 5. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
VZTAHY NA ÚROVNI 

Divadelní společnost Háta přiváží do 
Turnova komedii, která již v 
minulosti turnovské divadlo 
vyprodala. Nenechte si ujít svižnou 
moderní komedii ze zákulisí vysoké 
politiky a nevynechá ani milostný 
život mužů sedících na vlivných 
křeslech v Evropské obchodní 
komisi. Do apartmá, kde Sir 
Partridge očekává významného 
hosta, který má rozhodnout o jeho 
kariéře, se začnou proti jeho 
očekávání trousit ženy. Jeho 
milenka, potom jeho manželka a 
nakonec úplně neznámá dáma. Nic 
dobrého nevěstící kombinace nám 
divákům dopřeje řetězec záměn a 
vtipných okamžiků. V hlavních rolích 
se v alternacích představí Lukáš 
Vaculík, Viktor Limr, Monika 
Absolonová, Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Martin Zounar a 
další. 

Od 19:30 
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Pátek 5. října 2018 
Od 17:00 
Neděle 7. října 2018 
Od 19:30  
Kino Sféra 
TOMAN 
Filmové drama režiséra a 
producenta Ondřeje Trojana o 
vzestupu a pádu na pozadí doby, 
která dodnes ovlivňuje naše životy. 
Neuvěřitelný a pravdivý příběh 
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, 
šéfa naší zahraniční rozvědky, který 
významně ovlivnil vývoj v 
poválečném Československu, 
bezskrupulózního obchodníka s 
obrovskou mocí a zásadním úkolem. 
Sehnat peníze, které komunistům 
vyhrají volby. A Toman peníze 
sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i 
pro stranu. Šmelina, vydírání, 
kasírování válečných zločinců i jejich 
obětí. Neštítil se ničeho.  Cena, 
kterou za svou kariéru zaplatil on i 
jeho blízcí, byla pak vysoká. Film 
odkrývá období tzv. třetí republiky, 
temné roky 1945 – 48, a příběh 
člověka, o kterém se nikdy 
nemluvilo. Režisér  Ondřej Trojan 
přináší na plátno nejen napínavý 

thriller, ale i co nejvěrnější dobovou 
rekonstrukci skutečných událostí 
opírající se o nezvratná archivní a 
očitá svědectví. 
Režie: Ondřej Trojan 
 

 
 
Pátek 5. října 2018 
Od 20:00 
Neděle 7. října 2018 
Od 17:00  
Kino Sféra 
ZRODILA SE HVĚZDA  
(A STAR IS BORN) 
Hlavní roli v dechberoucím 
romantickém dramatu Zrodila se 
hvězda hrají Bradley Cooper a 
Stefani Germanotta, kterou ovšem 
celý svět lépe zná pod jejím 
uměleckým pseudonymem jako 
hudební superstar Lady Gaga. Pro 
čtyřnásobného držitele nominace na 
Oscara Bradley Coopera je tento 
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film jeho režijním debutem. Cooper 
ve filmu zároveň hraje hvězdu 
country Jacksona Mainea, který 
objeví neznámou talentovanou 
zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se 
oba vrhnou do vášnivého 
milostného vztahu, Jack přiměje Ally 
k vystupování v záři reflektorů a 
katapultuje ji tak ke slávě. Ale když 
Allyin raketový start zastíní jeho 
vlastní kariéru, Jack stále obtížněji 
nese svůj ústup z velkých pódiích a o 
to více se potýká se svými vnitřními 
démony. 
Režie: Bradley Cooper 
 

 
 
Sobota 6. října 2018 
Žlutá ponorka 
OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR + 
RESTAURANT DAY 
Během prázdnin prošla další část 
hlavní budovy Ponorky (Husova 77) 

rekonstrukcí. Díky fondu EU pro 
regionální rozvoj a spolufinancování 
města se učebna mineralogie a 
keramiky stejně jako zahrada 
představují v novém. Akce pro 
veřejnost spojená s dílnami pro děti, 
krátkým divadlem, a především 
zajímavým jídlem proběhne ve 
spolupráci se spolkem ZaZemí, se 
kterým Ponorka dlouhodobě 
spolupracuje. Čekají vás ukázky 
pokusů, práce  
s přírodní hmotou, moštování, i 
vaření.  
Od 10:00 do 16:00 
 

 
 

 


