
Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 41. týden  

(8. 10. – 14. 10. 2018) 
 
 

Pondělí 8. října 2018, 8:00 a 10:00 
Středa 10. října 2018, 8:00 a 10:00 
Městská knihovna Antonína Marka 
TURNOV V PROMĚNÁCH STOLETÍ 
Historicky i literárně laděné 
procházky naším městem 
s průvodním slovem o proměnách 
města Turnova v průběhu století. 
Procházky jsou součástí literárně 
dějepisného semináře pro II. stupeň 
základních škol. Doplněno zadáním 
praktických úkolů pro účastníky. 
Provází Eva Kordová. Koná se 
v rámci projektu Rok 100. výročí 
vzniku samostatného 
československého státu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pondělí 8. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
O ŽIVOTĚ JEDNÉ REPUBLIKY 
Základní umělecká škola Jablonec 
nad Nisou ve spolupráci s dalšími 9 
základními uměleckými školami v 
Libereckém kraji, Libereckým krajem 
a pod záštitou náměstka hejtmana 
Petra Tulpy připravují jedinečné 
divadelní představení inspirované 
událostmi a zajímavými okamžiky 
uplynulého století (1918 - 2018). 
Chystaným představením chtějí žáci 
přispět k oslavám 100. výročí od 
vzniku samostatného 
československého státu. Autorkou, 
a režisérkou představení je známá 
operní režisérka a dramaturgyně 
Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová a 
pedagogové jednotlivých ZUŠ, kteří 
se na finálním tvaru výrazně 
podílejí. Premiéra představení se 
chystá na 1. října 2018 v divadle F. 
X. Šaldy v Liberci. Následovat budou 
reprízy v divadlech v Železném 
Brodě, Turnově, Jablonci nad Nisou 
a České Lípě. 
Od 19:00 
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Pondělí 8. října 2018 
KC Střelnice 
BROUK V HLAVĚ 

Brouk v hlavě je nejhranějším dílem 
francouzského dramatika Georgese 
Feydeaua. Fraška s neuvěřitelným 
spádem, spoustou zaplétání, 
rozplétání, omylů, záměn a 
komického děje nenechá diváka ani 
na chvíli vydechnout. Jedna z 
nejslavnějších situačních komedií 
všech dob se představí v Turnově 
díky divadelnímu Studiu DVA, které 
hru uvedlo v premiéře letos v 
červnu. Představení je beznadějně 
vyprodané. Vy tak máte jedinečnou 
možnost ho vidět ve své domovině a 
zjistit, co má společného téměř 
dokonalý manžel pan Champboisy s 
poněkud slaboduchým hotelovým 
sluhou Boutonem. Jak dopadne 
záletník a bude potrestán? Kdo 
nasadil paní Marcele brouka do 
hlavy? V proslulé dvojroli se 
představí Filip Blažek, těšit se 
můžete i na krásnou Jitku 
Schneiderovou a mnoho dalších.  

Od 19:30 
 

 
 

Úterý 9. října 2018 
Kino Sféra 
TEHERÁNSKÁ TABU (Teheran Tabu) 
Tři mladé ženy a jeden muž mají 
podobné touhy jako jejich vrstevníci 
jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, 
kde platí úplně jiná pravidla. 
Rockové koncerty v klubech, 
nemanželský sex, alkohol i drogy 
místní zákony zakazují a vytlačují do 
podzemí. Kdo má peníze a moc, 
pravidlům se snadno vzepře. 
Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce 
vymezené mantinely, hrozí tvrdé 
tresty. Při cestě za štěstím a 
svobodou tak hrdinové filmu musí 
bořit tabu a riskovat. Snímek je 
celovečerním debutem íránského 
režiséra žijícího v Německu Aliho 
Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu 
nepřicházelo v úvahu, film proto 
vykresluje atmosféru teheránských 
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ulic unikátní animační metodu 
rotoskopie. 

Režie: Ali Soozandeh 
Začátek v 19:30 
 

 
 
Středa 10. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
1918 – 2018 Přednáškový cyklus 
„Pomníky první světové války 
v Českém ráji“ 
Přednáší Mgr. Lenka Holubičková  

od 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středa 10. října 2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
Sálek ICM 
STUDIUM V AUSTRÁLII – TANEC S 
KLOKANY 
Přemýšleli jste o dovolené či přímo 
o studiu v Austrálii? Nebo byste se 
rádi dozvěděli více o tomto 
vzdáleném kontinentu? O své 
zkušenosti a zážitky z pobytu a 
studia v Austrálii se podělí mladý 
cestovatel Petr Bičík. 
Od 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 41. týden  

(8. 10. – 14. 10. 2018) 
 
 

Středa 10. října 2018 
Kino Sféra 
KANADA 
Národní parky a metropole 
východní Kanady. Země javorového 
listu není jen kolébkou hokeje a 
basketu, ale především pokladnicí 
nesmírných přírodních krás. Tisíce 
jezer, řeka  Svatého Vavřince a 
Niagarské vodopády - to jsou 
důvody, proč je Kanada cílem turistů 
z  celého světa. Hlavní město 
Ottawa a frankofonní Quebec zase 
přiblíží historii této překrásné  
země.       
Od 18:00 

 
 
Středa 10. října 2018 
KC Střelnice 
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ A 
PŘÁTELSKÉ PÁRY 2018 

Oblíbený kurz pod vedením Petra 
Mertlíka pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Výuková lekce trvá 
přibližně 2,5 hodiny a je 
doprovázena reprodukovanou 
hudbou. Závěrečná prodloužená 
bude mít trvání 4 hodiny, zahraje 
kapela Allegro a těšit se můžete i na 
doprovodný program.  

 

Pátek 12. října 2018 
Zámek Svijany 
KONCERT MUSICA FORTUNA 

Zveme vás na koncert Musica 
Fortuna a švýcarského sboru Sound 
Agreement, který proběhne v 
zámecké kapli v pátek 12. října od 
16 hodin. Koncert potrvá necelou 
hodinu a vstupné je dobrovolné. 
Švýcarský sbor hostil letos v srpnu 
Musica Fortuna a nyní přijedou na 
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oplátku na návštěvu do Čech a 
budou během své návštěvy 
poznávat krásy Českého ráje. 
Říjnový koncert na zámku bude 
zajímavým zpestřením jejich 
programu. Turnovský sbor odezpíval 
od svého založení přes 300 koncertů 
a v současnosti má 46 členů. 
Koncertuje nejen v okolí, ale má za 
sebou i zahraniční vystoupení. Navíc 
sbor vystoupí i v rámci adventních 
trhů, které proběhnou 15. prosince 
na nádvoří Zámku Svijany. 

Od 16:00 do 17:00 

 

Pátek 12. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
BUDULÍNEK 

Kdo by neznal Budulínka ? A kdo by 
nevěděl, že to nakonec dobře 
dopadlo ? Ale jak to vlastně všechno 

začalo? Budulínek neposlouchal 
babičku a nedbal rad , co mu dával 
dědeček. A tak není divu, že se 
jednoho dne dostal do pěkné 
šlamastyky, protože i přes varování 
svých prarodičů, aby nikomu 
neotvíral, vpustil do domu 
proradnou lišku. Ta nelenila a 
Budulínka unesla do své nory. Kdo 
ví, co by se s malým nezbedou stalo, 
kdyby se dědeček, s babičkou 
společně nevyrazili na záchrannou 
výpravu? Pohádka je hravá, zábavná 
- se spoustou hezkých lidových 
melodií a písniček. 

Od 8:30 
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Pátek 12. října 2018 
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 
Od 19:30 
 

 
 
Sobota 13. října 2018 
Kemp Dolánky 
TAMZPÁTKY 
 
Sportovně zábavná akce pro širokou 
veřejnost spojená se zamykáním 
řeky Jizery (Kemp Dolánky, lodě a 
koloběžky). Závod z Dolánek na 
koloběžkách a poté přesednutí na 
kanoe na Žluté plovárně a po řece 
zpět. 
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Sobota 13. října 2018 
Státní zámek Sychrov 
VELKÁ MÓDNÍ SHOW NA 
SYCHROVĚ 
Podzimní modní přehlídka se 
tradičně bude skládat ze dvou částí. 
V první, Příběh módy přiblíží 
divákům oblékání našich předků od 
počátku 17. století do roku 1960. V 
druhé části, věnované současné 
módě, představí své poetické 
modely značka Ashaa Dox.  
Od 14:00 do 15:30 
 

 
 
Sobota 13. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
O SNĚHURCE 

Romantický pohádkový muzikál na 
motivy známé německé pohádky 
bratří Grimmů přiváží Divadlo Kapsa 

Andělská Hora. V jedné zemi za 
horami vládne starý král, který se po 
smrti královny znovu oženil. Nová 
královna je však zlá a krutá a ze 
všeho nejvíce nenávidí princeznu 
Sněhurku, kterou mají všichni rádi a 
to je trnem v oku královně. Proto 
jedné noci povolá lovce, aby 
Sněhurku odvedl do lesa a tam ji 
zavraždil. Naštěstí lesník Sněhurku 
nechal žít, ale samotnou uprostřed 
lesů. Sněhurky se v nočním lese 
ujmou permoníčci a všem se 
nakonec dobře daří. Jen však do té 
doby, než se krutá královna svého 
kouzelného zrcadla zeptá: „Kdo je v 
zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější?“ 
A zjistí, že Sněhurka stále žije. 

Od 10:00 
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Sobota 13. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
MUSICA FORTUNA & SOUND 
AGREEMENT 

V srpnu letošního roku se turnovský 
pěvěcký sbor Musica Fortuna vydal 
na návštěvu do Švýcarska, kde 
navštívil St. Galen a Rýnské 
vodopády. V městečku Spiez na 
břehu Thunerseevítal je potom 
uvítal sbor Sound Agreement  s 
bohatým programem. "Viděli jsme 
krásný kus Švýcarska, ochutnali 
místní speciality, zazpívali na 
společném koncertě. Těšíme se, až 
sboru Sound Agreement vrátíme 
jejich pohostinnost u nás v Českém 
ráji." 

Od 19:30 

 

Neděle 14. října 2018 
Kino Sféra 
EUROPEAN ART CINEMA DAY 
MCQUEEN 
Příběh Alexandra McQueena je 

moderní, leč poněkud gotická 

pohádka o obyčejném chlapci z 

dělnického Východního Londýna, 

který spoutal vlastní démony a stal 

se globální hvězdou módního 

návrhářství. Film McQueen sleduje 

mimořádný osud jednoho z 

nejvýraznějších umělců našeho 

tisíciletí, který v 27 letech stanul v 

čele Givenchy, aby následně založil 

svou vlastní úspěšnou módní 

značku. Ukazuje divokou krásu a 

odvážnost jeho originálních modelů, 

které šokovaly veřejnost a nadchly 

zástupy celebrit od Lady Gaga po 

Sarah Jessicu Parker, a současně 

nahlíží do niterného světa 

inspirativní i zmučené duše 

radikálního génia. Skrze rozhovory s 

jeho nejbližšími kolegy a přáteli, 

rodinou i s návrhářem samotným 

poprvé rozkrývá i jeho osobní 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 41. týden  

(8. 10. – 14. 10. 2018) 
 
 

traumata, která silně ovlivnila jeho 

tvorbu a zřejmě mu také předčasně 

zkrátila život. 

Režie: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui 

Od 17:00 

 

Neděle 14. října 2018 
Kino Sféra 
EUROPEAN ART CINEMA DAY 
jACK STAVÍ DŮM (THE HOUSE THAT 
JACK BUILT) 
Pro sériového vraha Jacka je každé 

zabití uměleckým dílem. Své temné 

mistrovství se snaží během let 

vybrousit k dokonalosti. I přes jeho 

vysokou inteligenci se policie 

pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a 

víc riskuje na cestě k dokonalé 

vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně 

humorný snímek nás zavádí do USA 

70. let. Kontroverzní génius Lars von 

Trier jej poprvé představil na 

festivalu v Cannes. 

Režie: Lars von Trier 

Od 19:30 

 


