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(15. 10. – 21. 10. 2018) 
 
 

Pondělí 15. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ 

Interaktivní a didaktické představení 
pro žáky 3. - 7. tříd základních škol 
 I v dnešní přetechnizované době, 
kdy je nejčastějším společníkem 
počítač, se mohou dít věci 
neuvěřitelné a žádná hra nemůže 
nahradit zážitek ze skutečného 
setkání s praotcem Čechem, 
vojvodou Krokem, třemi sestrami 
(Libuší, Kazi, Tetou) a ostatními 
postavami českých dějin. Určeno 
pro děti 9 až 14 let, délka představní 
60 minut. Hraje Divadlo 
SemTamFor. 

Od 8:30 
 

 
 

Pondělí 15. října 2018 
Středa 17. října 
Penzion Výšinka - klubovna 
OSUDOVÉ OSMIČKY V TURNOVĚ 

Žáci dramatického kroužku ZŠ 
Žižkova v Turnově pod vedením paní 
učitelky Jany Kepkové nastudovali 
zajímavý pořad k 100. výročí vzniku 
samostatné československé 
republiky. Zachytili všechny osudové 
události s osmičkou v letopočtu. 
Určeno pro obyvatele penzionu 
Výšinka  a další zájemce z řad 
veřejnosti.  

Od 14:00 
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Pondělí  15. října 2018 
Kino Sféra 
MAYERLING (Královský balet) 
Balet Mayerling s jeho emocionální 
hloubkou, působivými obrazy a 
jednou z nejnáročnějších rolí, které 
kdy byly vytvořeny pro sólového 
tanečníka tvoří stabilní součást 
repertoáru Královského baletu. 
Autorem choreografie o psychicky 
trýzněném dědici habsburské 
monarchie, korunním princi 
Rudolfovi, je Kenneth MacMillan. 
Lesk rakousko-uherského dvora 
kontrastuje se sexuálními a 
politickými intrikami, které příběh 
dovedou k tragickému konci dvojí 
sebevraždy. Velké obsazení souboru 
dovoluje vytvářet úchvatné obrazy, 
choreografie obsahuje osobitá sóla 
a erotická pas de deux. Balet plný 
intenzity, šílenství a vášně dokládá, 
že mnohdy je pravda skandálnější 
než fikce. 
Choreografie: Kenneth MacMillan 
Od: 20:15 
 

 

 

 

 

Pondělí  15. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
SANDRA POGODOVÁ - POHOVKA 

První setkání v rámci pořadu 
Pohovka bude s českou herečkou, 
kterou můžete znát z řady filmů, 
televizních seriálů a vídat ji můžete 
především v pražských divadlech. 
Olomoucká rodačka a dcera 
nadšeného divadelníka vystudovala 
pražskou konzervatoř. Její kariéra 
začala malými filmovými rolemi již v 
roce 1992 (např.: Kamarád do deště 
II aneb Příběh z Brooklynu). V roce 
1993 začíná účinkovat v Divadle ABC 
(muzikál Pěna dní). Následujícího 
roky přestoupila do divadla Spirála a 
hrála také v dalších filmech. Po 
ročním pobytu v New Yorku , který 
označuje za nejcennější zkušenost v 
životě, se vrátila nejen do divadla, 
ale i před televizní kamery. Za 
největší úspěchy se dají považovat 
její role ve filmech Post Coitum a 
Bathory, či televizní sitcom Helena. 
Večerem provází Petr Vydra.  

Od: 19:30  
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Úterý 16. října 2018 
Kino Sféra 
GAUGUIN (Gauguin – Voyage de 
Tahiti) 
Nekompromisní vizionář Paul 
Gauguin opouští Paříž, rodinu i 
přátele a v roce 1891 se usazuje na 
exotickém ostrově Tahiti, aby zde 
načerpal inspiraci pro své obrazy v 
divoké a neposkvrněné přírodě. 
Zdánlivý ráj se ale mění v místo 
samoty a chudoby, na němž Paul 
zápolí s podlomeným zdravím, 
odmítnutím i pochybami. Poznává 
zde ale takové domorodou krásku 
Tehuru, která se stává jeho ženou i 
múzou. Film Edouarda Deluca je 
výpravnou, přitom ale meditativní 
sondou do duše vášnivého a 
problematického génia. Dominuje jí 
naprosto strhující, intenzivní výkon 
Vincenta Cassela. 
Režie: Edouard Deluc 
Začátek v 19:30 
 
 
 
 
 
 

Středa 17. října 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
O literatuře: JAKUB SZÁNTO 
Začíná nám podzimní cyklus O 
literatuře. Tentokrát přivítáme 
novináře a zahraničního zpravodaje 
Jakuba Szánta, jenž nám představí 
svoji první knihu „Za oponou války“. 
Od 18:00 
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Středa 17. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
1918 – 2018 Přednáškový cyklus 
„NORMALIZACE NA TURNOVSKU“ 
Diskuzní pořad s pamětníky, 
moderuje Mgr. et Mgr. Jaroslav 
Kříž. 
od 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek 18. října 2018 
Žlutá ponorka 
DÍLNA D – KOUZLO GRAFICKÉ 
BARVY 

Výtvarná dílna pro dospělé. 
Malujeme různými pomůckami 
(špachtle, válečky, houbičky, hadříky 
apod.). Kreativní tvorba pro 
každého, kdo má chuť užít si barev a 
tvoření. Počítejte s tím, že se trochu 
umažete. Prosím případné zájemce, 

aby zaslali závaznou rezervaci na 
adresu ladicka@email.cz. 

Od 18:00 

 

Čtvrtek 18. října 2018 
Sobota 20. října 2018 
Kino Sféra 
HOVORY S TGM 
Toho dne na podzim roku 1928 jsou 
dva symboly československé 
demokracie na vrcholu, stejně jako 
celé Československo. Kniha, která 
vznikala celý rok a která má národu 
představit jeho prezidenta, je 
hotová. Karel Čapek vyhledá v 
zahradě zámku v Topolčiankách 
Masaryka. Chce mu nabídnout část 
honoráře za knihu jejich hovorů, 
která vzniká k 10. výročí mladé 
Československé republiky. Prezident 

mailto:ladicka@email.cz
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ale není v dobrém rozmaru, jeho 
dcera mu totiž zakázala knihu vydat. 
Toto setkání nebude snadné. Čapek 
sice spěchá, celou situaci nemůže 
ale nechat bez odezvy a nechává se 
zatáhnout do vzrušené debaty. 
Debaty o dcerách, o světě, o politice 
i politicích, o Češích, o lásce a o 
ženách. Masaryk ukazuje, že není 
pouze tatíček zakladatel a chladná 
ikona z učebnic, ale muž z masa a 
kostí. Vedle svých dějotvorných 
myšlenek a světonázorů odhaluje i 
schopnost vysoké politiky či 
dokonce intrik. Hovoří mimo jiné o 
svém mileneckém poměru a 
znovuobjevené sexualitě. Střet dvou 
velikánů z různých generací má 
výbušný potenciál, přestože jejich 
jedinou zbraní jsou vycházkové hole 
a slova. 
Režie: Jakub Červenka 

Ve čtvrtek od 19:30 
V sobotu od 17:00 

 

Pátek 12. října 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
BIGBÍTEK 

Do kavárny KUS míří přední 
revivalová kapela hrající poctivý 
český bigbeat. Mezi hranými 
písněmi naleznete zejména skladby 
kapel Krausberry, Hudba 
Praha/Jasná Páka, Vítkovo kvarteto, 
Tichá dohoda, Krucipüsk či Tři 
sestry. Členy jsou Jarda Dvořák 
(basa, zpěv), Jarda Špína (kytara, 
zpěv), Filip Valkoun (sólová kytara), 
Radek Špína (bicí), Katka Matysová 
(zpěv). 

 Od 20:00 
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Pátek 19. října 2018 
Kino Sféra 
HELL FEST: PARK HRŮZY 
Představte si, že na Matějské pouti 
vjedete do strašidelného zámku a 
do klína vám tam spadne 
nepříjemně skutečná useknutá 
hlava. Nemůžete ani mluvit, ovšem 
nikoho jiného to nevzrušuje, 
protože useknutá hlava ke 
strašidelnému zámku tak nějak 
patří. Přesně tak se cítí hrdinové 
hororu Hell Fest: Park hrůzy. Sériový 
zabiják v masce si totiž z celého 
lunaparku Hell Fest udělal dokonalé 
maskování a svoje vlastní 
smrtonosné hřiště. Panoptikum 
strašidel skropí skutečná krev, na 
velevážené publikum čeká 
opravdový děs a smrt.  
Režie: Gregory Plotkin  
Od 19:30 

 

 

 
 


