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Úterý 23. října 2018 
Kino Sféra 
ÚSTAVA (Ustav republike Hrvatske) 
Vysokoškolský učitel Vjeko (60) 
zasvětil celý svůj život studiu 
chorvatského jazyka a historie. Žije v 
zanedbaném a špinavém bytě v 
centru Záhřebu se svým otcem 
Hrvojem. Vjekovi tragicky zahynula 
láska jeho života - Bobo. V jeho 
životě je teď jediná věc, která ho 
těší. Noční procházky během nichž 
putuje prázdným městem, kdy má 
na sobě make-up a ženské šaty. 
Jednou v noci ho přepadne skupina 
mladých mužů, porazí ho, pomočí a 
nechá v bezvědomí ležet na ulici. V 
nemocnici se o něj stará Maja (48), 
zdravotní sestra žijící v suterénu 
stejného domu. Později mu Maja 
pomůže vrátit se domů a začne se 
starat nejen o Vjeka, ale i o jeho 
nepohyblivého otce. Tak začíná 
příběh tří zcela odlišných lidí, kteří 
žijí ve stejné budově a kteří se 
nečekaně a proti své vůli sejdou a 
jsou na sobě navzájem závislí. 
Režie: Rajko Grlić 
Začátek v 19:30 

 
 
Středa 24. října 2018 
KC Střelnice 
Cestovatelský klub 
MAKEDONIE 
Tato balkánská země o rozloze jen o 
něco málo větší než Morava je 
jedinečnou zemí, co se přírodních 
krás, velkého počtu pamětihodností 
i srdečnosti a pohostinnosti 
místních obyvatel týče. Pochlubit se 
může obrovskými horami, 
prostornými planinami, skalními 
útvary i úrodnými poli v nížinách, 
velkými jezery a spoustou 
neobvyklých přírodních výtvorů, 
malebnými vesničkami s tradiční 
lidovou architekturou, starými 
městy a v neposlední řadě 
nádhernými pravoslavnými kláštery, 
které se zde v rámci zemí bývalé 
Jugoslávie vykazují největší 
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hustotou. Navzdory tomu všemu 
zůstává ze strany velké části českých 
cestovatelů neprávem opomíjenou 
zemí. 
Od 18:00 

 

 
 
Středa 24. října 2018 
KC Střelnice 
OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 
2018 
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legengy české hudební 
scény skupiny Olympic. Skupina ve 
složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří 
Valenta a Martin Vajgl zahraje ty 
největší hity za více než půlstoletí 
svojí existence.  
V roce 2012 skupina oslavila své 50. 
narozeniny halovou koncertní 
šňůrou a vydáním kolekcí alb. V 
květnu 2013 do kapely nastupuje 

bubeník Martin Vajgl. Kapela 
následně v letech 2013-2015 natáčí 
novou albovou trilogii Souhvězdí a 
pravidelně koncertuje v České 
Republice i na Slovensku s 
programem Permanent Tour.  
Od 19:00 
 

 
 
 
 
 
 
Středa 24. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
1918 – 2018 Přednáškový cyklus 
„FOLK – INTELEKTUÁLNÍ PROTEST, 
NEBO MASOVÁ ZÁBAVA“ 
Přednáší PhDr. Přemysl Houda, 
Ph.D. 
od 18:00 
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Čtvrtek 25. října 2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
Informační centrum pro mládež  
3000 KM TURECKEM 

Cestovatelský čtvrtek! Přijďte si 
poslechnout přednášku Pavla Bičiště 
3000 km Tureckem! 

Od 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 25. října 2018 
KC Střelnice 
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE 
SENIORŮ 

Ve čtvrtek 25. října zveme všechny 
seniory a jejich doprovod na oslavu 
Mezinárodního dne seniorů, kterou 
zaštiťuje Liberecký kraj. Cílem je aby 
si senioři odnesli hezký kulturní 
zážitek a povědomí, že na ně 
společnost nezapomíná. Začátek 
oslav bude v 15 hodin, akce se 
zúčastní krajští a regionální politici, 
kteří seniory pozdraví. Těšit se 
můžete i na vystoupení Cimbálové 
muziky pana Dušana Kotlára. Akce 
je veřejná, bezplatná a je určená 
seniorům bez jakéhokoliv omezení. 
Dále bude k dispozici bezplatné 
občerstvení. 

Od 15:00 
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 Pátek 26. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
POKREVNÍ BRATŘI 

Po dvouleté odmlce se na divadelní 
prkna vrací turnovská Společnost 
bloumající veřejnosti. S 
představením Klozet se dostala až 
na Jiráskův Hronov a nyní doufá, že 
se její nová inscenace Pokrevní 
bratři, vydá podobným směrem. Jak 
si poradí s normálním životem v 
přiděleném bytě dva chlapíci, kteří 
doposud žili v ústavu? Divadelní hra 
známého norského dramatika Axela 
Hellstenia je nejen plná komických 
situací, ale i překvapivých zvratů, se 
kterými si oba protagonisté budou 
muset poradit. Hrají Jakub 
Chundela, Petr Hofhans, Bára 
Halamová a Matěj Hajn. 

Od 19:30 

 

Sobota 27. října 2018 od 19:30 
Neděle 28. října 2018 od 17:00 
Kino Sféra 
ZLATÝ PODRAZ 
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a 
životě ve stínu politiky. Film začíná v 
roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří 
osudová láska mladého právníka a 
sportovce Franty (Filip Březina) k 
tanečnici Michelle (Patricia Volny), s 
kterou se seznámí na poválečném 
Mistrovství Evropy v basketbalu v 
Ženevě. Michelle je osudem 
pronásledovaná dívka, která prchla 
z vlasti před Stalinem i Hitlerem. 
Jejich příběh, který kromě politiky 
ovlivní i dva protikladní jedinci 
trenér Valenta (Stanislav Majer) a 
funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), 
vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už 
na mnoho let rozdělila železná 
opona. 
Režie: Radim Špaček
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Sobota 27. října 2018 
Dům přírody Českého ráje 
BAREVNÝ PODZIM 

Přijdťe si vytvořit podzimní 
dekorace.  

Od 10:00 do 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 28. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Klenotnice muzea 
ČESKOSLOVENSKO – LÉTA NADĚJÍ A 
ZTRÁT 
Slavnostní zahájení výstavy. 
Výročí vzniku ČSR bychom rádi 
připomněli výstavou reflexí zrodu a 

následných tří dramatických 
desetiletí existence státu (států) 
Čechů a Slováků v tradičních 
uměleckořemeslných oborech 
regionů Turnovska a 
Železnobrodska, tedy ve skle, 
šperku, stříbrnictví a glyptice z let 
1918-48. Výstava se bude opírat o 
produkci odborných škol v Turnově 
a Železném Brodě i práce výtvarníků 
s těmito školami spojených, které 
v té době znamenaly ve svých 
oborech československou a 
středoevropskou špičku. 
Od 16:30 
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Neděle 28. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Výstavní sál 
KONRČNĚ VE VLASTNÍM! TURNOV 
1918 
Slavnostní zahájení výstavy.  
Historická výstava připomínající 

významné výročí vzniku republiky 

bude na pozadí tzv. velkých dějin 

prezentovat běžný život v regionu 

v poslední fázi existence monarchie 

a první týdny dění v novém státě. 

Důraz bude kladen na vizuální 

stránku, kde budou výrazným 

prvkem velkoformátové fotografie 

ze života ve městě doprovázené 

texty, které mají za úkol dovysvětlit 

a dokreslit představovanou situaci. 

Součástí připomenutí významného 

výročí bude cyklus přednášek 

přibližující vznik republiky v úrovni 

regionální i celostátní. 

Od 16:00  


