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Pondělí 29. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
ASANACE 

 „Až po dlouhém naléhání mnoha 
poctivých lidí jsem přijal ten 
nevděčný úkol, obnovit tady 
pořádek.“ K výročí nedožitých 
osmdesátých narozenin Václava 
Havla uvedlo Klicperovo divadlo hru 
Asanace. Režie se ujal Havlův 
dlouholetý přítel a zároveň jeho 
dvorní režisér Andrej Krob. Skupina 
architektů je povolána do 
nejmenovaného malebného 
městečka se středověkým hradem, 
aby zde provedla jeho asanaci a 
uvolnila tak prostor pro nové 
sídliště. Celkem rutinní úkol však 
architektům naruší jedna zdánlivě 
bezvýznamná petice... Václav Havel 
hru napsal v roce 1987 jako reakci 
na komunisty centrálně plánovanou 
politiku rozvoje městského bydlení, 
jež byla charakteristická výstavbou 
nevzhledných sídlišť, která často 
vznikala na úkor vzácné historické 
zástavby řady měst. 

Od 19:30 

 

Úterý 30. října 2018 
Kino Sféra 
NIC JAKO DŘÍV 
Je jim 19 let a žijí obyčejné životy 
teenagerů dospívajících v českém 
pohraničním maloměstě, kde 
všichni čtyři navštěvují stejnou 
školu. Film zachycuje Tea, Renatu, 
Aničku a Nikolu v situacích, kdy 
jejich středoškolskou bezstarostnost 
pomalu střídá úzkost z blížícího se 
vykročení do světa dospělých. Každý 
sám čelí důležité životní výzvě, na 
jejímž konci už nic nebude jako dřív. 
A nejde přitom jen o maturitu. Kdo z 
nich tváří v tvář nové zodpovědnosti 
obstojí, kdo z nich skutečně 
dospěje? Kamera je s postavami 
většinu času téměř srostlá a zblízka 
vtahuje diváka dovnitř do světa 
jednotlivých hrdinů. Dynamická 
střihová skladba podtrhuje 
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roztěkanost a nesoustředěnost 
mladé generace. Nic jako dřív nabízí 
kinematograficky podmanivý pohled 
do života teenagerů, kteří musí 
dospět dřív, než by sami chtěli. 
Režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská 
Začátek v 19:30 

 

Úterý 30. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
CESTA KOLEM SVĚTA 

 „Travesti show Kočky a Techtle 
Mechtle Vás zvou na Cestu kolem 
světa. Právě tak se totiž jmenuje i 
zbrusu nový pořad, který si pro vás 
připravili dámy Dolores, Stacey, 
Cathrin, Gina a Kelly. V osobním 
životě jsou to však pánové - Lukáš, 
Honza, Martin, Jirka a Béďa. Už 
několik let brázdí nejen kulturní 
domy a divadla se svým 

vystoupením travesti show, které 
pravidelně dvakrát do roka zcela 
obměňují. Tentokrát se společně s 
nimi vypravíme na cestu kolem 
světa. Nezoufejte tedy, že doba 
dovolených již skončila. Během 
jediného večera procestujeme 
společně s travesti show Kočky a 
Techtle Mechtle totiž celou 
zeměkouli! Výpravné kostýmy, 
flitrované šaty, dlouhé řasy, 
vyčesané paruky a spousta známých 
písniček a scének - na to vše se 
můžete těšit  v novém pořadu Cesta 
kolem světa. 

Od 19:00 
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Středa 31. října 2018 
Městské divadlo Turnov 
LÁSKA OPRAVDIVÁ – MUŽSKÝ 
PĚVECKÝ SBOR BRNO 
Mužský pěvecký sbor Láska 
opravdivá založili v roce 
2009 Jaroslav Černocký a Jan Špaček 
s cílem oživit kdysi bohatou a dnes 
skomírající tradici interpretace 
skladeb pro mužský sbor. Těleso 
funguje při Ústavu hudební vědy 
Filozofické fakulty brněnské 
Masarykovy univerzity a jeho členy 
jsou vesměs studenti či absolventi 
brněnských vysokých škol. 
V současnosti má sbor okolo třiceti 
stálých členů. Repertoár se 
specializuje na pravoslavnou 
duchovní tvorbu, mj. na nápěvy z 
Podkarpatské Rusi, a na českou 
sborovou tvorbu 19. a 20. století, 
především Leoše Janáčka. „Láska 
opravdivá“ je název jednoho 
z Janáčkových mužských sborů na 
lidový text a v názvu pěveckého 
tělesa má symbolizovat 
repertoárový soulad duchovní 
hudby a lidové písně. Pro náš 
koncert je připraven program 
sestavený ze samotných základů 

české sborové tvorby, z díla B. 
Smetany, J.B. Foerstera, L. Janáčka a 
dalších. 
 
Od 19:30 
 

 
 
Středa 31. října 2018 
KC Střelnice 
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU 
Jakub Smolík, současná umělecko-
interpretační osobnost, která svými 
sladce laděnými písněmi oslňuje 
zejména něžnou část publika, míří 
se svojí kapelou do Turnova.          

Od 19:00 
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Středa 31. října 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
1918 – 2018 Přednáškový cyklus 
„100 LET OD VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA“ 
Přednáší prof. PhDr. Robert Kvaček, 
CSc. 
od 18:00 
 

 
 
 

Čtvrtek 1. listopadu 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 
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Pátek 2. listopadu 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
HITFAKERS, SOUNDFALL & WE2 

SOUNDFALL 
Oč méně byla turnovská formace 
Soundfall v poslední době vidět na 
podiích, o to více dřela ve zkušebně. 
Na žádost všech svých čtyř fanoušků 
mohutně zrychlila repertoár. Do ska 
to má sice ještě daleko, ale u nových 
písní se dá již celkem příjemně 
pohupovat, asi jako když se vám 
chce na záchod. Čekejte trochu 
smutku, trochu radosti, špetku 
romantiky, přiměřeně zloby a 
žánrově pestrou směsici jako vždy. 

WE2 
Sotva si objednáte pivo, bude ke 
svému vystoupení již připraveno 
akustické duo WE2. Skládá se ze 
dvou frontmanů dvou různých 
kapel. Jejich hudba propojuje 
nezaměnitelný hlas Kuby Špičky a 
jeho akustické kytary s Tomstrovými 
basovými podklady a nápaditými 
dvojhlasy. Na koncertech se chtějí 
cítit jako doma, proto si s sebou vozí 
svoji televizi a lampu 

HITFAKERS 
Jen co si otřete slzu dojetí, nastoupí 
na vás zřejmě jediná česko-albánská 
kapela na světě v čele s 
charismatickým zpěvákem 
Alphonsem Llupim. Hitfakers jsou 
ověřenou směsicí energického 
hudebního koktejlu, který byl v 
Turnově s úspěchem servírován již 
několikrát. Během koncertu mimo 
osvědčených hitů zazní nové 
skladby vytvořené během 
nedávného soustředění kapely na 
albánské riviéře. 

Od 19:30 

 

Sobota 3. listopadu 2018 
Kino Sféra 
Metropolitní opera 
NABUCCO – GIUSEPPE VERDI 
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Bývalý hudební ředitel Metropolitní 
opery James Levine řídí Nabucca – 
Verdiho rané drama z dávného 
Babylonu na biblický námět. Do 
popředí ale vystupují i další motivy – 
milostný trojúhelník Ismaela a dvou 
sester, touha po moci nebo 
zajímavý vývoj mocnářské postavy 
Nabucca. Tuto titulní roli ztvárnil 
slavný tenorista Plácido Domingo. 
Liudmyla Monastyrska se představí 
v náročné roli Abigail, Nabuccovy 
neústupné dcery. Jamie Barton 
bude zpívat Fenenu, Russell Thomas 
Ismaele a Dmitrij Beloselskij kněze 
Zachariáše, což je role, s níž v MET 
v roce 2011 debutoval.  

Dirigent: James Levine 

Od 19:30 

 

 

Čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19:30 
Pátek 2. listopadu 2018 od 19:30 
Neděle 4. listopadu 2018 od 17:00 
Kino Sféra 
BOHEMIAN RHAPSODY 

Jediné co je pozoruhodnější než 
jejich muzika je jeho příběh.  Snímek 
Bohemian Rhapsody zachycuje život 
extravagantního, divokého a 
nespoutaného frontmana skupiny 
Queen od jejího založení až po 
památný koncert Live Aid (roku 
1985) na podporu boje s 
hladomorem, který tehdy propukl v 
Etiopii. Koncert, který se konal 
souběžně na několika stadionech, 
sledovalo díky živému přenosu asi 
1,5 miliardy lidí ze stovky zemí 
světa.  

Režie: Bryan Singer 
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Sobota 3. listopadu 2018 
Žlutá ponorka 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – STOLETÉ 
KOŘENY 

Průvod se sejde opět v areálu 
letního kina pod plátnem a 
zakončen bude na stejném místě. 
Na místě pro zahřátí teplé nápoje a 
také lampiony, pro ty co svůj nemají 
:).Ptáte se proč „staleté“ kořeny? - 
Všechno, co roste má kořeny! 
I děti rostou a mají své kořeny - po 
rodičích, babičkách a 
prapradědečcích. Každý strom kdysi 
zapustil kořeny a pak roste, větví se 
a košatí. Každou chvíli se objeví 
nová větev. Děti jsou ty nejmenší 
větvičky. Všichni ale žijeme v naší 
republice, hezký ... český... a ta je 
jako kmen stromu. Víte jak tlustý 
má kmen? Je na něm už sto 
letokruhů. Republika letos slaví 
narozeniny! 
Od 17:00 do 19:00 

 

 

 

Neděle 4. listopadu 2018 
Žlutá ponorka 
PARKOUR WORKSHOP LISTOPAD 
2018 
Přihlášky pro veřejnost od 15.10. 
Odpolední trénink s profesionály ze 
skupiny "obstackle movement" 
proběhne v hale TSC na Turnově II 
Trvání workshopu: 13 - 18hod (o 
hodinu delší než minule). 
S sebou nezapomeňte 
PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU, vhodné 
sportovní oblečení + boty, láhev s 
pitím, lehkou svačinu, boty do haly. 
Vezměte také kartičku pojištěnce 
(nemusí se odevzdávat při 
registraci), případně peníze pokud si 
budete chtít koupit nějaké vybavení 
(lze domluvit s rodiči na konci 
workshopu). Každý účastník musí 
přinést rodičem podepsanou 
přihlášku na akci! 
Pokud ji zapomene doma, nebude 
moci trénovat na workshopu. 
Od 13:00 do 18:00 

 


