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Úterý 6. listopadu 2018 
Městské divadlo Turnov 
Cestovatelský klub 
FLORIDA A „HAVAJ“ NA HAVAJI 

Uvidíte Miami, Cap Canaveral, 
Everglades NP, vodní ptáky, 
aligátory, mývaly, malé srnečky, 
divoké delfíny a krmení žraloků. 

V další části navštívíme i ostrovy 
z ohně. Absolvujeme jedinečné 
výpravy na lodi, kajaku, plachetnici, 
na skútru a pěšky. Nemineme 
bohatý podmořský svět, spousty 
zvířat, sopečné ostrovy a žhavou 
tekoucí lávu. V neposlední řadě 
zhlédneme strhující indiánské a 
havajské tance. 

Od 18:00 

 

 

Úterý 6. listopadu 2018 
Kino Sféra 
TVÁŘ (Twarz) 
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský 
podivín a excentrik Jacek – miluje 
heavy metal, svoji holku, malé auto 
a svého psa. Pracuje na staveništi, 
kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše 
na světě. Když jej nečekaně zmrzačí 
tragická nehoda, obrátí se k němu 
oči celé země – Jacek se totiž stane 
prvním občanem Polska, který 
podstoupí transplantaci obličeje. 
Tvář je odpoutaná, nekonvenční 
bajka o vnitřní síle a kráse, která 
virtuózně kloubí realismus, 
fantazijní prvky a černý humor. 
Szumowska záměrně pracuje s 
rozvolněnou strukturou, jejíž 
nevyzpytatelnost ještě umocňuje 
rafinovanými hrátkami s ostřením. 
Výsledkem je nekompromisní, ale 
zároveň mimořádně zábavná studie 
krize identity, která umně přepíná z 
komisní frašky do jízlivého 
společenského komentáře. 
Režie: Małgorzata Szumowska 
Začátek v 19:30 
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Čtvrtek 8. listopadu 2018 
Městské divadlo Turnov 
POETIKA GALAKONCERT 
Tradiční recitační soutěž Poetika 
vyvrcholí v druhém listopadovém 
týdnu slavnostním galavečerem. Na 
něm vystoupí nejen vítězové 
soutěže v přednesu, ale i několik 
zajímavých osobností kulturního 
světa. Letos to bude uskupení 
Končinna, Mirek Kemel a těšit se 
můžete i na překvapení v podobě 
stále populárnější SlamPoetry. 
Od 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtvrtek 8. listopadu 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Vernisáž výstavy 
VÁCLAV PLECHATÝ DŘEVOŘEZBY 

Výstava Dřevořezby Václava 
Plechatého je výběrem z tvorby 
autora, který se více jak čtyřicet let 
věnuje umělecké práci se dřevem. 
Převážnou část děl Václava 
Plechatého tvoří mohutné rozměrné 
reliéfy s figurálními, zoomorfními a 
rostlinnými motivy. Vedle toho 
vytváří i trojrozměrné plastiky a tzv. 
miniatury – figury o rozměrech 
několika centimetrů. K jeho 
výrazným počinům patří realizace 
sochařské výzdoby mechanického 
orloje v Kryštofově Údolí u Liberce. 
Na výstavě v Turnově Václav 
Plechatý představí reliéfy a plastiky 
inspirované lidovou sakrální 
plastikou i všedním životem, kterým 
se dostalo řady českých 
i mezinárodních prestižních cen. 

 
Slavnostní zahájení výstavy ve 
čtvrtek 8. listopadu od 17.00 hod. 
Vernisáž uvede minirecitálem 
písničkář Miroslav Paleček. 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 45. týden  

(5. 11. – 11. 11. 2018) 
 
 

Kamenářský dům / 8. 11. – 30. 12. 
2018    

 

 

Čtvrtek 8. listopadu 2018 od 19:30 
Pátek 9. listopadu 2018 od 19:30 
Sobota 10. listopadu 2018 od 17:00 
Neděle 11. listopadu 2018 od 19:30 
Kino Sféra 
TEN, KDO TĚ MILOVAL 

Policista Kpt. Kalina, milující manžel 
a skvělý otec, se stane obětí 
autonehody. Z pozice ducha sleduje 
vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází 
při něm k mnoha humorným a 
nečekaným situacím, protože ho 
vede více jeho rodina, než členové 
policejního sboru. Postupně se 
začínají objevovat drobné indicie, že 
všechno nemuselo být tak, jak se 
zdálo. Partnerská důvěra je 
narušena, stačí pár fotek, slov a 
Vanda začne mít podezření, že jí 
mohl být manžel nevěrný. Dva kluci, 
maminka Vanda a babička rozjíždějí 
vyšetřování na vlastní pěst. Vanda 
se setkává s Kalinovou domnělou 
milenkou Irinou, která po ní chce, 
aby dotáhla to, co jí Vandy manžel 
kpt. Kalina slíbil a nedokončil. 
Nastává nečekaná eskapáda 
událostí s jasným účelem dobrat se 
pravdy, do které je Kalinovými 
zasvěcen ještě rodinný přítel 
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nepraktický praktický lékař. Klíčový 
materiál opouští Kalinův sejf 
prostřednictvím všetečné tchýně, 
aby byl se dostal do rukou nic 
netušícího doktora a zamotal hlavy 
policistům.  

Režie: Jan Pachl 
 

 
 

Pátek 9. listopadu 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
DUO NIKA 
Velká práce, skvělé hlasy a talent, 
který byl diváky, ale také odborníky 
oceněn na několika hudebních 
soutěžích - to všechno stojí za 
pozoruhodnými úspěchy dua Nika, 
jež tvoří dvě dívky: Veronika 
Rubášová, která se stará o zpěv a 
ukulele, a kytaristka a zpěvačka 
Nikola Domácí, zkušená muzikantka, 

která působí v jablonecké kapele 
Blue night. 
Od 19:30 
 

 
 
Sobota 10. listopadu 2018 
KC Střelnice 
Kavárna KUS 
BA NAOPANK 

 Psycho-punk-popový kvintet z 
Turnova vznikl v roce 2009 v reakci 
na předsmrtnou strnulost místní 
hudební scény. Každý z jeho 
úderných songů je jako defibrilační 
výboj vedený do selhávajícího srdce 
Českého ráje. Elektrizující nasazení, 
injekce živelnosti a skalpel vtipu 
přimějí i nejvychladlejší ležáky vstát 
a křepčit. 

Od 20:00 
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Sobota 10. listopadu 2018 od 17:00 
Neděle 11. listopadu 2018 od 19:30 
Kino Sféra 
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI (The Girl in 
the Spider’s Web) 

První tři původní larssonovské 
případy - Dívka, která si hrála s 
ohněm, Dívka, která kopla do vosího 
hnízda a Muži, kteří nenávidí ženy  - 
už kiny prošly v úspěšné severské 
verzi. Také v následném americkém 
přepisu se již předvedl první ze 
snímků vyráběných podle téže 
trilogie, jejíž autor však zemřel. 
Čtvrtý díl nazvaný Dívka v pavoučí 
síti napsal Larssonův pokračovatel 
David Lagercrantz. Režie se ujal 
Fede Alvarez, tvůrce Lesního ducha 
či Smrti ve tmě, jenž zvolil i nové 
obsazení. 

Geniální hackerka, která vždy byla 
outsiderem. Novinář se sklony k 
vyhledávání nebezpečí. Ona je 
Lisbeth Salander, dívka s dračím 
tetováním. On je Mikael Blomkvist, 
horlivý editor Millénia. Jednou v 
noci Blomkvistovi zavolá jeden z 
jeho informátorů, který tvrdí, že mu 
jakási mladá hackerka předala 
informace životně důležité pro 
Spojené státy americké. Blomkvist 
kontaktuje Salander, aby mu 
pomohla, ale jako obyčejně má 
Lisbeth vlastní plány. Společně jsou 
vtaženi do nemilosrdného podsvětí 
špionů, kyberzločinců a vládních 
agentů. Někteří z nich jsou ochotní 
zabíjet, jen aby uchránili svá 
tajemství. 

Režie:  Fede Alvarez 

 


