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Úterý 3. července 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
DEN S MINERALOGEM 
Zábavně naučný program (nejen) 
pro děti 
Zážitkový program s geologickou 
tématikou (nejen) pro děti. Odlévání 
a barvení zkamenělin ze sádry, 
objevování pokladu – rýžování 
českých granátů a olivínů pomocí 
rýžovacích pánví; hledání drahých a 
rudních kamenů ve štěrkové drti, 
paleontologické objevy – odkryjte 
kostru dinosaura, dobývání drahých 
kamenů z horniny pomocí kladívka a 
majzlíku. 
Rozšířený program: Řezání a 
broušení drahých kamenů (10-
12:00 a 14-16:00). 
Venkovní areál muzea před 
Kamenářským domem. 
9:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pátek 6. července 2018 
Před KC Turnov 
DAMÚZA PRAHA – HOUPACÍ 
POHÁDKY 

Co všechno může vidět malé růžové 
velblouďátko, podívá-li se na svět z 
výšky? Co může zažít během jedné 
nečekané noční jízdy po obloze, 
vyhoupne-li se na rožek měsíce? 
Možná se stane svědkem děsivé 
loupeže ukrutného Jollyho Jokera. 
Možná uslyší rolničku bledě 
modrého autíčka cililink, stojícího 
právě na startu velikého závodu… 
Možná. Kdo ví. Cesta po obloze je 
dlouhá a velblouďátko je přeci jen 
maličké a tuze unavené… 
Začátek v 19:00. 
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Sobota 7. července 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
MADONNA – RAY OF LIGHT 
V roce 1999 album obdrželo tři ceny 
Grammy včetně těch za nejlepší 
popové vokální album a za nejlepší 
taneční nahrávku. 
Začátek v 19:00. 
 

 
 
Sobota  7. července 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
PRÁZDNINOVÉ ŘEMESLNÉ SOBOTY 
KOLEM KOLA MLÝNSKÉHO 
Program prázdninových sobotních 
dílen navazuje na výstavu 

věnovanou historii mlynářského 
řemesla v Pojizeří „Od obilky ke 
chlebu“. Dílny jsou určeny dětem i 
dospělým, kteří se dozvědí 
podrobnosti o výrobě chlebového 
kvásku, upečou si housku či tradiční 
žitnou Drůběřku, vyrobí si sáček na 
pečivo a mouku, malý větrníček 
z papíru, dřevěný vodní mlýnek, 
pohlednici s linorytem mlýna ad. 
Tento týden: Drůběřky, hračky z 
mouky mačkané do perníkářských 
forem  (vstupné: 40,- Kč). 
10:00 – 17:00. 
 

 
 

Neděle 8. července 2018 
Dlaskův statek 
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE 
(LOUTKÁŘI NA DLASKOVĚ STATKU 
2018) 
Loutkářský soubor Na Židli a 
Muzeum Českého ráje Turnov za 
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finanční podpory města Turnov 
pořádají letní prázdninovou akci: 
každou prázdninovou neděli vždy v 
11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
 

 


