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Pondělí  9. července 2018 
Dům přírody Českého ráje 
ČESKÝ RÁJ – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ 

Multimediální projekce a vyprávění 
Pavly Bičíkové, fotografky a 
milovnice Českého ráje. Uvidíte 
velkoplošné fotografie  známých i 
neznámých míst. Uslyšíte příběhy o 
lidech, kteří zde žijí a vytvářejí "ráj" 
a v neposlední řadě se dozvíte 
zajímavé tipy na výlet. 

Začátek v 18:00 
 

 
 
Úterý 10. 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: Přednáška 
geologa a mineraloga Jana Bubala 
na vybrané téma (10:30 a 14:00). 
Venkovní areál muzea před 
Kamenářským domem. 
9:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úterý 10. července 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Prodloužená otevírací doba – 
PRÁZDNINOVÉ DESÍTKY 
Muzeum připravilo pro návštěvníky 
akci Prázdninové desítky – 
výjimečnou otevírací dobu od 9.00 
do 22.00 hod. 
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Středa  11. července 2018 
Dům přírody Českého ráje 
MAGICKÝ TURNOV 
Noční prohlídka města Turnova, 
Zákaznického centra Granát, d.u.v. 
Turnov a Synagogy Turnov za svitu 
svící. 
Sraz u informačního centra na 
náměstí Českého ráje ve 20 hodin.  
 

 
 

Středa  11. července 2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
LITERÁRNÍ PIKNIK A (S)TVOŘITELNA 
Výtvarná dílna ve stylu oblíbené 
(S)tvořitelny, vyrobit si tentokrát 
můžete cestovní skleničky na 
smoothie a drátované lucerničky. 
Na dílnu naváže Literární piknik s 

autorským čtením severočeského 
básníka Martina Trdly. Jeho poezii 
doplní hudební dvojtěleso Nádoby. 
Aby byl piknik piknikem (a dá-li 
počasí), proběhne čtení na zahrádce 
před knihovnou, kde pro vás 
připravíme posezení, drobné 
občerstvení, nápoje a burzu knih a 
jako bonus také Poetickou dílnu s 
lehkou inspirací dadaismem. Přijďte 
si poslechnout skvělou poezii, 
hudbu, hrát si a tvořit, uvádět 
obyčejné věci do zcela nových 
souvislostí!  
15:00 – 19:00 
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Čtvrtek 12. července 2018 
Hrad Valdštejn 
PROHLÍDKY S LOUPEŽIVÝM 
RYTÍŘEM 
Prohlídky pro děti s místním 
loupeživým rytířem spojené s 
hledáním pokladu a zlomením 
kletby. 
Začátek v 11:00 a 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek 12. července 2018 
Letní kino 
MUSE: DRONES WORLD TOUR 
Britští alternativní rockeři Muse, 
které média označují za nejlepší 
koncertní kapelu současnosti, 
natočili ke svému poslednímu albu 
unikátní koncertní film. V pořadí 7. 
studiové album, pojaté jako 
protiválečný protest, drtilo přední 
příčky hitparád a v roce 2016 ho 
doprovázelo ambiciózní turné s 

oválným podiem uprostřed 
koncertních hal. Fanouškům se tak 
naskytl dokonalý 360stupňový 
audiovizuální zážitek plný 
nevídaných laserových efektů - 
doslova pastva pro lidské smysly. V 
rámci 130 světových koncertů 
zavítali Muse i do Česka a dočkali se 
100% recenzí. Během show zazní 
epické hitovky jako „Uprising,” 
„Hysteria”, „Plug in Baby,” nebo 
„Supermassive Black Hole”. 
Začátek v 21:30 
 

 
 
Pátek 13. července 2018 
Před KC Turnov 
BACHTALE APSA 

Romská hudební klasika v nejlepším 
slova smyslu - skvělé vokály a 
brilantní muzikantské výkony ve 
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strhujících rytmech kapely v čele s 
Máriem Bihárim. 
Začátek v 19:00 
 

 
 
Sobota 7. července 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
STING – BRAND NEW DAY 
Šesté sólové album zpívajícího 
baskytaristy, vysoce hodnocené 
kritikou i posluchači, vyšlo v roce 
1999. 
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: Dekorování textilních 
pytlíků na chléb a pečivo (vstupné: 
60,-). 
10:00 – 17:00. 
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Neděle 8. července 2018 
Dlaskův statek 
O SLEPIČCE KROPENATÉ (LOUTKÁŘI 
NA DLASKOVĚ STATKU 2018) 
Loutkářský soubor Na Židli a 
Muzeum Českého ráje Turnov za 
finanční podpory města Turnov 
pořádají letní prázdninovou akci: 
každou prázdninovou neděli vždy v 
11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
 

 


