Aktuality ze srdce
Českého ráje, 30. týden
(23. 7. – 29. 7. 2018)
Pondělí 23. 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.
18:00 – 19:30

Úterý 24. července 2018
Hrad Valdštejn
ODPOLEDNE S VÉVODOU
ALBRECHTEM Z VALDŠTEJNA
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou
družinou na rodový hrad. Využijte
příležitost setkat se s významnou

historickou osobností a vyzkoušet si
rytířské disciplíny.
12:30 – 18:00

Úterý 24. 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.
9:00 – 17:00

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 30. týden
(23. 7. – 29. 7. 2018)
Středa 25. července 2018
Informační centrum Turnov
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 25. července 2018
Městská knihovna Antonína Marka
LITERÁRNÍ PIKNIK A (S)TVOŘITELNA
Druhé vydání letní výtvarné dílny
(S)tvořitelny. Tentokrát budeme
vyrábět kaleidoskopy a hrát si s
korálky. Vítáni jsou všichni kreativní
lidé bez rozdílu věku, malé děti

pouze v doprovodu a za asistence
dospělých. (S)tvořitelna poskytuje
materiály a inspiraci a nechává
prostor vaší fantazii, přijďte k nám
tvořit! Dílna probíhá od 15:00 do
17:30. Na výtvarnou dílnu v 17:30
naváže Literární piknik. Autorská
čtení doplněná hudbou. Na druhém
pikniku přivítáme Kamilu Parsi,
která přečte ukázku ze svého
románu S Alibabou v posteli. A
Martinu Mátu Noskovou s minisérií
minipovídek Tančíš. Čtení svými
autorskými písněmi s kytarou doplní
Eva Matylda Jiřičková. Připravena
bude také burza knih a drobné
občerstvení. Piknik proběhne na
zahrádce před knihovnou. V případě
nepřízně počasí se program přesune
do budovy knihovny.

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 30. týden
(23. 7. – 29. 7. 2018)
Pátek 27. července 2018
Před KC Turnov
RUDA HANCVENCL – BŮHVÍ, JAK TO
BYLO
Nejdřív nebylo nic… tak začíná
příběh ze Starého zákona, který vám
přinese poučení i spoustu legrace.
Dozvíte se, jak to bylo s Adamem i
povodní a taky, jestli se lidi polepšili.
Začátek v 19:00

Sobota 28. července 2018
Před KC Turnov
Poslechový večer:
THE DOORS – THE DOORS
Album bylo nahráno koncem léta
1966 a obsahuje i píseň „Light My
Fire“, která byla vůbec nejúspěšnější
skladbou kapely.
Začátek v 19:00.

Sobota 28. 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: Pečení voňavých
housek a příprava domácího
kvásku (vstupné: 40,-).
10:00 – 17:00.

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 30. týden
(23. 7. – 29. 7. 2018)
28. – 29. července 2018
Hrad Valdštejn
STŘEDOVĚKÝ VÍKEND NA
VALDŠTEJNĚ
Středověk na hradě Valdštejn všemi
smysly. Návštěvníci se budou moci
podívat na šermířská vystoupení,
poslechnout si středověkou hudbu a
ochutnat
středověké
pokrmy.
Vstupné: Dospělí - 110 Kč, děti - 80
Kč, rodinné vstupné se na tuto akci
nevztahuje.
9:00 – 18:00

Neděle 29. července 2018
Dlaskův statek
O ZAKLETÉ LABUTI (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.

