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Pondělí  16. 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 
 

 
 
Pondělí  16. – 20. 7. 2018 
Dům přírody Českého ráje 
LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY 
Tvoříte rádi s dětmi? Tak jste 
srdečně zváni na Papírovou dílnu, 
která probíhá od 16.7. do 20.7. 2018 
vždy od 11:00 do 17:00 v Domě 
přírody Českého ráje. Papírovou 

dílnu pořádá Centrum pro rodinu 
Náruč. 
 

 
 
Úterý 17. 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 
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Středa 18. července 2018 
Hrad Valdštejn 
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU 
VALŠTEJN 
Oblíbené netradiční noční prohlídky 
s doprovodným programem. 
Začátek ve 20:00 
 

 
 

Pátek  20. července 2018 
Hrad Valdštejn 
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN - 
VALDŠTEJN 
Prvním představením v rámci 
Divadelních podvečerů na 
Valdštejně bude „hospodsko-
šarvátkové politikum“ Valdštejn v 
podání profesionálního divadelního 
souboru „Geisslers 
Hofcomoedianten“. 
Jde o netradiční zpracování života a 
historicko-politických souvislostí 
významné postavy českého i 

evropského baroka inspirované 
historicky prvním dramatem o 
vévodovi „Tragédie Albrechta z 
Valdštejna“ od Henryho Glapthorna 
z roku 1640. „Geisslers 
Hofcomoedianten“ jsou 
renomovaným českým souborem 
zabývajícím se výraznou tradicí 
barokního divadla, na jehož základě 
vytvářejí současné divadlo pracující 
s barokními divadelními principy a 
silnou vizuální stránkou. 
 

 
 
Pátek 20. července 2018 
Před KC Turnov 
JARRET 

Indierocková nebo folkrocková 
skupina z Liberce, která svou 
stylovou nezařaditelností přivádí 
kritiku k šílenství. 
Začátek v 19:00 
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Sobota 7. července 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
CHUCK BERRY – THE DEFINITIVE 
COLLECTION 
Americký kytarista, zpěvák a 
skladatel, jeden z předních 
průkopníků rock´n´rollu a album 
plné hitů, které vás roztančí. 
Začátek v 19:00. 

 

 
Sobota  21. 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: Dřevěný mlýnek 
poháněný vodou (vstupné: 60,-). 
10:00 – 17:00. 
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Neděle 22. července 2018 
Dlaskův statek 
TŘI PRASÁTKA A VLK (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. 
 

 
 
 


