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Pondělí  30. 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 31. července 2018 
Letní kino Turnov 
ANDRÉ RIEU: AMORE – HOLD 
LÁSCE 
Máme dobrou zprávu pro ty z Vás, 
kteří letos nemohou osobně přijet 
na koncert André Rieu v 
Maastrichtu. Můžete si ho užít v 

pohodlí vašeho kina. Letošní téma 
bude oslava lásky! Koncert je plný 
humoru, zábavy a emocí pro 
všechny věkové kategorie. 
Začátek v 21:30 
 

 
 
Úterý 31. 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 
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kamenů z horniny pomocí kladívka a 
majzlíku. 
9:00 – 17:00 
 
 
 
 
Středa 1. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU 
VALŠTEJN 
Oblíbené netradiční noční prohlídky 
s doprovodným programem. 
Začátek ve 20:00 
 

 
 

Čtvrtek  2. srpna 2018 
Letní kino Turnov 
CAVEMAN – FESTIVAL NA JIZEŘE 

Pro velký úspěch se do Turnova 
vrací tato skvělá hra. Máte 
jedinečnou možnost shlédnout tuto 

neustále beznadějně vyprodanou 
one man show letním kině v 
Turnově v rámci Festivalu na Jizeře. 
Vtipné pojednání o tom, co dělá 
muže mužem a ženu ženou, o 
rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a utajených kvalitách 
obou pohlaví. Humorné přemýšlení 
o rozdílech mezi muži a ženami, 
které velmi často vyvolávají různá 
nedorozumění. Hra vznikla na 
motivy knihy Obhajoby jeskynního 
muže, kterou napsal a uvádí Rob 
Becker. Rozdíly mezi muži a ženami 
jsou bezesporu globální a nejspíš i z 
tohoto důvodu se tato hra těší 
mimořádné oblibě. 

 

Pátek 3. srpna 2018 
Před KC Turnov 
SQUADRA SUA - BOMBEROS 

Hasičská groteska a ohnivý pouliční 
slapstick o třech klaunech, kterým 
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velí hlavně voda a hrdinské heslo 
„Bližnímu ku pomoci“. Rodinné 
představení pro všechny, kdo kdy 
chtěli být hasičem.  

Začátek v 19:00 
 

 
 
Sobota 4. srpna 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
THE CURE – KISS ME, KISS ME, KISS 
ME 
Nahrávka z roku 1987 pro kapelu 
znamenala průlom do žebříčků a 
hitparád, ale také do srdcí milionů 
fanoušků po celém světě.        
Začátek v 19:00. 
 

 
 
 
 
 

Sobota  4. srpna 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: Tisk a kolorování 
pohlednice starého mlýna (vstupné: 
40,-). 
10:00 – 17:00. 
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Neděle 5. srpna 2018 
Dlaskův statek 
CO VIDĚLY VLAŠTOVKY (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. 
 

 
 
 


