
Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 32. týden  

(6. 8. – 12. 8. 2018) 
 

 

Pondělí  6. srpna 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 6. a 9. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
PROHLÍDKY S LOUPEŽIVÝM 
RYTÍŘEM 
Prohlídky pro děti s místním 
loupeživým rytířem spojené s 
hledáním pokladu a zlomením 
kletby. 

Od 11:00 a od 14:00 
 

 
 
Úterý 7. srpna 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. 
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9:00 – 17:00 
 
 
 
 
Úterý 7. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
DĚTSKÉ HRY A KLÁNÍ 
Dobové hry a soutěže v prostoru 
celého hradu pro malé i velké děti. 
Odměna pro úspěšné účastníky. 
Od 9:00 do 18:00 
 

 
 

Středa 8. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
PROHLÍDKY S PRINCEZNOU 
KATEŘINOU 
Prohlídka i pro nejmenší 
návštěvníky s princeznou Kateřinou. 
Vydat se s ní můžete nejen za 

ztracenými šperky a poklady, ale i za 
postavami z pověstí Českého ráje. 
Od 11:00, 13:00 a 15:00 
 

 
 

Pátek 10. srpna 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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Pátek 10. srpna 2018 
Před KC Turnov 
FD BAND 

Již 10 let hraje oblíbená turnovská 
skupina to nejlepší od Petra 
Kalandry, Oborohu, Vladimíra 
Mišíka, Beatles, Erica Claptona, The 
Doors a mnohých dalších. 
Začátek v 19:00 
 

 
 
10. – 12. srpna 2018 
Letní kino Turnov 
ZABIJÁCKÁ NOC  
DOBRODRUŽNÁ NOC 
(FILMOVÝ VÍKEND 2018) 

V turnovském letním kině se i letos 
uskuteční víkendový filmový 
maratón pod hvězdami s 
názvem FILMOVÝ VÍKEND! Během 
páteční a sobotní noci 10. - 12. 
srpna vám promítneme celkem šest 

letošních filmových blockbusterů, 
mezi kterými nebudou chybět letní 
novinky i nejlépe hodnocené filmy 
roku.  
Oba večery bude areál letního kina 
otevřen v 19:00. Samotný filmový 
program bude zahájen přibližně ve 
21:00 a konec bude až v brzkých 
ranních hodinách. Během obou nocí 
vylosujeme spoustu diváků, kteří si 
domů odnesou krásné filmové 
dárky.  

ZABIJÁCKÁ NOC (pátek 10. srpna) 
 SICARIO 2: SOLDADO 
 DEADPOOL 2 
 READY PLAYER ONE: HRA 

ZAČÍNÁ 
  
DOBRODRUŽNÁ NOC (sobota 11. 
srpna) 

 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
 TOMB RAIDER 
 AVENGERS: INFINITY WAR 
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Sobota 11. srpna 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
BOB MARLEY - EXODUS 
V roce 1999 časopis Time uvedl: 
Exodus od Boba Marleyho, vydaný 
3. června 1977, je nejlepší album 20. 
století.                  
Začátek v 19:00. 
 
 
 
 
 
 
Sobota  11. 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: Pečení voňavých 
housek a příprava domácího 
kvásku (vstupné: 40,-). 
10:00 – 17:00. 
 

 
 
Neděle 12. srpna 2018 
Dlaskův statek 
ČERVENÁ KARKULKA (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. 
 
 
 
 


