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Pondělí  13. 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 13. a 16. 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 
 

 
 

 13 – 16. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
HRADNÍ POUSTEVNÍK – KONCERTY 
LUKÁŠE PELCE 
Krátké koncerty v hradní kapli. 
Koncerty začínají vždy v 11:00, 
12:00, 14:00, 15:00 a 16:00. 
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Úterý 14. 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. 
9:00 – 17:00 
Rozšířený program: Řezání a 
broušení drahých kamenů.  
Od 10:00 do 12:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úterý 14. 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 15. 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 a 15:00 
 
 
 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 33. týden  

(13. 8. – 19. 8. 2018) 
 

 

Středa 15. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU 
VALŠTEJN 
Oblíbené netradiční noční prohlídky 
s doprovodným programem. 
Začátek ve 20:00 
 

 
 

Pátek 17. srpna 2018 
Před KC Turnov 
HITMAKERS 

Kapela opráší své známé písničky, 
které vyšly na albech Láska jako 
trám a Světlo zůstane v nás. V 
přípravě jsou již ale i zbrusu nové 
věci. 
Začátek v 19:00 
 

 
 
 
 

Sobota 18. srpna 2018 
Před KC Turnov 
Poslechový večer: 
JOHNNY CASH – AMERICAN IV.: 
THE MAN COMES AROUND 
Považovat toto album countryové 
legendy za country je čirý nesmysl. 
Tohle je něčím mnohem více. 
Začátek v 19:00. 
 

 
 
Sobota 18. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
DIVADÝLKO NA DLANI – A TAK TĚ 
PROSÍM, KNÍŽE 
Druhým představením v rámci 
Divadelních podvečerů na 
Valdštejně bude hra Karla 
Steigerwalda „A tak tě prosím, 
kníže“ s podtitulem „Klauniáda pro 
dva pány, cibuli, špek a fantazii“ v 
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inscenaci mladoboleslavského 
„Divadýlka na dlani“. 
O kvalitě tohoto představení svědčí 
ocenění na divadelních přehlídkách, 
účast na vrcholné české přehlídce 
amatérského divadla Jiráskův 
Hronov i její uvedení v Českém 
centru v Bruselu. 
Začátek v 19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota  18. 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: Malované papírové 
větrníčky (vstupné: 40,-). 
10:00 – 17:00. 
 

 
 
Neděle 19. srpna 2018 
Dlaskův statek 
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI 
(LOUTKÁŘI NA DLASKOVĚ STATKU 
2018) 
Loutkářský soubor Na Židli a 
Muzeum Českého ráje Turnov za 
finanční podpory města Turnov 
pořádají letní prázdninovou akci: 
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každou prázdninovou neděli vždy v 
11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
 

 
 
 
 


