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Pondělí  20. 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 20. a 23. 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 21. srpna 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. 
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Úterý 21. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úterý  21. srpna 2018 
Letní kino 
VLASY (HAIR) 
Vlasy, jeden z nejvýznamnějších 
muzikálů druhé poloviny 20. století, 
zaujal bezpochyby Miloše Formana 
nejen nabízející se možností natočit 
výpravný film s choreografickými 
čísly, moderní hudbou a 
provokujícími texty, ale především 
svými přesahy za obvyklé hranice 
muzikálového žánru. V době svého 
vzniku byly Vlasy dílem politickým a 
vyhroceně sociálněkritickým, 
odsuzujícím válku ve Vietnamu a 
maloměšťáckou lhostejnost vůči 
této tragédii. A také dílem 
romantickým vzýval hippies a 
všechny formy jejich rebelie proti 
zbytnělému konzervatismu. 
Formanovi nečinilo žádné potíže 
najít si vztah k těmto ryze 
americkým tématům, vždyť jádrem 
tam byly problémy, na něž se 
soustřeďoval ve všech svých českých 
filmech: generační konflikt, naivní a 
čistá touha mládí po lásce a 
svobodě a rovněž protest proti 
konvencím a předsudkům, které 
tyto iluze bezcitně ničí. Ondříček 
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měl tentokrát před kamerou daleko 
různorodější a temperamentnější 
reprezentanty mládí, než na jaké byl 
zvyklý doma, a také toho náležitě 
využil. Snímá je téměř nepřetržitě v 
akci a dynamickém pohybu, 
nevšímá si jen řeči tváře, ale celého 
těla, mladí muži a ženy v jeho 
podání jsou živelní a draví, strhující 
svou spontaneitou. Jistě i jeho 
zásluhou je tento film především 
nakažlivou oslavou vitality a radosti 
ze života. 
Od 21:00 
 

 
 

Středa 22. 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 
 

 
 
Čtvrtek 23. srpna 2018 
Dům přírody Českého ráje  
PRÁZDNINOVÁ DĚTSKÁ STEZKA 
DOLÁNKAMI 

Dětská stezka Dolánkami plná 
naučných aktivit nejen o přírodě 
Českého ráje. 7 zábavných i 
naučných zastavení vás čeká, když 
navštívíte PRÁZDNINOVOU 
DĚTSKOU STEZKU DOLÁNKAMI. A na 
konci čeká všechny malé účastníky 
malé překvapení. :-) Akce je  vhodná 
i pro kočárky a koná se za každého 
počasí. 

 Od 14:00 do 17:00 
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Pátek 24. srpna 2018 
Letní kino 
MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY – 
FESTIVAL NA JIZEŘE 

Turnovský rodák se vrací „domů“ a v 
rámci Festivalu na Jizeře vystoupí v 
letním kině. Těšit se můžete na 
průřez tvorbou tohoto skvělého 
textaře, kytaristy a zpěváka, který je 
na české hudební scéně již více než 
dvacet let. Michal Hrůza je jedním 
ze zakládajících členů skupiny Ready 
Kirken s nimiž natočil pět hudebních 
alb a napsal více než padesát písní a 
textů. Po odchodu z kapely v roce 
2006 se vydal na sólovou dráhu a 
založil Kapelu Hrůzy, s níž vydal čtyři 
studiové desky. V květnu roku 2017 
Michal Hrůza a kapela Hrůzy vydaly 
své páté autorské CD s názvem Sám 

se sebou, které Vám chtějí 
představit. Michal Hrůza slaví 
narozeniny v srpnu a turnovský 
koncert je také plánován na srpen – 
což je skvělá příležitost - přijďte se 
pobavit, zazpívat si, poznat písně z 
nového CD a oslavit narozeniny 
tohoto skvělého zpěváka na úžasný 
koncert pod širým nebem. 

Začátek v 19:30 
 

 
 
Sobota 25. srpna 2018 
Před KC Turnov 
Turnovské léto: 
RADIOHEAD – KID A 
Koncepční album, na němž každá 
skladba svou náladou a myšlenkou 
navazuje na další a společně tvoří 
tak silný celek, až se tají dech. 

Začátek v 19:00. 



Aktuality ze srdce 
Českého ráje, 34. týden  

(20. 8. – 26. 8. 2018) 
 

 

 
 
Sobota 25. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
HRADOZÁMECKÁ NOC NA HRADĚ 
VALDŠTEJN 
Noc plná překvapení se scénickými 
prohlídkami, historickými tanci a 
ohňovou show v rámci populární 
celostátní akce.  
Hradozámecká noc na hradě 
Valdštejn probíhá nejen formou 
speciálních prohlídek, ale jedná se o 
celovečerní akci. Proto 
doporučujeme přijít už ve 20:00 
hodin. Netradiční prohlídky hradu s 
postavami z jeho historie odchází ve 
20:30 a 21:00 hodin. Kapacita 
prohlídek je omezena, prosím 

rezervujte si místa na tel: 739 014 
104. Nezapomeňte si přibalit na 
cestu zpět baterku nebo čelovku. 
Cesta na parkoviště není osvětlena. 
 

 
 
Sobota 25. srpna 2018 
Zámek Sychrov 
HRADOZÁMECKÁ NOC – ŠANSON 
NA ZÁMKU 
Na programu jsou díla E. Piaf, 
Bécaud, F. Cabrel, E. Cendors, 
účinkuje Eva Cendors. Po koncertu 
bude následovat prohlídka 
vybranými reprezentačními 
místnostmi zámku. 
Od 19:00 v zámecké galerii 
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Sobota  25. 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: Netradiční ošatka na 
pečivo (vstupné: 60,-). 
10:00 – 17:00. 
 

 

 
Neděle 26. srpna 2018 
Dlaskův statek 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
(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. 
 

 
 
 
 


