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Pondělí  27. 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 27. a čtvrtek 30. 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 28. 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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Rozšířený program: Přednáška 
geologa a mineraloga Jana Bubala 
na vybrané téma (10:30 a 14:00). 
9:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Středa  29. srpna 2018 
Letní kino 
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ 
OPERA 
Jedna z nejslavnějších a 
nejoblíbenějších českých filmových 
komedií, kde správní muži pijí pouze 
kolalokovu lihuprostou limonádu a 
zákon má podobu pistolníka, 
vybaveného přesnou muškou, 
zářivým úsměvem a lahodným 
tenorem. 
V Trigger Whisky Saloonu, který stojí 
v malém městečku Stetson City 
kdesi na Divokém západě, se strhne 
rvačka. Majitel podniku Doug 

Badman uklidní rozvášněné 
pistolníky vystoupením "famósní 
arizonské pěnice" Tornado Lou, 
která zazpívá píseň o šampiónu 
svého srdce. Ve chvíli, kdy se 
pistolník Grimpo chystá vypít svého 
oblíbeného "supercloumáka", objeví 
se v saloonu pan Goodman s dcerou 
Winnifred, kteří se snaží pomocí 
letáků a písně odvrátit pistolníky od 
pití alkoholických nápojů. Jedinou 
odpovědí jim jsou urážky. 
Tu se však v saloonu objeví sličný 
kovboj v bělostném oděvu a poručí 
si sklenici kolalokovy limonády. 
Potom hravě donutí Grimpa, aby se 
omluvil půvabné Winifred a než 
odjede, stačí ještě zlikvidovat bandu 
bankovních lupičů a probudit v 
srdcích Winnifred i Tornado Lou 
hlubokou lásku. Zanedlouho se 
Trigger Whisky Saloon ocitne na 
pokraji bankrotu, protože pistolníci 
popíjejí kolalokovu limonádu v 
sousedství, kde pan Goodman 
otevřel nealkoholický bar. Jenže na 
scéně se objeví Badmanův bratr 
Horác, padouch známý pod jménem 
Hogofogo. Ten přetáhne pistolníky 
zpět k whisky a zmocní se 
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Winnifred. Limonádový Joe vše vidí 
díky zrcadlení vzduchu, tzv. Fata 
Morganě, a dívku zachrání. Vyzná jí 
lásku a pak se vydá zachránit podnik 
jejího otce před zánikem. Hravě si 
poradí s pistolníky, ale podlehne 
zákeřné léčce, kdy je mu ve sklenici 
kolalokovy limonády podstrčena 
lihovina. Kdo se však posupně 
směje, směje se předčasně, protože 
ani takové drobnosti, jako je dvojitý 
průstřel srdce, nemohou bělostného 
hrdinu rozházet. 
Od 21:00 
 

 
 

Středa 29. srpna 2018 
Hrad Valdštejn 
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU 
VALŠTEJN 

Oblíbené netradiční noční prohlídky 
s doprovodným programem. 
Začátek v 19:30 
 

 
 

Středa 29. 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 
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Sobota 1. září 2018 
Před KC Turnov 
BÁSNÍCI TICHA 2018 
Sedmý ročník festivalu představí 
opět výrazné osobnosti i „nové“ 
tváře alternativní scény.  
Začátek v 16:00. 

 
 


