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Pondělí 24. září 2018 
Městské divadlo Turnov 
MARYŠA 

Klasika z nejklasičtějších: My víme, 
co je pro tebe dobré, dcero naše  -  
děvčico nešťastná, tys ho otrávila? 
Bezruči se pod režijním vedením 
Janky Ryšánek Schmiedtové chopili 
nejklasičtějšího díla českého 
dramatu autorů Aloise a Viléma 
Mrštíkových. Tragický příběh 
nešťastné dívky donucené 
podlehnout společenskému a 
rodinnému nátlaku zná asi každý. Co 
je ale na tomto příběhu 
současného? Jakým očekáváním, 
požadavkům a „dobrým radám“ 
jsme vystaveni my? 

Od 19:30 
 

 

Pondělí 24. září 2018 
Penzion Výšinka 
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
Zajímavé metody čínské medicíny 
pro posílení zdraví, imunity a 
psychiky přiblíží, teoreticky i 
prakticky Hana Volfová.Koná se 
v rámci Dnů zdraví a projektu 
Aktivně ve stáří.Určeno pro 
obyvatele penzionu Výšinka a další 
zájemce z řad veřejnosti. 
Od 14:00 
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Úterý 25. září 2018 
Kino Sféra 
BRATŘI LUMIÉROVÉ 
Výjimečný snímek Bratři Lumiérové 
není tradičním filmovým dílem. 
Filmoví historici Thierry Frémaux a 
Bertrand Tavernier vybrali a seřadili 
108 krátkých snímků, které vytvořili 
před více než sto dvaceti lety bratři 
Louis a Auguste Lumièrové, 
vynálezci kinematografie. 50 vteřin 
dlouhé filmy jsou precizně 
zrestaurované pro digitální projekci 
a nabízejí mimořádně hodnotné 
svědectví o kulturním a 
technologickém rozvoji na přelomu 
19. a 20. století. 
Režie: Thierry Frémaux 
Začátek v 19:30 
 

 
 
 

Úterý 25. září 2018 
Městské divadlo Turnov 
MŮŽEM I S MUŽEM 

Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira 
Hrachovcová, Jitka Sedláčková a 
Dáša Zázvůrková – čtyři ženy, čtyři 
archetypy na jedné narozeninové 
party. Autorské představení Víta 
Karase a Kateřiny Krobové má 
jednoduché téma: Po čem všichni 
touží? Přece po lásce, po nádherné 
vlastnosti milovat a samozřejmě 
také být milován.  

Od 19:30 

 
 
Úterý 25. září 2018 
Dům Na Sboře 
LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY 
Městská knihovna Antonína Marka 
zve širokou veřejnost na poutavou 
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přednášku Petra Horálka, 
astronoma, fotografa a cestovatele. 
Jsme  zvyklí z učebnic, že v noci 
vidíme hvězdy, ale hvězdná obloha 
nabízí mnohem více zážitků. Co je to 
fenomén „tmavé oblohy za 
městem“? Proč cestovat na 
Kanárské ostrovy, do Chile nebo do 
Tichomoří? I to se na přednášce 
prokládané autentickými 
fotografiemi autora dozvíte. 
Od 18:00 

 

 

Středa 26. září 2018 
Městské divadlo Turnov 
Turnovský hudební večer 
BOHEMIA BALET: KYTICE 
Bohemia balet Taneční 
konzervatoře hlavního města Prahy 
není v cyklu Turnovských hudebních 
večerů nováčkem. Měli jsme už 
možnost vidět představení Carmina 
burana a Baletní maličkosti, vždy se 
zajímavým výkladem uměleckého 
ředitele Mgr. Jaroslava Slavického. 
Nyní přichází soubor s českou 
klasikou. Podle ohlasů z minulých 
představení nás bezpochyby čeká 
velký zážitek. 
Od 19:30 
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Středa 26. září 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Kamenářský dům 
„PRAŽSKÝ PODZIM“ – POČÁTKY 
NORMALIZACE 
V ČESKOSLOVENSKU (SRPEN 1968 – 
SRPEN 1969) 
„Pražský podzim“ – Počátky 
normalizace v Československu 
(srpen 1968 – srpen 1969) 
Přednáší PhDr. Zdeněk Doskočil, 
Ph.D. 
Od 18:00 
 

 
 

Čtvrtek 27. září 2018 
Městská knihovna Antonína Marka 
Sálek ICM 
NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA 

2 blázni, 1 motorka, 650 dní, 90 000 
km, 4 kontinenty, 29 zemí a moře 

zážitků! Cestopisná přednáška o 
cestě kolem světa na motorce 
jménem Brambora. Na cestách 
dvojice na motorce strávila rok a půl 
v kuse a projela 29 zemí v rámci 
Evropy, Asie a Ameriky. 

od 18:00 
 

 
 

 
Pátek 28. září 2018 
Muzeum Českého ráje 
Loutkářská pouť na Dlaskově statku 
VE STATKU I NA POUTI 

Ve statku i na pouti – takový nese 
název letošní program, který 
proběhne ve svátek svatého Václava 
na Dlaskově statku v Dolánkách. 
Návštěvníci tak budou moci 
zhlédnout nejen pestrou přehlídku 
loutkářských souborů na Loutkářské 
pouti, ale zároveň se seznámit 
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s obřady a obyčeji, kterými naši 
předci děkovali za výdobytky úrody.  
Loutkářská pouť bude oslavou 40. 
výročí založení Loutkářského 
souboru Na Židli z Turnova. 

Program loutkářů doplní Dožínková 
slavnost, která představí velkou 
událost každého hospodářství. 
Od 10:30 
 

 
 
Sobota 29. září 2018 
Hrad Valdštejn 
SVATOHUBERTSKÁ SLAVNOST 

Svatohubertská slavnost je určená 
pro nejširší mysliveckou a 
občanskou veřejnost všech 
věkových kategorií. Svatý Hubert je 
považován za patrona myslivců a po 
tomto světci je tato slavnost 
nazvána. Akce bude zahájena na 

Valdštejně 29. září 2018 ve 13:00 
hodin, poté bude probíhat program 
skládající se z ukázek lovecké hudby, 
loveckých signálů a hlaholů, ukázek 
různých druhů vábniček a vábení 
divoké zvěře, předvedení populárně 
naučnou formou ukázek plemen 
loveckých psů, představení 
loveckých dravců, včetně letových 
ukázek, ze slavnostního pasování na 
myslivce po úspěšně vykonaných 
mysliveckých zkouškách a vyhlášení 
nejlepších dětských výtvarných prací 
z mateřských škol. Celá akce bude 
doprovázena delegací Řádu Svatého 
Huberta.  K poctě české myslivosti 
bude slavnost zakončena 
Svatohubertskou mší, která začíná v 
16:15 hodin v kostele Sv. Jana 
Nepomuckého na hradu Valdštejn. 

Od 13:00 
 

 


