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Aktuálně v ICM 

ICM o prázdninách 

Od středy 1. července 2020 je 
Informační centrum pro mládež 

otevřeno v prázdninovém režimu: 

Po           8:00 – 17:00 

Út, St      8:00 – 16:00 

Čt, Pá    zavřeno 

Z webu ICM 

Valdštejnové – lvi ve službách 

císařů 

Na letošní sezónu připravil hrad 

Valdštejn zajímavou výstavu, 

připomínající význam a slávu 

jednoho z nejstarších šlechtických 
rodů u nás – Valdštejnů. Výstava je 

součástí celorepublikového tématu 

„Valdštejnové – lvi ve službách 

císařů“, které vyhlásil Národní 

památkový ústav, a do kterého se 

hrad Valdštejn zapojil.  

Projekt NPÚ „Valdštejnové – lvi ve 

službách císařů“ je součástí 

dlouholetého programu „Po stopách 

šlechtických rodů“, který je 

podporován Ministerstvem kultury. 
Hrad Valdštejn připravil u 

příležitosti celostátní připomínky 

rodu Valdštejnů zajímavou výstavu, 

a také novou expozici. Na druhém 

nádvoří u klasicistního domu jsou 

pro návštěvníky připraveny tři 

informační panely. Každý zachycuje 

zajímavosti z historie jednoho z 
nejslavnějších českých šlechtických 

rodů, který se „zrodil“ právě na 

Valdštejně. Lidé mají možnost 

dozvědět se něco více z historie rodu 

Markvarticů, ze kterého 

Valdštejnové vzešli, či se blíže 

seznámit s pestrým životem 

generalissima třicetileté války 
Albrechta z Valdštejna. Právě 

frýdlantskému vévodovi, coby 

nejslavnějšímu nositeli jména 

„Valdštejn“, je věnován i 

fotokoutek, umístěný naproti 

informačním panelům. 

Součástí výstavy je rovněž nová 

stálá expozice v biliárním sále pod 

aehrenthalskou terasou, zachycující 

dobu Albrechta z Valdštejna, 

prostřednictvím obrazů jeho koní. K 

připomínce Valdštejnů je navázána i 
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řada doprovodných aktivit.  Mezi ně 

patří např. oblíbené noční prohlídky, 

Středověký víkend (25. – 26. 
července) či nově i srpnový 

Valdštejnský historický víkend (15. 

– 16. srpna), kde nebude nouze o 

rytíře a dobovou hudbu. 

Valdštejnové obecně patří mezi 

nejvýznamnější a zároveň nejstarší 

české šlechtické rody. Jejich historie 

sahá do 13. století a své jméno 

odvozují právě od skalního hradu 

stojícím na okraji Hruboskalska. 

Německý název Waldenstein lze 

totiž volně přeložit jako lesní kámen. 
I když rod Valdštejnů nejvíce 

proslavil vévoda Albrecht z 

Valdštejna, na hradě Valdštejně se 

výraznějším písmem zapsali jeho 

barokní představitelé v 18. století. 

Za jejich éry došlo k značné 

přeměně hradního areálu, včetně 

výstavby kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Valdštejnové zde 

působili až do roku 1821, kdy se 

začala psát nová kapitola historie 

hradu, která byla již plně v režii 

šlechtického rodu Lexů z 

Aehrenthalu. 

Výstavu „Hrad Valdštejn za 

Valdštejnů“ je možné zhlédnout až 

do 31. října v době otevírací doby 

hradu.   

Více na www.hrad-valdstejn.cz.  

 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrad-valdstejn.cz/
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/hrad-valdstejn-si-pripomina-rod-valdstejnu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/hrad-valdstejn-si-pripomina-rod-valdstejnu.html
https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 29. týden  

(13. 7. – 19. 7. 2020) 
 
 

Kam za kulturou? 

Pondělí 13. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Než skončí léto 

 

Úterý 14. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Bourák 

 

 

 

 

Středa 15. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

Postřižiny 

 

Čtvrtek 16. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:45 

3Bobule 

 

http://www.kcturnov.cz/nez-skonci-leto
http://www.kcturnov.cz/bourak-3856
http://www.kcturnov.cz/postriziny
http://www.kcturnov.cz/3bobule
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Pátek 17. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 20:00 

Podkrkonošský symfonický orchestr 

- Čtenářský deník 

 

Sobota 18. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Gregory Porter – Be Good 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/podkrkonossky-symfonicky-orchestr-ctenarsky-denik
http://www.kcturnov.cz/podkrkonossky-symfonicky-orchestr-ctenarsky-denik
http://www.kcturnov.cz/gregory-porter-be-good
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

