
T U R N O V S K É  L É T O  2 0 1 8
Užívejte si po celou dobu prázdnin

Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem,
zúčastněte se rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod
ruce šikovným řemeslníkům a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kultur-
ní pořady pro všechny malé i velké. Každý den v týdnu pro vás máme bohatý program.
A samozřejmě i něco navíc...

Pondělí

Prohlídka turnovských kostelů 
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
• Sraz v RTIC Turnov na nám. Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Český ráj – známý a neznámý
Multimediální projekce a vyprávění Pavly Bičíkové, fotografky a milovnice Českého ráje. Velkoplošné foto-
grafie známých i neznámých míst. Příběhy o lidech, kteří zde žijí a vytvářejí „ráj“. Dozvíte se i zajímavé
tipy na výlety. Od 18 hodin, vstupné 50 Kč, děti 25 Kč. Akce se koná každé pondělí kromě 2. 7.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova, tel.: 775 899 459

Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem 
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby. Akce určená
pro děti. Začátky v 11 a 14 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov 
s loutkou krále Granáta 
Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

Řemeslné dílny
Dílny zaměřené na řemeslo, které povedou sami odborní řemeslníci. Od 15 do 19 hodin.
• Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

Úterý

Den s mineralogem 
Rýžování českých granátů a olivínů, objevování pokladů – hledání a dobývání drahých kamenů, odlévání
zkamenělin ze sádry, paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura. Program doplněn přednáškami,
řezáním achátů a dalším doprovodným programem. Od 9 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov 

Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem
• Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 50 Kč. Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041

Promítání krátkého filmu o Českém ráji
Promítání (30 min.) se koná v zasedací místnosti v 11 a 15 hodin, vstupné zdarma.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova, tel.: 775 899 459



Středa
Prohlídka turnovských kostelů 
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
• Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Dětská prohlídka s hledáním pokladu. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. • Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Čtvrtek
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem 
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby. Akce určená pro děti.
Začátky v 11 a 14 hodin. Akce se koná každý čtvrtek kromě 5. 7. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Loutkové divadélko + kreativní dílnička 
Pohádka d. s. Čmukaři, při níž jsou děti vtahovány do děje a mohou si ho částečně upravovat. Kreativní díl-
nička je zaměřena na rozvoj dětské představivosti. Divadélko od 17 hod., dílnička 16–19 hod. – obě akce
se prolínají a děti tak stihnou vše. • Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

Pátek
Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov 
s loutkou krále Granáta 
Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin. • Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

Za kamenem a šperkem
Tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku. Sraz v RTIC Turnov na
náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. • RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Promítání krátkého filmu o Českém ráji
Promítání (30 min.) se koná v zasedací místnosti v 11 a 15 hodin, vstupné zdarma.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova, tel.: 775 899 459

Večery s hudbou nebo divadlem
Tradiční kulturní akce na prostranství před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a diva-
del umělců místních i z daleka. Od 19 hodin. • před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 

Sobota
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského
Program řemeslných 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. Od 7. 7. do 25. 8., vždy od 10 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov

Poslechový večer
Večer na zahrádce před KC Střelnice s nerušeným poslechem vybraného CD těch nejlepších zpěváků, zpě-
vaček a hudebních skupin. Možná dojde i na přídavek! Od 19 hodin.
• před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 



Neděle
Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15
hodin, vstupné 30 Kč. • Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

MIMO¤ÁDNÁ NABÍDKA (nekoná se pravidelnû)

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. Koná se od 12.30 do 18 hodin. Termíny: 24. 7. a 21. 8.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Noční prohlídka hradu Valdštejn 
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek ve 20 hodin, vstupné dospělí 110 Kč, děti
80 Kč, rodinné 300 Kč. Termíny: 4. 7., 6. 7., 18. 7., 1. 8. a 15. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Turnov

Magický Turnov
Večerní prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící.
Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 20 hodin, vstupné 65 Kč, děti 40 Kč. Termíny: 11. 7.,
25. 7. a 22. 8. • RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým vlakem na trati Turnov–Rovensko pod Troskami a Turnov–Semily. Termíny: 5. 7., 7. 7., 14. 7.,
21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8. a 25. 8. Ve dnech 7. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8. budou probíhat ve zvláštním
voze soupravy loutková představení pro děti ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily. Zváni
jsou nejen cestující zvláštního vlaku, ale též místní či kolemjdoucí. Pořádá Klub přátel Železnic Českého ráje
ve spolupráci s loutkářským souborem Na Židli a Kolej-klub. • Železniční stanice Turnov

(S)tvořitelna s literárním piknikem
V létě jde literatura ven za vámi! Začneme výtvarnou dílnou, tematicky navazující piknik bude patřit autor-
skému čtení a hudbě. Těšit se můžete na skvělé písničkáře, prózu i poezii, burzu knih, drobné občerstvení
a samozřejmě na letní piknikovou náladu na zahrádce před knihovnou. Dílny jsou vhodné pro všechny
kreativní lidi bez rozdílu věku, malé děti pouze v doprovodu rodičů. V případě nepříznivého počasí se pro-
gram přesune do budovy knihovny. S sebou kreativní náladu, slamák, deku a hlavně pohodu! Termíny: 11. 7.,
25. 7., 8. 8., 22. 8. vždy od 15 do 19 hodin. • Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov

Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie 
Firma Wranovsky je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český ráj. Návštěva je možná od 10 do
12 hodin nebo v jiném termínu, po předchozí domluvě, prohlídka je zdarma. Termíny: 3. 7., 10. 7., 17. 7.,
14. 8., 21. 8. a 28. 8. • Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov, tel.: 481 120 900



P O D R O B N ¯  P R O G R A M

Úterý 

Den s mineralogem
9–17 hodin

Každé prázdninové úterý u Kamenářského domu v areálu Muzea Českého ráje Turnov zážitkový program
s geologickou tématikou (nejen) pro děti – rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví,
objevování pokladů – hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti, odlévání a barvení zkamenělin
ze sádry, paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura. Pro starší děti dobývání drahých kamenů
z horniny pomocí kladívka a majzlíku. Novinkou v programu je geostezka. Program doplněn přednáškami,
řezáním achátů a dalším doprovodným programem.

A dále:

3. 7. a 7. 8. – Řezání a broušení drahých kamenů (10–12 a 14–16 hodin)

10. 7. a 28. 8. – Přednáška geologa a mineraloga Jana Bubala na vybrané téma
(od 10.30 a 14 hodin)

Pátek

Večery s hudbou nebo divadlem
od 19 hodin

6. 7. – Damúza Praha – Houpací pohádky (divadlo)
Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co může zažít během
jedné nečekané noční jízdy po obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce?

13. 7. – Bachtale Apsa (koncert)
Romská hudební klasika v nejlepším slova smyslu – skvělé vokály a brilantní muzikantské výkony ve strhu-
jících rytmech kapely v čele s Máriem Bihárim.

20. 7. – Jarret (koncert)
Indierocková nebo folkrocková skupina z Liberce, která svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku k šílenství.

27. 7. – Ruda Hancvencl – Bůhví, jak to bylo (divadlo)
Nejdřív nebylo nic… tak začíná příběh ze Starého zákona, který vám přinese poučení i spoustu legrace.
Dozvíte se, jak to bylo s Adamem i povodní a taky, jestli se lidi polepšili.

3. 8. – Squadra Sua – Bomberos (divadlo)
Hasičská groteska a ohnivý pouliční slapstick o třech klaunech, kterým velí hlavně voda a hrdinské heslo
„Bližnímu ku pomoci“. Rodinné představení pro všechny, kdo kdy chtěli být hasičem.



10. 8. – FD Band (koncert)
Již 10 let hraje oblíbená turnovská skupina to nejlepší od Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka,
Beatles, Erica Claptona, The Doors a mnohých dalších.

17. 8. – Hitmakers (koncert)
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.

24. 8. – Michal Hrůza a LETY MIMO (koncert)
Michal Hrůza se svou kapelou zahraje nejen písně ze svého pátého alba „Sám se sebou“. Lety mimo vždycky
bavilo míchat různé hudební styly a tím si vytvořit vlastní a nezaměnitelný zvuk. Koncert se koná v letním
kině Turnov, Skálova 1590, v rámci Festivalu na Jizeře, začátek v 19.30 hodin.

Sobota

7. 7.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Drůběřky, hračky z mouky mačkané do perníkářských forem, vstupné 40 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
MADONNA – Ray of Light
V roce 1999 album obdrželo tři ceny Grammy včetně těch za nejlepší popové vokální album a za nejlepší
taneční nahrávku.

První turnovské železniční loutkové divadlo 
PAST NA KAŠPÁRKA
hraje lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové

14. 7.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Dekorování textilních pytlíků na chléb a pečivo, vstupné 60 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
STING – Brand New Day
Šesté sólové album zpívajícího baskytaristy, vysoce hodnocené kritikou i posluchači, vyšlo v roce 1999.

21. 7.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Dřevěný mlýnek poháněný vodou, vstupné 60 Kč 

Poslechový večer (od 19 hodin)
CHUCK BERRY – The Definitive Collection
Americký kytarista, zpěvák a skladatel, jeden z předních průkopníků rock’n’rollu a album plné hitů, které
vás roztančí.

První turnovské železniční loutkové divadlo 
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
hraje LS Na Židli Turnov



28. 7.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku, vstupné 40 Kč 

Poslechový večer (od 19 hodin)
THE DOORS – The Doors
Album bylo nahráno koncem léta 1966 a obsahuje i píseň „Light My Fire“, která byla vůbec nejúspěšnější
skladbou kapely.

4. 8.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Tisk a kolorování pohlednice starého mlýna, vstupné 40 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
THE CURE – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me
Nahrávka z roku 1987 pro kapelu znamenala průlom do žebříčků a hitparád, ale také do srdcí milionů
fanoušků po celém světě.

První turnovské železniční loutkové divadlo 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
hraje LS Na Židli Turnov 

11. 8.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku, vstupné 40 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
BOB MARLEY – Exodus
V roce 1999 časopis Time uvedl: Exodus od Boba Marleyho, vydaný 3. června 1977, je nejlepší album
20. století.

18. 8.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Malované papírové větrníčky, vstupné 40 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
JOHNNY CASH – American IV: The Man Comes Around
Považovat toto album countryové legendy za country je čirý nesmysl. Tohle je něčím mnohem více.

První turnovské železniční loutkové divadlo 
ČERVENÁ KARKULKA
hraje LS Na Židli Turnov

25. 8.
Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského (10–17 hodin)
Netradiční ošatka na pečivo, vstupné 60 Kč

Poslechový večer (od 19 hodin)
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.



ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Neděle

Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
v 11, 13 a 15 hodin

1. 7.
JAK SE HONZA UČIL BÁT
hraje BOĎI Jaroměř

8. 7.
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
hraje LS Na Židli Turnov

15. 7.
O SLEPIČCE KROPENATÉ
hraje LS Na Židli Turnov

22. 7.
TŘI PRASÁTKA A VLK
hraje LS Na Židli Turnov

29. 7.
O ZAKLETÉ LABUTI
hraje LS Spojáček Liberec

5. 8.
CO VIDĚLY VLAŠTOVKY
hraje LS Šíro Lázně Bělohrad

12. 8.
ČERVENÁ KARKULKA
hraje Divadlo Bořivoj Praha

19. 8.
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
hraje divadlo Na kliku Liberec

26. 8.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
hraje LS Na Židli Turnov



w w w . i n f o c e n t r u m - t u r n o v . c z

Dlaskův statek
Dům přírody
3 000 m

Wranovsky
Crystal
2 000 m

Zámek
Hrubý
Rohozec
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kostel sv. Jana Křtitele
Nudvojovice
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železniční stanice 
Turnov 300 m

hrad Valdštejn
2 000 m
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2 000 m

Maškova zahrada

KC Střelnice

Muzeum 
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ráje

Synagoga

Židovský hřbitov

Regionální turistické 
informační centrum

Galerie 
Granát

Městská knihovna 
Antonína Marka

Zahradní 
restaurace 
B&Bejby

Celé léto je též v provozu turnovské letní kino, městský sportovně rekreační areál
Maškova zahrada a v prostorách areálu BBart výstava „Zlaté ručičky Českého ráje“,
netradičně pojatá výstava řemesel a umění současné doby.

MĚSTO TURNOV


