Užívejte si po celou dobu prázdnin

TURNOVSKÉ LÉTO 2022
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 kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý
den v týdnu pro vás máme bohatý program. A samozřejmě i něco navíc...

•

STŘEDA

ÚTERÝ

s mineralogem – Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen)
•proDen
děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; rýžování českých granátů
a olivínů pomocí rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti; odkrývání kostry dinosaura; dobývání drahých kamenů; burza minerálů.
Od 9 do 17 hodin. Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov
Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova – Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin. Vstupné
70 Kč. Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041
Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – 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. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Akce se nekoná 5. 7. a 2. 8. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Vstupné 70 Kč, děti 6–15 let 60 Kč a děti 3–5 let 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739
014 104

•
•

turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
•sv. Prohlídka
Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 70 Kč,
děti 50 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, spojená s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Akce se nekoná 6. 7. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 6–15 let 60 Kč a děti
3–5 let 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

•

ČTVRTEK

Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – Prohlídka i pro nejmenší ná•vštěvníky
s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti
6–15 let 60 Kč a děti 3–5 let 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104
Lezecké čtvrtky – Doprovodný program nejen pro děti k expozici Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Každý si bude moci vyzkoušet doprovodné disciplíny horolezců. Prázdninové lezecké čtvrtky přiblíží pohyb a bytí
ve skalách, práci s lanem formou uzlování a další pro horolezce doplňkové pohybové aktivity, jako je např. slackline. Od 9 do 17 hodin. Muzeum Českého ráje
v Turnově, Skálova 71, Turnov
Cílová stanice knihovna – Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny
na vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin. Knihovna Turnov II, U Nádraží 1296,
tel.: 484 840 055, 605 123 140

•

•

PÁTEK

• Galerie Granát – Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi. Otevřeno 10–12.30 a 13–17 hodin. Vstupné pro starší 16 let 20 Kč. 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 60 Kč, děti 40 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
Večery s živou kulturou – Tradiční kulturní akce na prostranství před
KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především turnovských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

•
•

Podrobný program naleznete na samostatných letácích.
Změna programu vyhrazena.
Více na

www.infocentrum-turnov.cz

Vysvětlivky: RTIC=Regionální turistické informační centrum, KC=Kulturní centrum

MĚSTO TURNOV

SOBOTA

•

k tradičnímu zemědělství a zpracování produktů, které se odnepaměti v chalupách v Pojizeří získávaly. Například ovčí a kozí kůže a kožešiny, ovčí rouno, dřevo, proutí či peří. Výrobky z těchto materiálů dříve sloužily nejen usedlosti, ale
byly i zdrojem příležitostného příjmu pro vesnické obyvatelstvo. Řada z těchto
rukodělných technik, které někteří místní hospodáři ovládali, přežila do dnešních
dnů. Na Dlaskově statku se s nimi návštěvníci nejen seznámí, ale především si
tradiční řemeslné postupy vyzkouší. Řemeslné soboty doplňují novou stálou expozici Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství a agrární obyčeje
v Pojizeří. Od 9 do 17 hodin. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12
Večery s živou kulturou – Tradiční kulturní akce na prostranství před
KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především turnovských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

•
•

Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích – Otevřeno od
9 do 11.30 hodin. Vstupné zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství
Turnov. Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Loutkáři dětem v atriu Muzea Českého ráje – Loutkové pohádky pro
malé i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13
a 15 hodin. Vstupné 45 Kč. Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

•

NEDĚLE

cem. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 70 Kč,
děti 50 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, spojená s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 6–15 let 60 Kč a děti 3–5 let 20 Kč. 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. Otevřeno 10–12.30 a 13–17 hodin. Vstupné pro starší 16 let 20 Kč. Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

Hrad Valdštejn

•

Noční prohlídka hradu Valdštejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení. Začátek v 19.30 hodin.
Termíny: 1. 7., 6. 7., 20. 7., 29. 7., 3. 8. a 17. 8. Omezená kapacita, doporučujeme
rezervaci. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 120 Kč, děti
90 Kč, rodinné 350 Kč. 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 v 19.30 hodin. Termíny: 13. 7. a 10. 8. Vstupné 90 Kč, děti 60 Kč. RTIC Turnov,
tel.: 484 803 041
Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční
loutkové divadlo – Jízdy historickým vlakem na trati Turnov – Semily
a Turnov – Rovensko pod Troskami se konají ve dnech 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7.,
30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27. 8.
Vlaky tažené historickou parní lokomotivou pojedou ve dnech 9. 7., 23. 7., 30. 7.,
6. 8. a 27. 8. Ve stanicích Turnov a Rovensko pod Troskami budou v divadelním
voze soupravy probíhat loutková představení pro děti v podání loutkařského
souboru Na Židli.
Vlaky tažené historickou motorovou lokomotivou pojedou ve dnech 2. 7., 16. 7.,
13. 8. a 20. 8. U vlaků tažených lokomotivou budou v určených stanicích na vlaky
navazovat jízdy historických autobusů.
„Na výlet k Táboru“ – ve dnech 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8.
a 27. 8. pojedou vlaky s motorovým vozem na trati Turnov – Libuň – Lomnice n. Pop.
Více informací najdete na www.vlakemrajem.cz. Pořádají Klub přátel Železnic
Českého ráje, Kolej-klub a loutkářský soubor Na Židli.
Železniční stanice Turnov
Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových
lustrů – Firma Wranovsky je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český ráj. Návštěva je možná od 10 do 12 hodin v tyto termíny: 9. 8., 16. 8., 23. 8.
a 30. 8. Vstupné zdarma.
Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov, tel.: 774 552 236
Letní koupaliště Turnov
Animační programy pro děti a dospělé a vodní radovánky každý den od 9 do 20 hodin. Noční koupání za příznivých klimatických podmínek od 20.15 do 21.30 hodin.
V areálu sportoviště lze využít dětská hřiště, skatepark, pumptrack, in-line dráhu,
hřiště s umělým povrchem i na plážový volejbal a půjčíme Vám i šlapací motokáru.
Více informací na www.maskova-zahrada.cz a FB @maskova.zahrada.
Živé obrazy s Bibi
Ojedinělý interaktivní divadelní projekt, v kterém společně s diváky a návštěvníky
vytvoříme 10D mapu Českého ráje. Vhodné pro celou rodinu. Koná se 16., 17.,
26., 27., 28., 29. 7. a 6., 7., 9., 10., 11. a 12. 8. vždy od 10.30 hodin. Akce trvá zhruba
40 minut. Vstupné zdarma.
Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova 9, tel.: 778 701 688

•

•
•

•

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA (nekoná se pravidelně)

PONDĚLÍ

turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
•sv. Prohlídka
• Devatero řemesel aneb ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří –
Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodŘemeslníci předvedou tradiční lidová řemesla, především pak ta, která se váží

