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...

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 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

ÚTERÝ

• Den s mineralogem

Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen)
pro 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

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 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 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. 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

• 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

SOBOTA

• Devatero řemesel aneb ze dřeva,
kůže a proutí, železa i peří
Řemeslníci předvedou tradiční lidová řemesla, především pak ta, která se váží 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

PÁTEK
NEDĚLE

• 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

• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele
v Nudvojovicích

• Za kamenem a šperkem

• Loutkáři dětem v atriu
Muzea Českého ráje

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

Otevřeno od 9 do 11.30 hodin. Vstupné zdarma.
Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

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

MIMO¤ÁDNÁ NABÍDKA
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 Rovensko pod Troskami, Turnov a Malá
Skála 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.

(NEKONÁ SE PRAVIDELNù)

Více informací najdete na www.vlakemrajem.cz.
Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolejklub 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 hod. Noční koupání za
příznivých klimatických podmínek od 20.15 do 21.30
hod. V areálu sportoviště lze využít dětská hřiště,
skatepark, pumptrack, in-line dráhu, hřiště s umělým
povrchem i na plážový volejbal a půjčit si můžete
i šlapací motokáru. Více informací na www.maskova-zahrada.cz a FB @maskova.zahrada.

• Živé obrazy s Bibi

Ojedinělý interaktivní divadelní projekt, ve 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 hod. Akce trvá zhruba 40 minut. Vstupné zdarma.
Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova 9,
tel.: 778 701 688
Změna programu vyhrazena.
Více na: www.infocentrum-turnov.cz.

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

P O D R O B N ¯
ÚTERÝ

Den s mineralogem
9 –17 hodin
Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro 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.

A dále:

5. 7. a 2. 8.
Řezání a broušení drahých kamenů
(10–12 a 14–16 hod.)
12. 7. a 30. 8.
Komentovaná prohlídka mineralogické
expozice a výstavy Český granát –
mineralogický symbol Čech
(od 10.30 a 14 hod.)

ČTVRTEK

Lezecké čtvrtky
9–17 hodin

Doprovodný program k expozici Horolezectví –
Z Českého ráje na vrcholy světa nejen pro děti, který
přiblíží pohyb a bytí ve skalách, práci s lanem formou uzlování a další pro horolezce doplňkové pohybové aktivity.

7. 7. a 4. 8.
Slackline
Profesionální slacklineři vám pomůžou udělat krůčky na popruhu nízko nad zemí a pro zdatnější tu
bude i popruh výš. Dostanete cenné rady, jak zvládnout začátky i náročnější slacklinové triky.

P R O G R A M
14. 7. a 18. 8.
Spáry
Odborníci na spárové lezení z ObrWorks vás seznámí s touto specifickou technikou. Široké i úzké
spárky si vyzkoušíte na vlastní ruce i nohy na trenažéru.

21. 7. a 11. 8.
Drytooling
Cepíny v létě? Ano, bude zde instruktor s cvičnou
plochou pro lezení s cepíny.

28. 7. a 25. 8.
Opičí dráha
Různé překážky pro jednotlivce i více kamarádů.
Balanční prvky a legrácky, při kterých je třeba zapojit nejen svaly, ale i mozek.

Cílová stanice knihovna
od 18 hodin

7. 7.
Vinař v knihovně: Knihy, víno a zpěv
Víno do knihovny patří, přesvědčte se při interaktivní přednášce dolnodunajovického vinaře Petra
Bařiny. Řeč bude nejen o víně ve sklenici, ale o průběhu vinařova roku a vinohradech s výhledem na
Pálavu. Povídání pro všechny, ochutnávka jen pro
dospělé :).

14. 7.
Rukodělná dílna:
Šperkování v Českém ráji
Staňte se na chvíli šperkařem a vytvořte si ozdoby
s drahými kameny, jste přece v Turnově, městě šperků! Kamínky budou k dispozici, máte-li však své
oblíbené, vezměte je s sebou. Aktivita je vhodná
pro dámy i pány všeho věku.

21. 7.
Divadlo v knihovně:
Čmelák Brundibár
Činoherně-loutková pohádka o čmelákovi Brundibárovi, který si tak trochu myslí, že je ředitelem země-

koule nebo alespoň louky… Hraje Hodkovické
amatérské divadlo (HAD). Pohádka pro malé i velké!

28. 7.
Koncert v knihovně:
Trimata Ludi a Adamant
V knihovně na nádraží vystoupí kytarové trio Trimata Ludi (Eva Jánská, Alexandr Stamenov a Antonín Paris) a také hudební skupina Adamant. Zazní
tak autorské písně a irské lidové melodie (zpěv:
Nela Karatsiolisová; klávesy, flétny: Klára Kubátová;
kytara a basová kytara: Antonín Paris).

4. 8.
Přednáška: Symbolika a vnímání
světa ve středověku
Historik Jiří Zoul Sajbt se zaměří na to, jak lidé ve
středověku vnímali své okolí. Silně náboženská,
stavovsky rozvrstvená a z většiny negramotná společnost totiž vnímala realitu života podstatně rozdílně, než jak ji po většinou vnímáme my dnes. Nepoměrně větší význam mělo pravidelné opakování
rituálů, lidé intenzivněji vnímali symboly a tvary.
Nechte se nalákat středověkým světem.

11. 8.
Přednáška:
Kressenbrunn a Moravské pole
Přednáška bude pojednávat především o dvou důležitých bitvách Přemysla Otakara II. Dalším tématem bude rozvoj měst, dotváření feudalizace a profilace šlechty v tomto období. Přednáší historik Jiří
Zoul Sajbt.

18. 8.
Divadlo v knihovně:
Barbora – Kresby z Ještědí

PÁTEK

Večery s živou kulturou
od 19 hodin

1. 7. – Roubovaný vokurky (koncert)
Turnovská parta muzikantů, u níž už název souboru napovídá, jak s folkem, country, rockem i undergroundem nakládají.
8. 7. – Holy Fanda & the Reverends (koncert)
Fanda Holý je pražský písničkář a multiinstrumentalista, který má za sebou tři autorské desky a právě s kapleou The Reverends vydává čtvrtou, plnou
písní na rozhraní temné americany, country-punku,
blues, old-time, psychedelie, surfu a rock’n’rollu.

15. 7. – MUHU (koncert)
Rockové uskupení z Albrechtic v Jizerských horách
zahraje zhudebněné básně a texty Františka Gellnera... a jiné.

22. 7. – Retro band a hosté (koncert)
Retro band je kapela sestavená ze zkušených muzikantů našeho regionu, kteří hrají písně a skladby,
na které se nezapomíná, a které tvoří základy světové pop music, rock’n’rollu, rocku, blues a bigbítu.

29. 7. – Nothingham (koncert)
Nothingham patří k evergreenům turnovské metalové scény, hudebně na pomezí gotiky a progresivního metalu. S důrazem na rytmiku!
12. 8. – Blues Friends (koncert)
Blues-rocková parta ze Semil představí autorské
písně z alba Jarní svítání, které kapela vydala v roce 2018, a především z nejnovějšího alba Nejen
blues, které vyšlo v prosinci minulého roku. Dojde
i na velmi dobře známé hity.

Divadelní soubor NOTDIS představí svoji nejnovější
hru, která vychází z povídky od Karoliny Světlé.
V hlavních rolích se představí Viktorie Hrachovcová
a Vojtěch Franců.

19. 8. – Ovčie Kiahne (koncert)

25. 8.
Koncert v knihovně:
Písničkářka Marie Špačková
Ouhrabková

26. 8. – FD Band (koncert)

Písničkářka Českého ráje Marie Špačková Ouhrabková představí svoji autorskou tvorbu.

Kapela Ovčie Kiahne z Kacanov hraje rock'n'roll-agropunk. Hudební styl je jednoznačně dán hudebním cítěním muzikantů a okolním venkovským životem.
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra
Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka nebo Buty.
A taky The Beatles, Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany a dalších.

SOBOTA
2. 7.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří

23. 7.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Len, ovčí rouno a kovářská dílna

(9–17 hodin)

Večery s živou kulturou

Košíkářská dílna a výroba
mašlovačky z husích brk

Trio Opera Diva (koncert)

Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

Divadlo b – Locika (divadlo)
Vyprávění o zlatovlasé dívce a nebojácném princi.
O čarodějce Cecílii, která to všchno myslela dobře.
O rodičích, kteří léta hledají svojí holčičku. O královně Rozálii, která musela svému synu donést svačinu a tato touha ji dovedla až na poušť. O tom, jak
všichni dlouho hledali až našli.

(od 19 hodin)
Komorní soubor interpretující především klasickou
hudbu. Operní árie, české a arménské písně, muzikál, to vše v podání Ani Vardanyan (zpěv), Eva
Mišková (flétna) a Drahoslava Satorová (klavír,
zpěv).

30. 7.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Košíkářská dílna
9. 7.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Len a jeho zpracování
Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

Rouden band (koncert)
Banda „kluků“ z Roudnýho slaví 40 let na scéně.
„Jako vyloženě tancovačková skupina jsme nikdy
neměli potřebu komplikovat si život zpěvačkou, obzvlášť když zpíváme prakticky všichni,“ říká Radek
Špína.
16. 7.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Košíkářská dílna
Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)
WE2 (koncert)
Pražský akustický projekt s kořeny v Železném Brodě spojuje charismatický hlas Jakuba Špičky, kytarové tóny Tomáše Strouhala a bicí Martina Šulce.

Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

Divadlo jednoho Edy
– Jak sloni k chobotu přišli
a O nepořádném křečkovi
(divadlo)
Vyprávění o tom, že v minulých dobách sloni neměli chobot a jak k němu přišli. A taky o polním
křečkovi jménem Bohouš, který byl největší machr
v okolí a nějak si zapomněl udělat zásoby na zimu…

6. 8.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Sedlářská a kovářská dílna

13. 8.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Sedlářská dílna, mašlovačka z husích
brk
Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

SNAP CALL (koncert)
Turnovští Snap Call se pohybují v mixu vlivů blues
rocku, hard rocku, motorkářského rock’n’rollu, jižanského rocku a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country.

20. 8.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Zpracování vlny, předení a kovářská
dílna
Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

Divadlo zdravé 5
– O zdravém semínku (divadlo)
Klauniáda o statečném klukovi a jeho kamarádovi
skřítkovi, kteří museli zachránit království před princeznou.

27. 8.
Devatero řemesel aneb
ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří
(9–17 hodin)

Len a ovčí rouno
Večery s živou kulturou
(od 19 hodin)

Čmukaři – S čerty tanči! (divadlo)
Legrační pohádka o čarodějnici, která chce omládnout, o čertech, kteří mají utancovat princeznu
a o princi, který ji zachrání.

NEDĚLE

Loutkáři dětem
v atriu Muzea Českého ráje
v 11, 13 a 15 hodin
3. 7.
KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADU
hraje BOĎI – Bauerovi Jaroměř

10. 7.
PERNÍKOVÁ POHÁDKA
hraje LS Na Židli Turnov

17. 7.
TŘI PRASÁTKA A VLK
hraje LS Na Židli Turnov

24. 7.
ČERVENÁ KARKULKA
hraje LS Na Židli Turnov

31. 7.
KAŠPÁREK A KALUPINKA
hraje lid. loutkář J. Polehňa Hradec Králové

7. 8.
DRAČÍ POHÁDKA
hraje LS Šíro Lázně Bělohrad

14. 8.
KARKULKA
Hraje Divadlo Bořivoj Praha

21. 8.
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
hraje LS Na Židli Turnov

28. 8.
O SLEPIČCE KROPENATÉ
hraje LS Na Židli Turnov

Dlaskův statek
Dům přírody
3 000 m
Městská knihovna
Antonína Marka

Zámek
Hrubý
Rohozec
1 000 m
Letní kino
Muzeum
Českého
ráje

železniční stanice
Turnov 300 m

Regionální turistické
informační centrum

Synagoga
Galerie
Granát

KC Střelnice

kostel sv. Jana Křtitele
Nudvojovice
700 m

Maškova zahrada

hrad Valdštejn
2 000 m

Židovský hřbitov

hrad Valdštejn
2 000 m

Celé léto je v provozu též turnovské letní kino!
Změna programu vyhrazena dle aktuální situace.

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

MĚSTO TURNOV

