
T U R N O V S K É  L É T O  2 0 2 0
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

• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem 
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky
v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti
(od 3 do 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,
od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

ÚTERÝ

• Den s mineralogem 
Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; objevování
pokladu – rýžování českých granátů a olivínů; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti; paleontolo-
gické objevy – odkrývání kostry dinosaura; dobývání drahých kamenů z horniny; geostezka; burza minerálů.
Program doplněn komentovanými prohlídkami expozice, řezáním a broušením achátů ad. 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 60 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 4. 8.
V úterý 14. 7. a 11. 8. pouze v 11 hodin. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 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 prů-
vodcem. 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 loupeživým rytířem 
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13
a 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Pizza školka 
Děti si samy vyrobí svou pizzu pod vedením zkušeného pizzaře. Od 14 do 18 hodin.
• Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

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. Vstupné 70 Kč,
děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Lezecké čtvrtky
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. Přijďte se každý prázdninový čtvrtek bavit,
hýbat a poučit. 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

• Loutkové divadélko + kreativní dílnička 
Pohádka DS Čmukaři, kterou herci hrají interaktivně a nechávají děti podílet se na vývoji děje divadelního
představení. Kreativní dílnička je zaměřena na rozvoj dětské fantasie.
Divadélko od 17 hodin, dílnička 16–19 hodin – 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

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

SOBOTA

• Jak se šilo na statku 
Prázdninový program oživí expozici na Dlaskově statku s názvem „Kolovrátek, stav i jehla“. Řemeslné dílny,
kde se návštěvníci seznámí s tradičními technikami předení, tkaní, pletení, háčkování, vyšívání nebo palič-
kování. Techniky si vyzkouší a zároveň se dozvědí o postupu zpracování klasických textilních plodin (len,
konopí) i živočišného materiálu (kůže, vlna). Od 9 do 17 hodin.
• Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

• Poslechový večer
Večer na zahrádce před KC Střelnice s nerušeným poslechem vybraného CD těch nejlepších zpěváků, zpěvaček
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
Otevřeno od 9 do 12 hodin. Vstupné 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 35 Kč. Od 5. 7. do 30. 8.
• Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

MIMO¤ÁDNÁ NABÍDKA (NEKONÁ SE PRAVIDELNù)

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 13 do 17 hodin.
Termíny: 14. 7. a 11. 8. Vstupné 100 Kč, děti 60 Kč, rodinné 250 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Noční prohlídka hradu Valdštejn 
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek v 19:30 hodin.Termíny: 3. 7., 8. 7., 22. 7., 5. 8.
a 19. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci. Vstupné 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 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: 15. 7. a 12. 8. Vstupné 70 Kč,
děti 40 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.
Vlaky tažené historickou parní lokomotivou pojedou ve dnech 11. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8.Ve stanicích Turnov
a Rovensko pod Troskami budou v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení LS Na Židli pro děti.
Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-klub a loutkářský soubor Na Židli.• Železniční stanice Turnov

• Zaostřeno na Jizerky
Každoroční putovní výstava fotografií vycházející z nejlepších snímků fotografické soutěže, kterou pořádá
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. K vidění do 30. 7.
Celé prázdniny je k vidění též výstava obrazů výtvarníků Českého ráje. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky

• Dětská prázdninová stezka Dolánkami 
V sobotu 25. 7. proběhne od 10 do 14 hodin „Ekoden“ pro děti a jejich rodiče se zábavnými i poznávacími
stanovišti kolem Domu přírody a v okolí řeky Jizery.
Dům přírody Českého ráje, Dolánky

• Sportovně rekreační areál Maškova zahrada – koupaliště
Každý den za pěkného počasí koupání s doprovodným programem pro děti. Zajímavé akce i pro dospělé.

P O D R O B N ¯  P R O G R A M

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:

7. 7. a 4. 8. – Řezání a broušení achátů 
(10–12 a 14–16 hod.)

14. 7. a 11. 8. – Komentovaná prohlídka expozice geologie a mineralogie
(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.

9. 7. a 6. 8. – Slackshow
Slackline je balanční aktivita k posílení celého těla i mysli. Tým profesionálů pomůže účastníkům se zdolá-
ním prvních krůčků ve vzduchu a podělí se o cenné rady, jak zvládnout i náročnější slacklinové triky.

16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. – Nízké lanové překážky 
Připravené profesionály na skalní lezení. I ty se hodí jako tréning pro lezení ve skalách. Účastníci si vyzkouší ja-
kými „otvory – skulinkami“ se občas horolezci na skále musí protáhnout, jaké je to lézt nohama napřed nebo
se držet pouze jedním nebo dvěma prsty.

23. 7. a 20. 8. – Uzly a smyčky 
Pro lezení to nejdůležitější a nezbytné. Pod vedením zkušeného horolezce se účastníci naučí vázat lano do jed-
noduchých smyček nebo do náročnějších uzlů. Některé ozdobné uzle si účastníci odnesou jako dárek.

Cílová stanice knihovna
od 18 hodin

2. 7. – Příběh obrazu: Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
Přednáška Jakuba Lustiga se zaměří nejen na historii vzniku obrazu, ale i na kompoziční řešení a mnohé
další zajímavosti, které se největšího obrazu v České republice týkají.

9. 7. – Lidé na okraji společnosti
Historik Jiří Zoul Sajbt se v této přednášce zaměří na různé profese, které byly považovány za podřadné a svým
způsobem opovrhované zejména ve středověkém období.

16. 7. – Regionální osobnosti: Josef Pekař
Přednáška o životních osudech známého historika a rodáka našeho města v podání Mgr. Pavla Mlejnka, uči-
tele z Gymnázia Turnov. Koná se v rámci 150. výročí narození Josefa Pekaře.

23. 7. – Smrt a pohřební ritus ve středověku
Historik Jiří Zoul Sajbt bude přednášet na téma smrt. Jak ji lidé v minulosti vnímali, zobrazovali a chápali.
Jaké tradice a mýty se kolem smrti točily a podíváme se také, jak se v průběhu středověku a raného novo-
věku měnil pohřební ritus našich předků.

30. 7. – Uvedení nového CD: písničkářka Maruška Špačková
Písničkářka Maruška Špačková představí svoji novou nahrávku s názvem „V Českém ráji do třetice aneb
takhle si tu žijem“.

6. 8. – Útrpné a hrdelní právo
Historik Jiří Zoul Sajbt se tentokrát ve své přednášce zaměří na středověké právo.

13. 8. – Rockový koncert: Adina Atlas a Peprmintová Slunce
Trio turnovských rockerů znovu představí svůj repertoár na nádraží.

20. 8. – Zdraví a hygiena ve středověké společnosti
Přednáška bude zaměřena na každodennost ve středověku s důrazem na hygienu. Přednáší historik Jiří Zoul Sajbt.

27. 8. – Regionální osobnosti: Antonín Vincenc Šlechta
Historik David Marek z Muzea Českého ráje představí významnou osobnost našeho regionu, která má
v tomto roce 210. výročí od narození.



PÁTEK

Večery s hudbou nebo divadlem
od 19 hodin
3. 7. – Makule – koncert
Makule je takový zvláštní druh. Je velmi vzácná. Ve sluneční soustavě existuje pouze jeden exemplář…
Underground z Tanvaldu s elektronikou, punkem a koněm.

10. 7. – Divadlo Divse – Co je to proti pomněnkám – divadlo
Malovaná pohádka podle stejnojmenné literární předlohy Daisy Mrázkové. Po představení bude připravena
výtvarná dílna pod vedením hereček.

17. 7. – Turnovanka – koncert
Poslechový a taneční podvečer s oblíbeným dechovým orchestrem zdaleka nejen pro seniory.

24. 7. – ArtWay – Brouci – divadlo
Tři brouci se jednoho dne ocitnou v divadle. Poznávají obrovský svět opuštěné divadelní šatny a prožívají
neobyčejná dobrodružství.

31. 7. – HB Trio – koncert
HB Trio hraje na pohodu písničky ve stylu elektrického kytarového blues, které se vždy hezky poslouchají,
ale nemíní zůstat jen u nich.

7. 8. – Mama Tereza – Pohádkový kabaret – divadlo
Bláznivý kabaret plný autorských písniček, (ne)povedených kouzel, neočekávaných situací a převleků a pří-
jemných překvapení, kde se ani na chvilku nebudete nudit.

14. 8. – Čmukaři – Kašpárek to zařídí – divadlo
Principál Jarda napsal pohádku. Je v ní ukradený pták, princezna v pekle, král, se kterým to seká, čaroděj-
nice, která chce princeznu na polívku… Ještě, že mají Kašpárka.

21. 8. – Těla – koncert
Liberecká hudební stálice odehrála od svého založení v roce 1992 již stovky koncertů nejen v našem kraji,
ale po celé republice i v zahraničí.

28. 8. – FD Band – koncert
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
4. 7. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Buena Vista Social Club – Slavné album kubánského kapelníka Juana de Marcose Gonzáleze a a-
merického kytaristy Ry Coodera s tradičními kubánskými hudebníky.

11. 7. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Jen kolovrátku zpívej – Předení na kolovratu i další řemeslné techniky

11. 7. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Elton John – Goodbye Yellow Brick Road – Sedmé studiové album anglického hudebníka
bylo nahráno na zámku Chateau d'Hérouville ve Francii.

11. 7. – První turnovské železniční loutkové divadlo
Červená Karkulka – hraje LS Na Židli Turnov

18. 7. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
U stavu a kolovratu – Předení na kolovratu a tkaní všeho druhu 

18. 7. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Gregory Porter – Be Good – Oceňované album jazzového zpěváka naznačilo Porterovo znovu-
objevování soulových a gospelových kořenů.



25. 7. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Dny lidové architektury – Ochutnávka rozličných řemesel (+ 26. 7.) – Tkaní na tkal-
covském stavu, zpracování ovčí vlny, plstění, štípání šindele 

25. 7. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Led Zeppelin – Physical Graffiti – Album z roku 1975 mnozí kritici okamžitě označili za nejlepší
dílo této slavné rockové skupiny.

1. 8. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Utkáno a vyšito – Historické vyšívání a tkaní na tkalcovském stavu 

1. 8. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Bruce Springsteen – Born In The U.S.A. – Sedmé studiové album amerického zpěváka vznikalo
přes dva roky a získalo řadu ocenění včetně ceny Grammy.

1. 8. – První turnovské železniční loutkové divadlo
Smolíček Pacholíček – hraje lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové 

8. 8. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Červený šátečku – Historické vyšívání a barvení textilu přírodními barvivy 

8. 8. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Eurythmics – Peace – Album je označováno za jeden z nejúspěšnějších a nejpozoruhodnějších počinů
roku 1999, jeho pilotní singl dosáhl celoevropského úspěchu.

15. 8. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Jak na plátno nebo sukno I. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění 

15. 8. – Poslechový večer (od 19 hodin)
Neil Young (Pearl Jam) – Mirror Ball – Album vzniklo ve spolupráci s členy skupiny Pearl Jam,
velkými obdivovateli Neila Younga.

15. 8. – První turnovské železniční loutkové divadlo
Pohádky o pejskovi a kočičce – hraje LS Na Židli Turnov

22. 8. – Jak se šilo na statku (9–17 hodin)
Jak na plátno nebo sukno II. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění 

22. 8. – Poslechový večer (od 19 hodin)
New Order – Technique 
Jedna z nejvlivnějších kapel osmdesátých let a album z časů, kdy byla na vrcholu své popularity.

29. 8. – Poslechový večer (od 19 hodin)
The Velvet Underground & Nico – Debutové album slavné skupiny, které je považováno za jed-
no z nejzásadnějších alb hudební historie.

29. 8. – První turnovské železniční loutkové divadlo
O prasátku – hraje LS Boďi Jaroměř

NEDĚLE

Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
v 11, 13 a 15 hodin
5. 7. – O PRASÁTKU – hraje BOĎI Jaroměř
12. 7. – O PYŠNÉ ŽIRAFĚ – hraje Divadýlko Matýsek Rynoltice
19. 7. – POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE – hraje LS Na Židli Turnov
26. 7. – DIVADLO U DVOU KAŠPARŮ – hraje Divadlo Bořivoj Praha
2. 8. – KRABICOVÉ POHÁDKY – hraje LS Šíro Lázně Bělohrad
9. 8. – O ZAKLETÉ LABUTI – hraje LD Spojáček Liberec
16. 8. – TŘI PRASÁTKA A VLK – hraje LS Na Židli Turnov
23. 8. – ČERVENÁ KARKULKA ANEB POLEPŠENÝ VLK – hraje LS Na Židli Turnov
30. 8. – O SLEPIČCE KROPENATÉ – hraje LS Na Židli Turnov
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Dlaskův statek
Dům přírody
3 000 m

Zámek
Hrubý
Rohozec
1 000 m

kostel sv. Jana Křtitele
Nudvojovice
700 m

železniční stanice 
Turnov 300 m

hrad Valdštejn
2 000 m

hrad Valdštejn
2 000 m

Maškova zahrada

KC Střelnice

Muzeum 
Českého 
ráje

Letní kino

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 a městský sportovně rekreační areál
Maškova zahrada.

Změna programu vyhrazena dle aktuální situace.

MĚSTO TURNOV


