
MĚSTSKÉ AKCE A AKCE K VÝROČÍ
Další informace na www.turnov.cz, na facebooku a instagramu města 
a aktuálně vždy také na facebookovém profilu @Turnov750let.

1. 1. Novoroční ohňostroj
Na Lukách
Ohňostroj na zahájení roku oslav.

22. 2. Křest výročních známek
Kamenářský dům
Křest známky s přítiskem 
a rekomandační nálepky.
Ve spolupráci s Klubem 
filatelistů Český ráj.

25. 2. Městský ples – ZRUŠENO
KC Střelnice
Výroční ples města.

8. 5. Den vítězství
Skálova ul.
Pietní vzpomínka 
s kladením věnců.

21.–29. 5. Týden oslav
21. 5.
Den otevřených dveří
města Turnov
Otevření institucí ve městě (školy, 
městské organizace, radnice aj.), 
komentované prohlídky.
MŠ a ZŠ Sluníčko připomene 
50. výročí vzniku školy, SZŠ 
60. výročí vzniku, SVČ Žlutá 
ponorka připravila dramatické 
a hudební vystoupení Turnov 750.
Seznam institucí www.turnov.cz
Sraz rodáků a přátel města
KC Střelnice
Zahájení za účasti vedení města.
www.rodaciturnov.webnode.cz

Slavnostní zahájení oslav
Letní kino
Křest knihy Dějiny Turnova, 
skladba M. Hyblera 
(Podkrkonošský symfonický 
orchestr), ohňostroj.
22. 5.
Krásy Turnova, města 
v Českém ráji
Kostel Narození Panny Marie
Mše za město a jeho obyvatele.
Valdštejn
Valdštejnská pouť.
23. 5.
„Turnovská 750“
Štafetový běh městem 
pro všechny generace.
24. 5.
Turnov, město sportovních legend
Městský atletický stadion
22. ročník mezinárodního 
atletického mítinku 
pořádaný AC Turnov.
25. 5.
Turnov, město kulturních zážitků
KC Střelnice, městské 
divadlo, knihovna
Divadelní představení a další 
kulturní program pořádaný 
městskými organizacemi.
26. 5.
Turnov, město s bohatou historií
Muzeum Českého ráje
Den komentovaných 
prohlídek výstav a přednášek 
k 750 letům města Turnov.
www.muzeum ‑turnov.cz



27. 5.
Děti Turnovu, Turnov dětem
Městské divadlo Turnov, 
KC Střelnice
Dopolední hudební představení 
pro děti, koncerty žáků ZUŠ, 
křest dětských publikací 
a vyhlášení dětských soutěží.
www.kcturnov.cz
www.knihovna ‑turnov.cz
21.–22. 5.
Setkání zástupců partnerských 
měst Turnova
Společné prohlídky města.
28. 5.
Jaroslav to spískal
Městské divadlo Turnov
Premiéra divadelního představení 
Turnovského divadelního souboru.
28.–29. 5.
Turnov, město tradičního řemesla 
Staročeské řemeslnické trhy
Park u letního kina, 
Muzeum Českého ráje
25. ročník přehlídky řemesel, 
kultury a umění.
Spolek přátel Muzea Českého ráje
www.muzeum ‑turnov.cz 
Dny otevřených dveří 
turnovské Špéry
www.sups.info

17. 9. 100 let od návštěvy TGM
Vlakové nádraží,  
Park T. G. Masaryka
Rekonstrukce dobové události. 
Ve spolupráci s Klubem přátel 
železnic Českého ráje.

28. 10. Oslavy Dne 
vzniku samostatného 
československého státu
Pomník ve Skálově ul., 
KC Střelnice
Pietní vzpomínka u pomníku 
padlých a slavnostní večer 
s udílením cen města 
a medaile starosty.


