
POHÁDKOVÝ DRAHOKAM JE TADY 

 

Po dvouleté pauze je tu opět loutkářská přehlídka Turnovský drahokam i pro širokou veřejnost. 

V uplynulých dvou letech se přehlídka konala z důvodů pandemie koronaviru bez diváků, pouze 

pro účinkující soubory tak, aby byl dodržen systém postupových přehlídek na národní přehlídku 

Loutkářská Chrudim 

Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam spatřila světlo světa v roce 1983 jako neformální setkání 

loutkářů.  

Do roku 1987 proběhlo pět ročníků. Pak následovala dlouhá osmiletá pauza.  

V roce 1996 jsme se pokusili navázat na tento cyklus přehlídek šestým ročníkem.  

Ten vznikl celý v režii loutkářského souboru Na Židli . Přehlídka se vydařila a nastartovala se tak 

další etapa, dalo by se říci maraton Turnovských drahokamů, který trvá dodnes 

Postupem let byl mezi loutkáři o účast na přehlídce, tehdy nesoutěžní, velký zájem. 

S novým státoprávním uspořádáním a  vznikem nových krajů se stal Drahokam krajskou 

přehlídkou s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim.  

Čas letí.... a my letos zahajujeme  ročník třicátýdruhý.  

To nasvědčuje tomu, že se divákům, souborům i porotě na turnovské přehlídce líbí. 

 

Turnovský drahokam je prestižní loutkářskou přehlídkou Libereckého kraje a Českého ráje, 

která se v letošním roce koná u příležitosti oslav 750 let města TURNOVA. 

 

Přehlídka se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje  

a Města Turnov za což jim patří velký dík. 

Přehlídku hodnotí: 

Odborná porota ve složení: Mirka Vydrová, divadlo Bořivoj Praha 

     

    Michal Drtina, Nipos – Artama Praha 

Dětská divácká porota letos udělí již dvacátou putovní Cenu dětského diváka Turnovský drahokam 

pohádce, která se dětem bude líbit nejvíce.  

Pro děti jsme připravili slosování vstupenek po každém představení. 

Po celou dobu přehlídky pak bude probíhat soutěž O pilného diváka, kde hlavní cenou je marioneta 

kašpárka a další hodnotné ceny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXII.TURNOVSKÝ DRAHOKAM 

Regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj 

se koná u příležitosti oslav 750 let města TURNOVA 

 

Pořádá: 

 

Loutkářský soubor Na Židli Turnov za finanční podpory  

Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města Turnov. 

 

Městské divadlo Turnov 18. – 20.března 2022. 

 

Pátek 18.března 

8,30 BŘICHBULÍN aneb Cesta do země skřítků             od 3 let 45 min. 

 Michal Vaněk        Divadlo Matýsek Rynoltice 

 

 

Sobota 19.března 

 

 9,00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

 

 KRABICOVÉ A MALÉ POHÁDKY     od 3 let 30 min. 

 Michal Černík / soubor         Šíro Lázně Bělohrad 

 

11,00 VÁVRA MILUJE HASIČE       od 3 let 40 min. 

 Dáda Weissová                Čmukaři Turnov 

 

13,30 O TŘECH ČUNÍCÍCH        od 3 let 50 min. 

 Zdeněk Turek               Před Branou Rakovník 

 

15,00 ALE TO SE NESMÍ…..       od 4 let 25 min. 

 Daniela Fischerová / soubor   To domluvíme zítra Chlumec n.C. 

 

16,30 ČTYŘI DOBŘÍ         od 6 let 25 min.

 Ruda Hancvencl               Vozichet Jablonec n.N 

____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Neděle 15.března  

 

 9,30 ANDREÉ                 od 12 let 25 min. 

 August Salomon Andreé / Tomáš Hájek   Bažantova loutkářská družina Poniklá 

 

 

11,00 S ČERTY TANČI !        od 3 let 30 min. 

 Jaroslav Ipser                Čmukaři Turnov 
 

13,00  BAREVNÉ TRÁPENÍ CHAMELEONA LEONA   od 2 let 35 min. 

 Pavlína Kordová                        Kordula Liberec. 

 

14,30 JAK ŠEL SLÁVEK DO SVĚTA      od 4 let 35 min. 

 Jiří Polehňa       lid. loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové 

 

 

 

 

 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 

 Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. 

 Vyhlášení držitele putovní ceny Turnovský drahokam. 

 Vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty. 

 

    Změna programu vyhrazena. 

 

Vstupné: 

Pátek jednotné vstupné   60,-Kč 

 

Sobota – neděle: děti   25,-Kč 

   dospělí  30,-Kč 

 

 

 

Po dobu celé přehlídky bude probíhat soutěž pro pilné diváky o marionetu Kašpárka  

a další skvělé ceny!!! 

Dětské vstupenky jsou slosovatelné při každém představení o drobné ceny. 
 


