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Milí čtenáři, vážení návštěvníci Turnova a Českého ráje,
rád bych vás svým jménem přivítal v našem Turnově i v celém regionu Český ráj. Právě držíte v rukou Turistické noviny Turnovska, kde najdete plno zajímavostí z tohoto kraje.
Nacházíme se v roce 2020, ve zvláštním roce, který
bezesporu zůstane ovlivněn pandemií koronaviru a omezeními s ním spojenými. Přesto i letos máme co nabídnout. Můžete se těšit například na novou naučnou stezku
vytvořenou k výročí narození známého českého historika,
profesora a rektora Univerzity Karlovy Josefa Pekaře, výstavu věnovanou šlechtickému rodu Valdštejnů na hradě
Valdštejn, novou expozici horolezectví představující fenomén tohoto kraje v Muzeu Českého ráje či zajít do tajemné synagogy.
Turnovsko a Český ráj je ideálním místem pro rodinnou
dovolenou. Ať vyrazíte pěšky, na kole, koloběžce, či lodi,
vždy vás může náš kouzelný kraj něčím překvapit. Nasávejte letní atmosféru plnými doušky a pak můžete relaxovat ve Sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada
nebo jen tak na březích řeky Jizery.

Zdarma

Moc bych si přál, abyste prožili příjemné chvíle při poznávání Turnovska a aby váš pobyt splnil všechna očekávání.
Budu rád, když budete odjíždět s pocitem, že se k nám
zase rádi vrátíte nejen vy, ale i vaši přátelé a známí.
Tomáš Hocke, starosta města

02

Turistické noviny Turnovska 2020
www.infocentrum-turnov.cz

ZAJÍMAVOSTI Z INFOCENTRA

INFOCENTRUM JE TU PRO VÁS!
Každý z vás již na svých cestách někdy určitě zavítal do některého informačního centra, a tak víte, jaké služby nebo zboží zde můžete očekávat. Turistická informační centra se ale často liší, proto asi nebude na škodu, připomeneme-li si, co vám nabízí Regionální turistické informační centrum Turnov.
Infocentrum poskytuje samozřejmě veškeré informace o turistických cílech
v Turnově a v Českém ráji, informace o možnostech ubytování, stravování,
o akcích, vlakových a autobusových spojích, telefonních číslech a nejrůznější
další informace. K dispozici je návštěvníkům velké množství propagačních
materiálů z Turnova a z Českého ráje. Infocentrum nabízí velký výběr pohlednic, map regionu pro turisty i cykloturisty, knížky, nejrůznější suvenýry (hrnky,
zvonečky, zápalky, svíčky, drahé kameny, čokolády, trička…) a sběratelské
předměty (turistické vizitky, turistické známky, magnetky, odznaky…).
Je zde možné zakoupit také vstupenky na kulturní, sportovní a společenské
akce ze sítí Ticketmaster, Ticketportal, Ticketlive, Ticketstream, E-vstupenka a rovněž letenky na vyhlídkové lety balónem. K dispozici je zpoplatněný přístup na internet na 2 počítačích s možností tisku i bezplatné připojení
přes wifi. Každoročně jsou pořádány speciální prázdninové prohlídky města.
V budově infocentra se nachází také Galerie U Zlatého beránka, kde se konají různé zajímavé výstavy regionálních autorů.
Určitě na svých cestách zavítejte do našeho Regionálního
turistického informačního centra Turnov. Těšíme se na vás!

První místo pro turnovské íčko
Regionální turistické informační
centrum Turnov získalo v anketě
„Oblíbené informační centrum 2019“,
kterou pořádá Asociace turistických
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informačních center ČR a vydavatelství KAM po Česku, první místo
v Libereckém kraji, a to již třetí rok
po sobě. Poděkování patří všem, kteří informační centrum podpořili a dali
mu svůj hlas.
Hned na začátku letošního roku
potěšilo tým infocentra také ocenění vydaného kapesního kalendáříku
s motivem Hruboskalska pro rok 2020,
který získal první místo v celostátní
soutěži „O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky“, jejíž součástí je
volba kapesního kalendáře roku.

Novinky
z turnovského
infocentra
Turnovské informační centrum pro
vás na letošní turistickou sezónu připravilo řadu novinek. Jednou z nich
je nová podoba webových stránek
infocentra, které slouží jako turistický
informační portál Turnovska. Proběhla
modernizaci webu a jeho uzpůsobení
pro zobrazování na mobilních telefonech a tabletech. Zároveň se zlepšila
i přehlednost stránek.

Vydána byla brožurka „Turnov
do kapsy“ se základními i doplňujícími praktickými informacemi o městě.
Brožurka je k dispozici návštěvníkům
v turnovském infocentru zdarma, stejně jako nová mapa s tipy na pěší výlety na Turnovsku.
Pro sběratele turistických vizitek
jsou připraveny turistické deníky se
dvěma novými motivy a nově i alba
fotonálepek. Zakoupit si můžete deník
s turnovskou radnicí nebo s obrázkem
k turistické hře „Za pověstmi Českého
ráje“. V rámci naší příspěvkové organizace byly vyrobeny také dvě nové
fotonálepky ze série Pohledy do minulosti pro hrad Valdštejn a Synagogu
Turnov. Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov byla vydána turistická vizitka Věžový vodojem
Ohrazenice. Pokud jste fanoušky fo-

tonálepek s osobnostmi, neměli byste
si nechat ujít ani novinku odkazující
na turnovského rodáka a významného
filozofa Jana Patočku.
Všechny výše zmíněné produkty zakoupíte v Regionálním turistickém informačním centru Turnov na náměstí
Českého ráje.

Bohatý sortiment suvenýrů doplnily i nové textilní tašky, které potěší
ekologicky smýšlející občany. Kvalitní
textilní tašky s motivem Turnova jsou
k dispozici ve čtyřech barvách – vínové, červené, modré a šedé.

Mezi novinky patří samozřejmě také
každoročně vydávané turistické noviny, které právě držíte v ruce. Doufáme,
že vám přinesou inspiraci pro příjemně strávený čas v Turnově a jeho okolí.

Regionální turistické
informační centrum
náměstí Českého ráje 26
511 01 Turnov
tel.: 484 803 041–042
e-mail: info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
www.turnov.cz

Základní turistické informace je možné získat také na pobočce Městské knihovny Antonína Marka Turnov v budově vlakového nádraží.
Otevírací doba v prázdninových měsících: po–st 9:00–13:00; čt 9:00–18:00;
pá 12:00–16:00; so 9:00–13:00. Více informací na www.knihovna.turnov.cz.

VALDŠTEJNOVÉ NA VALDŠTEJNĚ
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Valdštejnové na Valdštejně
Valdštejnové patří k významným
českým šlechtickým rodům. Mezi nejslavnější nositele tohoto jména náleží
bezesporu vévoda Albrecht z Valdštejna. Dědictví, které nám zde tento
šlechtický rod zanechal, není malé,
neboť ve své době se těšil velkému
vlivu a moci. Rozsáhlá panství měli
Valdštejnové i v okolí Turnova. Hrad
Valdštejn byl v podstatě kolébkou tohoto rodu. Jednalo se o skalní hrad,
postavený nedaleko Turnova, na okraji
Hruboskalského skalního města.
Historie rodu Valdštejnů na Turnovsku sahá už do 13. století a je úzce
spjata se šlechtickým rodem Markvarticů. Ti dostali své jméno po předku
Markvartovi, který ve 12. století získal
od Přemyslovců za věrné služby rozsáhlé pozemky v povodí řeky Jizery. V tomto regionu žil ve 13. století
i Markvartův vnuk Jaroslav z Turnova,
někdy psán s přídomkem z Hruštice,
jelikož pobýval na tvrzi stejného jména
nad městem Trnov (dnešní Turnov).
A právě Jaroslav někdy mezi lety
1260–1280 vystavěl pro jednoho ze
svých synů, Zdeňka, skalní hrad v hlubokém lese Hruboskalska. Zdeněk se
po roce 1304 nechává oslovovat jako
„pán z Valdštejna“, neboť hrad pojmenoval podle tehdejší německé módní
vlny Waldstein (z němčiny – lesní kámen). Odtud tedy pochází první zmínka
o Valdštejnech, kteří se vydělili z původních Markvarticů. To udělalo i dal-

ších 12 nových rodů (např. páni z Vartemberka, ze Zvířetic, z Michalovic ad.).
Období Valdštejnů na Valdštejně lze
v podstatě rozdělit na dvě etapy. První
se týkala doby od založení rodu v roce
1304 a končí prodejem majetku pánům
z Vartemberka roku 1380. Druhá následovala od třicetileté války po rok 1821.
O prvním období nenajdeme sice mnoho záznamů, ale pravdou zůstává, že
Valdštejnové měli výrazně zchudnout,
a proto prodali hrad Vartemberkům.
Na více než dvě staletí tak Valdštejnové přišli o své „původní sídlo“, které
poté prochází řadou bouřlivých období,
zahrnující mj. obsazení husity, dobytí
zemskou hotovostí, rozdělení, vyhoření
a chátrání. Po roce 1621 získává zbytky hradního areálu slavný vévoda Albrecht z Valdštejna. Ten vlastnil spolu
s ním i celé Hruboskalsko a Mnichovo
Hradiště, avšak na rodový hrad nikdy
nezavítal. Nicméně od té doby se Valdštejn na dlouhých 200 let stává opět
majetkem valdštejnského rodu.
Rozkvět přišel v 18. století za manželů Františka Josefa z Valdštejna a Marie Markéty Černínové. Zejména Marie
Markéta nechala vybudovat přístupový
most, ozdobený barokními sochami
patronů pánů z Valdštejna a českých
zemí, a také po smrti manžela vystavět
barokní kapli sv. Jana Nepomuckého.
Poslední z rodu Valdštejnů na Valdštejně byl František Adam z Valdštejna-Vartemberka, který ho vlastnil v le-

tech 1814–1821. Ten nakonec prodává
roku 1821 celé Hruboskalské panství,
včetně Valdštejna a Turnova, novému
šlechtickému rodu Lexů z Aehrenthalu, který důstojně navázal na odkazy

svých předchůdců. Hrad Valdštejn byl
za jeho éry opraven a zpřístupněn široké veřejnosti, která se tak mohla blíže
seznámit s dědictvím jednoho z nejslavnějších českých šlechtických rodů.

Výstava „Hrad Valdštejn
za Valdštejnů“
Letos se hrad Valdštejn připojil k celorepublikové připomínce a oslavě
rodu Valdštejnů. K této příležitosti je
v hradním areálu připravena zajímavá
výstava věnovaná zejména barokním
představitelům valdštejnského rodu,
za nichž hrad vzkvétal. Na druhém
nádvoří u klasicistního domu jsou
umístěny informační panely zahrnující mj. zajímavá fakta z historie rodu
Markvarticů, ze kterého Valdštejnové
vzešli. Samostatný panel je věnován
i nejslavnější postavě Valdštejnů, generalissimu třicetileté války Albrechtu
z Valdštejna. Ten je vyobrazen i ve fotokoutku, který zhotovil pro tyto účely

turnovský malíř Jirka Lode. U fotokoutku najdou návštěvníci také historické rekvizity, které vhodně doplňují
výslednou fotografii. Albrechtu z Valdštejna je věnována i výstava obrazů
v biliárním sále pod aehrenthalskou
terasou. Výstava s názvem „Koně
Albrechta z Valdštejna“ zahrnuje
obrazy koní samotného vévody, který
byl velkým milovníkem těchto zvířat.
Nebude chybět ani informační panel
popisující mj. zajímavosti ohledně
vévodova hřebčína ve Smrkovicích.
Celou výstavu je možné zhlédnout
od 20. června do 31. října v otevírací
době hradu.

K výstavě „Hrad Valdštejn za Valdštejnů“ jsou připraveny doprovodné aktivity. K nim patří, vedle již zmíněného fotokoutku, i noční prohlídky „Valdštejnové zpátky na Valdštejně“. Na 25.–26. 7. je připraven Středověký víkend
s Valdštejny a na 15.–16. 8. je plánován Valdštejnský historický víkend.
Na pokladně hradu lze zakoupit zajímavé upomínkové předměty jako např.
nové magnetky a 3D pohledy. Více na www.hrad-valdstejn.cz.

Ocenění pro hrad Valdštejn
V rámci hlasování v 11. ročníku projektu „Má vlast cestami proměn“ získal hrad Valdštejn třetí místo. Projekt „Má vlast cestami proměn“ je národní
putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru
a proměny krajiny v českých obcích a městech. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu
návštěvníků. V každém ročníku je vystaveno kolem stovky proměn.
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VĚŽOVÝ VODOJEM OHRAZENICE –
NOVÁ DOMINANTA TURNOVSKA
Na konci roku 2019 byl v Ohrazenicích
u Turnova dokončen a slavnostně otevřen
unikátní věžový vodojem, který se stal
další významnou dominantou Turnovska.
Vodojem je vysoký 29 metrů a skládá se
z 6 železobetonových pilířů, na kterých je
ve výšce necelých 23 metrů usazen zásobník na vodu ve tvaru kopule o objemu
150 tisíc litrů.
Stavba nového vodojemu v Ohrazenicích
probíhala od února 2018 do srpna 2019
v rámci projektu „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Jednalo se o projekt, jehož investorem bylo Vodohospodářské sdružení Turnov.
Projekt výstavby věžového vodojemu se setkal s velmi pozitivní odezvou
u místních obyvatel, a dnes tak na každý den otevřených dveří přijde nejméně 500 návštěvníků. Vodojem je
totiž přístupný veřejnosti během dnů
otevřených dveří nebo pro skupiny
na objednání (hejduk@vhsturnov.cz).
Při prezentaci díla je návštěvníkům
představováno vodárenství z mnoha úhlů. Všichni odcházejí nadšeni
ze stavby jako takové a samozřejmě
i z neobvyklého výhledu. Pokud zdoláte 96 schodů vřetenovitého schodiště
v proskleném tubusu, dostanete se
na ochoz ve výšce necelých 17 metrů
nad zemí, odkud budete mít Ještěd,
Trosky, Krkonoše, Jizerské hory, Maloskalsko, Kozákov, Český ráj i Turnovsko, Bezděz nebo Říp jako na dlani.
Nově vydaná turistická vizitka
www.vhsturnov.cz

Historické předměty
v Synagoze Turnov
Návštěvníci turnovské synagogy si
i v letošním roce budou moci prohlédnout originály historických předmětů,
které byly využívány židovskými obyvateli při bohoslužbách. Předměty
jsou zapůjčeny z Židovského muzea v Praze. Vystavenými předměty
jsou velká stříbrná koruna a stříbrné
zvonečkové nástavce, které se používaly při tzv. odívání svitků tóry

Štít na tóru inv. č. 046.138

uložených ve svatostánku synagogy,
a dále stříbrné ukazovátko jadit používané při předčítání z tóry. Všechny
zmiňované předměty pocházejí původně z turnovské synagogy a byly
v minulosti používány turnovskými
spoluobčany.
Dalším takovýmto zapůjčovaným
předmětem byl tzv. štít, který byl zavěšován na tóru. Turnovský štít se
ale letos stal součástí nové expozice
Židovského muzea ve Španělské synagoze v Praze. Místo něj bude v turnovské synagoze vystaven jiný štít.
Odkud přesně pochází, bohužel není
známo, tato informace se během éry
protektorátu ztratila. Ví se však, že je
z oblasti Sudet. Vyroben byl v roce
1871 firmou Salomon Kohn a syn
(stejnou firmou, která vyráběla výše
zmiňovanou korunu).
Hvězda pod tíhou hvězdy – zajímavá výstava na ženské galerii (červen–srpen) prezentující méně známá
historická fakta o vztahu komunistického režimu k Židům a o diplomatických stycích se státem Izrael.

TIPY NA VÝLETY

Za strážními hrady
na Maloskalsko – pěší výlet
Turnov, vlakové nádraží –
– Malá Skála, železniční stanice   –
Malá Skála, kaplička (400 m)   – Malá Skála, Pod Pantheonem (1 km) –
vyhlídka Zahrádka (1,5 km) – Vranov-Pantheon (2 km) – Frýdštejn
(3,5 km) – U Voděrad (5 km) – Nad Malou Skálou (6,5 km) – Drábovna, odb.
(7 km) – Drábovna, skalní hrádek – Záborčí (10 km)
– Boučkův statek   – Malá Skála, železniční stanice (11 km)
Náš výlet začíná na hlavním nádraží v Turnově, kde si ve vstupní
hale můžete prohlédnout obnovené
nástěnné malby dominant Českého
ráje z roku 1921 od místního malíře a grafika Karla Vika. Z hlavního
nádraží se vydejte vlakem na Malou Skálu. Od železniční zastávky
na Malé Skále jděte po žluté turistické značce k rozcestí U Kapličky. Cestou ke kapličce budete míjet Boučkův
statek, který určitě stojí za návštěvu.
V přízemí tohoto roubeného patrového statku z roku 1813 se můžete
příjemně posilnit na náročný výstup
a v 1. patře se nachází Maloskalská galerie Josefa Jíry, kde můžete
obdivovat díla českých výtvarníků.
Od kapličky pokračujte po červené
značce na zříceninu skalního hradu
Vranov-Pantheon. Před hradem se
nezapomeňte zastavit na vyhlídce
Zahrádka. Zde se vám naskytne nádherný výhled na Malou Skálu, údolí
řeky Jizery, Suché skály a Besedické
skály. Poté pokračujte k samotnému
hradu. Hrad byl postaven v 15. století.
Na počátku 19. století byl přeměněn
na romantický Pantheon a přistavěn byl letohrádek ve stylu novogotické kaple. Po prohlídce areálu
hradu pokračujte po červené turistické značce k další zřícenině, tentokrát hradu Frýdštejn. Tento typický
strážní hrad byl založen ve druhé polovině 14. století. Dominantou hradu
je velká hradní věž, která si zahrála
v pohádce „O princezně Jasněnce
a létajícím ševci“. Od hradu pokračuj-

Vranov-Pantheon
te po červené značce k Voděradům.
Ve vesnici odbočte vlevo a zanedlouho vpravo do lesa, kde budete
míjet vyhlídku na Pantheon. Pokračujte stále po červené až k rozcestí
u Drábovny. Zde odbočte ke zbytkům
skalního hrádku. Poté se vraťte zpět
na červenou trasu, která vás provede
skalním městem Drábovna. Určitě se
zastavte i na Jizerské vyhlídce, ze
které můžete za jasného počasí spatřit i Krkonoše. Po necelém kilometru
se napojíte na silničku, kde odbočte
vlevo na cyklotrasu č. 4007 a dále
po napojení na modrou turistickou
trasu sejdete zpět na Malou Skálu.
Přejdete most přes Jizeru, vpravo
pak uvidíte vám již známý Boučkův
statek. Odtud se vydejte zpět na maloskalské vlakové nádraží.

Maloskalsko
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Na kole Hruboskalskem
až na hrad Kost
Turnov, náměstí Českého ráje – Turnov-město, žst. (1 km) – Pelešany,
parkoviště (3 km) – hrad Valdštejn (5,5 km) – zámek Hrubá Skála (8,5 km) –
Hrubá Skála, Babylon – Věžické údolí (13 km) – Věžický rybník (14 km) –
Pleskotský mlýn (16 km) – Libošovice (19,5 km) – hrad Kost (22 km) – Žehrov (27,5 km) – Olešnice (30,5 km) – Kacanovy (32,5 km) – Mašov (35 km)
– Turnov-město, žst. (36 km) – Turnov, náměstí Českého ráje (37 km)
Díky této cyklotrase poznáte krásnou
přírodu a skvosty v podobě některých
hradů a zámků Českého ráje. Výlet začněte v Turnově na náměstí Českého
ráje. Vydejte se po cyklotrase č. 4172
na vlakovou zastávku Turnov-město a odtud pak po cyklotrase č. 4078
na hrad Valdštejn, který je jedním
z nejstarších hradů Českého ráje.
Hrad pochází z počátku druhé poloviny
13. století a je rodovým sídlem šlechtického rodu Valdštejnů. Z hradního areálu
na třech pískovcových blocích se nabízí
jedinečný výhled do okolí. Po prohlídce
hradu pokračujte dále po cyklotrase,

a načerpat síly na další cestu. Na zámku, který v současnosti slouží jako hotel,
lze navštívit např. vyhlídkovou věž nebo
nádvoří. Po prohlídce pokračujte ke křižovatce Hrubá Skála, Babylon, kde se
napojíte vpravo na cyklotrasu č. 4015,
která vás zavede do Věžického údolí,
které je součástí přírodní rezervace
Podtrosecká údolí. K Věžickému rybníku pokračujte po cyklotrase č. 4010.
Kouzelné scenérie a skály vystupující
z vody okouzlily také filmaře. Rybník
Věžák a jeho romantické okolí můžete
znát z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“ či z pohádky „Princ Bajaja“.

Zámek Hrubá Skála
která nyní kopíruje červenou turistickou trasu, tzv. Zlatou stezku Českého
ráje, která vás provede Hruboskalským
skalním městem. Hruboskalsko patří
mezi nejznámější skalní města a je
charakteristické impozantními věžemi
dosahujícími výšky až 55 metrů a strmými kaňony. Až na zámek Hrubá
Skála budete míjet několik jedinečných
vyhlídek, na kterých se nezapomeňte
zastavit. Zanedlouho dojedete k Arboretu Bukovina, zde můžete obdivovat
na 41 druhů dřevin, především ze Severní Ameriky. K Hrubé Skále je to už
jen kousíček. Zde se můžete občerstvit

Po této cyklotrase dojedete až na hrad
Kost. I proto, že je do poslední chvíle
očím skryt, se tak dokonale zachoval.
Hrad je právem považován za jeden
z nejkrásnějších a nejzachovalejších
hradů v Čechách. Odtud už vás čeká
návrat do Turnova po českorajských
vesničkách. Pokračujte 2,5 km po cyklotrase č. 4009 a dále rovně po silnici
č. 279 do Žehrova, kde se napojíte
vpravo znovu na cyklotrasu č. 4009.
Přes Skokovy a Olešnici dojedete
do Kacanov. V Kacanovech se napojíte na cyklotrasu č. 14, která vás zavede zpět do Turnova.

Hrad Valdštejn

Hrad Kost

Cykloturistický výlet
na zámek Sychrov
Turnov, náměstí Českého ráje – Dolánky (2 km) – Vazovec (3 km) –
Bartošova pec (5 km) – Ondříkovice (6 km) – Voděrady (7 km) – Roudný (7,5 km) – Jenišovice (10 km) – Odolenovice (11 km) – alej Rohanka
(13 km) – zámek Sychrov (15 km) – Pěnčín (19 km) – Přepeře (23,5 km) –
Turnov-město, žst. (26,5 km) – Turnov, náměstí Českého ráje (28 km)
Na této cykloturistické trase se setkáte s řadou turistických zajímavostí.
Výlet začnete na náměstí Českého
ráje v Turnově. Odtud se vydáte Jiráskovou ulicí k vodní elektrárně, kde se
napojíte na cyklotrasu č. 17 a pokračujete směrem do Dolánek. V Dolánkách si můžete udělat malou zastávku.
Navštivte Dlaskův statek – typickou
ukázku pojizerské lidové architektury
z přelomu 18. a 19. století – nebo Dům
přírody Českého ráje – interaktivní
přírodovědnou expozici zaměřenou
na fenomény Českého ráje. Za teplého počasí se můžete osvěžit u nedalekého jezu na řece Jizeře. Po zastávce
se po cyklotrase č. 3051 vydejte Vazoveckým údolím k vývěrové jeskyni
Bartošova pec. Tato cyklotrasa vás

zavede přes Ondříkovice, Voděrady,
Roudný, Jenišovice, Odolenovice
a alej Rohanku až na zámek Sychrov.
Zámek patří k nejnavštěvovanějším
objektům v Čechách a je perlou regionu. Natáčela se zde řada filmů
a pohádek, např. Zlatovláska, Nesmrtelná teta či Nejkrásnější hádanka.
Můžete zde navštívit zámeckou expozici i rozsáhlý anglický park. Od zámku se vydejte po cyklotrase č. 3047
do Pěnčína a odtud po cyklotrase
č. 3049 (ze Čtveřína č. 14) do Přepeř.
V Přepeřích přejeďte most přes Jizeru a napojte se vlevo na cyklotrasu
č. 4012, která vás po hrázi zavede
k vlakové zastávce Turnov-město.
Odtud vás již cyklotrasa č. 4172 dovede zpět na náměstí Českého ráje.

Zámek Sychrov
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TURISTICKÉ CÍLE TURNOVSKA
DLASKŮV STATEK
Dolánky u Turnova 12, Turnov
Tel.: 481 322 106, 481 322 954
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba:
IV, V, IX, X, XII út–ne 9:00–16:00;
VI–VIII út–ne 9:00–17:00

DŮM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ
Dolánky u Turnova 9, Turnov
Tel.: 775 899 459
www.dumprirody.cz/ceskyraj

Hrad Valdštejn

Otevírací doba:
I pá, so 9:00–16:00; II pá, so 10:00–16:00;
III, XI út–so 10:00–16:00;
IV, V, X, XII út–ne 9:00–16:00;
VI, IX út–ne 9:00–17:00;
VII–VIII po–ne 9:00–17:00

MALOSKALSKÁ GALERIE –
BOUČKŮV STATEK
Malá Skála 12, Malá Skála
Tel.: 602 353 590
www.maloskalskagalerie.cz

GALERIE B&B ART
Výstava „Zlaté ručičky Českého ráje“
Žižkova 544, Turnov
Tel.: 775 770 174
www.bowlingturnov.cz
Otevírací doba:
VI–VIII st–so 11:00–19:00

GALERIE GRANÁT, TURNOV –
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
náměstí Českého ráje 4, Turnov
Tel.: 481 325 989, 737 206 691
www.granat.cz/galerie-granat
Otevírací doba:
IV–X po–pá 9:00–17:00, so 9:00–12:00;
XI–III po–pá 9:00–17:00

HRAD VALDŠTEJN
Kadeřavec 18, Turnov
Tel.: 739 014 104, 733 565 254
www.hrad-valdstejn.cz
Otevírací doba:
IV, X so, ne 10:00–16:30;
V út–ne 9:30–16:30;
VI–VIII po–ne 9:00–17:30;
IX po–ne 9:30–16:30

Zajímavá a tajemná
místa na Turnovsku
Každý kraj má svá místa, která ukrývají různá tajemství. Také v Českém
ráji a na Turnovsku jich řadu takových
najdete. Jedná se například o tajemné
podzemí pod hradem Trosky, Kalvárii
u Valdštejna, obětní kámen u Mužského, zaniklou osadu Nouzov a další.
Podrobněji se zaměříme na Radeč,
Vrchhůru, kostel v Nudvojovicích
a zvonici v Rovensku pod Troskami.

RADEČ

Velmi zajímavým a pro některé i trochu tajuplným místem je osada Radeč.
Tu byste však dnes hledali velmi těžko.

Otevírací doba:
V–IX út–ne 11:00–17:00

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE,
KAMENÁŘSKÝ DŮM
Skálova 71, Turnov
Tel.: 481 322 106
www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba:
V–IX út–ne 9:00–17:00;
X–IV út–ne 9:00–16:00

ROZHLEDNA DUBECKO
Dubecko, Mírová pod Kozákovem
Tel.: 603 260 133
Otevírací doba:
IV–VI, IX, X so–ne 9:00–16:00;
VII–VIII po–ne 9:00–17:00
Klíč ke vstupu na rozhlednu je možné si
zapůjčit u p. Lejska na Dubecku č.p. 6
(cca 150 m od rozhledny).

ROZHLEDNA KOPANINA
Kopanina, Pulečný
Tel.: 483 393 060
Klíče od rozhledny je nutné vyzvednout
v osadě Kopanina č.p. 258 u pí. Janků.

panství od první poloviny 19. století,
kteří se po zrušení roboty rozhodli
přilehlé oblasti koupit a vystavět zde
oboru. Týkalo se to právě i pozemků
Radče. Usedlíci, kteří se rozhodli prodat své pozemky dobrovolně, za to
dostali dobře zaplaceno. Ale ti, kteří
s tímto nesouhlasili, neměli takové
štěstí. Některá stavení byla totiž dokonce vypálena.
Jak již bylo uvedeno výše, dochovanou památkou této zaniklé obce je
kaplička vystavěná roku 1836. Zajímavý osud potkal i její zvon, který byl
zakoupen v Praze. O jeho převozu
nás informuje tento zápis z kroniky:
„Jak ho sem ale dostat? S koněm je
to daleko a draho. Tak pro něj poslali
mého praděda Kyselu. S trakařem!
Pešky šel a bos. Jak v té básničce.
Asi za týden byl doma. Velká sláva,
křest. Zvonku dali jméno Jan. Děda
měl radost, že je to po něm, také byl
Jan. Ale oni si na něj ani nevzpomněli.
Za pár let se vesnice rušila.“ / Zdroj:
ŠOUREK, L.: Za tajemstvím kraje pod
Kozákovem, s. 38–44

VRCHHŮRA

Kaple Radeč
Jedná se o již zaniklou osadu, která
se původně skládala ze sedmnácti stavení a kapličky v Hruboskalském skalním městě. Do dnešních dob se zachovala pouze zmíněná kaplička a jedno
stavení stojící v její blízkosti. Ačkoli se
toto místo nachází jen kousek od Zlaté
stezky Českého ráje, dokonce přes něj
vede zeleně značená turistická trasa,
panuje zde klid a mír.
Zánik této osady je spjat s rodem
Aehrenthalů, majiteli valdštejnského

V rámci Turnova můžete navštívit
Vrchhůru, nejvýše položené místo
ve městě. Málokdo ví, že se zde původně nacházelo popraviště. Bylo
to v místě, kde dnes stojí sousoší
Kalvárie. A právě umístění nového
pískovcového sousoší mělo nejspíše tomuto kdysi opovrhovanému
místu vtisknout jakýsi duchovní
rozměr. Sousoší, jež je výjimečnou
sochařskou prací, se totiž uplatňuje
jako významný krajinotvorný prvek.
Zdejší Kalvárie se svým slohem řadí
do pozdního baroka a zobrazuje Pannu Marii s mrtvým tělem Krista v náručí a sochami světců svatého Petra
a svatého Jana Evangelisty.

Dlaskův statek
ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY NERUČÍME! Sledujte aktuální informace
a kulturní program na webu jednotlivých subjektů.

Kalvárie na Vrchhůře
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TURISTICKÉ CÍLE TURNOVSKA
SYNAGOGA TURNOV
Krajířova 2199, Turnov
Tel.: 484 803 041–2
www.synagoga-turnov.cz

ZÁMEK SYCHROV
Sychrov 1, Sychrov
Tel.: 482 416 011
www.zamek-sychrov.cz

Otevírací doba:
V, VI, IX út–ne 9:00–17:00;
VII–VIII po–ne 9:00–17:00

Otevírací doba:
I–III, XI, XII po–ne 10:00–14:00;
IV, IX, X po–ne 9:00–15:30;
V–VIII po–ne 9:00–16:30

ZŘÍCENINA HRADU FRÝDŠTEJN
Frýdštejn
Tel.: 483 393 060
www.frydstejn.cz
Otevírací doba:
V–X út–ne 10:00–17:00

Synagoga Turnov
Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

KOSTEL V NUDVOJOVICÍCH

Kousek od řeky Jizery se nachází
nejmenší a možná i nejzajímavější
kostelík v Turnově. Jedná se o kostel
svatého Jana Křtitele v Nudvojovicích. Uvnitř kostela se skrývá bohatá
výmalba a na jednom z vyobrazení
figura ďábla. Tento ďábel, srážející
duše hříšníků do pekla vidlemi, je zde
namalován zelenou barvou. Celý výjev se nachází na obraze Posledního

REBELANTSKÉ ZVONY

Nedaleko Turnova, ve městě zvaném Rovensko pod Troskami, se
můžete setkat s netradiční dřevěnou zvonicí vystavěnou roku 1630.
Její zvony jsou upevněny obráceně,
tedy srdcem vzhůru. Právě z tohoto
důvodu se jim někdy přezdívá zvony
„rebelantské“. Jedná se o výjimečný
způsob upevnění a zároveň o výjimečný způsob zvonění. Do pohybu se

VÝSTAVA PANENEK A KOČÁRKŮ
Jiráskova 133, Turnov
Tel.: 739 553 719
Otevírací doba:
III–V so, ne 13:00–16:00;
VI st–ne 10:00–12:00, 13:30–16:00;
VII, VIII po–ne 10:00–12:00, 13:30–16:00;
IX so, ne 13:00–16:00

ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA
EA Zámecký hotel Hrubá Skála
Hrubá Skála 1, Turnov
Tel.: 481 659 111, 604 317 618
www.hotelhrubaskala.cz
Otevírací doba:
VI, IX so, ne 10:00–16:00;
VII, VIII po–ne 10:00–16:00

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Hrubý Rohozec 1, Turnov
Tel.: 481 321 012
www.zamek-hrubyrohozec.cz
Otevírací doba:
IV, X út–pá 10:00–15:00, so, ne 9:00–16:00;
V, IX út–ne 9:00–16:00;
VI–VIII út–ne 9:00–17:00

ZÁMEK SVIJANY
Svijany 30, Svijany
Tel.: 481 770 703, 739 589 799
www.zameksvijany.cz
Otevírací doba:
IV, V, IX, X po–ne 9:00–17:00;
VI–VIII po–ne 9:00–19:00

Zřícenina hradu Frýdštejn
ZŘÍCENINA HRADU ROTŠTEJN
Mírová pod Kozákovem
Tel.: 721 195 471
www.hradrotstejn.info
Otevírací doba:
IV, V so 10:00–17:00, ne 10:00–16:00;
VI–VIII po–pá 10:00–16:00,
so 10:00–17:00, ne 10:00–16:00;
IX so, ne 10:00–16:00; X dle počasí

ZŘÍCENINA HRADU
VRANOV-PANTHEON
Malá Skála
Tel.: 777 013 497, 734 264 226
www.vranov-pantheon.cz
Otevírací doba:
IV po–pá 10:00–17:00, so, ne 9:00–18:00;
V–VIII po–ne 9:00–18:00;
IX po–pá 10:00–18:00, so, ne 9:00–18:00;
X po–ne 10:00–17:00

Rebelantské zvony v Rovensku pod Troskami
soudu, který je součástí epitafu rodiny Jiřího Reinolta ze Štiřína, správce
panství Hrubý Rohozec.
Jak to již bývá, i k zelenému ďáblovi
se váže legenda. Podle ní je tímto způsobem znázorněna výstraha, která má
varovat před nebezpečnými zelenými
bytostmi, jež se údajně vyskytovaly
hlavně kolem řeky Jizery a v tajemných skalních místech Českého ráje.
Jedinečnost místa umocňuje obrovský
jasan, který roste poblíž kostela. Další
zajímavostí je také smírčí kříž u kostelíka s letopočtem 1788. / Zdroj: KROČA,
J., HOLENKOVÁ M.: Tajemná místa Jizerských hor a Českého ráje, s. 62

totiž uvádějí pomocí koordinovaného
šlapání čtyř zvoníků. První dva zvony
byly odlity roku 1630, třetí zvon, ten
nejmenší, až o devět let později.
I k tomuto místu se vztahují různé
legendy vysvětlující, proč jsou zvony obrácené. Jedna z nich praví,
že to nechala udělat vrchnost, aby
potrestala rovenské rebely bránící
se katolické víře a znesnadnila jejich svolávání. Další tvrdí, že tyto
obrácené zvony vyjadřují vyznání
tehdejších obyvatel, neboť svým tvarem připomínají husitský kalich. Ať to
bylo tak, či onak, pravdu se již nikdy
nedozvíme.

Zřícenina hradu Rotštejn
ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY NERUČÍME! Sledujte aktuální informace
a kulturní program na webu jednotlivých subjektů.
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ČESKÝM RÁJEM
S CELOROČNÍ TURISTICKOU HROU
„ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE“
Český ráj je krajem pohádek, příběhů a pověstí, které můžete objevovat
s turistickou hrou pro malé i velké cestovatele „Za pověstmi Českého ráje“.
Vydejte se na výlet třeba s Černým rytířem do Hruboskalského skalního města, s loupežníky na Maloskalsko nebo se skřítky kamenáři na Kozákov.

TURNOVSKO PRO DĚTI

NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI
DĚTSKÁ LESNÍ NAUČNÁ STEZKA – SEDMIHORKY U TURNOVA
Procházka po interaktivní naučné stezce s úkoly pro děti – cca 3 km, 16 zastavení, start
a cíl v kempu Sedmihorky. K dispozici je tištěný průvodce, který zakoupíte v informačním
centru kempu Sedmihorky a v informačním centru v Arboretu Bukovina.
www.sevceskyraj.cz

DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH U TURNOVA

Loutkáři dětem na Dlaskově statku – každou prázdninovou neděli od 5. 7.
do 30. 8. Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání pozvaných souborů, začátky
v 11:00, 13:00 a 15:00. Vstupné 35 Kč.
Jak se šilo na statku – sobotní prázdninové dílny na Dlaskově statku od 11. 7.
do 22. 8., 9:00–17:00. Prázdninový program oživí expozici na Dlaskově statku s názvem
„Kolovrátek, stav i jehla“. Řemeslné dílny, kde se návštěvníci seznámí s tradičními technikami předení, tkaní, plstění, vyšívání nebo barvení přírodními barvivy. Techniky si vyzkouší a zároveň se dozvědí o postupu zpracování klasických textilních plodin (len, konopí)
i živočišného materiálu (kůže, vlna). 
www.muzeum-turnov.cz

DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE V DOLÁNKÁCH U TURNOVA
Jedinečná interaktivní expozice, která prostřednictvím smyslového vnímání představuje
fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky. Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti 3–15 let, studenti, senioři 40 Kč, rodinné vstupné 140 Kč.
Dětská prázdninová stezka Dolánkami (25. 7., 10:00–14:00). Ekoden pro rodiče
s dětmi se stanovišti od Domu přírody k náhonu Jizery, během kterého děti zažijí zábavu
a zároveň se dozvědí zajímavosti o přírodě Českého ráje.

GALERIE GRANÁT TURNOV – ZÁKAZNICKÉ CENTRUM –
NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE, TURNOV

Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov s loutkou krále Granáta.
Akce pro rodiny s dětmi. Každé prázdninové pondělí a pátek 9:00–17:00.
www.granat.cz/galerie-granat

Průvodcem a pomocníkem na vašich cestách vám bude Cestoknížka, Cestomapa a brožura Dvanáct pověstí Českého ráje, které získáte v informačních centrech regionu. Do Cestoknížky budete při vašem putování sbírat soutěžní razítka a plnit úkoly. Za každých pět nasbíraných razítek v Cestoknížce
dostanete odměnu v tzv. směnárnách (informačních centrech regionu Český
ráj). Pokud nasbíráte 30 razítek a odpovíte na všechny úkoly v Cestoknížce,
získáváte titul „Všudybyl, který všude v Českém ráji byl“.

Pro letošní turistickou sezónu 2020 je navíc připraveno hned několik novinek. Jednou z nich jsou audionahrávky dvanácti pověstí z Českého ráje,
které připravilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s mladým hercem Štěpánem Tučkem a hudebním producentem Štěpánem Bártou (Unbeatable
Records). Zaposlouchejte se a přeneste se do tajemného prostředí, kde
ožívají nejrůznější postavičky z pověstí. Nahrávky jsou k dispozici na webu
www.ceskyrajdetem.cz či na YouTube kanále Sdružení Český ráj.
Dále byla rozšířena nabídka stávajících suvenýrů k této hře. Od letošní sezóny tak budou k dispozici turistické deníky s motivem Za pověstmi Českého
ráje, nové dřevěné magnetky několika postaviček, větší dřevěné hrací kostky
a nové motivy placek. Poslední novinkou je aktualizované vydání Cestomapy, kterou dostanete zdarma při zakoupení Cestoknížky. Nová mapa vám
nabídne aktualizovaný seznam výletních míst, na kterých získáte razítka
do Cestoknížky, a sekci zábavné úkoly pro děti.
Neváhejte a vydejte se i letos s celou rodinou na putování kouzelnou krajinou, na kterém zažijete spoustu zábavy!
Více informací na www.ceskyrajdetem.cz.

HISTORICKÝM VLAKEM ČESKÝM RÁJEM
A PRVNÍ TURNOVSKÉ ŽELEZNIČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO
Prázdninové jízdy parním vlakem krajinou Českého ráje na tratích Turnov – Semily
a Turnov – Rovensko pod Troskami. Vlaky tažené historickou parní lokomotivou jedou
ve dnech 11. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8. V divadelním voze soupravy budou probíhat loutková
představení LS Na Židli pro děti ve stanicích Turnov a Rovensko pod Troskami.

www.vlakemrajem.cz, www.kolejklub.cz

HRAD VALDŠTEJN

Prohlídka hradu s loupeživým rytířem – každé prázdninové pondělí a středu. Prohlídka pro děti s loupeživým rytířem spojená s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky
v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6–15 let 60 Kč, děti 3–5 let 20 Kč. Termíny: 1. 7., 6. 7., 8. 7., 13. 7., 15. 7., 20.
7., 22. 7., 27. 7., 29. 7., 3. 8., 5. 8., 10. 8., 12. 8., 17. 8., 19. 8., 24. 8., 26. 8., 31. 8.
Prohlídka hradu s princeznou – každé prázdninové úterý a čtvrtek. 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 11:00, 13:00
a 15:00 hodin. Akce se nekoná 4. 8. V úterý 14. 7. a 11. 8. pouze v 11 hodin. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6–15 let 60 Kč, děti 3–5
let 20 Kč. Termíny: 2. 7., 7. 7., 9. 7., 14. 7., 16. 7., 21. 7., 23. 7., 28. 7., 30. 7., 6. 8., 11. 8.,
13. 8., 18. 8., 20. 8., 25. 8., 27. 8.
Dětské hry a klání – 4. 8. 2020, 9:00–17:00. Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu pro malé i velké. Vyzkoušejte si rytířské disciplíny, prověřte svou šikovnost,
trpělivost a přesnost. Na úspěšné soutěžící čeká odměna! Vstupné: dospělí 110 Kč, děti
6–15 let 80 Kč, děti do 5 let zdarma, rodinné 300 Kč.
Erbovní bestie na Valdštejně. Výstava nadpřirozených bytostí z erbů české šlechty
nacházející se v podhradí v konírně Aehrenthalského paláce. Vstupné: 30 Kč. Termíny:
6. 6.–30. 6. pouze víkendy 10:00–17:00, 1. 7.–31. 8. denně 10:00–17:00.
www.hrad-valdstejn.cz
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MALOSKALSKÝ EXPRES –
VYHLÍDKOVÝ VLÁČEK MALÁ SKÁLA – ZRCADLOVÁ KOZA A ZPĚT
Červenec, srpen – denně, květen, červen, září – so, ne, odjezdy z parkoviště na Malé
Skále: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00, odjezdy od Zrcadlové Kozy: 10:45, 12:15, 13:45,
15:15 a 16:45. Jedna jízda: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.
www.facebook.com/vyhlidkovyvlacek.cz

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, TURNOV

Den s mineralogem – každé prázdninové úterý 9:00–17:00. Zážitkový zábavně naučný program s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze
sádry, objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví,
hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti, paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura, dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku,
geostezka, burza minerálů. Program doplněn komentovanými prohlídkami expozice (14. 7.
a 11. 8.) a řezáním a broušením achátů (7. 7. a 4. 8.). Stanoviště se budou nacházet ve venkovním areálu muzea před Kamenářským domem. Vstup v rámci vstupného do muzea.
Termíny: 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.
Prázdninové lezecké čtvrtky – každý prázdninový čtvrtek od 9. 7. do 27. 8. 9:00–
17:00. 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. Vstup v rámci vstupného do muzea.
www.muzeum-turnov.cz
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ZÁMEK SVIJANY

Dětské prohlídky zámku. Zábavná
forma prohlídky zámku pro děti se zámeckou postavou a řadou úkolů. Novinkou letošního roku je nová pohádková
postava, která děti provede zámkem.
Děti postupně projdou expozice na zámku, budou plnit řadu zážitkových úkolů
a poté se v případě příznivého počasí
přesunou do zámecké zahrady, kde
na ně čekají další aktivity. Za svou účast
na prohlídce získají sladkou odměnu.
Prohlídka je určena pouze pro děti. Délka prohlídky cca 80–90 minut. Termíny prohlídek:
6. 6., 4. 7., 25. 7., 15. 8., 5. 9. 2020. Vždy od 14:30. Vstupné: 120 Kč.
Zámecká hra Arcana – vnitřní a venkovní verze. Vnitřní verze – interaktivní dobrodružná hra, spojující možnosti online her, tajných skrýší a reálných šifer, které vás provedou zámkem. Venkovní verze – nová rodinná putovní hra určená pro rodiny s malými
dětmi. Zasazena je do okolí zámku (okruh okolím Svijan dlouhý cca 1,8 km). Jediné, co
hráči nosí s sebou, je speciální batoh. Po cestě děti za mírného dohledu a s pomoci rodičů
řeší řadu úkolů a rébusů, při jejichž plnění využívají nejen obsah batohu, ale také předměty z okolí. Hra je koncipována tak, aby ji zvládly děti od 5 let. Hru bude možné si zahrát
poprvé v průběhu měsíce června.
www.zameksvijany.cz

ZÁMEK SYCHROV

Prohlídka s princeznou. Prohlídka je určena pro rodiny s dětmi, trvá cca 25 minut
a zahrnuje nejkrásnější soukromé a reprezentační prostory (schodišťová hala, soukromé
apartmá kněžny, přijímací salon, knihovna, velká jídelna atd.). Princezna poutavým a nenáročným výkladem seznámí děti s tím, jak se dříve princům a princeznám na zámku žilo.
Červenec–srpen: denně 10:00–16:00. Vstupné: jednotné – 100 Kč, děti do 3 let 20 Kč.
Ze života medvědího klanu – výstava obrazů kreslených medvědů v zámeckém sklepení. Květen, červen: denně 9:00–17:00, červenec, srpen: denně 9:00–18:00, září, říjen:
denně 9:00–16:00. Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma – výstava je součástí vstupného
do areálu.
www.zamek-sychrov.cz

PACLTŮV DRAHOKAM – SKRYTÉ PŘÍBĚHY V TURNOVĚ
Pátrací hra pro rodiny s dětmi v rámci mobilní aplikace Skryté příběhy. Vydejte se spolu
s hledačem drahých kamenů a dobrodruhem Čeňkem Pacltem do ulic Turnova. Trasa je
dlouhá 2,5 km a začíná u chrámu Narození Panny Marie. Více informací a informační leták
s herní přílohou pro děti získáte v Regionálním turistickém informačním centru Turnov.
www.skrytepribehy.cz

ŠŤASTNÁ ZEMĚ, RADVÁNOVICE
Přírodní zábavní park pro rodiny s dětmi.

www.stastnazeme.cz

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL MAŠKOVA ZAHRADA, TURNOV
Venkovní koupaliště – víceúčelový bazén 25 m, dětský bazén, dětská trojskluzavka,
široká trojskluzavka, tobogán a kamikadze skluzavka, relaxační vzduchovací lehátka,
chrliče. Osvětlená in-line dráha o délce 560 m, betonový skatepark, dětské a multifunkční
hřiště, občerstvení.
www.maskova-zahrada.cz

VÝLETNÍ RESTAURACE ZRCADLOVÁ KOZA
Výletní restaurace s dětským hřištěm – vzduchová trampolína, houpačky, lanovka, zoo
koutek a další atrakce.
www.zrcadlovakoza.cz

VÝSTAVA PANENEK A KOČÁRKŮ – JIRÁSKOVA UL., TURNOV
Soukromá sbírka čítající přes 1000 exponátů panenek a kočárků. Vstupné: dospělí
60 Kč, děti 30 Kč.

ZAHRADNÍ RESTAURACE B&BEJBY – ŽIŽKOVA UL., TURNOV
Zahradní restaurace s vnitřním i venkovním dětským hřištěm – skluzavky, houpačky,
trampolína, pískoviště, domeček s rozhlednou a tobogánem, hrazdy, brouzdaliště, stezka
pro bosé nohy a další atrakce. O prázdninách akce pro děti.
Pizza školka – každou prázdninovou středu 14:00–18:00. Děti si během své návštěvy B&Bejby budou moci vyrobit samy svou pizzu pod vedením zkušeného pizzaře.
Loutkové divadélko a kreativní dílnička – každý prázdninový čtvrtek. Loutková
pohádka divadelního souboru Čmukaři, kterou herci hrají interaktivně a nechávají děti
podílet se na vývoji děje divadelního představení. Kreativní dílnička je zaměřena na rozvoj
dětské fantazie. Divadélko od 17:00, dílnička 16:00–19:00 – obě akce se prolínají, a děti
tak stihnou vše. Vstupné: pohádka zdarma, dílnička – příspěvek na použitý materiál.
www.bowlingturnov.cz

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC

Zámek dětem – zkrácená prohlídka pro nejmenší návštěvníky od 4 do 10 let, při které
se děti podívají do zámecké kuchyně, do knihoven a jídelny a také do dětské herny a ložnice. Průvodce je civilně oblečen a uzpůsobuje výklad aktuálnímu věku dětí. Prohlídky dětského okruhu odcházejí pouze v předem stanovené časy. V dubnu a říjnu se prohlídky konají pouze v sobotu a v neděli v 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10 a 15:10, od května do září
denně kromě pondělí v 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10 a 15:10. Vstupné: jednotné – 40 Kč.
www.zamek-hrubyrohozec.cz

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY NERUČÍME! Sledujte aktuální informace
a kulturní program na webu jednotlivých subjektů.

Prázdninová hra s Déčkem –
Zachraň trosečníky
O letních prázdninách se děti již tradičně mohou zapojit do letní soutěže s Českou televizí Déčko. Letošní hra nese název „Zachraň trosečníky“
a bude probíhat na cca 250 místech po celé České republice. Cílem hry je
ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější zajímavá místa a nabídnout jim
možnost prázdninového cestování po České republice. Rodiny by měly vyjet
alespoň na tři výlety. V přírodě hledají schované kešky, v různých institucích
dostávají leták s unikátním kódem. Za získání tří kódů se mohou účastnit
slosování o ceny. Letos získají děti unikátní kód
nově také v Regionálním turistickém informačním centru Turnov. V blízkosti hradu Valdštejn
bude opět ukrytá schránka s kódem, kterou
budou děti muset vypátrat.
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Najdi sedm rozdílů...

Pomůžeš Černému rytíři najít cestu
na zámek Hrubá Skála?

V tajence se dozvíš, které město je
nazýváno srdcem Českého ráje...
1.

Najdi zvířátka a po jejich vyškrtání ti
ze zbylých písmenek vyjde tajenka,
kterou doplň do věty:

2.

Přejeme ti krásné prázdniny
a _____ _______!

4.

delfín

had

husa

kočka

koza

králík

křeček

kůň

labuť

lama

liška

medvěd

morče

opice

osel

orel

ovce

papoušek

pes

prase

slon

sob

tygr

velbloud

vlk

zebra

žirafa

5.
6.
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1. Člověk, který chodí rád na pěší výlety.
2. Jak se jmenuje budova, kde si můžeš prohlédnout různé zajímavé
expozice (třeba o historii a tradicích) a výstavy?
3. Která zřícenina hradu je symbolem Českého ráje?
4. Jak se jinak říká železniční stanici, odkud se můžeš vlakem
vydat na výlet?
5. Zařízení k určování světových stran.
6. Když si vyrazíme někam do přírody nebo třeba
na nějaký hrad, říkáme, že jdeme na ...

Řešení: osmisměrka – prima zážitky; křížovka – Turnov;
rozdíly – 1) rolnička na čepičce, 2) zvoneček na čepičce, 3) barva šátečku, 4) barva pásku,
5) barva pásku druhého skřítka, 6) kladívko za páskem, 7) rolnička na botě.

bobr

3.
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TURNOVSKÉ LÉTO

Užívejte si po celou dobu prázdnin

TURNOVSKÉ LÉTO 2020
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

PÁTEK

turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
• Galerie Granát – Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
•sv. Prohlídka
s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin. Galerie
Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-

cem. 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, 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
s mineralogem – Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen)
•proDen
děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; objevování pokladu – rýžo-

vání českých granátů a olivínů; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové
drti; paleontologické 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
turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
•sv. Prohlídka
Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-

cem. 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, 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 fantazie. Divadélko
od 17 hod., dílnička 16–19 hod. – obě akce se prolínají, a děti tak stihnou vše.
Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

•
•
•

MĚSTO TURNOV

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 paličkování. 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

•

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

(nekoná se pravidelně)

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.

•

•
•
•

Podrobný program naleznete na samostatných letácích. Změna programu
vyhrazena dle aktuální situace, více na: www.infocentrum-turnov.cz .
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OSOBNOST TURNOVSKA

150. výročí narození
turnovského rodáka –
historika Josefa Pekaře
Josef Pekař by se letos dožil 150 let.
Dle názoru mnohých byl po Františku
Palackém nejvýznamnějším českým
historikem, na kterého bychom neměli zapomenout. Stejně jako před
sto lety nezapomněli turnovští zastupitelé a v březnu 1920 jej spolu s historikem Josefem Vítězslavem Šimákem (1870–1941) jmenovali čestným
občanem Turnova.

V akademickém roce 1931–1932
byl profesor Pekař zvolen
rektorem Univerzity Karlovy.
Josef Pekař se narodil 12. dubna
1870 na Malém Rohozci, krátce poté
se rodina přestěhovala do Daliměřic,
kde jeho příbuzní žijí dodnes. Po maturitě na mladoboleslavském gymnáziu se zapsal do historického semináře na pražské Karlo-Ferdinandově
univerzitě. Univerzitní pedagogové
v čele s Jaroslavem Gollem brzy objevili jeho talent a nadějného historika

v práci všemožně podporovali. Promoval v roce 1893 a po studijní stáži
v sousedním Německu krátce zaskakoval na mladoboleslavském gymnáziu a na Strakově akademii. Nakonec
se vrátil na filozofickou fakultu pražské
univerzity, kde jej čekala závratná
akademická kariéra. Když mu bylo 35
let, byl jmenován řádným profesorem
rakouských dějin. Ve své badatelské
činnosti se zabýval všemi významnými etapami českých dějin. Nejvíce jej
ale přitahovaly dějiny selského stavu
17.–19. století. Jeho práce na tomto
tématu vygradovala v monumentálním dvoudílném díle „Kniha o Kosti“
(1909–1911). V akademickém roce
1909–1910 byl zvolen děkanem filozofické fakulty, jako rektor reprezentoval Univerzitu Karlovu na přelomu let
1931–1932.
Josef Pekař po celý život miloval
Český ráj, jehož fascinující krajina
iniciovala jeho zájem o historii. Pekař
se do svého rodného kraje pravidelně
vracel, Turnov a Sedmihorky byly nejčastějšími místy jeho letních pobytů.
Často s sebou brával pražské přátele
z vyšších společenských vrstev.
Konzervativní Pekař byl celoživotním
oponentem Tomáše Garrigue Masaryka. Jejich spory rozdělovaly tehdejší společnost. Není tedy divu, že se
na něj na podzim roku 1935 agrárníci
obrátili s přáním, aby jejich jménem
kandidoval na prezidenta republiky.
Pekař to s ohledem na své zdraví a nedostatek politických zkušeností striktně odmítl. Když ale v noci na 23. ledna 1937 Josef Pekař v Praze zemřel,
poslal už hodně nemocný prezident
Osvoboditel na pohřeb svou vnučku
Annu s kyticí, na jejíž stuze byl napsán

Panel nové naučné stezky

Mapa naučné stezky Josefa Pekaře, autor: Jiří Lode.
vzkaz: „Profesore Pekaři, vzpomínám
často na Vás a naše styky. Byl jste
hodný člověk – Váš T. G. Masaryk.“

NAUČNÁ STEZKA
JOSEFA PEKAŘE

U příležitosti výše zmíněného výročí historika Josefa Pekaře byla letos
v květnu vybudována nová naučná
stezka, která je vytyčena zelenou turistickou trasou Klubu českých turistů.
Iniciátorem vzniku Pekařovy naučné
stezky je Rohozecký okrašlovací spolek, z. s. v čele s předsedou Mgr. Lukášem Berndtem. V žádném případě
nemá být konkurencí Pekařovy stezky
Klubu československých turistů z roku
1938. Jejím prioritním cílem je zvýšit
veřejné povědomí o životě, díle a odkazu jednoho z nejvýznamnějších
českých historiků – profesora Josefa
Pekaře (1870–1937).
Autorem základního konceptu stezky je dr. Marek Fapšo z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba
čtyřkilometrová stezka spojuje Dolánky, Pekařův rodný Malý Rohozec,
kde je její součástí Pekařova pamětní
deska. Stejně jako historikova životní
pouť, i stezka končí na jenišovickém
hřbitově u kostela sv. Jiří.
Na nové stezce je instalováno šest
zastavení, šest panelů věnovaných
prof. Josefu Pekařovi. Každý z nich je
rozdělen do tří částí nazvaných Z Pekařova života, Z Pekařova kraje a Místo, kde se panel nachází. Texty jsou
doplněny ilustračními snímky, jejich
množství je limitováno velikostí pane-

lu. Proto jsou na každém z nich vpravo
dole umístěny QR kódy, jejichž prostřednictvím se zvídavý čtenář může
připojit na webové stránky s obsáhlejšími texty, mapou trasy a rozšířenou
fotogalerií. Pro zahraniční turisty jsou
připraveny stručné překlady textů
rovněž pomocí QR kódů. Jednotlivé
panely naučné stezky postupně najdete v Dolánkách u Dlaskova statku,
ve Vazoveckém údolí u tůně Bezednice, na Malém Rohozci pak hned
tři z nich – ve svahu pod původní Pekařovou chalupou, v místních částech
Na Černavě a Na Pískách. Poslední je
umístěn v Jenišovicích u hřbitova.
Více informací naleznete také
na webových stránkách Pekařovy
společnosti Českého ráje: http://www.
pekar.turnov.cz/stezka/stezka.htm.
P. Mlejnek, vyučující dějepisu
Gymnázium Turnov

Josef Pekař při svém posledním
pobytu v oblíbených Sedmihorkách
v létě roku 1936.
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Rozhledny a výhledy
Turnovska a okolí
Malebný Český ráj se svými pískovcovými skalními městy s nespočtem pískovcových věží, údolí a různých pamětihodností a zajímavostí je přímo stvořen
pro rozmanité rozhledy.
Samotná stavba rozhleden je u nás
spojena s více než stoletou tradicí turistiky. Rozhledna představovala, ale
i dnes často představuje specifický
typ stavby, jejímž účelem je výhled
do krajiny. A zde se nabízí analogie
z historie, kdy se k podobným účelům
stavěly městské a hradní strážní věže.
U dnes budovaných rozhleden často
dochází ke spojení s funkcí pro rozhlasové či televizní vysílání nebo zařízení
pro signální spojení (mobilní telefony).
Žádná přesná definice stavby, co je
rozhledna a co je vyhlídka, opravdu
není a ani to není potřeba. Krásná, jedinečná, a neopakovatelná místa najdete
nejen na různých věžích, ale i třeba jen
na úpatí kopce či v parcích ve formě altánů a glorietů.

Kozákov
Nejvyšší horou Českého ráje je Kozákov, na jehož vrcholu ve výšce 744
metrů nad mořem byla v roce 1994
postavena železná věž o výšce 48 m.
Na vyhlídkovou plošinu do výšky 24 metrů vede celkem 124 schodů a za hezkého počasí shlédnete nejen kouzelnou
krajinu Českého ráje, Jizerské a Lužické
hory či České středohoří, ale dohlédnete i na Petřínskou rozhlednu v Praze.
Na úpatí Kozákova, na okraji vesnice
Dubecko, se od roku 2001 nachází telekomunikační stožár, jehož součástí je
ve výšce 33 metrů zastřešená vyhlídková plošina s kruhovým rozhledem a působivým pohledem na Kozákov i Trosky.
Nejbližší rozhlednou u Turnova je
Hlavatice. Osamělá skála, která prý má
podobu lidské hlavy, bývá také nazývána Napoleonova hlava či Zub času.
Nejprve na horní plošinu vedlo šikmé
dřevěné schodiště, které bylo následně
nahrazeno točitým schodištěm na železné konstrukci. Z Hlavatice je krásný
výhled na město Turnov a na Kozákovský hřbet až po Tábor. Hlavatice leží
na okraji Hruboskalského skalního
města na Zlaté stezce Českého ráje.
Jestliže od ní půjdete dále, směrem
na hrad Valdštejn a následně na zámek

Hrubá Skála, budete mít možnost se
po cestě pokochat výhledy z několika
zajímavých vyhlídek. Mezi nejznámější
patří Mariánská vyhlídka s pohledem
na zámek Hrubá Skála s částí pískovcového skalního města. Kousek od ní
je trochu opomíjená Zámecká vyhlídka.
Za netradiční vyhlídku můžeme považovat i vyhlídku u arboreta Bukovina,
která v době svého vzniku na konci
19. století byla spíše jakýmsi loveckým
posedem pro panstvo, které si vyjelo
na lov. Mezi další zajímavé vyhlídky,
které nám otevírají výhled na věže
Hruboskalského skalního města,
jsou Vyhlídka na Kapelu a Kapelníka,
u Lvíčka či Janova vyhlídka. A nesmíme zapomenout ani na tajuplné místo
Kalvárie u Valdštejna, ke kterému se
váže zajímavá pověst. K této vyhlídce
dnes nevede značená turistická stezka.
V dřívější době bylo toto místo zakončením křížové cesty z Pelešan, ze které
se do dnešní doby nic nedochovalo. Tři
mohutné kříže z pískovcových kvádrů
pocházejí patrně z první poloviny 18.
století a souvisí se stavbou kaple sv.
Jana Nepomuckého na hradě Valdštejně. (Nechala ji vybudovat v roce 1722,
z odkazu hraběte Františka z Valdštejna, jeho manželka Marie Markéta.)
A pohled na Hruboskalské skalní
město budete mít i z věže zámku Hrubá
Skála či z již zmíněného hradu Valdštejn.
Krásné výhledy nabízí i čedičový vrch
Vyskeř s kapličkou sv. Anny, ke které
vede obnovená křížová cesta. Netradičním místem s krásnými výhledy,
které je možné spojit s meditací, se
v nedávné době stal tibetský altán
v Kacanovech. Nedaleko Rovenska
pod Troskami v Boreckých skalách
najdete vyhlídku Svatopluka Čecha, ze
které je neopakovatelný výhled na hrad
Trosky směrem k Jičínu a Prachovským skalám. Velké množství vyhlídek najdeme v Besedických skalách,
které odkrývají pohledy do údolí Jizery

Hlavatice
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rozhledna
vyhlídka

– vyhlídka Sokol, Kinského vyhlídka
se dvěma vyhlídkovými plošinami,
vyhlídka Kde domov můj, pojmenovaná členy České filharmonie ke stému
výročí vzniku české národní hymny,
Husníkova a Hořákova vyhlídka či dnes
již zarostlá vyhlídka Českých bratří.
Jedinou vyhlídkou v těchto skalách, ze
které uvidíte Kozákov a Hamštejnský
hřeben, je Besedická vyhlídka.
Za nejstarší rozhlednu na Maloskalsku můžeme považovat věž hradu Frýdštejna, kterou můžete znát
z pohádky „O princezně Jasněnce
a létajícím ševci“. Jedinečné výhledy
nabízí i nedaleká zřícenina hradu Vranov-Pantheon. Z mnoha míst se zde
otevírají rozhledy do obou stran údolí
Jizery. Nejvyšší vyhlídka od kříže nabízí výhled na Malou Skálu, Frýdštejn
i část Krkonoš. Za královnu vyhlídek
na Pantheonu by se dala považovat vyhlídka Zahrádka, někdy také nazývána
Belveder. Najdete ji na samém konci
Vranovského hřebene, ve výšce více
než 50 metrů nad řekou Jizerou.
V Betlémských skalách je možné
na odbočce ze Zlaté stezky Českého
ráje navštívit vyhlídku Zdenčina skála,
která dle legendy byla pojmenována
podle dívky Zdenky, která z nešťastné
lásky skočila z této skály do hlubiny.
Prozaičtější vysvětlení je, že skála byla
pojmenována podle manželky bývalého
předsedy oddílu KČT Turnov před první
světovou válkou.
Neobvyklou vyhlídkou v samotném
Turnově je zámecká grotta na Hrubém
Rohozci, která vznikla v zámeckém
parku v 19. století. Dnes je to spíše díky
vzrostlé vegetaci romantické místo nad
řekou Jizerou a železniční tratí.
Podle spisovatele Karla Václava
Raise, který ve 20. letech minulého století navštěvoval Český ráj, je pojmenována vyhlídka v Kacanovech nedaleko
zříceniny hradu Kozlov-Chlum.

Mezi rozhledny na nedalekém Lomnicku patří rozhledna na hoře Tábor či
Alainova věž, která byla v posledních
letech velmi hezky opravena a je důstojným místem připomenutí šlechtického rodu Rohanů, který v tomto kraji
působil. Netypickou rozhlednou či spíše
vyhlídkovou věží je potom skokanský
můstek v Popelkách západně od Lomnice nad Popelkou.

Dubecko
Naše putování po rozhlednách a vyhlídkách zakončíme symbolem Českého ráje, hradem Trosky. Dva výrazné
čedičové kužele vždy lákaly k zřízení
vyhlídek či rozhledny. Dnes je možné se do krajiny rozhlédnout z ochozu na Babě a přehlédnout nejen kus
Českého ráje, Jizerské hory, Krkonoše
a České středohoří, ale dohlédnout
i do Prahy.
Zajímavosti a příběhy rozhleden
a skalních vyhlídek Českého ráje jsou
zpracovány ve dvou knihách od kolektivu autorů Marek Řeháček, Jan Pikous
a Petr Kurtin. Knihy vyšly v roce 2018
a 2019 a obě jsou k dispozici na informačním centru v Turnově.
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SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL
MAŠKOVA ZAHRADA TURNOV

SPORT A RELAXACE

Greenway Jizera – ráj
pro cyklisty, pěší i vodáky

Pátou sezónu koupaliště v Maškově zahradě Turnov si rozhodně nenechte
ujít! Jeho brány se otevřou nejpozději v pondělí 22. června. Těšit se můžete
na osvědčené vodní atrakce jako tobogán, skluzavku Kamikadze, trojskluzavku nebo malou dětskou skluzavku. V areálu je k dispozici multifunkční
hřiště, beachvolejbalové hřiště, minigolf, šlapací autíčka či stolní tenis. Před
sluníčkem vás ochrání zapůjčený slunečník a váš hlad a žízeň uspokojí dobré
občerstvení. Parkoviště funguje pro návštěvníky zdarma. Super novinkou pro
letošní sezónu jsou animační programy, které jsou připravovány ve spolupráci s centrem volného času Žlutá ponorka Turnov. Relax v Maškově zahradě
vám zpestří třeba zorbingové koule, večerní koupání s hudbou, malování
na obličej, zumba nebo speciální program v rámci Turnovského léta 2020.
Aktuální rozpis najdete na webové stránce či FB profilu areálu.

Kromě koupaliště s atrakcemi mohou návštěvníci využít okolní plochy
areálu, kde najdou skatepark, 560 metrů dlouhou in-line dráhu (vhodnou
například i pro výuku dětí na kole) nebo dětské hřiště. Velkým letošním
lákadlem pro dospělé i děti budou dva nové okruhy pumptracku v celkové
délce přes 300 metrů. Terénní vlny a klopené zatáčky na pumptrackové
dráze umožňují udržovat i zvyšovat rychlost nikoliv šlapáním, ale pumpováním, tedy pohybem nahoru a dolů. Turnovský pumptrack by měl být hotový
zhruba v polovině července. V areálu k tomu bude k dispozici i půjčovna kol. Aktuální informace ohledně ceny vstupného, otvírací doby a jejího
omezení v případě nepříznivého počasí naleznete vždy na webové stránce:
www.maskova-zahrada.cz či na FB stránce www.facebook.com/maskova.zahrada. Letošní sezóna bude bohužel poznamenaná aktuální pandemickou situací. Kvůli tomu bude regulován vstup do areálu a pobyt dle
aktuálně platných nařízení vlády ČR.
Za Městskou sportovní Turnov, s. r. o. vás do Maškovy zahrady
zve Jiří Veselka, jednatel společnosti.

Stezka Greenway Jizera vede podél
řeky Jizery téměř od pramene řeky až
po její soutok s Labem. Tedy od Jizerských hor přes západní Krkonoše, Český ráj a Polabí a dále až
do Prahy. Řeka Jizera
protéká i Turnovskem
a společně s ní tudy
vede i část stezky. V této
oblasti přechází řeka
Jizera z hluboce zaříznutého údolí do údolí
širšího a ztrácí svůj
spád i dynamiku. Řeka se zde dostává
do oblasti pískovců, které jsou pro Český ráj typické. V Turnově se na stezku
můžete napojit u náhonu vodní elektrárny a pokračovat po ní do Dolánek.
V Dolánkách se nachází jez a je zde
možnost koupání. Přímo u stezky jsou
Dlaskův statek a Dům přírody Českého
ráje. Nedaleko můžete zahlédnout i zámek Hrubý Rohozec. Spojení krásné
přírody a těchto turistických zajímavostí

činí toto místo jedinečným. Po stezce je
možné pokračovat podél Jizery na Malou Skálu. Budete projíždět poměrně
širokým údolím přes obec Rakousy. Ze
stezky na Malé Skále
můžete spatřit Vranovský hřeben s hradem
Vranov-Pantheon
či
protilehlé Suché skály.
Velice oblíbenými výlety se stala kombinace
lodě a koloběžky, kdy si
zapůjčíte loď v Líšném
nebo na Malé Skále, splujete do Dolánek a odtud se na koloběžce vrátíte
zpátky po stezce Greenway Jizera.
Zmíněná varianta je pohodová a nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi.
Tištěné letáky o koridoru řeky Jizery
– Greenway Jizera určené pro cyklisty,
turisty a vodáky jsou vám k dispozici
v Regionálním turistickém informačním
centru Turnov. Více informací naleznete na www.greenwayjizera.cz.

Koloběžky Český ráj
a Infoshop Vejměnek
Milovníci Českého ráje si mohou
zpříjemnit volné chvíle i aktivním odpočinkem. Unikátní koloběžkobus vás
vyveze na Kozákov, odkud si budete
moci udělat jedinečný výlet. Cestou
navštívíte Samotoč, Votrubcův lom,
hrad Rotštejn a jiné. Zajímavé výlety
můžete podniknout z dalších stanovišť
Koloběžek Český ráj. Půldenní výlet si
užijete třeba ze stanoviště na Frýdštejně, odkud se můžete vydat na krásný
a klidný sjezd přes Bartošovu pec

a Dolánky. Cestou se nabízí pěkné výhledy do Českého ráje a z Dolánek se
pokocháte krajinou podél řeky Jizery.
A ani v letošním roce nesmíme opomenout populární výlet „Tam na lodi,
zpět na koloběžce“, kde skloubíte dva
sporty a užijete si úžasný den!
Po celou dobu sezóny se na vás budou těšit v Infoshopu Vejměnek, kde
vám nabídnou skvělou kávu, zákusky
z místní cukrárny, regionální točené
pivo a mnohé další.
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Horolezectví – z Českého ráje
na vrcholy světa
Nová, výjimečná expozice pro
všechny milovníky skal a hor
v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Jediná stálá expozice svého druhu
v České republice.
Muzeum Českého ráje v Turnově otevřelo vloni v září novou stálou
expozici, která se věnuje horolezectví.
A protože je Turnov srdcem Českého
ráje, v jeho nejtěsnější blízkosti se
nachází Hruboskalské skalní město
a nedaleko mnoho dalších větších či
menších skalních měst (Drábské světničky, Suché skály, Prachovské skály
a další), je věnována především skálovému horolezectví. Pro expozici byla
vystavěna nová budova, jejíž interiér

je horolezectvím, skalami a přírodou
výrazně inspirován.
Pokud vás zajímá sport, jste fanoušci horolezectví či milovníci přírody nebo „jen“ máte rádi moderní
architekturu, prostě pokud rádi poznáváte nové věci, určitě neváhejte
a vydejte se do turnovského muzea.
Expozice se podrobně věnuje skálovému lezení ve zdejších skalních
městech a lidem, kteří neustále posouvali hranice toho, co je ještě možné, až jim nakonec skály nestačily
a oni se vydali dál do velehor.
Budete si moci vyzkoušet vázání
uzlů, které jistí lezce vysoko nad zemí,
a budete dokonce moci sledovat ho-

rolezce přímo při výstupu – bude sice
jen promítaný formou videomappingu,
ale představu o tom, co jeho výkon
obnáší, si jistě uděláte. A pokud vás
to vše zaujme, nabídne vám expozice
i řadu podrobných informací o kon-

krétních osobnostech a umožní vám
seznámit se s celým tímto sportovním odvětvím více do hloubky. Nebo
do výšky? V exteriéru expozice si
můžete vyzkoušet lezení bez jištění
na boulderingové stěně.

Návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti
Český ráj v Dolánkách je tu pro vás!
Dům přírody Českého ráje vznikl
v roce 2016 a stejně jako všechny
ostatní Domy přírody poskytuje návštěvníkům Českého ráje i místním
informace o zdejší chráněné krajinné oblasti, která je vůbec nejstarší
CHKO v republice a letos slaví své
65. narozeniny.

Tím zásadním, co můžete v Domě
přírody najít, je interaktivní expozice
o Českém ráji v podkroví a v přízemí
Domu přírody. Zde se návštěvníci například dozvědí, jak Český ráj vznikl,
jaké ekosystémy, živočichy a rostliny
v něm mohou nalézt a také, které hrady, zámky a památky lidové architek-

www.dumprirody.cz/ceskyraj
+ 420 775 899 459

Expozice o CHKO, akce, výukové
programy a mnoho dalšího!

tury zde v minulosti zanechal člověk.
Venku potom najdou i geologickou
expozici. Děti i dospělé zaujme velké
akvárium, kvákající žáby nebo video
o vývoji Trosek. Kromě toho zde probíhají výstavy fotografií a obrazů, je zde
malá knihovna a také obchod s drobným občerstvením, kávou a suvenýry.
Po celý rok si mohou školy, ale i třeba letní tábory objednávat výukové

programy, které jsou uzpůsobeny pro
všechny věkové kategorie – od těch
nejmladších až po středoškoláky.
Během roku se zde koná spousta zajímavých akcí pro veřejnost. Z pestré
palety přednášek, exkurzí, dílniček
a dalších akcí si vybere určitě každý!
Sledujte web www.dumprirody.cz/
ceskyraj či facebook www.facebook.
com/dolanky a nic vám neunikne!
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Zažij a poznej pohádkový Valdštejn, jeden z nejstarších hradů v Českém ráji.
V areálu hradu je pro vás připravena řada zajímavých kulturních akcí.

www.skrytepribehy.cz

Informační centrum na Malé Skále.
Poskytujeme informace, půjčujeme koloběžky,
lodě a zařizujeme možné i nemožné. Prodáváme
produkty se značkou Regionální produkt Českého
ráje. A vaříme nejlepší kávu v Českém ráji.

Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
tel.: +420 739 014 104, +420 733 565 254, e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

PŮJČOVNA LODÍ A KOLOBĚŽEK
MALÁ SKÁLA | DOLÁNKY | KOZÁKOV
FRÝDŠTEJN | BESEDICE

Malá
Skála

tel.: +420 773 233 550
www.kolobezky-ceskyraj.cz

