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Turnovsko spolu se samotným 
městem Turnov je ideálním výcho-
diskem pro vaše toulky Českým rá-
jem. Milujete-li přírodu, okouzlí vás 
blízká skalní města, pro milovníky 
historie jsou zde zase hrady, zám-
ky i malebná lidová architektura. 
Se zdejšími tradicemi vás seznámí 

Turnovsko plné inspirace
Zdarma

místní muzea a galerie. To vše, pro-
pojené řadou značených turistických 
a cykloturistických tras, přímo vybí-
zí k poznávání této oblasti.

Připravené turistické noviny vám 
přinášejí spoustu novinek, zajíma-
vostí a informací o turistických cí-

lech a bohaté nabídce kulturního 
a sportovního vyžití. Najdete zde 
také oblíbené tipy na výlety, tento-
krát po stopách filmových a pohád-
kových hrdinů.

Nechte se inspirovat! Krásné letní 
měsíce na Turnovsku!

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!   www.facebook.com/infoturnov
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Cyklovýlet z Turnova 
za princeznou Jasněnkou, 20 km

Ze zámku Hrubý Rohozec se vy-
dejte po silnici směrem na Malý Ro-
hozec. Po 100 m za nadjezdem silni-
ce I/10 odbočuje vpravo cyklotrasa 
č. 3049, která vás dovede do Va-
zoveckého údolí a po trase č. 3051 
do Voděrad. Zde odbočíte na modře 
značenou pěší trasu, po které do-
jedete až k zřícenině hradu Frýd-
štejn – sídlu zlých čarodějnic, kde 
byla uvězněna princezna Jasněnka. 
Odtud sjedete po silnici na Malou 
Skálu. Maloskalský jez byl ději-
štěm neckyády ve filmu „Artuš, 
Merlin a Prchlíci“. Odtud se vracíte 

krásnou přírodou podél řeky Jizery 
po cyklotrase č. 17 – Greenway Ji-
zera do Dolánek k Dlaskovu statku. 
Po prohlídce roubeného statku, kde 
se natáčela např. pohádka „Rumpl-
cimprcampr“ či film „Jára Cimrman 
ležící, spící“, se vrátíte na Hrubý 
Rohozec. zdroj: SČR

Trasa putování za filmem „Přijela 
k nám pouť“. Z turnovského náměs-
tí Českého ráje se vydáte Skálovou 
ulicí kolem Muzea Českého ráje až 
k rozcestí v Rývových sadech. Odtud 
pokračujte po červené značce, jež vás 
dovede až k Průchodům, skalní prů-
rvě, kterou se dá sestoupit do obce 
Klokočí. Vydejte se dál podél skalní 
hrany po žluté značce, která střída-
vě klesá a stoupá po schodech mezi 
skalami až ke zřícenině hradu Rot-
štejn. Zde je hradní sklepení, kde 
za mříže zavřeli malého Pelého, aby 
neohrozil fotbalový zápas. Drobnou 
lstí byl zájem jedné malé slečny, 
která ho do pasti dovedla. Když se 
od hradu vydáte na malý průzkum 
do blízkých Klokočských skal, najde-
te i cestu, po níž děti ve filmu k hra-
du šly. Z Rotštejna budete pokračo-
vat po modré turistické značce až 
na Malou Skálu, nebo můžete z Ko-

berov pokračovat po červené do Be-
sedic a obejít alespoň část okruhu  
Dr. Eduarda Beneše, který prochází 
skalními bludišti na svazích vrchu 
Sokola. Odtud sestoupíte po červené 
na Malou Skálu. zdroj: SČR

Zámek Hrubý Rohozec – neznačeno, dále č. cyklotrasy 3049 Vazovecké 
údolí (1 km) – č. 3051 Bartošova pec (3 km) – č. 3051 Voděrady (5 km) – 
č. 4007 Frýdštejn, hrad (6,5 km) – silnice Malá Skála (10,5 km) – č. 17 Do-
lánky (18 km) – č. 3049 Vazovecké údolí (19 km) – Hrubý Rohozec (20 km).

Turnov – Průchody (6 km) – Rotštejn (7 km) – Koberovy (11 km) nebo 
Malá Skála (15 km). MOŽNOST NÁVRATU z Malé Skály vlakem 
do Turnova nebo po Greenway Jizera na lodi či koloběžce.

Klokočskými skalami 
k Pelého vězení, 15 km

JAK DOSTAT TATÍNKA 
DO POLEPŠOVNY

PODTROSECKÝMI ÚDOLÍMI NA TROSKY, 11 km

Z parkoviště u Věžického rybníka se vydáte po žluté značce směrem 
na Pleskoty, po asi 200 metrech odbočíte na červenou značku k Podse-
mínskému mlýnu. Pod mlýnem je kamenný most, který si zahrál v ně-
kolika filmech. Dále pokračujete k rybníku Nebák, jemuž vévodí stavba 
ubytovacího zařízení – hotelu z období tzv. první republiky, je tu také 
zachovalý kamenný mlýn. Zde dále po červené značce vystoupáte nahoru 
k majestátnímu hradu Trosky – symbolu Českého ráje. Prohlídka hra-
du stojí samozřejmě za to, zejména dvě vyhlídky ze skalních věží Panna 
a Baba. Z Trosek po červené značce přes Tachov (roubené chalupy) se-
jdete k rybníku Vidlák. Zde se odehrála známá scéna z filmu „Jak dostat 
tatínka do polepšovny“, kdy pošťák po střetu s vodníkem vjede na babetě 
do rybníka. Dále pokračujete již nenáročným úsekem k Věžickému ryb-
níku. Když se pozorně zadíváte na protější skály, jistě brzy poznáte skálu, 
která ve filmu hrála tu první, na kterou tatínek s Vaškem lezli a maminka 
je u toho nachytala. zdroj: SČR

Věžický rybník – U Přibyla (0,5 km) – Podsemínský mlýn (1 km) – Nebá-
kov (2,5 km) – Trosky (5,5 km) – Vidlák (8,5 km) – Věžický rybník (11 km).
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NA POHÁDKOVÝ ZÁMEK 
SYCHROV ZA ZLATOVLÁSKOU, 6 km

Sychrovský zámek a přilehlý park posloužil našim a zahraničním fil-
mařům jako žádný jiný široko daleko. Natáčela se zde velká řada po-
hádek a filmů, např. „Tmavomodrý svět“, seriál „Dobrodružství krimi-
nalistiky“, „Strašidlo cantervillské“ a další. Asi nejvíce je však známý 
z pohádek „Nesmrtelná teta“ a „Zlatovláska“, kde si zahrály interiéry 
zámku, vnitřní nádvoří, místo před hlavní bránou a park. Po prohlídce 
zámku a parku se vydejte po modré turistické značce směr Sedlejovice, 
která začíná u Zámeckého hotelu Sychrov. Kousek od plotu zámeckého 
parku vás překvapí Arturův hrad – brána, jíž prochází silnice. Po nece-
lém kilometru klesání se dostanete do údolí. Mohutné stromy na lukách 
pocházejí rovněž z parkových úprav. Proti proudu říčky Mohelky dojde-
te až do obce Sedlejovice, kde odbočíte po cyklotrase 14 B, která vás 
dovede až k aleji Rohanka a následně k zadní bráně zámeckého parku. 
Tady už záleží jen na vás, z které strany obejdete areál parku a dostanete 
se do výchozího bodu. zdroj: SČR

Zámek Sychrov – Sedlejovice (2,5 km) – cyklotrasa č. 14 B zámek Sych-
rov (6 km).

Hruboskalskem na kole
za princem Bajajou, 14 km

Výlet začíná v obci Kacanovy 
u hřbitova. Odtud vás čeká výjezd 
ke Kopicovu statku po modré turi-
stické značce. Statek se v pohádce 
proměnil na hostinec, z jehož pavla-
če seskočí Bajaja na koně ve dvoře 
a vyjede branou ze statku. Z Kopi-
cova statku pokračujete po mod-
ré značce na rozcestí Jižní sedlo 
na hlavní trase mezi Valdštejnem 
a Hrubou Skálou. Dále se vydáte 
doprava po Zlaté stezce České-
ho ráje směrem na Hrubou Skálu. 
Po cestě se můžete zastavit na vy-
hlídkách (nutno odložit kolo u cesty) 
a v Arboretu Bukovina. 

Zhruba půl kilometru před zám-
kem se nachází Adamovo lože. 
Z hlavní trasy k němu vede krátký 
sestup do skalní rozsedliny (vstup 
bez kola!!). Zde se natáčely půso-
bivé scény rozmlouvajícího prince 
s mluvícím koněm. Po dalším půl 
kilometru přijedete k zámku Hru-

po cyklotrase č. 4010. Dovede vás 
až do Lázní Sedmihorky, odkud se 
vydáte na hrad Valdštejn. Také Vald-
štejn si „zahrál“ v pohádce Princ 
Bajaja. Po hradním mostě jel koň-
mi tažený kočár, vezoucí princez-
nu Slavěnu k drakovi. Z Valdštejna 
pokračujte po Zlaté stezce Českého 
ráje směrem k Hrubé Skále. Po 1 km 
dojedete na známou odbočku ke Ko-
picovu statku a po modré značce 
zpátky do Kacanov. zdroj: SČR

bá Skála. Na tomto zámku žila 
princezna Slavěna se svým otcem. 
Na nádvoří se konal rytířský turnaj, 
z hradeb byli do propasti shoze-
ni loupeživí rytíři černého prince. 
Od zámku vás čeká prudký sjezd 
dolů do obce Doubravice, kterou 
projedete až dolů pod obchod se smí-
šeným zbožím. Odtud pokračujete  

Kacanovy – Kopicův statek (1 km) – rozc. Jižní sedlo (2 km) – cyklotrasa 
č. 4078 Adamovo lože (4 km) – č. 4078 zámek Hrubá Skála (4,5 km) – dále 
č. 4015 Doubravice (6,5 km) – č. 4010 Sedmihorky (8 km) – dále č. 4089 
Valdštejn (11 km) – č. 4078 rozc. Jižní sedlo (12 km) – Kacanovy (14 km).

Další tipy na výlety najdete 
na oficiálních stránkách Českého ráje 

www�cesky-raj�info
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Bezbariérový okruh
z Malé Skály do Turnova a zpět, 16 km

Výlet začíná na asfaltovém parko-
višti pod Pantheonem na Malé Skále, 
kde jsou vyhrazená místa pro vozíč-
káře. Na protější straně přes hlavní 
silnici je lávka přes řeku. Sjezd z láv-
ky je prudký a dlouhý 3 m. Odtud po-
kračujte po zelené pěší trase směrem 
na Turnov. Po 400 m se dostanete 
na křižovatku, kde odbočíte vlevo 
k železničnímu přejezdu. Pokračujte 
po rovné asfaltové silnici až na konec 
obce Malá Skála, kde vás čeká stou-
pání do mírného kopce, následuje 
rovinka a mírné klesání. Pak přichá-
zí další stoupání do mírného kop-
ce o délce 300 m, které vás přivede 
do Rakous, odkud klesáte cca 1 km 
po silnici k řece Jizeře. Na rozcestí 
Betlémský mlýn se vydáte po zele-
né značce do mírného kopce (délka 
300 m) a pak přichází rovinka. Poté 
odbočte vpravo směrem na Zrcadlo-
vou kozu s prudkým klesáním o dél-

ce 150 m. Odtud pokračujte na Dlas-
kův statek, kde se napojíte na trasu 
č. 17 Greenway Jizera, která vás za-
vede zpět na Malou Skálu. Na trase 
GW Jizera jsou problematická místa 
s prudkým stoupáním i klesáním 
u nájezdů na železniční most v Ra-
kousích. zdroj: SČR

Výlet začnete z parkoviště u Dlas-
kova statku, jehož povrch tvoří ka-
meny (bez vyhrazených míst pro 
vozíčkáře). Z parkoviště se dejte vle-
vo po modré cyklotrase. Po 300 m 
odbočte na křižovatce doprava, 
projedete pod viaduktem a pokraču-
jete po rovině zakončené středním 
stoupáním, které vás zavede na Bar-
tošovu pec. Pak následuje prudké 
stoupání dlouhé 500 m k rozcestí, 
na kterém se dáte vpravo a stoupá-
te ještě dalších 100 m. Pak přichází 
rovinka a další stoupání středním 
kopcem k hospůdce v Horkách – On-
dříkovice. Po 900 m odbočíte vpravo 
ke koupališti. Dostáváte se na roz-
cestí a pokračujete vpravo po modré 
cyklostezce směrem na Dolánky. Je-
dete až na hlavní silnici, kde se dáte 
vpravo (velký provoz). Po 400 m 
odbočte vlevo na lesní kamenitou 
cestu. Zde se nachází závora, kterou 
lze podjet. Přichází úsek se střed-
ním stoupáním kamenitým kopcem, 
následně rovinka, kde se mohou 

po dešti vyskytovat kaluže a bláto. 
Dále pokračujte po travnaté cestě, 
po 300 m přichází mírné klesání ka-
menitou cestou. Poté se již dostane-
te opět na asfaltovou silničku, která 
prudce klesá (500 m) a dovede vás až 
na parkoviště. zdroj: SČR

Dlaskův statek – cyklotrasa č. 3051 Bartošova pec (3 km) – č. 3051 Vo-
děrady (5,5 km) – dále č. 4007 Záborčí, bus (9,5 km) – silnice (10 km) – 
č. 4007 Dlaskův statek (12 km).

Vazoveckým údolím 
kolem Drábovny bez bariér, 12 km

HRUBOSKALSKÝM SKALNÍM 
MĚSTEM BEZ BARIÉR, 9 km

Lázně Sedmihorky – Doubravice, Hrubá Skála (1,5 km) – silnice zá-
mek Hrubá Skála (3 km) – Valdštejn (6 km) – křižovatka pod Valdštejnem 
(7 km) – cyklotrasa č. 4078, dále č. 4089 Sedmihorky (9 km).

pokračujete po červené značce. Cesta se 
mění v písčitokamenitou a stoupá prud-
ce do kopce o délce 400 m. V blízkosti 
cesty se nacházejí vyhlídky na skal-
ní město, přístup je ztížený vzhledem 
ke kořenům na cestě. Dále vás po cestě 
čeká stoupání a sjezd z mírnějšího kop-
ce. Zde vedou přes cestu dva odvodňo-
vací žlaby 10 x 10 cm. Následuje rovinka 
až k hradu Valdštejn. Z Valdštejna pak 
klesáte po červené cyklotrase č. 4078 
směr Turnov. Po 1 km se dostanete 
ke křižovatce, zde odbočíte vpravo 
na cyklotrasu č. 4089. Po ní pokračujete 
kolem Čertovy ruky zpět na parkoviště 
do Sedmihorek. zdroj: SČR

Výlet začíná v Lázních Sedmihorky (na parkovišti nejsou vyhrazena 
místa pro vozíčkáře). Odtud pokračujete po zelené pěší značce do prud-
kého kopce o délce 400 m. Po dalších cca 800 m opouštíte zelené značení 
a pokračujete po lesní asfaltové cestě až k silnici. Zde odbočíte vpravo 
a prudším stoupáním se dostanete na křižovatku u hřbitova a odtud po-
jedete po červené značce. Nejprve se dostanete k zámku Hrubá Skála. 
Odtud po červené značce směrem na Arboretum Bukovina. Od arboreta 

Parkoviště pod Pantheonem, Malá Skála – křižovatka, kaplička (1 km) 
– silnice Rakousy (3 km) – silnice Betlémský mlýn (6 km) – Zrcadlová 
koza (7 km) – Dolánky (8 km) – zpět Malá Skála (16 km) po stezce č. 17 
Greenway Jizera. Dolánky i Malá Skála jsou spojeny i železniční tratí, 
možnost využití vlaku.
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Dům přírody Českého ráje
Dolánky u Turnova mají od za-

čátku dubna novou návštěvnickou 
atrakci – Dům přírody Českého ráje�

Osmý Dům přírody v České repub-
lice najdete v zrekonstruované budově 
bývalé školy v těsné blízkosti želez-
niční zastávky a tři sta let staré národ-
ní kulturní památky Dlaskův statek. 
Domy přírody jsou moderní návštěv-
nická střediska ve zvláště chráněných 
územích určená veřejnosti.

Naši nejstarší chráněnou krajinnou 
oblast, CHKO Český ráj, představí 
dětem i dospělým neobvyklá inter-
aktivní přírodovědná expozice. V té 
si krajinu a přírodu mohou doslova 
očichat či ohmatat. „Exponáty, kte-
ré zabírají celé třetí podlaží objektu, 
jsme rozdělili do osmi oddělených 
buněk. Každá z nich hravým způso-

mohou přivonět k rostlinám, které 
v Českém ráji najdou. Ve velkém 
akváriu jsou k vidění ryby, které plují 
místními řekami a potoky. Stejně tak 
si malí i velcí mohou prohlédnout 
a ohmatat minerály, které jsou pro 
Český ráj typické. 

V přízemí třípodlažního objektu 
si návštěvníci zakoupí vstupenky 
do bezbariérové expozice, mohou 
si tu ale i odpočinout. Čeká na ně 
malá prodejna s regionálním ob-
čerstvením a suvenýry. K dispozici 
jsou i propagační materiály z širo-
kého okolí. Informační tabule pro-
zradí vše o dalších Domech přírody 
v České republice a k prohlédnutí 
zve i historický prostorový model 
Českého ráje, vyrobený v první po-
lovině 20. století. 

Ve druhém patře je konferenční 
místnost pro 50 osob, vybavená au-
dio a videotechnikou. Tento prostor 
je vhodný pro přednášky a výhledově 
tu provozovatel plánuje pořádání škol-
ních výukových programů. 

Turistická novinka zve do České-
ho ráje nejen školní a školkové ko-
lektivy. Vítáni jsou všichni, veškeré 
informace o Českém ráji načerpají 
z expozice a pak už mohou míst-
ní flóru, faunu a památky zkoumat 
v reálném prostředí.

V dubnu bude Dům přírody Čes-
kého ráje pro návštěvníky otevřen 
v pracovní dny od 10 do 15:30 a o ví-
kendech do 17:00 hodin. V hlavní 
sezoně, tedy od května do září, ho 
můžete navštívit sedm dní v týdnu 
od 10 do 18 hodin. 

Slibně začala spolupráce Domu 
přírody a Muzea Českého ráje v Tur-
nově. První společnou akcí je Mu-
zejní noc. Dům přírody Českého ráje 
zůstane 19. května 2016 pro návštěv-
níky otevřen zdarma od 16:30 až 
do 22 hodin, stejně tak jako turnov-
ské muzeum včetně Dlaskova statku. 

www�dumprirody�cz/ceskyraj

ZÁMEK SVIJANY 
SE OTEVŘE VEŘEJNOSTI

co se na zámku děje a jak chátrá. Nechtěli jsme dopustit, aby tato historická 
památka, díky níž vznikl kdysi pivovar, úplně spadla, navíc jsme její zá-
chranu považovali za svou morální povinnost k lidem i obci. Proto jsme ji 
v roce 2013 koupili a v posledních dvou letech za přispění EHP a Norských 
fondů rekonstruovali,“ říká Ing. Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.

Rekonstrukce Zámku Svijany je dokončena a památka se poprvé otevře 
veřejnosti v sobotu 25. června v 9 hodin. První návštěvníci si budou moci 
prohlédnout celou zrekonstruovanou část včetně stálých expozic. Jedná se 
o archeologickou výstavu s exponáty ze Svijan a blízkého okolí, podzem-
ní expozici Libereckého kraje, interaktivní pivovarnickou expozici, část 
věnovanou bývalým pánům zámku – Valdštejnům a Vartenberkům, dále 
pak Islandu, romské menšině a Montessori vzdělávání. V plánu je i ote-
vření zážitkové únikové místnosti, v níž se návštěvníci ponoří do tajuplné 
historie 16. století. V průběhu rekonstrukce byla pod vedením archeologa 
Petra Brestovanského ze Severočeského muzea v Liberci odhalena řada 
zámeckých tajemství, třeba unikátní bronzová jehlice stará 3000 let nebo 
středověká pec na chleba. Všechny objevené poklady si budou moci ná-
vštěvníci prohlédnout na vlastní oči v expozici, na které se z velké části 
podílí ARCHA 13 o. p. s. http://zameksvijany�cz

První zmínku o tom, že je ve vesnici Svijany na Liberecku pivovar, lze 
dohledat už v roce 1564. Založil jej Jaroslav z Vartenberka, který chtěl 
vařením piva zvýšit výnos svého panství. Původní zámek přestavěli poz-
ději Valdštejnové a spolu s pivovarem jej dále zvelebovali. Přítrž rozmachu 
udělal rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, následně znárodněn a až 
do roku 1990 patřil pod Severočeské pivovary, n. p. Později se stal součástí 
Pivovarů Vratislavice nad Nisou, které prodaly přilehlý zámek do soukro-
mých rukou. Zatímco pivovar se v roce 1998 stal opět samostatnou společ-
ností, zámek stále chátral. „Po celou naši novodobou historii jsme sledovali, 

CENY VSTUPNÉHO 
dospělí 50 Kč

děti 0 – 2 let včetně ZDARMA
děti, důchodci a ZTP 40 Kč

rodinná vstupenka 
(2 dospělí + 2 děti) 140 Kč 

(třetí a každé další dítě 35 Kč)
skupina od třinácti dětí 
do patnácti let – 30 Kč 

za osobu + 1 doprovod zdarma

bem přibližuje některý z ekofenomé-
nů Českého ráje. Ať už jde o pískov-
cová skalní města, bývalé sopky, lesy, 
louky a mokřady nebo o vliv člověka 
na zdejší krajinu. Jednotícím prvkem 
expozice je sokol stěhovavý, který 
spolu s hradem Trosky patří mezi 

symboly Českého ráje. Návštěvníci 
se tu zábavnou formou dozvědí řadu 
informací o Českém ráji,“ dodává Ra-
dek Hromádka, ředitel Ekocentra Ol-
dřichov v Hájích, které Dům přírody 
provozuje. Děti i dospělí si například 
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TURISTICKÉ CÍLE 
MĚSTA TURNOV

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE,
KAMENÁŘSKÝ DŮM

Skálova 71, Turnov
Tel.: 481 322 106

www�muzeum-turnov�cz
Otvírací doba: 

V – IX út – ne 9:00 – 17:00
X – IV út – ne 9:00 – 16:00

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Hrubý Rohozec 1, Turnov

Tel.: 481 321 012
www�hruby-rohozec�eu

Otvírací 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

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
A GALERIE GRANÁT

náměstí Českého ráje 4, Turnov
Tel.: 481 325 989
www�granat�eu
Otvírací doba: 

I – XII po – pá 9:00 – 17:00

DŮM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ
Dolánky u Turnova 9, Turnov

Tel.: 775 899 459
www�dumprirody�cz/ceskyraj

Otvírací doba: 
V – IX po – ne 10:00 – 18:00
X – IV po – pá 10:00 – 15:30 

so, ne 10:00 – 17:00

VÝSTAVA PANENEK
A KOČÁRKŮ

Jiráskova 133, Turnov 
Tel.: 739 553 719
Otvírací doba: 

III so – ne 10:00 – 16:00
IV, V st – pá 13:00 – 16:00

so – ne 10:00 – 16:00
VI – IX po – ne 10:00 – 17:00

HRAD VALDŠTEJN
Kadeřavec 18, Turnov

Tel.: 739 014 104, 733 565 254
www�hrad-valdstejn�cz

Otvírací doba: 
IV, X so, ne 10:00 – 17:00

V út – ne 9:30 – 17:00
VI – VIII po – ne  9:00 – 18:00

IX po – ne 9:30 – 17:00

DLASKŮV STATEK
Dolánky u Turnova 12, Turnov
Tel.: 481 322 106, 481 322 954

www�muzeum-turnov�cz
Otvírací doba: 

IV, V, IX, X, XII 
út – ne 9:00 – 16:00

VI – VIII út – ne 9:00 – 17:00

SYNAGOGA TURNOV
Krajířova 2199, Turnov

Tel.: 481 366 255-6
www�synagoga-turnov�cz

Otvírací doba: 
V, VI. IX út – ne 9:00 – 17:00

VII – VIII po – ne 9:00 – 17:00

Už 130 let – Výstava
k 130� výročí založení muzea

Naučné stezky v Turnově

V březnu uplynulo 130 let od chví-
le, kdy se poprvé oficiálně objevila 
myšlenka ke zřízení turnovského 
muzea. Tehdejší městská rada zve-
řejnila v novinách provolání „Pokro-
kumilovnému občanstvu turnovské-
mu“ ke zřízení městského muzea. 
A to se v květnu stalo. Následovala 
nadšená reakce místních obyvatel, 
kteří od prvních dnů zásobili nové 
muzeum starožitnými a pamětnými 
předměty – tedy prvními sbírko-
vými předměty. Uplynulo mnoho 
let a v muzeu se za tu dobu mnohé 
změnilo. Co však nemůže chybět, je 
nadšení muzejníků pro jejich práci 
a přízeň „velectěného občanstva“. 

Výročí si připomeneme mnoha 
akcemi, tou hlavní ale nemůže být 
v muzeu nic jiného než výstava, která 
se bude jmenovat jednoduše „Už 130 
let“. Na ní bychom rádi prezentovali 

Chcete blíže nahlédnout do his-
torie města Turnova, které je prá-
vem nazýváno „srdcem“ Českého 
ráje? Máte zájem poznat jeho ducha 
a seznámit se s osobnostmi, které 
v něm žily a tvořily? Obdivujete 
místní řemeslnou tradici a lidskou 
tvořivost? Láká vás zdejší krásná 
příroda? Připraveny jsou pro vás 
tři naučné stezky, které vám Tur-
nov představí a přiblíží. Dvě z nich 
– „Kamenářská stezka, významné 
osobnosti Turnova“ a „Po stopách 
židovství v Turnově“ – naleznete 
přímo v centru města, procházka 
po třetí – „Zámecká naučná stez-
ka“ – vás vyvede z městských ulic 
do blízkého okolí až k zámku Hru-
bý Rohozec. Leták se soutěžními 
otázkami si můžete vyzvednout  
v Regionálním turistickém infor-
mačním centru v Turnově. Naučné 
stezky doplňují dvě zvukové tabule, 
jedna u vlakového nádraží, druhá 
na náměstí Českého ráje.

návštěvníkům šíři a pestrost našich 
sbírek a naší práce a informovali je 
o posunu, kterého jsme za dlouhá léta 
muzejního života dosáhli. Nechceme 
však nikoho unavit obrovským množ-
stvím údajů, které bychom k naší 
minulosti i současnosti mohli nashro-
máždit, a proto připravujeme výsta-
vu lehkou, určenou k příjemnému 
proplutí. Krásné exponáty vyniknou 
v zajímavě pojatém výtvarném řešení, 
dětem nabídneme speciální dětskou 
trasu a vše doprovodí řada různo-
rodých akcí – od Muzejní noci přes 
animaci pro nejmenší návštěvníky, 
komentované prohlídky a přednášky 
muzejníků i externích odborníků. 

www�muzeum-turnov�cz

GALERIE MUZEA 
19� 5� – 31� 12� 2016

GALERIE B&B ART
Žižkova 544, Turnov

Tel.: 775 770 174
www�bowlingturnov�cz

Otvírací doba: 
V – VIII út – ne 11:00 – 18:00
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Hradní léto 
na Rotštejně a v Klokočí

Letní sezónu zahájíme ve dnech 
4� – 5� června 2016 výstavou plyšo-
vých medvědů a medvídků ze sou-
kromé sbírky Barborky Jaburkové 
nazvané Plyšové štěstíčko. Veřej-
nosti se představí cca 350 exponátů. 
Vzhledem k cennosti některých med-
vídků, pracím na hradě a také proto, 
abychom vyšli vstříc hendikepova-
ným návštěvníkům, se výstava koná 
v sále Obecního úřadu Klokočí, 
kam je bezbariérový přístup� Ote-
vřeno je od 10:00 do 17:00 hodin�

Od 6� do 26� června jsou v řádné 
otevírací době hradu připravena By-
linková setkávání nad zahrádkou 
hradní paní – povídání o léčivých 
bylinkách, jejich pěstování a užití 
a malá výstava. Upozorňujeme školy 
a školky, že na prohlídku je třeba se 
dopředu objednat.

Konec měsíce června a počátek 
července umožní našim návštěvní-
kům nahlédnout do tajemství hrad-
ní kuchyně, také zjistiti, kterak se 
chovati má host u královské tabule…

V čase žní – tedy od 11� července 
do 14� srpna – proběhne na hradě 
komponovaný program Dny svaté 
Markéty zaměřený na pečení chle-
ba i širší kulturní souvislosti spojené 
s touto nejrozšířenější potravinou 
na světě. Na přání našich návštěvní-
ků a po velkém ohlasu z minulých let 
jsou opět připraveny Dny pro život 
bez lepku v sobotu 23� července 
a v sobotu 6� srpna.

XVIII� Šermířské loučení s lé-
tem se koná 20� – 21� srpna 2016. 
V sobotu 20. srpna začínáme v Klo-
kočí u Božích muk na Fialníku. 
V 10:00 hodin se uskuteční boho-
služba ku poctě svatého Václava, ná-
sledovat bude historický průvod pod 
korouhví Paní z Rotštejna ze vsi ku 
hradu, na hradě divadelní představe-
ní a vystoupení souboru historické 
hudby Trifikus z Liberce a šermířské 
skupiny Panteři z Prahy.

Hradní léto na Rotštejně a v Klo-
kočí ukončí VI� Hradozámecká 
noc na Rotštejně aneb Pojď-
te s námi za pohádkou 10� září 
2016 (od 17:00 opékání laskomin, 
zpíváme si pro radost, pohádková 
prohlídka hradu, od cca 19:30 noč-
ní prohlídka hradu s hradní písní). 
Více na: www�hradrotstejn�info. 

Hrad Rotštejn bude v průběhu se-
zóny 2016 v obležení řemeslníků, 
kteří budou opravovat jižní a jiho-
východní zdivo. Z tohoto důvodu je 
část areálu památky oplocena a prů-
chod přes místo stavby není možný. 
Vlastní provoz památky ovšem není 
nijak omezen. Stále platí, že za deš-
tivého počasí a 4 hodiny po ustání 
deště zůstává památka z důvodu 
bezpečnosti uzavřena, a to bez ohle-
du na otevírací dobu.

Hana Talli Hlubučková  
kastelánka hradu Rotštejn 

www�hradrotstejn�info

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
„JÁ, JOSEF DLASK – 

NÁVRAT HOSPODÁŘE“
Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila svým významem i pro-

slulostí celou lokalitu, v níž se nachází. V případě Dlaskova statku v Do-
lánkách u Turnova se to tak skutečně stalo. Nejen proto, že tato národní 
kulturní památka patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám 
lidové architektury celého severočeského regionu. Přistupuje k tomu 
i nemalý kulturně historický význam tohoto objektu, spočívající ve sku-
tečnosti, že jedním z jeho majitelů byl vzdělaný sedlák a lidový písmák 
Josef Dlask (1782–1853). Ten po sobě zanechal cenné paměti, popisují-
cí duchovní i materiální svět českého sedláka první poloviny 19. století 
a stavební vývoj jeho usedlosti od počátku 18. století, kdy byl přenesen 
z původního místa, ležícího blíže toku řeky Jizery, na místo dnešní. 

Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016, kdy si Dlaskův statek 
v Dolánkách připomíná 300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky 
novou stálou expozici s názvem „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“. Ná-
vštěvníky uvede do doby, kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil 
všední i sváteční dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budovy tak ožijí 
scénami inspirovanými událostmi popsanými Josefem Dlaskem. Poprvé 
v historii Dlaskova statku tak bude stálá expozice instalována dle skuteč-
ných událostí, které se v tomto objektu odehrály.   

Budete mít jedinečnou možnost vrátit se alespoň na chvíli do první po-
loviny 19. století. Těšíme se na vás.  Vladimíra Jakouběová

www�muzeum-turnov�cz

Synagoga Turnov – jedinečná 
židovská památka v Turnově
Od května do září máte možnost 

v Turnově navštívit synagogu. Na-
jdete ji v Krajířově ulici, kterou také 
prochází naučná stezka „Po stopách 
židovství“. Kromě zajímavého vý-
kladu na vás v synagoze čeká herní 
koutek, kde si z hebrejských písmen 
můžete složit svoje jméno a zároveň 
se o něm něco dozvědět. Koupit si 
zde můžete košer vína a suvenýry se 
židovskou tematikou. Na ženské ga-
lerii jsou pořádány sezónní výstavy 
a na dvorečku se můžete podívat 
na tajemného golema. Pro zájem-
ce je připraven zajímavý kulturní 

program, ze kterého vybíráme kon-
cert Jana Matěje Raka 8. července 
2016 a koncert klezmerové kapely 
Simcha 20. srpna 2016. Další ter-
míny koncertů a informace najdete 
na www�synagoga-turnov�cz.
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Poznejte město Turnov a vydejte se po navrženém okruhu, který vás seznámí s tím nejzajíma-
vějším, co město Turnov nabízí. Trasa měří 7,5 km a začíná i končí na náměstí Českého ráje. 
Napojit se na ni můžete samozřejmě v jakémkoli bodě na trase.

OKRUH MĚSTEM

1  Novorenesanční radnice
2  Zákaznické centrum a Galerie Granát
3  Klášterní kostel sv. Františka z Assisi 
4  Novorenesanční budova České spořitelny
5  Kašna s mariánským sloupem
6  Děkanský kostel sv. Mikuláše
7  Barokní kašna se sousoším sv. Václava, sv. Jana 

 Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského
8  Muzeum Českého ráje a Kamenářský dům
9  Dům Na Sboře s pamětní deskou rodáků 

 Antonína Marka, Františka Marka 
 a Michala Kotlera
10  Pomník historika Josefa Pekaře
11  Základní škola v novorenesančním slohu
12  Pomník padlým 1. a 2. světové války
13  Sokolovna a pomník Dr. Miroslava Tyrše
14  Pacltova huť
15  Secesní budova Střední uměleckoprůmyslové 
 školy a Vyšší odborné školy Turnov
16  Husův sbor – funkcionalistický kostel 
 Československé církve husitské
17  Galerie BBart
18  Socha sv. Jana Nepomuckého
19  Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
20  Dům přírody Český ráj
21  Státní zámek Hrubý Rohozec
22  Synagoga Turnov
23  Rodný dům a busta Jana Patočky
24  Židovský hřbitov
25  Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada
26  Socha Panny Marie
27  Kulturní centrum Střelnice
28  Novogotický chrám Narození Panny Marie

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI MIMO OKRUH:
29  Kostel sv. Matěje na Hruštici
30  Hvězdárna a barokní sousoší Kalvárie 
 na Vrchhůře
31  Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích 
32  Kopalova vyhlídka

4 1 2 3
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Užívejte si po celou dobu prázdnin

Pondělí 
• Prohlídky turnovských kostelů a centra města Turnov – Kostel Narození Panny Marie, sv. Františka z Assisi a sv. Mikuláše s průvodcem.
– Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč, tel.: 481 366 255.

Úterý
• Den s mineralogem – Rýžování českých granátů, objevování pokladu – hledání drahých kamenů, odlévání zkamenělin ze sádry. Skrytá krása hornin,
archeologické objevy – objevování kostry dinosaura.– Muzeum Českého ráje, Skálova 71, Turnov (9–17 hodin).
• Ukázky ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie
Firma je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český Ráj. Návštěva je možná od 10 do 12 hodin, prohlídka je zdarma, tel.: 481 120 900. (Celopodniková
dovolená 25. 7.–22. 8. 2016) – Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov. 
• Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem
– Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 50 Kč, tel.: 481 366 255.
• Prázdninové úterky s řemeslem – I v současné době je řemeslo důležitou součástí našeho života, nemusí to být pouze tvrdá práce, ale i velice kreativní aktivita.
Od 15 do 19 hodin si mohou všichni malí i velcí vyzkoušet pod vedením odborníků nejrůznější řemeslné práce. – Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov.

Středa
• (S)tvořitelna – výtvarné dílny s informačním bonusem – Výtvarné techniky se zapomenutými přírodními materiály a s věcmi z každo-
denního života pro tvořivé ruce všeho věku a všech stupňů šikovnosti. – Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov.

Čtvrtek
• Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov s loutkou krále Granáta – Galerie Granát, náměstí Českého ráje
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Prohlídky hradu s hledáním pokladu především pro děti, začátky v 11 a 14 hodin. – Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104.

Pátek
• 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. – před KC Střelnice, Markova 311, Turnov (od 19 hodin).

Sobota
• Řemeslné dílny v Kamenářském domě – Pestré tvůrčí řemeslnické dílny v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje pro Vás budou
nachystané vždy od 10 do 17 hodin. – Muzeum Českého ráje, Skálova 71, Turnov.
• 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! – před KC Střelnice, Markova 311, Turnov (od 19 hodin).

Neděle
• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích – Od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Loutkáři dětem na Dlaskově statku – Loutkové pohádky pro malé i velké diváky. Začátky představení v 11, 13 a 15 hodin, vstupné 30 Kč.
Změna programu vyhrazena – Dlaskův statek, Dolánky u Turnova.

Mimořádná nabídka
Hrad Valdštejn
• Audience s Albrechtem z Valdštejna
Netradiční prohlídky s osobností vévody Albrechta z Valdštejna, začátky ve 13, 14, 15, 16 hodin. Termíny: 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104.
• Noční prohlídka hradu Valdštejn
Začátek ve 20 hodin. Termíny: 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104.
Turnov
• Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící
Sraz u zvukové tabule na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin, vstupné 65 Kč, děti 40 Kč. Tel.: 481 366 255. Termíny: 13. 7. a 17. 8.
• Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým parním vlakem na trati Turnov–Rovensko pod Troskami a Turnov–Semily. Ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily budou probíhat
loutková představení pro děti. Termíny: 9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8. Pořádá Klub přátel Železnic Českého ráje ve spolupráci s loutkářským souborem Na Židli.

Podrobný program naleznete na samostatných plakátech a letácích.

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...

MĚSTO TURNOV

 LOM Turnovské léto-osv  4.5.2016 11:52  Stránka 1
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Zábava, sport i relaxace

pro celou rodinu
Vážení návštěvníci Turnova i Českého ráje, v letošní sezóně pro vás 

máme připraveno opravdu něco nového a výjimečného. Od května 
2016 je otevřen dlouho očekávaný a připravovaný Sportovní a rek- 
reační areál v Maškově zahradě (Maškova zahrada). 

Více informací o areálu naleznete na webové stránce: 

www�maskova-zahrada�cz
a na www�facebook�com/maskova�zahrada

VSTUPNÉ 
NA KOUPALIŠTĚ

SEZÓNA MIMOSEZÓNA

celodenní odpolední
celodenní

po – pá
odpolední

po – pá
celodenní

so, ne, svátky
odpolední

so, ne, svátky

dospělí 90 Kč 60 Kč 60 Kč 40 Kč 70 Kč 50 Kč

děti 6 – 15 let, studenti 
do 26 let, dospělí nad 60 let

60 Kč 40 Kč 40 Kč 30 Kč 50 Kč 35 Kč

dospělí nad 70 let, ZTP, 
doprovod ZTP

40 Kč 30 Kč 30 Kč 20 Kč 40 Kč 30 Kč

děti do 6 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

dětské skupiny nad 20 osob 
6 – 15 let

40 Kč 30 Kč 30 Kč 20 Kč 40 Kč 30 Kč

předplacené karty 80 / 50 Kč 50 / 30 Kč 50 / 30 Kč 30 / 20 Kč 60 / 40 Kč 40 / 25 Kč

K dispozici je i rodinné vstupné: dospělí 90 Kč a děti 6 – 15 let 30 Kč.

OTEVÍR ACÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
SEZÓNA MIMOSEZÓNA

9:00 – 20:00 9:00 – 20:00

Sezóna začíná vždy 
1. července a končí 31. srpna. 
Vstupenky na odpolední vstup 

je možné zakoupit 
od 16:00. 

Období mimo sezónu je vždy 
od začátku provozu daného 

roku do 30. června.

Následně opět od 1. září do konce 
provozu letního koupaliště. 

Vstupenky na odpolední vstup 
je možné zakoupit od 16:00.

Otevřením areálu bude naplněn 
odkaz mecenáše Bohuslava Jana Ho-
ráčka, který s myšlenkou na vybu-
dování rekreačního areálu přišel již 
před dlouhými roky. Příprav konečné 
podoby a realizace se však bohužel 
nedočkal. Nově vybudovaný areál 
přinese prostor pro zábavu, sport i re-
laxaci, a to pro celou rodinu a po celý 
rok. Součástí areálu je: Zimní sta-
dion Ludvíka Koška, parkoviště  
(132 automobilů + 4 autobusy) pro 
návštěvníky areálu zdarma, osvětle-
ná in-line dráha o délce 560 m, be-
tonový skatepark o rozměrech cca 
30 x 30 m, dětské a multifunkční hři-
ště, nechybí ani občerstvení. 

atrakcí. Samostatnou kategorií jsou 
4 atrakce: dětská trojskluzavka – 
10 m, široká trojskluzavka – 22 m, to-
bogán – 82 m a kamikadze skluzavka 
23 m / 47 %. Veškeré vodní atrakce 
jsou v ceně vstupenky zdarma. 

Za Městskou sportovní Turnov vás 
do Maškovy zahrady zve

Jindřich Kořínek, 
jednatel společnosti

Od června 2016 (dle počasí) bude 
v provozu koupaliště. Součástí kou-
paliště bude bazén o délce 25 m, re-
laxační vzduchovací lehátka, chrliče, 
lezecká síť, houpací bazén a další. 
Zvláštní prostor je věnován dětskému 
bazénku, včetně skluzavky a dalších 
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S DĚTMI NA HRAD
VALDŠTEJN!

Valdštejn, skalní hrad v srdci Čes-
kého ráje, myslí i na malé návštěv-
níky. Vydejte se s dětmi na výlet 
do přírody a spojte ho s návštěvou 
hradu, který má i v letošním roce 
připravený program nejen pro do-
spělé, ale i pro děti. 

děti uvidí ve dnech 5. a 6. červen-
ce. Během prázdninových měsíců je 
nabídka rozšířena o pravidelné pro-
hlídky a hledání pokladu s místním 
loupeživým rytířem Šofem, které se 
konají každý čtvrtek od 11 a od 14 
hodin. Pro nebojácné děti a dospě-
lé jsou ve dnech 13. 7., 27. 7., 10. 8. 
a 24. 8. připraveny noční prohlídky 
hradu. V letošním roce mohou ná-
vštěvníci zažít i středověký víkend 
na hradě, který proběhne na konci 
července. Připraveny budou ukázky 
historických soubojů, zazní středo-
věká hudba a návštěvníci ochutnají 
dobové pokrmy. 

V květnu se zde bude konat Vald-
štejnská pouť, při které mimo jiné 
uslyšíte jarmareční písně, zaposlou-
cháte se do zvuku varhan a zhléd-
nete loutkové divadlo. Na červen je 
připraven Den čtenářů a strašidelný 
pohádkový les. Letní prázdniny 
budou určeny pro děti všech vě-
kových kategorií. Na začátku čer-
vence budou moci poměřit své síly 
při vybraných historických hrách 
a kláních rozestavěných po celém 
hradu. Vítězové budou samozřej-
mě náležitě odměněni. Historické 
zbraně a ukázky soubojů šermířů 

O letních prázdninách budou mít 
také návštěvníci možnost pravidel-
ně se setkávat s frýdlantským vévo-
dou Albrechtem z Valdštejna. Au-
dience s ním se budou konat 19. 7.,  
2. 8., 16. 8., 30. 8. každou celou hodi-
nu od 13 do 16 hodin. Jelikož letošní 
sezónu probíhá vědomostní soutěž 
o osobě Albrechta z Valdštejna, bu-
dou správné odpovědi vyhodnoceny  
a vylosovány při oslavě jeho naro-
zenin 25. září. 

www�hrad-valdstejn�cz

HRADY A ZÁMKY MYSLÍ 
O PRÁZDNINÁCH NA DĚTI

Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu, územ-
ní památkové správy na Sychrově, nabízí v létě zážitky nejenom 
pro dospělé, ale také pro děti. Kasteláni vědí, že právě léto je ob-
dobím, kdy se nejčastěji chodí na výlety, a tak se snažili připravit 
aktivity, které osloví malé i velké návštěvníky.

Zámek Sychrov vedle klasických prohlídek nabízí každý prázdni-
nový den (včetně pondělí) prohlídky s princeznou. Začínají v každou 
celou hodinu, trvají cca 25 minut a jsou uzpůsobeny věku návštěvní-
ků. Děti těmi nejhezčími komnatami vede princezna, která vypráví, jak 
se na zámku bydlí. Kromě dětských prohlídek si na Sychrově můžete 
v zámeckém parku zahrát rodinnou hru „Cesta za pokladem medvědího 
klanu“, navštívit zámecké sklepení, kde je galerie tvořená obrázky med-
vídků v různých situacích, pro zvídavé předškoláky i školáky a jejich ta-
tínky je denně otevřená výstava Technopolis, která se zaměřuje na vědu 
a vynálezy 19. a 20. století. 20. srpna se zámecký park stane dějištěm již 
16. ročníku Skotských her.  www�zamek-sychrov�cz

Ikona Českého ráje, hrad Trosky, má v červenci a v srpnu otevřeno 
denně, včetně pondělí. Kromě toho se zde každý čtvrtek konají večerní 
prohlídky, a to vždy jeden týden bez programu, další týden i s dopro-
vodným programem, jako jsou sokolnické ukázky, divadlo, šerm a oh-
ňová show. O vybraných víkendech je zde potom možnost vidět histo-
rickou bitvu (30. – 31. července), 6. a 7. srpna se zde pořádají Čertovské 
slavnosti. www�hrad-trosky�eu

Zámek Hrubý Rohozec dává návštěvníkům vybrat hned ze tří prohlíd-
kových tras, které vedou prvním a druhým patrem zámku. Třetí trasa 
nabízí prohlídku sklepení a také místností pro personál, je tedy zaměřena 
více na technické zázemí zámku a život sloužících. Hrubý Rohozec je 
otevřen denně kromě pondělí a i zde je v nabídce zkrácená prohlídka  
(20 – 25 minut) pro rodiče s dětmi. Prohlídku vede vyškolený průvodce 
(pozor, ne v kostýmu), který během výkladu dává dětem různé otázky, aby 

se tak zábavnou formou seznámily 
s historií zámku a jeho obyvateli. 
Také na Hrubém Rohozci se koná 
řada zajímavých akcí. O víkendu  
5. – 6. července je připravena netra-
diční prohlídka zámku s názvem 
„Móda sedmi staletí“, kdy jsou 
průvodci oblečeni v historických 
kostýmech a každou místností vás 
provede jiný z nich. 23. červen-
ce jste srdečně zváni na Zahradní 
slavnost, 6. a 7. srpna na hrané kos-
týmované prohlídky „Od Mikulá-
še k Mikuláši“, 27. srpna na oblíbe-
nou Hradozámeckou noc.

 www�hruby-rohozec�eu
L. Bidlasová, foto archiv NPÚ, 

ÚPS na Sychrově

PROCESTUJTE TURNOVSKO 
SE SKŘÍTKY KAMENÁŘI

Pro malé i velké, pro všechny, kteří mají rádi kouz-
lo pohádek a pověstí, je připraveno celoroční puto-
vání Za pověstmi Českého ráje. Stačí si jen zakoupit 
Cestoknížku, ke které dostanete Cestomapu, a vydat 
se za jednotlivými postavami z českorajských pověs-
tí. Za nasbírání razítek a splnění jednotlivých úkolů 
v Cestoknížce vás čekají odměny a titul Všudybyl, kte-
rý všude v Českém ráji byl. Tak hurá na cestu a spoustu 
cestovatelských zážitků. Všechny potřebné informace 
najdete na: www�ceskyrajdetem�cz.
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Šťastná země 
zve malé i velké

V letošním roce bude pro děti 
připravena úplně nová kontaktní 
ZOO, která už má své první obyva-
tele. Zabydlují se už kozy, králíci, 
slepice a kachny a přibudou další. 
Návštěvníci se mohou na zvířata 
nejen dívat, ale některá i nakrmit 
a pohladit. Vyzkoušet si mohou 
také nové herní prvky, vzduchové 
trampolíny, větší bludiště v kukuři-
ci i indiánské tábořiště. 

Nad tím vším se tyčí replika hradu 
Trosky, která byla oceněna v pres-
tižní soutěži jako „Dřevěná stavba 
roku 2016“ v kategorii velká dět-
ská hřiště. V letošním roce se sta-
ne hrad dějištěm rytířských klání 
a také dobývání „cizími nájezdní-
ky“ i dětských her. Nebudou chybět 
pravidelné animační programy – 
výtvarné dílny plné nápadů a spo-
lečné hry. Celé léto bude ve zna-
mení Slavností slámy a chystá se 
i slámování, kdy si výrobu sochy 
ze slámy může zkusit každý. Nejen 
v indiánském tábořišti bude indián-
ské léto s bubnováním a pravou in-
diánskou kapelou. Těšit se můžete 
také na jarní a podzimní jarmark. 
Neděle bude patřit Škole kouzel 
Pavla Dolejšky. Šťastnou zemi roz-
tančí svým programem Taneční 
a pohybová škola ILMA. 

Jako každoročně zahrají v krás-
ném a netradičním prostředí i hu-
dební kapely. Potvrzeny jsou zatím 

turnovská kapela Snap Call, dále Se-
bastian, Mandrage, MIG 21 a hlavně 
pro děti Čiperkové. 

Nejen pro školní děti je v nově 
zrekonstruované stodole instalována 
interaktivní výstava „Historie neo-
byčejné tužky“. Výstavu bude možné 
vidět až do konce srpna. 

Šťastný den může v srdci Českého 
ráje zažít každá rodina, která přije-
de. Těšíme se na všechny.

Markéta Franicová, 
vedoucí areálu Šťastná země

Přírodní zábavní areál

Šťastná země, s� r� o�
Radvánovice 11, 511 01 Turnov

info@stastnazeme.cz
tel.: 731 612 907

www�stastnazeme�cz

PROGRAM ŠŤASTNÉ ZEMĚ

Slavnosti slámy a slámování po celé prázdniny!

KONCERTY
7� 5� Snap Call – turnovská kapela – vítěz soutěže Skutečná Liga 2015 

17� 6� Sebastian – Český slavík – Objev roku 2015 
26� 6� Čiperkové – dětská kapela 

6� 7� Pavel Novák – 2 koncerty – pro děti a vzpomínkový 
16� 7� Mandrage * 12� 8� MIG 21

ANIMAČNÍ PROGRAM
Animační program bude o prázdninách probíhat každý den, 

mimo prázdniny o víkendu – výtvarná dílna plná zábavných nápadů, 
dobývání hradu Trosky, společné hry a soutěže.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Škola kouzel Pavla Dolejšky – neděle * Roztančíme Šťastnou zemi 

s ILMOU – neděle * Barevné dny – žluté úterý a červená středa

SPECIÁLNÍ PROGRAM
Slavnosti slámy celé prázdniny – sochy ze slámy i společné slámování.  

Koncerty, indiánské léto, rytířské hry, jarmarky...

DALŠÍ SLUŽBY
Občerstvení, půjčování piknikových dek a košíků, zázemí pro maminky.

Aktuálně vše v kalendáři na www�stastnazeme�cz 
a www�facebook�com/stastnazeme
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HORKÉ NOVINKY 
KOLOBĚŽEK ČESKÝ RÁJ!

Je již dobrým zvykem, že každou sezónu přináší půjčovna koloběžek 
Koloběžky Český ráj nějakou báječnou novinku. A letos připravila novin-
ku obzvlášť horkou – otevírá totiž další stanoviště v romantické Valdštejn-
ské lodžii u Jičína! Takže vedle poznávání již zavedených míst na Malé 
Skále, v Dolánkách u Turnova, v Besedicích a na Frýdštejně si můžete 
vypůjčit koloběžku a vyrazit na parádní výlet také do okolí pohádkového 
Jičína. A pozor! Stanoviště na Kopanině bude od letošní sezóny vybaveno 
novými, super downhilovými koloběžkami, s nimiž si budete moci užít 
bezpečný sjezd dramatickým lesním terénem. Vaše oblíbené sjezdy z Ko-
zákova budou díky novému Koloběžkobusu častější. V Infoshopu Vejmě-
nek na Malé Skále, který je základnou půjčovny, na vás čeká rozšířený 
sortiment regionálních výrobků. Více o novinkách se dočtete na Face-
booku Koloběžky Český ráj a na www�kolobezky-ceskyraj�cz.

iQLANDIA slibuje 
putování po Marsu 

i tanec blesků
Chcete se projet vesmírným vozítkem po Marsu, zhlédnout pitvu mi-

mozemšťana jako ze sci-fi filmu, okusit sílu zemětřesení nebo se dozvě-
dět, na co máte nadání? Vydejte se do liberecké iQLANDIE! V mo-
derním science centru otestujete na čtyři sta interaktivních exponátů 
včetně prvního humanoidního robota v ČR Thespiana. Těšit se dále 
můžete na akční science show, badatelské aktivity a workshopy. 

Více informací o science centru a jeho programu najdete na 

www�iQlandia�cz

To, jestli máte vytříbený hudební 
sluch jako Mozart, přesnost hokejové-
ho kanonýra Jaromíra Jágra, prostoro-
vé vidění zkušených architektů nebo 
matematické myšlení, zjistíte ve zcela 
nové expozici Talent! Osm tematicky 
laděných hnízd z nejrůznějších od-
větví vám do detailů odhalí vaše do-
vednosti. V budoucnu tak na slabých 
stránkách můžete zapracovat, ty silné 
zase rozvíjet a zdokonalovat.

POZOR, 
MARS ROVER JEDE!

Fanoušky vzdálených galaxií určitě 
nadchne nová expozice Kosmo. Řek-
něte, kdo by nechtěl křížem krážem 
prozkoumat Rudou planetu v Mars 
Roveru, přistát na planetě Zemi v au-
tentickém modulu Vostok 28 nebo 
zkouknout pitvu mimozemšťana.

Pořádnou vědeckou zábavu slibu-
je i zbylých osm expozic iQLAN-
DIE. V nich si například popovídáte 
s Thespianem, prvním humanoidem 
v zemi, zažijete tanec ohňů a bles-
ků, účes vám rozhodí simulátor 
vichřice a v neposlední řadě si vy-
zkoušíte operaci člověka nanečisto. 
A co víc, prostřednictvím projekcí 
v Planetáriu, které vysílá v Ultra HD 

kvalitě, nejenomže navštívíte ta nej-
vzdálenější souhvězdí, ale vrátíte se 
i v čase zpět mezi dinosaury.

EXPERIMENTOVÁNÍ 
NA VLASTNÍ KŮŽI

iQLANDIA je pověstná také svým 
doprovodným programem. Během 
science show plné akčních pokusů 
a barevných ohňů vám do vědy zapá-
lení lektoři zkonstruují kouřové dělo, 
polijí ruku kapalným dusíkem o tep-
lotě minus 196 °C nebo ukáží, jak se 
zapaluje ledem. (Inzerce na str. 16)
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Let balónem? 
Jednoduše zážitek, který se vám dokonale vry-

je do paměti! Jen občasný hluk hořáku protne 
to úžasné ticho, kterým jste při letu obklopeni. 
Pomalu stoupáte vzhůru. Všední starosti necháte 
na zemi. Jste unášeni větrem a před vámi se ob-
jevuje známá krajina, kterou vnímáte z nového 
pohledu s pocitem naprostého bezpečí a euforie. 
To musíte zažít!

Vyhlídkový let horkovzdušným balónem trvá 
cca 1 hodinu dle podmínek na přistání a síle vět-
ru. Celá akce – sraz před letem, přesun na místo 
startu, rozbalení a postavení balónu, let, přistá-
ní, sbalení balónu, křest prvoletců a přesun zpět 

na místo srazu – zabere obvykle 3 – 4 hodiny. 
Létáme za hezkého počasí v každém ročním ob-
dobí se 3 balóny, které poskytují pasažérům ma-
ximální soukromí a pohodlí: OK 7546 pro 2 – 3 
pasažéry, OK 7536 pro 4 – 5 pasažérů a OK 7556 
pro max. 7 pasažérů, který může být osazen i se-
dačkou pro handicapované a je vybaven dvířky 
pro komfortní nástup a výstup.

Letenky si můžete koupit na našem e-shopu: 
www�vyletbalonem�cz nebo v informačních 
centrech v Turnově, Jičíně, Sobotce, Mladé Bo-
leslavi, Semilech a Liberci.

 Tak nechte se unést do oblak...!

Za pověstmi 
Českého ráje

Více informací na

www.cesky-raj.info

Turistická hra 
pro malé i velké 

cestovatele, 
netradiční poznávání

zajímavých míst 
regionu Český ráj. 
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KOSMO
nová expozice

TOP 5
 · Planetárium UltraHD
 · Mars Rover
 · Vostok 28 – přistávací modul
 · Pitva mimozemšťana
 · Darth Vader
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Otevírací doba:
červenec, srpen
každý den: 9.00–20.00 
květen, červen, září, říjen
všední den: 9.00–18.00
sobota, neděle: 9.00–19.00
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