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Jistě znáte ten pocit, když se procházíte krajinou těsně po západu 
slunce. Příroda i města náhle dostanou zcela jiný zvuk i vůni, v lese 
korunami stromů dopadají na zem poslední zbytky denního svět-
la a vytváří tajemnou stínohru, denní shon v ulicích pomalu ustává 
a stovky tmavých neživých oken se jedno po druhém rozsvěcí.  Za-
stavíte se, díváte se a posloucháte. Začínáte vnímat věci, které jindy 
přejdete téměř bez povšimnutí – zvonění kostelních zvonů, tichý še-
pot větru, šumění vody v řece, své vlastní kroky. Světlo se ukrylo, ale 
tma ještě nenastala…  Jak jinak a lépe popsat tento okamžik, než 
slovem „magický“. 

Pokud i vy se rádi necháváte unášet nevšední atmosférou míst, vydej-
te se s námi na magickou procházku podvečerním Turnovem.

O Turnovu bylo již napsáno a řečeno mnohé. Vysloužil si krásná ozna-
čení, například „srdce Českého ráje“, „brána Českého ráje“ nebo 
„město drahých kamenů“. Ale jak vlastně vznikl samotný název Tur-
nov? To je stále opředeno tajemstvím, které už asi nikdy přesně ne-
rozluštíme. Údajně mu předcházel název Trnov podle neprostupných 
trnových houští. Někdo se zase domnívá, že název má něco společné-
ho s Turky. A snílci a romantici se pravděpodobně přikloní k pověsti 
o lovci na bílém koni, který zachránil knížete Oldřicha před rozzuře-
ným stádem turů. 

Ať se podíváte na město Turnov z libovolné strany, vždy mu dominuje 
temná věž chrámu Narození Panny Marie. S jeho pohnutou historií 
i nádherným interiérem se můžete seznámit na pravidelných prohlíd-
kách turnovských kostelů každé pondělí v červenci a srpnu. Každou 
prázdninovou neděli můžete také navštívit kostelík sv. Jana Křtitele 
v Nudvojovicích, který se řadí k nejstarším turnovským stavbám.

Tak jako k Jičínu patří postavičky z pohádek o Rumcajsovi, patří 
k Turnovu neodmyslitelně drahé kameny a zejména granáty. Název 
granát pravděpodobně pochází již z doby vlády Rudolfa II. Tehdy tak 
kámen pojmenoval lékař Anselm Boetius de Boot, protože mu při-
pomínal barvu granátového jablka. Granát probouzí životní energii, 
podněcuje aktivitu, podporuje nadšení a vytrvalost. Každý jistě ocení 
schopnost granátu posílit sebedůvěru člověka a účinky na zmírnění 
depresí. Vybrousit malé kousky granátu tak, aby se mohly zasadit 
do šperku, kde vynikne jeho nádherná barva, však není vůbec jed-
noduché a je zapotřebí notné dávky zručnosti. Umění brusičů můžete 
obdivovat v návštěvnickém centru DUV Granát a v letních měsících 
také v Muzeu Českého ráje nebo v galerii Regionálního turistického 
informačního centra.

Málokteré náboženství má takový nádech magična jako judaismus. 
Přesvědčit se o tom můžete v turnovské synagoze. Symboly jako 
Davidova hvězda, sedmiramenný svícen či „věčné světlo“ a také le-
gendární postava Golema společně s atmosférou interiéru synagogy 
osvětlenou pouze svícemi zapůsobí na každého. 

Magický Turnov je název nového projektu, který pro návštěvníky 
připravilo Regionální turistické informační centrum ve spolupráci 
s partnery. Společně s průvodcem se v podvečer za svitu svící vydáte 
poznávat tajemná místa Turnova. Navštívíte Galerii Granát i syna-
gogu, dozvíte se mnoho informací o městě, které se v brožurkách 
a turistických průvodcích nedočtete. 

V rámci prázdninové nabídky se také můžete projít bývalou židov-
skou čtvrtí a navštívit židovský hřbitov. Pro milovníky křehké krásy 
skla je připravena exkurze do firmy Bohemian Chandeliers JW Glass 
s ukázkou ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů.
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1.  Kostel sv. Mikuláše 
2. Kostel sv. Františka z Assisi 
3. Chrám Narození Panny Marie 
4. Galerie U zlatého beránka (1. patro RTIC) 
5. Galerie a Návštěvnické centrum DUV Granát 
6. Synagoga 
7. Židovský hřbitov  
8. Bohemian Chandeliers JW Glass 
9. Kostel sv. Jana Křtitele

  kostel

  židovské památky

PRáZDNINOVý TURNOV PlNý ZáŽITKů:PRáZDNINOVý TURNOV PlNý ZáŽITKů:
• Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem (pondělí)
• Ukázky broušení drahých kamenů
• Ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů
• Prohlídka synagogy a židovského hřbitova s průvodcem
• Magický Turnov (středa)
• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (neděle)
• Ukázky ruční výroby granátových šperků v Galerii 
 a Návštěvnickém centru DUV Granát (celoročně)

NeNeChTe SI UJíT:
• Český ráj dětem – zahájení turistické sezóny (konec dubna)
• Staročeské řemeslnické trhy (poslední květnový víkend)
• Kámen a šperk v Českém ráji (červenec)
• Vánoční trhy (prosinec)

Regionální turistické informační centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov 
tel., fax: +420 481 366 255, +420 481 366 256, email: info@turnov.cz
www.turnov.cz, www.cesky-raj.info
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