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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, které se do této podoby transformovalo v 
roce 1999 z původního sdružení měst a obcí. Hlavní náplní činnosti sdružení je rozvíjení aktivit za účelem rozvoje cestovního ruchu v 
turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení přes 40 členů.  
Toto zájmové sdružení s centrem v Turnově, spojuje nejen všechna větší města regionu - Mladou Boleslav, Sobotku, Jičín, Turnov, 
Lomnici n. Pop., Železný Brod a Mnichovo Hradiště, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. _______________________________________________________________________________________________ 
 Tisková zpráva 
 KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM RÁJI 
Úctou k tradici by se také dala nazvat série akcí, která v posledních letech otevírá prázdninovou nabídku turnovské části 
Českého ráje. Vždyť Turnov je jedním z center světového kamenářství a šperkařství. V Evropě kromě německého Idar-
Obersteinu nenajdete druhé srovnatelné místo, kde by tradice zpracování drahých kamenů byla tak silná jako v Turnově, 
a to ještě při znalosti historických vazeb zjistíte, že některé postupy a nápady v Německu před více než 100 lety 
realizovali Turnováci! 
„Vždy první prázdninový víkend v Turnově zahajujeme zhruba třítýdenní nabídku akcí, kterou jsme nazvali Kámen a šperk v Českém ráji,“ uvádí Eliška Gruberová, vedoucí Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově. Na 
náměstí vznikne středověké ležení, objeví se tu stánky s tradičním zbožím, jsou tu rytíři a historické postavy spojené 
s Turnovem. Letošní ročník je zasvěcen Johance z Krajku, která před staletími v Turnově skutečně žila. „Vše začne 
v sobotu 30. června kolem desáté dopoledne příjezdem historického průvodu, bude se konat uvítací ceremoniál a 
slavnostní zahájení, na náměstí bude i velký stan, kde brusiči a šperkaři návštěvníkům předvedou svůj um. Děti a 
dospělí budou moci rýžovat české granátky, vytvořit si vlastní šperk nebo se jen zaposlouchat do pověstí vážících se 
k hoře Kozákov - nalezišti drahých kamenů,“ řekla Eliška Gruberová. Na příchozí čeká řada dalších doprovodných akcí, 
například v sobotu večer to budou rytířské souboje a ohňové představení. Program pokračuje na náměstí také celou 
neděli. 
 
Kontakty: 
 ► Předseda správní rady Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov, tel. 481 366 225, fax: 
481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: hozdecky@cesky-raj.info ► Manažer SČR:  
Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info 
Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info ► Jednatelé sdružení: 
- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov, tel. a fax: 481 366 258, mobil 737 204 262,  
e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz 
- Elena Ťukalová, Městský úřad Jičín, tel. 493 545 170 
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  PODROBNÝ PROGRAM AKCE KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM RÁJI 2007 
 Program na náměstí Českého ráje v Turnově v sobotu 30. června - SLAVNOSTI JOHANKY Z KRAJKU: 
10:00 - příjezd Johanky z Krajku s doprovodem, uvítací ceremoniál, otevření tržiště 
11:00 - gotické souboje, tanec, hudba 
14:00 - Lancknechti - ukázky bojového umění doby renesanční 
15:00 - divadelní hra - Kryštof 
16:00 - Mučírna s příběhem 
17:00 - tanec a hudba 
18:00 - gotické souboje 
21:00 - večerní ohňová show, souboje s pochodněmi, tanec s ohněm, fakýři  Program na náměstí Českého ráje v Turnově v neděli 1. července - SLAVNOSTI JOHANKY Z KRAJKU: 
10:00 - salva na uvítání, tanec a souboje 
11:00 - V době lancknechtů 
14:00 - tanec, hudba, souboje, historické hry 
15:00 - divadelní hra - MISTR 
16:00 - právo útrpné 
17:00 - příběh z gotiky, odjezd vrchnosti Po oba dny také ukázky výroby šperků a zpracování drahých kamenů, rýžování granátků a navlékání korálků, dobové 
tržiště, rytířské ležení a kuchyně, kejklíři, historické hry a řemesla. 
 
 
 
 



GALERIE GRANÁT 
Od soboty 30. června do neděle 22. července se v GALERII GRANÁT na náměstí můžete seznámit s ukázkami ruční 
výroby granátového šperku, doprovodná expozice přibližující historii a současnost zpracování granátu a výroby šperků v 
uměleckém družstvu Granát Turnov. 
 STŘEDNÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ve Skálově ulici 
Od 2. do 15. července se tu koná výstava maturitních prací studentů školy. 
 MUZEUM ČESKÉHO RÁJE 
Od 10. do 20. července zde probíhá XIX. ročník MEZINÁRODNÍHO ŠPERKAŘSKÉHO SYMPOSIA 
Doprovodné výstavy: Acháty a jaspisy světa, Jihoafrický šperk, SYMPOSION 07 - výstava prací, vzniklých během 
Mezinárodního šperkařského symposia 
 
Bližší informace: Městské informační středisko Turnov, tel.: 481 366 255-6, e-mail: info@turnov.cz 
www.turnov.cz, www.cesky-raj.info  


