
Vážení návštěvníci Českého ráje, i v letošním 
roce plném nečekaných událostí jsme pro vás 

připravili letní Turistické noviny, jejichž hlavním té-
matem je Pohádkový Český ráj. Dozvíte se v nich 
mimo jiné i to, že pro vás máme připravené pověsti 
Českého ráje s novinkou v podobě audionahrávek. 
Pomocí Cestoknížky a nového vydání Cestomapy 
můžete s pověstmi putovat a poznávat náš krásný 
kraj a jeho památky a přírodu. Přečtete si ale i o dal-
ších pohádkových tipech, se kterými přichází třeba 
zámek ve Svijanech, hrad a zámek Staré Hrady či 
malebný Rumcajsův Jičín. Letošní noviny jsme 
zpestřili rozhovory se zajímavými osobnostmi Čes-
kého ráje a připomínáme si také postavu slavného 
vévody Albrechta z Valdštejna. 

Nechybí samozřejmě přehledy památek a turistic-
kých cílů, jízdní řády turistických autobusů, novinky 

z regionu ani tipy na výlety 
na méně známá místa.

Přehled kulturních akcí v le-
tošních novinách z důvodu 
rušení, přesunu či přetrváva-
jících nejasností v termínech 
konání neuvádíme. Využijte 
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proto, prosím, kalendář akcí na webu www.cesky- 
-raj.info, kde jsou informace průběžně aktualizovány. 

Při svých toulkách naším Českým rájem mějte, 
prosím, na paměti, že chceme tento nádherný kout 

naší země zachovat i pro další generace, a pomá-
hejte nám ho chránit.

Přejeme vám příjemný pobyt. 
Kolektiv Sdružení Český ráj
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od dětství věnuje loutkovému divadlu, 
a proto jsou mu postavičky z Pověstí 
velmi blízké, se pro nahrávání nadch-
nul. Zvukař Štěpán Bárta pak všech-
ny pověsti hudebně doladil. Oba vy-
tvořili sehraný tým a na výsledku je 
to znát. 

„Čtyři dny poslouchání pohádek 
a vytváření atmosfér, ruchů a hud-
by byl relax i výzva. Můj dlouholetý 
kamarád a kolega Dominik Špaček 
k pohádkám zkomponoval několik 
hudebních motivů, které jsme pak 
v různých variacích použili napříč 
celým projektem. Společně jsme při 
ruchování nahrávali různá halekání 
loupežníků, kvílení meluzín a běhání 
skřítků, takže to byl opravdu kreativní 
proces a zábava,“ svěřil se producent 
Štěpán Bárta.

„Když jsem byl osloven, abych nahrál 
audio verzi dvanáctí pověstí Českého 
ráje, tak to pro mě byla radost. Naše 

ke kapličce na Zebín, za hodným vod-
níkem Čeperkou do okolí Kopidlna. 
V Prachovských skalách si prohlédne-
te květinové zahrádky skřítka Pelíška 
i pískovcové skály nedaleko Mnichova 
Hradiště, které podle pověsti získaly 
jméno po hodném obrovi. Zastavte se 
na chvíli u studánky nedaleko zámku 
Humprecht, kterou hlídá sobotecký 
had. Na Mladoboleslavsko se vydejte 
se statečným postilionem. Budete-li 
mít štěstí, na bývalém nádvoří kum-
burského hradu potkáte bílou paní 
a třeba uslyšíte, co vypráví meluzína, 
když se prohání mezi čedičovými vě-
žemi hradu Trosky.

Nahrávky si můžete poslechnout 
na dětském webu www.ceskyrajde-
tem.cz vždy u každé z pověstí nebo 
na YouTube kanále Sdružení Český 
ráj. Zaposlouchejte se a na chvíli se 
přeneste do Pověstí Českého ráje. 
Přejeme vám příjemný zážitek. 

Český ráj 2020
www.cesky-raj.info

PUTOVÁNÍ 
ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE

Pověsti Českého ráje 
pohladí uši i duši

Sdružení Český ráj na jaře vydalo 
audio nahrávky Pověstí Českého ráje. 
Připravilo je společně s mladým her-
cem Štěpánem Tučkem 
a hudebním producentem 
Štěpánem Bártou (Unbea-
table Records). Prostřed-
nictvím hlasu zkušeného 
herce ožily známé posta-
vičky jako víla Jizerýna, 
skřítci Titík a Jaspísek, obr 
Dráb, Čert, skřítek Pelíšek a další. 

Štěpán Tuček během dvou dnů na-
hrávání vystřídal nespočet hlasových 
podob, aby pomohl oživit českorajské 
postavičky. Mladý herec, který se 

rodina pochází z Českého ráje, takže 
všechna místa znám z dětství. Během 
nahrávání ve studiu jsem se tak mohl 

vracet domů. Se Štěpánem 
to byla už naše druhá spolu-
práce a to propojení Š. a Š. 
se vyplatilo,“ uvedl Štěpán 
Tuček.

Pojďte a vydejte se 
s Černým rytířem do Hru-
boskalského skalního měs- 

ta, s loupežníky na Maloskalsko či 
s vílou Jizerýnou do Horního Pojizeří. 
Ve Votrubcově lomu na svahu Kozáko-
va vám jistě skřítci kamenáři pomohou 
najít nějaký achát. Za čertem musíte 

Staňte se na chvíli poutníky po Českém ráji a objevte kouzlo jeho 
pověstí. Dvanáct postaviček vás provede malebným krajem skal-
ních měst, hradů, romantických zřícenin, zámků, roubených staveb, 
rybníků, studánek, lesů, míst s nádhernými rozhledy i lidové řeme-
slné tradice. Pověsti si můžete přečíst a nově také poslechnout 
na webových stránkách www.ceskyrajdetem.cz; najdete je také 
v tištěné brožurce Dvanáct pověstí. 

Jaká jsou pravidla hry Za pověstmi Českého ráje? Hry se může zú-
častnit každý, kdo si zakoupí Cestoknížku. V Cestomapě jsou vyznačena 
VÝLETNÍ MÍSTA. Jsou to hrady, zámky, muzea, rozhledny a další turistic-
ké zajímavosti, ve kterých při zakoupení vstupenky obdržíte otisk razítka 
do Cestoknížky. Za nasbírání 5 různých razítek a splnění úkolů v rámci jedné 
oblasti v Cestoknížce obdržíte ve SMĚNÁRNĚ (informační centra) malé pře-
kvapení. Za splnění všech úkolů v Cestoknížce a nasbírání všech potřebných 
razítek pak dětský cestovatel získá certifikát: „Všudybyl, který všude v Čes-
kém ráji byl“. VÝLETNÍ MÍSTA a SMĚNÁRNY jsou označeny samolepkou 
s logem putování – skřítkem kamenářem.

K motivační hře „Za pověstmi Českého ráje“ je k dispozici Cestoknížka, 
brožurka Dvanáct pověstí Českého ráje, Cestomapa, turistická vizitka 
a turistický deník. Aktuální nabídku dalších suvenýrů naleznete v informač-
ních centrech. www.ceskyrajdetem.cz

www.ceskyrajdetem.cz 
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Herec a loutkoherec Štěpán Tuček se narodil v roce 1999 v Mladé Bole-
slavi. Své dětství prožil v Mnichově Hradišti. Již od čtyř let se s nadšením 
věnoval loutkovému divadlu, později založil vlastní Štěpánovo kouzelné 
divadlo. Hraje pro školy a školky či hrady a zámky a pořádá i loutkové vý-
stavy. Od dětství se věnuje také činohře. V roce 2014 Štěpán nastoupil 
na vytouženou Mezinárodní konzervatoř v Praze. Hostoval v Městském 
divadle Most, v roli zbrojnoše účinkoval v hudební inscenaci Noc na Karl-
štejně, působil v Horáckém divadle v Jihlavě a byl členem souboru Divadla 
Spejbla a Hurvínka v Praze. Je také hostujícím hercem v Divadle Radka 
Brzobohatého a ve Slezském divadle v Opavě ve hře Saturnin. 

Nyní se více věnuje filmovému herectví, objevil se v několika student-
ských projektech, televizních seriálech a na Šumavě právě natáčí první ce-
lovečerní film. Věnuje se scénickému čtení, moderování, načítá audioknihy 
a pořádá koncerty „Po múze“ pro mladé talenty. Doma u rodičů v Mnichově 
Hradišti především relaxuje, pracuje na zahradě a vyráží na dlouhé pro-
cházky s fenkou Jessy.

O bílé paní
Východně od města Lomnice nad 

Popelkou se tyčí dva vysoké kopce. 
Menší se podobá vylomenému zubu 
a jmenuje se Bradlec. Druhý, který 
stojí na vyšším zalesněném vrchu, 
nese jméno Kumburk. Oba zažily už 
mnohé a vypráví se o nich spousta 
pověstí. Poslechněte si jednu z nich.

Pán z Kumburku a pán z Bradle-
ce měli neustálé spory. Tu o hranici 
svých území, tu o tom, kdo je bohatší, 
a žádný soudce nevěděl, jak jejich 
hádky vyřešit.

Osud však zapletl provázky tak, že 
mladý Vojtěch z Bradlece se zamilo-
val do sličné Veroniky z Kumburku. 
Zdálo se, že nikdo nemůže jejich 
lásku zničit; byla pevná a nerozbitná.

Ale otec Vojtěcha, bradlecký pán, 
synovi lásku s dívkou z nepřátelské-

ho Kumburku nepřál, a proto vymy-
slel lest.

„Nesu ti spoustu zlaťáků,“ řekl ča-
rodějnici, která bydlela pod hradem. 
„Začaruj Veroniku, aby ji Vojtěch ne-
mohl poznat a aby jejich láska zmi-
zela. Můj syn Vojtěch přece nemůže 
milovat dceru kumburského pána!“

„Dobře, učiním, co žádáš,“ odpo-
věděla čarodějnice, když uslyšela 
cinkot peněz, a zlým kouzlem zaklela 
krásnou dívku Veroniku v bílou paní. 

Veronika pak v noci chodila po hrad- 
bách kumburského hradu a zpívala 
smutné písničky. Také někteří lidé 
v panství ji vídávali ve svých snech. 
Bohatým dávala mnohá ponaučení, 
chudým dětem v noci tajně pokláda-
la pod polštář bílý peníz a koho svou 
vzácnou orchidejí pohladila, na toho 

se další den usmálo štěstí. Však kolik 
radosti a smíchu rozdala, tolik slzí vy-
plakala steskem po Vojtěchovi.

Ve Vojtěchově srdci se také usadil 
smutek. Veronika už nepřicházela 
pod břízu u potoka a Vojtěch se trápil, 
protože nevěděl, co se stalo. Nevě-
děl, že za jeho žal může jeho vlastní 
otec a čarodějnice. Sám čarodějni-
ci věřil a myslel si, že by mu mohla 
pomoci, protože o jejích kouzlech se 
vyprávělo, že jsou mocná. Našel tedy 
odvahu a navštívil ji.

„Moje Veronika zmizela a já nevím, 
kde ji mám hledat! Prosím, poraď mi 
a já ti věnuji všechno, co mám!“ prosil 
ji. Čarodějnice se zamyslela. Vždyť 
spoustu peněz dostala již od Vojtě-
chova otce, proč by měla radit sa-
motnému Vojtěchovi? Tu však viděla, 
jak Vojtěch, kdysi krásný mladý muž, 
ztrácí svou veselou tvář, jak v jeho 
očích nezáří ohníčky radosti, ale jen 
veliká starost o Veroniku.

„Dobře, prozradím ti, co vím!“ sou-
hlasila nakonec. A jakmile vyřkla tato 
slova, její srdce se zaradovalo! Přece 
se jenom poprvé ve svém životě od-
hodlala k dobrému činu, který jí jistě 
Vojtěch s Veronikou nezapomenou!

Vojtěch si všechno, co čarodějnice 
řekla, pečlivě zapamatoval a když 
odbila na kumburské věži půlnoc, 
vypravil se k syřenovské studánce. 
Z ní nabral tolik vody, kolik jenom 
unesl, a vydal se ke Kumburku. Pro-
díral se tajemným lesem, obcházel 
hluboké kaluže vody, vzdoroval sil-
nému větru, nebál se ani podivných 

lesních bytostí. Hřála ho láska Ve-
roniky. Když došel do hradu, uviděl 
na nádvoří veliký krásný strom, kte-
rý podle pokynů čarodějnice zkro-
pil drahocennou vodou. Ve chvilce 
na stromě vykvetlo devět čarokrás-
ných větviček, které svázal do tří 
voňavých kytic.

„První kytice ať mi otevře dveře 
do hradu,“ řekl, mávl větvičkami 
a cesta do komnaty byla volná. Vešel 
do útulné místnosti, kde u okna stála 
bílá paní.

„Druhá kytice ať mi vrátí mou ztra-
cenou Veroniku,“ řekl Vojtěch a vlo-
žil květinu bílé paní do dlaní. Bílá 
paní rázem ztratila svůj smutný stín 
z tváře.

„Vojtěchu, tys mě zachránil!“ zvo-
lala Veronika a objala svého milého.

A třetí kytice? Tu si zanedlouho Ve-
ronika s Vojtěchem nesli k oltáři. Je-
jich láska spojila dva odvěké nepřáte-
le. To bylo radosti! Lidé na Kumburku 
a na Bradleci zažívali krásné dny, kdy 
láska a přátelství zvítězily nad nená-
vistí a hloupou zlobou!

A čarodějnice? Ta se už nikdy ne-
nechala podplatit hloupými úmysly 
bohatých pánů. Žila v podhradí a sbí-
rala kouzelné bylinky, kterými vyhá-
něla chamtivost, lež a nepoctivost ze 
srdcí lidí!

Až se vypravíte do této krajiny, 
navštivte oba kopce, Bradlec i Kum-
burk. Ve zřícenině, na bývalém kum-
burském nádvoří, dosud stojí pahýl 
stromu, ze kterého Vojtěch spletl tři 
kytice pro Veroniku.



„To je dneska krásně,“ usmál se, 
když spatřil nebe bez mráčku a zářící 
sluníčko. Vážky mu poletovaly kolem 
hlavy a Čeperka se pustil do prohlíže-
ní svých pentliček. „Žlutá je od mly-
náře, že jsem mu v přestrojení za če-
ledína znovu roztočil mlýnské kolo. 

Modrá, ta je od sedláka, že jsem 
mu jako černý kůň pomohl zo-

rat pole, a červená,“ Čeperka 
se zasnil, „ta je od Mařenky, 
že jsem jí našel milého 
Michala.“ Všechny dobré 

skutky vodník ko-
nal v převlecích, 
protože nechtěl, 

aby ho lidé poznali.
Najednou se hladina  

zčeřila a Čeperka usly-
šel křik vesnických kluků. „Co ti 

tady chtějí?“ lekl se a skočil do vody, 
aby mohl sledovat, proč se kluci vy-
pravili k rybníku. Uviděl, jak čtyři nej-
odvážnější chlapci nasedají do loďky 
a odrážejí se od břehu.

„Pepíku, snad si ptáky v rákosí 
prohlédneme zblízka! A možná tam 
budou mít i vajíčka!“ vykřikl klučina 
v modré čepici.

„To by v tom byl čert, aby se to ne-
podařilo,“ souhlasil ten pihovatý.

Čeperka se tiše usmál: „Čert v tom 
nebude, ale vodník ano! Přece mi 
nebudete plašit ryby a ptáky! A va-
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Valečovská pověst o Matyldě 

S hrady a zámky se často pojí 
různé pověsti, a nejinak je tomu 
i u Valečova. I ten má svého ducha 
– jednu z bývalých majitelek. Podle 
slov kastelána žila kdysi na hradě 
paní Machna neboli Matylda, která 
si nejvíce cenila svého bohatství. 
Na ničem jiném jí nezáleželo a vel-
mi se o svůj poklad bála. Na Vale-
čov často podnikali nájezdy zbojníci 
a loupežníci, a proto se Matylda 
rozhodla zřídit pod hradem tajnou 
podzemní chodbu, kam své pokla-

dy ukryla. Ze strachu, že někdo její 
tajemství prozradí a chodbu objeví, 
se rozhodla zbavit svých poddaných 
a pod záminkou oslavy je všechny 
pozvala na hrad. Když byla zábava 
v plném proudu, Matylda zatloukla 
dveře a založila požár. Všichni po-
zvaní uhořeli. Po tomto činu následo-
val spravedlivý trest a Matylda přišla 
o rozum – její duše dodnes bloudí 
po hradě a straší. Tajemná chodba 
s jejím bohatstvím, o které se v po-
věsti vypráví, nebyla nikdy objevena.

O vodníkovi
Na jihu od Jičína, mezi Dětenice-

mi a Kopidlnem, se z dálky lesknou 
hladiny rybníků. Lemuje je rákosí 
a ve vodě se odrážejí paprsky slun-
ce. Tam někde mezi rybami a pulci 
žije vodník Čeperka. A právě o něm 
a jeho podvodním království vypráví 
tato pověst.

Každé ráno se Čeper-
ka probudil a šel zjistit, 
jak se daří jeho přá-
telům. „Dobré ráno,“ 
ozývalo se ve vod-
ní říši. To všechny 
ryby a vážky zdravi-
ly hodného vodníka.

Čeperka měl pod 
svou ochranou také 
jeřáby, ledňáčky, mo-
táky-pochopy a další ptačí 
kamarády. Spousta z nich žila v ráko-
sí a stavěla si útulná hnízda, někteří 
létali nad rybníkem a prohlíželi se 
v něm jako v zrcadle. 

Byl den jako každý jiný a všechno 
se zdálo být v pořádku. Čeperka se 
usmíval, voda se leskla čistotou a ani 
jedno smítko na hladině neplavalo. Pí-
sek na dně rybníka byl hladký a sypký 
– přesně takový, jaký má být. A tak 
Čeperka nemeškal a vylezl na svoji 
oblíbenou vrbu, aby si upravil svoje 
pentličky a spočítal knoflíky na fráčku, 
ze kterého stále padaly kapky vody.

„Slyšíme!“ Údolím se nesl táhlý 
šepot, který zněl jako ozvěna: „Pa-
matujte si, vajíčka nikdy nezískáte 
a ptáky plašit nesmíte!“

Kluci se usušili na sluníčku a vrátili 
se do vesnice. O svém dobrodružství 
ale nikomu nevyprávěli, vždyť by se 
jim lidé smáli!

Čeperka se posadil na vrbu a pustil 
se do počítání knoflíků na fráčku. 

Hladina se uklidnila, labutě vypla-
valy ze svého úkrytu a nezapomněly 
Čeperkovi poděkovat. 

Jeřábi a ledňáčci začali zpívat ptačí 
písničku. To bylo radosti!

Od té doby se nikdo z chlapců ne-
odvážil ani pomyslet na to, že by vod-
ním přátelům nějak ublížil. 

Děti se v rybníce každé léto koupa-
ly a Čeperka seděl na vrbě, leštil své 
botky a dával na ně pozor.

Když půjdete kolem těchto ryb-
níků, nebojte se, vodník Čeperka 
nikomu neublíží, dokud lidé nebu-
dou ubližovat jemu a jeho vodním 
přátelům! A jestli ho potkáte, po-
zdravte ho, bude rád. 

jíček se vám zachtělo?“ Nemeškal 
ani chvilku a rychle odplul do ráko-
sí, aby ptáky varoval. 

Jakmile je Čeperka na hrozící ne-
bezpečí upozornil, posadily se labu-
tě na svá hnízda a ostatní ptáci se je 
snažili křikem nad rybníkem chránit. 
Snad je nenajdou!

Čeperka se rozhodl, že klukům je-
jich troufalost nedaruje! Nadechl se 
a mohutným výdechem rozvlnil vodu 
v rybníce. 

Po hladině začaly tancovat veliké 
vlny a jedna z nich se přehoupla 
přes okraj loďky, div ji nepřevrhla. 

„Kluci, co se to děje?“
„Nevím, radši se vraťme rychle 

na břeh!“
Čeperka nebyl zlý, chtěl chlapce 

jenom postrašit, aby si pamatova-
li, že ptáci musí na rybníce zůstat, 
protože bez nich by rybníky nebyly 
rybníky. 

Připlaval k loďce a nenápadně do ní 
foukal a poháněl ji ke břehu. Kluci se 
nestačili divit. Neveslovali, a přesto 
jejich loďka plula.

Vytáhli loď na břeh a posadili se 
do trávy.

„Co to bylo? Taky to slyšíte?“ zeptal 
se ten nejstarší.
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Lidé si váží toho, jak nádherné 
místo zde máme, říká vedoucí 

nejstarší CHKO v republice

* CHKO Český ráj slaví v  letoš-
ním roce významné výročí 65 let 
od svého založení…

Ano, CHKO Český ráj byla vyhláše-
na jako první chráněná krajinná oblast 
v tehdejším Československu 1. března 
1955 na území mezi Turnovem, Mni-
chovým Hradištěm a Sobotkou o cel-
kové rozloze 92 kilometrů čtverečních. 
O 47 let později, konkrétně 14. října 
roku 2002, byla rozšířena na dneš-
ních téměř 182 kilometrů čtverečních. 
Dnes se CHKO skládá ze tří izolova-
ných částí – na severu Maloskalsko, 
na východě Prachovské skály s oko-
lím a centrální část, což byla původní 
CHKO z roku 1955. 

Posláním CHKO je uchování a obno-
va jejího přírodního prostředí, zejména 
ekosystémů, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin, a zachování 
typického charakteru krajiny.

* Kdybyste ta léta stručně shrnul?
Za těch 65 let se stalo mnoho věcí, 

nicméně lze v současnosti konstato-
vat, že důvody ochrany takto unikát-
ního území se jasně potvrdily. Příroda 
a krajina Českého ráje byla ušetřena 
výrazných negativních zásahů, které 
by ji nevratně poškodily. Mohu slí-
bit, že za mého působení na Správě 
CHKO vyvineme maximální úsilí, aby 
tomu tak bylo i v budoucnosti.

* Budou se při této příležitosti 
konat nějaké speciální akce?

V rámci tohoto půlkulatého výročí 
připravujeme řadu akcí pro veřejnost 
a současně budeme pořádat konfe-
renci pro starosty obcí a další part-
nery v území. Plánované jarní akce 

bohužel negativně ovlivnila epidemie 
koronaviru, kterou, doufám, úspěšně 
zvládneme.

* Z čeho máte jako vedoucí Sprá-
vy CHKO radost?

Radost mám zejména ze zájmu lidí 
o zachování a zlepšování stavu české 
přírody a krajiny, z odpovědně hospo-
dařících zemědělců, kteří se kromě 
primární produkce chovají udržitelně 
k životnímu prostředí, z výborné spo-
lupráce např. s Lesy ČR a dalšími 
osvícenými vlastníky lesů. Dále pak 
například z drobných opatření, která 
se daří realizovat v terénu, jako jsou 
obnovy polních cest s doprovodnou 
výsadbou dřevin či tvorba mokřadů 
a tůní, které pomáhají řešit stále se 
prohlubující sucho.

* Co vnímáte jako svůj vlastní 
úspěch?

Od mého nástupu v červenci 2018 
se mně, doufám, podařilo nastartovat 
činnost Správy CHKO právě v oblasti 
zlepšování stavu českorajské krajiny. 

Jenom za loňský rok jsme vysadili 
celkem 386 nelesních dřevin, a to 
především v intenzivně obdělávané 
zemědělské krajině (např. na Vyskři, 
v Rytířově Lhotě, v Ondříkovicích, 
na Pohoři či na Všeni). Podařilo se 
obnovit celkem osm mokřadních lo-
kalit (mj. Vústra, Skokovy, Rytířova 
Lhota, Vesec), zvýšit zadržování vody 
v krajině a poskytnout místo pro život 
řadě druhů obojživelníků a dalších 
organismů. Plocha nových drobných 
vodních ploch (tůní) dosahuje v souč-
tu přes čtyři tisíce metrů čtverečních.

* A co vás nejvíc tíží?
Nejvíce mě tíží současná lhostejnost 

k hospodaření na zemědělské půdě. 
Nevratné zabírání ohromných ploch 
nejkvalitnějších půd pro výstavby 
skladů či logistických center, neřešení 
tristní kondice zemědělské půdy způ-
sobené obrovskou erozí, utužením či 
neexistencí drobných krajinných prvků 
(remízků, mezí, polních cest), to jsou 
věci, které brání zlepšení zadržování 
vody na 53 % zemědělské půdy u nás 
a řešení sucha. A velmi mě tíží mini-
mální snaha našeho státu tyto problé-
my účinně řešit.

* Mohou návštěvníci i  obyvatelé 
Českého ráje nějak přispět k lepší 

Téměř dva roky má nejstarší CHKO v České republice nového ve-
doucího. Jak vidí naši současnost z pohledu ochrany přírody a kra-
jiny, co ho trápí a u čeho má pocit, že se mu daří změnit? A jak se 
CHKO Český ráj připravuje na letošní rok, které je rokem 65. výročí 
založení CHKO? Zeptali jsme se Jiřího Klápště.

Jiří Klápště (* 1982). Vedoucím Správy CHKO Český ráj je od července 
2018. S partnerkou má tři děti a kočku, mezi jeho koníčky patří Český ráj, 
rodina, příroda, sport, cestování a politika.

PŘIPRAVENÉ AKCE K 65. VÝROČÍ CHKO ČESKÝ RÁJ

Akce jsou připravovány ve spolupráci 
s Domem přírody Český ráj v Dolánkách u Turnova.

Srpen 2020:
2. pol. srpna / 1. pol. září – NETOPÝŘÍ NOC: 
exkurze, přírodní rezervace Prachovské skály

Září 2020:
NÁVRAT VELKÝCH ŠELEM: přednáška, Dům přírody Českého ráje

Říjen 2020:
DEN LESŮ: exkurze, přírodní rezervace Bučiny u Rakous

Listopad 2020:
DEN SE SPRÁVOU CHKO ČESKÝ RÁJ (65 LET CHKO): 

setkání vedení Správy CHKO s občany, Dům přírody Českého ráje

ochraně našeho přírodního dědic-
tví? Jaká jsou vaše doporučení?

Velice pozitivně vnímám vztah drti- 
vé většiny návštěvníků Českého ráje 
ke zdejší přírodě a krajině. Lidé si váží 
toho, jak nádherné místo zde máme, 
a chovají se ve většině případů ohle-
duplně a s respektem. Bohužel čas 
od času se vyskytne nějaké indivi-
duum, které má potřebu se devastují-
cím způsobem zvěčnit i pro další ge-
nerace a nechat jim například vzkaz 
vyrytý do skály. Řada návštěvníků 
může přispět k lepší ochraně tohoto 
území třeba i tím, že pokud někoho 
uvidí, jak toto území poškozuje, tak si 
to nenechá jen pro sebe, ale ideálně 
tohoto výtečníka upozorní na nevhod-
né chování či oznámí takovou situaci 
na Správu CHKO Český ráj.

Z pohledu dalších doporučení by 
bylo vhodné – s ohledem na stále se 
zvyšující návštěvnost Českého ráje, 
kdy v roce 2019 navštívily region dva 
miliony návštěvníků – aby lidé respek-
tovali turistické značení, pohybovali se 
po značených cestách a nevytvářeli 
nové cesty a pěšiny v nejcennějších 
částech CHKO, nevyhazovali odpadky 
do přírody či neparkovali na místech, 
která k tomu nejsou určena.
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Vyrobeno v Českém ráji
Před třinácti lety začalo Sdružení 

Český ráj certifikovat pečlivě vybrané 
výrobky, které vyrábí místní výrobci 
z lokálních surovin a šetrnou ces-
tou s ohledem na životní prostředí. 
Ochranná známka Regionální produkt 
Český ráj má dnes 55 nositelů. 

Jsou mezi nimi pokračovatelé tra-
dice železnobrodského sklářství, 
turnovského šperkařství a kamenář-
ství i zástupci řady dalších řemesel, 
jako je cínařství, košíkářství, výroba 
keramiky, oděvů, látkových hraček, 
přírodních mýdel či dnes již téměř za-
pomenutá technika pletení z orobince. 
Ze dřeva se zde vyrábí kromě hraček 
také originální autorské lžíce a dřevě-
né sochy.

Certifikovány jsou také potravinář-
ské výrobky a zemědělské výpěstky 
– například ovocnářství má v Čes-
kém ráji mnohaletou tradici, 
a tak mezi nositeli znač-
ky Regionální produkt 
Český ráj najdeme ne-
jen pěstitele jablek, ja-
hod či květin a semen, 
ale také bylinkáře, výrob-
ce lahodných moštů, džemů, medů 
či perníku. Dále sem patří rostlinné 
oleje, mléčné výrobky a též masné 
a uzenářské produkty. 

Výčet pak doplňují tři pivovary, které 
za vysokou kvalitu a chuť svého piva 
pravidelně sbírají významná ocenění 
a mají své příznivce v celé České re-
publice. 

Kompletní přehled a podrobný popis 
výrobků s duší Českého ráje, a také 
informace pro případné zájemce 
o značku, najdete na webových strán-
kách www.regionalniprodukt.cz. 

S tradičními řemesly a s regionální-
mi produkty se lze setkat především 

na řemeslných trzích a jar-
marcích, které se konají 
v Českém ráji. Můžete 
si na nich nejen zakou-
pit kvalitní výrobky, ale 

také se seznámit s je-
jich výrobci a nahlédnout 

do tajů výroby prostřednictví uká-
zek či workshopů. Mnozí producenti 
nabízí také možnost exkurzí přímo 
do svých dílen.

Čerství nositelé značky 
Regionální produkt Český ráj
Již v lednu tohoto roku proběhlo 

v Turnově další kolo certifikace re-
gionálních výrobků Českého ráje. 
Před šestičlennou porotu přišli své 
výrobky představit pletař košíků, dře-
vořezbářka a také pekařka a dekora-
térka perníků. 

V porotě pak zasedli zástupci Sdru-
žení Český ráj, z. s., turnovského 
Muzea Českého ráje, Správy Chrá-
něné krajinné oblasti Český ráj a dva 
zástupci z řad regionálních výrobců. 
Společně hodnotili práci a výrobky 
uchazečů o značku dle stanovených 
kritérií.

Pan Vladimír Udržal z Jivan před-
stavil ruční pletení košíků z loupaných 
i neloupaných vrbových proutků, při-
blížil postup výroby i vliv letošní teplé 
zimy na předčasnou sklizeň proutí. 
Sám vymýšlí nové, barevné i přírodní 
vzory a tvary košíků.

Z Mnichova Hradiště přijela paní 
Božena Buřičová a představila ce-
lou škálu své tvorby – dekorované 
perníky, které vyrábí pro různé slav-
nostní příležitosti. Jedná se o medo-
vý kypřený perník zdobený bílkovou 
polevou, vylévaný bílkovou glazurou 
a malovaný různými lidovými motivy. 
Perníkové koření si dokonce míchá 
paní pekařka sama.

Dřevořezbářka Marta Novotná při-
vezla na ukázku sochy z těch men-
ších a skladnějších. Její větší díla 
do interiérů a zahrad mohou totiž 
měřit až tři metry. Pracuje se dřevem 
nakoupeným na pilách, nebo přímo 
s kusy, které si přiveze zákazník, 
vyřezává motorovou pilou a pracuje 
s dláty. Výrobky pak ošetřuje přírod-
ními oleji a barevnými mořidly.

PŘEHLED REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ
REGIONÁLNÍ POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

1. Bio ovoce a zelenina, biomošty – Jan Verich, Turnov, www.bioverich.cz
2. Bio ovoce a zelenina – Statek u Macháčků, Huntířov, www.statekumachacku.cz

3. Byliny z Ráje – Ludmila Vondrová, Malá Skála – Sněhov, www.bylinkyzraje.cz
4. Cukrovinky – Cukrárna Český ráj, Lestkov, www.cukrarnalestkov.cz

5. Bylinné sirupy, džemy, pasty, houbové směsi, přepuštěné máslo – Martina Papežíková, 
Turnov-Mašov, www.dobrotyzraje.cz

6. Džemy, bylinkové sirupy, omáčky, čajové směsi, sušené ovoce a jablečné mošty – 
Jana Kuntošová, Jivina, www.vesnickedobroty.cz

7. Džemy, povidla, zeleninové saláty – Jitka Zajícová, Kněžmost, www.dzemzceskehoraje.cz
8. Chlazené hovězí maso, med, bio ovoce – Zemědělská usedlost Arnoštice, 

Žďár, www.zivotnavsi.cz
9. Jahody, sadba jahodníku – Sempra, s. r. o., Turnov, www.sempra-turnov.cz

10. Lahodné čaje z Českého ráje – Helena Paterová, Záhoří-Pipice, www.teaofparadise.webnode.cz
11. Marmelády a džemy – Jan Kakos, Lestkov, www.marmeladyzraje.cz

12. Maso a uzenářské výrobky – Podkrkonošská uzenina, s. r. o., 
Bělá u Staré Paky, www.podkrkonosskauzeninabela.cz

13. Mléčné výrobky – Farma Tompeli, Huntířov, www.tompeli.cz
14. Mouka (pšeničná, špaldová, ječná, žitná) – Mlýn Perner Svijany, s. r. o., 

Svijany, www.mlynperner.cz
15. Omáčky, džemy, hořčice – Pulpamen, Kosmonosy, www.pulpamen.cz

16. Ovocné mošty, nektary a nápoje – Moštovna Lažany, s. r. o., Lažany, www.mostovna-lazany.cz
17. Pivo – Pivovar Svijany, a. s., Svijany, www.pivovarsvijany.cz

18. Pivo, limonády – Pivovar Nová paka, a. s., Nová Paka, www.novopackepivo.cz
19. Pivo, limonády – Pivovar Rohozec, a. s., Malý Rohozec, www.pivorohozec.cz

20. Řepkové a slunečnicové oleje – Fabio produkt spol. s r. o., Holín, www.fabioprodukt.cz
21. Včelí med – Jiří Jiránek, Troskovice, med-prodej.cz

ŘEMESLNÉ VÝROBKY
22. Autorské hutní sklo, plastiky a těžítka – Tomášova huť, 

Železný Brod, tomoliva.tomasovahut@seznam.cz
23. Dekorativní a užitková keramika – Sportem proti bariérám, z. s., 

Nová Paka, www.rajpohody.cz
24. Dřevěné kliky, zakázková truhlářská výroba – Marek Vodička, 

Nová Ves nad Popelkou, vodickovi@drevene-kliky.cz
25. Dřevěné sochy a plastiky, dekorativní předměty – Marta Novotná, 

Libunec, www.drevorezbyzraje.cz 
26. Cínařství – Ladislava Růžičková, Turnov-Radvánovice, www.cinarstvi.net

27. Dřevěné hračky – Jan Hoffmann, Bozkov, jan.hoffmann@email.cz
28. Dřevěné dekorativní předměty – J. K. Veselý, Jenišovice, www.krasnedrevo.cz 

29. Háčkované čepice a klobouky – Martina Baňasová, Železný Brod, martina.banasova@volny.cz
30. Venkovská keramika – Doubravka Fišerová, www.zivotnavsi.cz

31. Kabelky, peněženky a další módní doplňky – U Vincenta, 
Hrubá Skála – Hnanice, www.uvincenta.cz

32. Keramika Mago, Železnice-Cidlina, www.facebook.com/keramika.mago
33. Klasické české roubenky a poloroubenky – Robert Lopour, Vyskeř, robert.lopour@seznam.cz

34. Látkové hračky a dekorativní výrobky – Martina Hofmanová, 
Nová Paka, www.fler.cz/roztomilosti

35. Lidové oděvy z tradičních českých látek – Silvie Košková, Malá Skála, www.havasi.cz
36. Pěstování přírodních rostlin a osiv – Planta naturalis, 

Sobotka-Markvartice, www.plantanaturalis.com
37. Perník dekorovaný lidovými motivy – Božena Buřičová, Mnichovo Hradiště

38. Proutěné koše a košíky – Vladimír Udržal, Libuň-Jivany, www.nabytek.cz
39. Přírodní bylinná mýdla a šampony – Mýdlárna v Ráji, Malá Skála, www.mydlarnavraji.cz

40. Přívěšky a náušnice s bižuterními komponenty – Tomášova huť, 
Železný Brod, tomoliva.tomasovahut@seznam.cz

41. Dřevěný šindel, repliky historických luků a šípů – Petr Klíma, 
Huntířov, www.dilnasagittaria.cz

42. Ručně vyřezávané dřevěné lžíce – Břetislav Jansa, Turnov, www.bretislavjansa.com
43. Ruční výroba českých křišťálových lustrů – Wranovský, Turnov, www.wranovsky.com

44. Ryté sklo – Lucie Pejchová, Železný Brod, www.glyptic.cz
45. Skleněné foukané figurky – Karel Sobotka, 

Železný Brod – Těpeře, www.sklenene-foukane-figurky.cz
46. Skleněné šperky a doplňky – Helena Paterová, Záhoří, www.tyche-glass.c

47. Šperky s českým granátem – Granát, d. u. v., Turnov, www.granat.cz
48. Šperky s českými granáty, vltavíny a olivíny – Lubomír Janků, 

Chutnovka, www.ceskygranatvltavin.estranky.cz
49. Užitková keramika – Zdenka Baladránová, Žďár, chalupa63@seznam.cz

50. Vinuté skleněné perle, miniatury, přívěsky – Leona Čapková, Malá Skála, info@perlea.cz
51. Vinuté perle, šperky, bižuterie, skleněné figurky – Lampglas, s. r. o., 

Železný Brod, www.lampglas.cz
52. Vitráže – David Roskovec, Železný Brod, www.vitraze-david.cz

53. Výroba dekorativní a užitkové keramiky, textilních a tkaných výrobků – Život bez bariér, z. ú, 
Nová Paka, www.zbb.cz

54. Výrobky z orobince – Iveta Dandová, Mnichovo Hradiště, www.orobinec.cz

PRODEJNY REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ Z ČESKÉHO RÁJE
Farmářka z Ráje, Mnichovo Hradiště, www.zraje.cz

Infoshop Vejměnek, Malá Skála, duben–říjen, www.vejmenek.cz
Muzejní prodejna v Turnově, Muzeum Českého ráje, Turnov, www.muzeum-turnov.cz

Prodejna Fabio, ochutnejte region, Jičín, Turnov, www.fabioprodukt.cz
Špetka, Turnov, Skálova ulice, spetka.turnov@gmail.com

Certifikované regionální výrobky lze zakoupit také v informačních centrech 
v Turnově, Jičíně, Sobotce a v Nové Pace. 



07ROZHOVOR Český ráj 2020
www.cesky-raj.info

Kastelán, cestovatel a spisovatel v jedné osobě.
Jaký je život na Hrubém Rohozci?

* Je probíhající restituční spor 
s dědici hraběte Des Fours Walde-
rode, resp. soudní řízení, pro pro-
voz zámku velkou zátěží? Zajímá 
to návštěvníky?

Od loňského roku čekáme na vyjá-
dření soudu. Bylo podáno dovolání, 
stále čekáme na konečný verdikt, ne-
víme nic. S návštěvníky o problému 
mluvíme, kauza je za těch téměř 30 let 
známá, málokdo z příchozích o ní neví. 
Ve vlastním provozu ale zátěž nepoci-
ťujeme, jen co se týká peněz na údrž-
bu a opravy, těch je opravdu málo.

* Jak se žije na zámku? Co všech-
no práce kastelána obnáší a neza-
svěceného to ani nenapadne?

Netradičně. Minimálně na Rohozci, 
který nemá kompletní byt, ale sdíle-
nou koupelnu i kuchyni, kde v hlavní 
sezoně vládnou průvodci a najít čistý 
talíř nebo hrnek hraničí s archeologic-
kou činností (smích). Musíte si zvyk-

nout na zvuky domu, různé praskání 
a vrzání, taky na život obohacený 
místní faunou i florou, nesmíte se bát 
hmyzu a v noci se do vás může pustit 
červotoč, jinak klasika. Prostě bydlíte 
v exponovaném domě, kde je soukro-
mí něco, co nikdo nezná.

* Na  co se mohou návštěvníci 
zámku těšit v letošní sezoně?

Léto nebude, doufejme, poznamená-
no stínem restituce, a pokud epidemie 
koronaviru bude úspěšně za námi, tak 
nás čekají oblíbené dětské programy 
v parku, zkrácené prohlídky pro děti, 
kostýmované akce a hrané noční pro-
hlídky.

* Jste také spisovatel, autor ně-
kolika knížek pro děti. Připravujete 
něco nového?

Pro milovníky Mstivé Soni, což je má 
asi nejpopulárnější dětská knížka, je 
tu dobrá zpráva. Na jaře vyšla jako au-
diokniha. Načetl ji herec David Novot-
ný, který dal textu zcela nový rozměr. 
Audio verze je skvělá, snad se bude 
dobře prodávat. V dubnu by měla vyjít 
další dětská knížka Vzpoura Strašidel 
v rozšířeném vydání o celý nový díl, 
takže se děti mají na co těšit. A v sou-
časné době dokončuji další dětskou 
knížku s pracovním názvem Slon 
v polívce, tak uvidíme, kdy se dokopu 
ke konečným úpravám…

* Hodně cestujete; vracíte se 
na  stejná místa, nebo objevujete 
nová? Kam jezdíte nejraději?

Těch míst je moc. Patagonie nebo 
Velikonoční ostrov jsou moje milo-
vané destinace už nějakých 20 let. 
V současné době se ale hodně dostá-
vám do Střední Ameriky a přicházím 

na chuť nejen rumu a kávě, ale také 
krvavým dějinám malých republik, jako 
jsou třeba Salvador, Honduras nebo Ni-
caragua. Každá země má nějaké místo, 
kde si řeknu, tak tohle je ta nejkrásnější 
věc na světě, ale nemůžu říct, že bych 
nějakou výrazně favorizoval, spíš mě 
baví ta rozmanitost možností navštívit 
všechny španělsky mluvící země.

* Váš Instagram baví mnoho lidí – 
nejen fotografiemi z  cest, snímky 
jídla nebo vašich nohou, ale pře-
devším velmi vtipnými komentáři 
k nim. Je to pro vás něco jako ob-
razový deník, nebo střílíte od boku 
a je to především zábava?

Při vedení Instagramu občas, při-
znávám, trochu zapomínám, že to 
taky někdo může číst, a vedu si spíš 
takový deník věcí, které bych si sám 
rád zapamatoval. Uznávám, jsem cy-
nik se smyslem pro velmi černý druh 
humoru, takže určitě nesednu každé-

mu, ale podle mě je důležité, abych 
s ním byl spokojený já, a to jako zase 
jsem (smích). Ale nebudu lhát, že mě 
nepotěší, když mně někdo napíše, že 
se mu profil líbí nebo že se u někte-
rých příspěvků dobře pobavil.

Jaký je život na památkovém objektu poznamenaném restituční kau-
zou a jaké mají na Hrubém Rohozci plány na letošní sezonu, která 
bude pravděpodobně hodně poznamenaná epidemií koronaviru? Jak 
se na svět dívá kastelán, spisovatel, cestovatel a člověk, který má dar 
šířit kolem sebe dobrou náladu? Ptali jsme se Jiřího Holuba.

Jiří Holub. Kastelán zámku Hrubý Rohozec, cestovatel, spisovatel (knihy: 
Kolik váží Matylda, Vzpoura strašidel 1, 2, Jak se zbavit Mstivý Soni, Prostě 
na mě zapomněli, Zádušní mše za hraběnku...). Od roku 2010 je kastelá-
nem na zámku Hrubý Rohozec. Jako kastelán začínal na Červené Lhotě, 
působil na Humprechtu a na Švihově. Mezi jeho koníčky patří cestování, 
historie, psaní, tedy vlastně všechno, co ho živí a, jak říká, „přiživuje“.

Dej Bůh štěstí
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TURISTICKÉ NOVINKY ZE SEMIL – 
NOVÉ VYCHÁZKOVÉ OKRUHY 

A TRHACÍ MAPY MĚSTA A OKOLÍ

Od uplynulé sezony přibyla v Turistickém informačním centru (TIC) v Semi-
lech řada novinek, které jistě ocení jak turisté, tak obyvatelé města. Ke stá-
vajícím třem nordic walkingovým okruhům (tzv. Semilské šlápoty) nově přibyl 
čtvrtý. Nová oranžová trasa vás zavede nad levý břeh řeky Jizery, odkud se 
z okolních kopců nabízí pěkný výhled na město. Lesem potom sejdete dolů, 
přejdete most přes Jizeru a budete pokračovat přes Benešov u Semil opět 
s pěknými výhledy na okolní krajinu. Pokud absolvujete všechny čtyři okru-
hy, seznámíte se s okolím Semil prakticky ze všech stran a objevíte místa 
a krásné výhledy, které vás určitě budou lákat i k opakovaným procházkám.

08 NOVINKY Z REGIONU
Bousovské naučné a zážitkové stezky

Naučná stezka „Krajinou Červen-
ského rybníka“ nabízí návštěvníkům 
příjemnou procházku v každé roční 
i denní době. Okruh je dlouhý asi 
3 km a je vhodný pro všechny věkové 
skupiny, včetně rodin s kočárky. Není 
však vhodný pro cyklisty. Stezka za-
číná a končí u Továrenského rybníka 
na severním okraji Dolního Bousova 
v ulici Tovární. 

Po cestě potkáte 7 informačních 
tabulí a můžete pozorovat ptactvo, 
hmyz a rostliny. Na své si přijdou 
i houbaři, protože zde rostou smrže. 
Zjara zde kvetou devětsily a roste 
medvědí česnek. Z hlediska histo-
rie stezka nabízí zajímavý pohled 
na Červený mlýn, starý cukrovar 
a lihovar. Cesta po hrázi je lemována 
starými pískovcovými hraničními ka-
meny, které odedávna vyznačovaly 
hranici mezi obcemi Dolní Bousov 
a Osek. Turisté jistě ocení výhledy 
do krajiny, na kterých v pozadí vystu-
puje panorama Českého ráje s lovec-
kým zámečkem Humprechtem.

Druhá naučná stezka, která začíná 
v Dolním Bousově, se jmenuje „Oko-
lo Klenice za hrou a poučením“ a je 
určena pro pěší turistiku. Je vhodná 
i pro rodiny s dětmi a mohou ji využít 
i cyklisté.

Okruh dlouhý 11 km začíná a končí 
u koupaliště v Dolním Bousově (ulice 
V Lipkách). Provede vás klidnou kra-
jinou Dolního Bousova, Rohatska, 
Bechova a Svobodína.

Po cestě potkáte 13 informačních 
tabulí s tématy, která souvisí s histo-
rií a současností navštívených míst. 

Dozvíte se také mnoho zajímavostí 
o zdejší přírodě – zejména o ptactvu. 
Na tvorbě stezky se totiž významně 
podílel i ornitolog, specialista na sla-
víky, Pavel Kverek. 

Aby cesta zvláště dětem příjem-
ně plynula, je součástí obou stezek 
naučná hra včetně pracovního listu, 
který je k dostání v infocentru nebo 
ke stažení na jeho webu. 

Děti stezkou provází zajíc Lek nebo 
kapřík Pepík, který má pro ně na kaž- 
dé tabuli několik úkolů. Za správnou 
odpověď si mohou metodou frotáže 
(přenášení otisku reliéfní struktury 
na papír) překreslit do pracovního 
listu drobný obrázek z tabule. Za vy-
plněný pracovní list čeká na malé 
cestovatele v infocentru v Dolním 
Bousově drobná odměna.

Český ráj 2020
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Návštěvnické středisko 
chráněné krajinné oblasti Český ráj 

v Dolánkách je tu pro vás!
Dům přírody Českého ráje vznikl 

v roce 2016 s cílem poskytovat míst-
ním i turistům informace o zdejší chrá-
něné krajinné oblasti, která je nejstarší 
CHKO v České republice a letos oslaví 
své 65. narozeniny.

Největším lákadlem Domu přírody 
je interaktivní expozice o Českém ráji. 
V ní se například dozvíte, jak Český 
ráj vznikl, jaké ekosystémy, živoči-
chové a rostliny se v něm nacházejí, 
a seznámíte se i s památkami, které 
v něm zanechal člověk. Děti i dospělé 
zaujme velké akvárium, kvákající žáby 
nebo video o vývoji Trosek. V areálu 
Domu přírody se nachází geologická 
expozice. Pravidelně zde probíhají vý-
stavy fotografií a obrazů a nachází se 
zde malá knihovna a obchod s drob-
ným občerstvením, kávou a suvenýry.

Po celý rok si mohou školy, ale i jiné 
dětské skupiny, jako jsou například 

letní tábory, objednávat výukové pro-
gramy, které jsou uzpůsobeny pro 
všechny věkové kategorie – od těch 
nejmladších až po středoškoláky. 
Rok 2020 probíhá ve znamení oslav 
65. výročí založení zdejší CHKO a je 
plný akcí pro veřejnost i odborníky. 
Z pestré palety přednášek, exkurzí, 
workshopů a dalších akcí si určitě vy-
bere každý!

Sledujte web www.dumprirody.cz/
ceskyraj či Facebook www.facebook.
com/dolanky a nic vám neunikne!

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

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

Pro rodiny s dětmi je v Semilech připraven procházkový okruh „Poznáváme 
Semily s jelenem Emilem“, který vás provede po zajímavých místech Semil. 
Ty, kteří úspěšně vyluští křížovku, pak na TIC čeká malá odměna.

K výše zmíněným a mnohým dalším aktivitám vám na TIC nabízíme řadu 
propagačních materiálů, včetně nových trhacích map města i jeho okolí. Dále 
u nás naleznete rozšířený sortiment suvenýrů s logem města. A v neposlední 
řadě – platby za zboží a služby můžete nově uhradit také bezhotovostně.

Těšíme se na vaši návštěvu.  Zaměstnanci TIC



CO NABÍZÍ GLOBÁLNÍ 
GEOPARK UNESCO ČESKÝ RÁJ

Český ráj v letošním roce slaví výročí 65 let od vyhlášení nejstarší chráně-
né krajinné oblasti v naší republice. Možná ale nevíte, že asi polovina území 
této oblíbené turistické oblasti je zároveň Globálním geoparkem UNESCO. 
Až přijedete do našeho regionu, nehledejte konkrétní areál, který se nazývá 
geopark. Jedná se totiž spíše o trochu novátorský pohled na celé území, 
který staví nejen na zdejším geologickém bohatství. 

Území geoparku se rozkládá mezi městy Železný Brod, Turnov, Mnicho-
vo Hradiště, Sobotka, Jičín, Nová Paka a Jilemnice, která se už nachází  
v Krkonoších. Český ráj je členem Globální sítě geoparků od roku 2005, při-
čemž v roce 2015 se globální geoparky staly kategorií území pod ochranou 
UNESCO. V České republice má z geoparků prestižní značku UNESCO 
zatím pouze Český ráj. 
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Loupežník Rumcajs a jeho Jičín

Prodloužené víkendy v Jičíně – 
komentované prohlídky a mnohem víc! 

Loupežník Rumcajs patří neodmysli-
telně k městu Jičín, kde i v létě můžete 
navštívit hned několik míst, které jsou 
s ním spojené. Do pohádkového světa 
jičínského loupežníka se můžete po-
nořit v expozici Rumcajsův svět Radka 
Pilaře, kde si malí i velcí mohou hrát 
s kulisami. Výstavu najdete na nádvo-
ří jičínského zámku – hledejte ceduli 
s Rumcajsem! 

Když se od Valdické brány vydáte uli-
cí Pod Koštofránkem, narazíte na Rum-
cajsovu ševcovnu. Věděli jste, že než 
se Rumcajs stal loupežníkem, tak byl 
šikovným ševcem? Věřte, že v jeho 
ševcovně se toho dovíte ještě mnohem 
víc a uvidíte dokonce i Mančinu za-
hrádku nebo Cipískovu mini ZOO.

Můžete se také vydat na pohádkové 
výlety. Vybrat si můžete buď Cipísko-
vu, nebo Rumcajsovu stezku. Jak už 
název napovídá, Cipískova je pro ty 
nejmenší – jedná se o zhruba dvouki-
lometrový okruh po Jičíně, na kterém 
děti plní různé pohádkové úkoly. Rum-
cajsova stezka je náročnější, ale rodi-
ny se staršími dětmi ji jistě zvládnou. 
Čeká na vás zhruba 16 kilometrů, kte-
ré vedou z Mladějova do Jičína, a ani 
tady vás neminou pohádkové úkoly. 

Pokud stezky úspěšně absolvujete, 
čeká na vás drobná odměna v Měst-
ském informačním centru Jičín. 

Každoročně během léta vycházejí 
Rumcajs s Mankou ze své jeskyně 
v lese Řáholci a vy pak máte možnost 
setkat se s nimi osobně! Procházejí 
se po městě Jičíně a navštěvují různá 
místa spojená s loupežnickými příbě-
hy. Pokud je potkáte, můžete si s nimi 
popovídat, vyfotit se nebo se zeptat, 
kde zapomněli Cipíska.

Navštívit můžete i jejich příbytek – 
Rumcajsovu jeskyni. Ta se nachází 
v malebném lese u vrchu Brada ne-
daleko Prachovských skal. Uvidíte, 
kde Rumcajs spí, jí a kde sbírá žalu-
dy do své bambitky. A třeba se vám 
poštěstí ho v jeskyni potkat! Více infor-
mací najdete na www.rumcajs.jicin.cz.

Projekt Prodloužených víkendů již 
mnoho let neodmyslitelně patří k letní 
sezóně v Jičíně. Od poloviny červ-
na do září je každý týden od pátku 
do pondělí připraven pestrý program 
nejen pro návštěvníky města, ale 
i místní. V rámci Prodloužených víken-
dů se můžete těšit na kulturní zážitky, 
ponaučení i relaxaci na různých zají-
mavých místech Jičína a jeho okolí. 

Blíže poznat osud loupežníka Rum-
cajse či nahlédnout do doby Albrechta 
z Valdštejna můžete při komentova-
ných prohlídkách, které každé pondělí 
a pátek zajišťuje Městské informační 
centrum. V rámci komentované pro-
hlídky se zábavnou formou dozvíte za-

jímavé informace o fenoménu pohád-
kového města, jeho historii nebo třeba 
o impozantní přírodě Českého ráje. 
Uvidíte nejznámější památky města – 
Valdickou bránu, jičínské kostely, syna-
gogu a bývalou židovskou školu, nebo 
také prvorepublikové stavby – Biograf 
Český ráj a Masarykovu obchodní aka-
demii. Poodhalíte i tajemství pohádko-
vého draka, kterého uvidíte na vlastní 
oči. A čeká vás toho mnohem víc!

Komentované prohlídky jsou připra-
veny i pro ty nejmenší návštěvníky 
města – jak jinak než se samotným 
Rumcajsem a jeho ženou Mankou. 
Jedná se o Cipískovu stezku, kterou si 
můžete projít celoročně, ale v letních 

měsících vás provedou přímo slavné 
postavičky. Komentované prohlídky se 
konají v červenci a srpnu každý pátek 
odpoledne.

Co pro to musíte udělat? V informač-
ním centru, které sídlí přímo na Vald-
štejnově náměstí, dostanete brožurku 
s mapkou a všechny potřebné infor-
mace. Potom vám stačí už jen tužka 
a dobrá nálada! Podle brožurky zjistí-
te, kudy příjemná, zhruba dvoukilome-
trová procházka vede, případně stačí 
sledovat tabule s podobiznou Cipíska. 

Na každém zastavení splníte jeden 
pohádkový úkol, a pokud je zdoláte 
všechny (nebo se o to alespoň poku-
síte), dostanete v informačním centru 
zaslouženou odměnu. 

A nakonec dobrá zpráva pro ty nej-
menší a jejich rodiče – celá trasa Ci-
pískovy stezky vede nenáročným teré-
nem, takže ji zvládnete i s kočárkem! 
Šťastnou cestu!

Více informací naleznete na www.ji-
cin.cz nebo na Facebooku Městského 
informačního centra. 

Český ráj 2020
www.cesky-raj.info

Pestrý geologický vývoj v regionu podnítil vznik řady zajímavých lidských 
výtvorů. Skalní ostrohy se staly přirozenou ochranou osad už v pravěku, 
ve středověku na ně navázala výstavba hradů a později zámků, které využíva-
ly krásy zdejší krajiny jako přirozeného rámce své architektury. Zdejší kameny 
byly a dodnes jsou nejen stavebním, ale i dekoračním materiálem a využívány 
jsou také ve zdejším tradičním uměleckém řemesle – šperkařství. Také se zde 
těžilo zlato, zpracovávalo železo a vyrábělo a stále vyrábí sklo.

Součástí geoparku nejsou pouze pískovcová skalní města, která ročně 
přitáhnou desítky tisíc turistů, ale za návštěvu určitě stojí i další místa, např. 
Palackého stezka, procházející údolím Kamenice nedaleko Bozkovských do-
lomitových jeskyní, či území mezi Novou Pakou a hradem Pecka. Na Jičín-
sku můžete obdivovat pozoruhodné výhledy z velišského hřbetu, na kterém 
se nachází zbytky kdysi mohutného hradu, či navštívit Loretu, stojící na hraně 
vytěženého čedičového lomu. V okolí Lomnice nad Popelkou najdete zříceniny 
hradů Bradlec a Kumburk vybudované na čedičových skalách. Pro Jilemnicko 
jsou zase typické roubené podhorské chalupy či historická těžba rud. Více in-
formací o geologických fenoménech a vybraných geologických lokalitách Glo-
bálního geoparku UNESCO Český ráj naleznete na www.geoparkceskyraj.cz.
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NOVOPACKÉ BÁDÁNÍ
Jste vyznavači klidné turistiky a vyhýbáte se davům? Právě vám by se 

mohla zalíbit oblast Novopacka. Z geologického hlediska je to území velmi 
významné a neobyčejně pestré – najít zde můžete vyvřelé, usazené i přemě-
něné horniny téměř všech geologických období. Mnohé obsahují zajímavé 
minerály či zbytky vyhynulých rostlin a živočichů zachovaných v podobě zka-
menělin. Objevuje se tu mnoho dalších zajímavých jevů nejen v přírodě, ale 
i v oblasti duchovní a umělecké. 

Určitě navštivte novopacké Muzeum a Klenotnici drahých kamenů, které 
sídlí v novorenesančním Suchardově domě, s ojedinělou expozicí spiritis-
mu a medijních kreseb. V expozici muzea je vystaveno na dva a půl tisíce 
exponátů, a to nejen polodrahokamů a drahých kamenů. Před budovou 
Klenotnice je v prosklené vitríně vystaven unikátní zkamenělý kmen stro-
mu, který vyrostl v Podkrkonoší před 300 miliony lety v období karbonu. Se 
svou délkou 8,3 metrů patří mezi nejdelší nalezené kmeny dnes již vymře-
lého jehličnanu (kordait) ve střední Evropě. V muzeu jsou kromě stálých 
expozic pořádány také zajímavé výstavy. Klidné posezení s občerstvením 
nabízí příjemná muzejní kavárna Gernatův dům, která se nachází ve stej-
nojmenné kulturní památce. Ve vstupním vestibulu Klenotnice najdete ce-
loročně otevřené informační centrum.

Za návštěvu jistě stojí také zdejší pivovar. Pivo se tu vyrábí tradičním způ-
sobem spodně kvašených piv, tzv. ležáků. Díky nepřetržité tradici výroby piva 
a citlivým rekonstrukcím a úpravám v duchu původní architektury je možné vidět 
pivovar tak, jak byl v roce 1872 postaven, a v rámci exkurze si prohlédnout, jak 
se v původních prostorách vaří pivo dnes. Důkazem kvality jsou mnohá ocenění, 
která novopacký pivovar již získal. Jeho prohlídku je třeba si předem objednat.

Nejen mužům doporučujeme návštěvu Muzea historických automobilů 
a motocyklů v budově Autogalerie V.I.T.V.A.R. Návštěvníci zde mohou vidět 
automobily a motocykly z let 1870–2005. Část expozice je samozřejmě vě-
novaná i původnímu majiteli objektu Antonínu Vitvarovi – legendě českého 
motoristického sportu, a místním závodním okruhům.

Poznávání města můžete velmi příjemně zakončit v restauraci Ježkův sta-
tek, kde je možné ochutnat novopacké pivo i řadu dalších specialit.

Vydejte se však i za hranice města. V tomto krásném regionu, kde se Český 
ráj potkává s Krkonošemi, se na dosah ruky nachází spousta zajímavých 
míst, která určitě stojí za návštěvu. Vydáte-li se západním směrem, dorazí-
te ke zříceninám hradů Kumburk a Bradlec. Severním směrem leží v lesích 
ukryté hradiště Levín. Přírodní rezervaci Sýkornice s vodopády a hrad Pecku 
najdete na východě. Rozhledna Kozinec u Vidochova pak nabízí nádherné 
výhledy z výšky 33 metrů na Krkonoše a Český ráj. 

Nová naučná stezka věnovaná 
profesoru Josefu Pekařovi

V blízkosti Turnova vznikla nová 
Naučná stezka Josefa Pekaře, jejímž 
hlavním iniciátorem je Rohozecký 
okrašlovací spolek v čele s předsedou 
Mgr. Lukášem Berndtem. Jak už z ná-
zvu vyplývá, jejím posláním je zvýšit 
povědomí veřejnosti o životě a díle 
turnovského rodáka Josefa Pekaře 
(1870–1937), jednoho z nejvýznam-
nějších českých historiků.

Zhruba čtyřkilometrová stezka spo-
juje Dolánky, Pekařův rodný Malý 
Rohozec a Jenišovice, kde je Josef 
Pekař pohřben v rodinné hrobce. 
Trasa začíná u statku vzdělaného 
písmáka a bukovinského rychtáře 
Josefa Dlaska (1782–1853) v Dolán-
kách u Turnova. Dále vede malebným 
Vazoveckým údolím, ze kterého ostře 
stoupá vzhůru k Malému Rohozci ko-
lem místa, kde do roku 1968 stávala 
Pekařova rodná chalupa. Součástí 
naučné stezky je také pamětní deska 
Josefa Pekaře, umístěná v maloroho-
zecké části Na Černavě. Stejně jako 
historikova životní pouť i stezka končí 
na jenišovickém hřbitově u barokního 
kostela sv. Jiří.

Na stezce je instalováno šest za-
stavení věnovaných prof. Josefu 
Pekařovi. Na každém panelu jsou 
spolu s informacemi k danému místu 
umístěny QR kódy, jejichž prostřed-
nictvím se zvídavý čtenář může připo-
jit na webové stránky s obsáhlejšími 

texty, mapou trasy a rozšířenou foto-
galerií. Pro zahraniční turisty jsou zde 
připraveny stručné překlady. Panely 
najdete v Dolánkách u Dlaskova stat-
ku, ve Vazoveckém údolí u Bezednice, 
na Malém Rohozci ve svahu pod pů-
vodní Pekařovou chalupou a po jed-
nom v místních částech Na Černavě 
a Na Pískách. Poslední je umístěn 
v Jenišovicích u hřbitova.

Rohozecký okrašlovací spolek byl 
vzhledem k aktuálním událostem nu-
cen zrušit plánované oslavy, jejichž 
součástí mělo být slavnostní odhalení 
pomníku prof. Josefu Pekařovi a pes-
trý kulturní program. Přípravný výbor 
těchto oslav ale dosud svou činnost 
neukončil a již s optimismem vyhlíží 
náhradní termín pro důstojné a velko-
lepé připomenutí 150 let od narození 
významného rodáka.
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HRAD A ZÁMEK STARÉ HRADY U JIČÍNA
OBLÍBENÝ POHÁDKOVÝ SVĚT

HRAD A ZÁMEK STARÉ HRADY je vaším skvělým tipem na VÝLET PRO 
DĚTI I DOSPĚLÉ. Původně gotický hrad s renesančním zámkem a předzá-
mčím se nachází v Českém ráji jižně od Jičína u obce Libáň. První písemná 
zmínka pochází již z roku 1340. Dnes se tu dokonale snoubí historie s po-
hádkou. Vybrat si zde můžete hned z několika pohádkových i historických 
prohlídkových okruhů, v nichž uvidíte na 450 pohádkových bytostí – draky, 
princezny, rytíře, obry, vodníky, skřítky, čarodějnice a mnoho dalších.

Provázet vás budou opravdové živé pohádkové bytosti – krásné princezny, 
udatní rytíři či veselé čarodějnice. Celoročně můžete navštívit ZÁMECKÉ 
POHÁDKOVÉ SKLEPENÍ s obry, vodníky, čertíky a draky. NOVINKOU roku 
2020 je Dračí ledové království a safíroví draci. Na HRADNÍ POHÁDKOVÉ 
PŮDĚ vás čeká lekce čarodějného létání na koštěti, a kromě čarodějnic 
a skřítků i strážci velkého dračího pokladu – Obří rubínoví draci. Nejnovějším 
pohádkovým okruhem je ZDRAVOSVĚT a DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ s veselými 
skřítky ovocňáky, saláťáky a dračí zuboopravnou. Uvidíte tu i spoustu draků 
a nakonec navštívíte Dračí královskou komnatu, kde vládne samo Jeho Veli-
čenstvo dračí král Rozumbraďák XVI.

Pro dospělé jsou po celý rok připraveny prohlídky hradu a zámku s unikátní-
mi expozicemi z dob habsburské monarchie v prohlídkovém okruhu „JAK SE 
ŽILO ZA CÍSAŘE PÁNA FRANTIŠKA JOSEFA I.“ Novinkou letošního roku 
je prohlídkový okruh věnovaný historii piva a pivovarnictví „PIVO – POKLAD 
ČECHŮ“. Během hlavní turistické sezóny můžete vidět Velkou kouzelnickou 
show a souboje rytířů dobra a zla - a to každou středu, čtvrtek, sobotu i neděli 
o letních prázdninách. Otevřeno je tu celoročně a za každého počasí.

Více informací na WWW.STAREHRADY.CZ.
Pěnčín u Jablonce nad Nisou – 

kde končí Český ráj a začínají Jizerky
Vydejte se na výlet do Pěnčína, obce 

na pomezí Českého ráje a Jizerek, 
která má svým návštěvníkům rozhod-
ně co nabídnout. Charakter zdejší kra-
jiny nezapře blízkost hor a podstatně 
se liší od jižních oblastí Českého ráje. 
Má však své neopakovatelné kouzlo. 

Podle lidových povídaček byla loka-
lita dnešního Pěnčína místem ptáční-
ků, kteří s povolením vrchnosti chytali 
zpěvné ptactvo – pěnice a čížky; odtud 
také název Pěnčín. Koncem 17. století 
se obec stala hraniční vesnicí, v jejímž 
středu se stýkala tři panství – hruboro-
hozecké, maloskalské a valdštejnské. 
V druhé polovině 19. století v Pěnčíně 
vyrostlo několik mačkáren sloužících 
k výrobě skleněných perlí. Se zdejší 
sklářskou a také zemědělskou tradi-
cí se můžete seznámit na zážitkové 
kozí farmě, která je otevřena pro ši-
rokou veřejnost a kromě hospodář-
ství a sklářské dílny provozuje také 
turistický vláček, který v sezóně vozí 

návštěvníky po zajímavých místech 
v okolí (www.farmapencin.cz). 

Za návštěvu pak jistě stojí také Kit-
telovo muzeum připomínající legen-
dárního doktora Jana Josefa Antona 
Eleazara Kittela (1704–1784). Kittelův 
dům je nepřehlédnutelnou roubenou 
stavbou a významnou památkou 
z poloviny 18. století. V nedávno zre-
konstruovaném objektu najdete vedle 
muzea také výstavní prostory a info-
centrum (www.pencin-zittau.eu).

Výlet do Pěnčína můžete doplnit 
také návštěvou Černé Studnice, z jejíž 
rozhledny se nabízejí krásné výhle-
dy do krajiny. Po zdolání 91 schodů 
vás čeká nádherný kruhový rozhled 
na okolní vrcholy Jizerských hor 
s mnoha dalšími rozhlednami (Krá-
lovka, Tanvaldský Špičák, Bramberk). 
Za dobrých podmínek uvidíte také 
Ještěd, Ralsko, Kozákov, hrad Trosky, 
hrad Bezděz a Sněžku s ostatními kr-
konošskými vrcholy.

Putování po stopách 
Skřítka Střípka pokračuje

V Železném Brodě se můžete během 
celého roku vydávat po stopách skle-
něného skřítka. Zhlédnete a zároveň 
si vyzkoušíte různá sklářská 
řemesla jako například 
práci u sklářského ka-
hanu, foukání skla 
nebo třeba navlékání 
korálí. Navštívíte zají-
mavá místa nabízející 
poznání historie i sou-
časnosti zdejšího sklář-
ství. Připraveny jsou také 
doplňující soutěže a rébusy, 
které vám pomohou najít dostatek 
stop, abyste doputovali až ke skleněné 
postavičce skřítka Střípka. Obnovený 
ročník přináší několik novinek, který-

mi se budeme snažit přiblížit sklářské 
řemeslo nejen dětem. Do projektu se 
zapojily mnohé sklářské firmy a mu-

zea z našeho regionu a také 
zdejší sklářská škola. 

Jako celoroční průvod-
ce vám poslouží herní 
plán, který si můžete 
vyzvednout v Turistic-
kém informačním cen-
tru v Železném Brodě, 

nebo stáhnout na www.
zeleznybrod.cz. Putovat 

lze po celý rok a získávat tak 
stále nové poklady. Pro návštěvníky, 

kteří již skřítka Střípka mají z minulých 
ročníků, je připravena nová kolekce 
skřítků v různých barvách. 

Vyzkoušejte si práci archeologů 
v mladoboleslavském Templu!

Městský palác Templ patří k nejstar-
ším zachovaným stavbám v Mladé Bo-
leslavi a reprezentuje vzácnou ukázku 
pozdně gotického městského šlechtic-
kého sídla. Postaven byl už okolo roku 
1490.

Součástí muzejní expozice v Templu 
je parkán, který je upraven jako inter-
aktivní hřiště, kde si děti i dospělí mo-
hou vyzkoušet práci archeologů.

V Templu je také možné objednat 
programy pro školy a školky. V nabídce 
je například výukový program z experi-

mentální archeologie „Putování za po-
znáním“ nebo historické soutěže „O po-
klad Templu“ a „Touláme se historií“.

Stálá multimediální muzejní expo-
zice „Templum historicum et archae-
ologicum Boleslaviense“ provází ná-
vštěvníky dějinami města od pravěku 
do roku 1600.

V galerii paláce vystavují jak ama-
térští, tak profesionální domácí i za-
hraniční výtvarníci, fotografové, kera-
mici, sochaři a řezbáři. Kromě výstav 
se zde konají také koncerty a besedy 
pro veřejnost.
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Nová kniha o Mladé Boleslavi 
nyní také v angličtině

V říjnu 2018 byla slavnostním křtem 
uvedena do světa nová reprezentativ-
ní kniha o městě Mladá Boleslav pod 
názvem Boleslav – Mladá a krásná. 
Nyní je tato kniha vydávána i v anglic-
kém jazyce jako Boleslav – Young and 
Beautiful. Je to poprvé, kdy se anglicky 
mluvící čtenáři mohou seznámit s měs-
tem prostřednictvím ucelené publikace. 
Knihu je možné zakoupit na třech mís-
tech v Mladé Boleslavi. V Turistickém 
informačním centru, v knihkupectví 
Kosmas a brzy také v knihkupectví 
Kanzelsberger. Její cena je 590 Kč. 

Skřítek Chmelík, nové dětské prohlídky 
a venkovní putovní hra na zámku Svijanech

Na svijanském zámku mají nového 
skřítka. Jmenuje se Chmelík a jeho 
autorkou je Kristýna Kolenská. Skří-
tek se zabydlel v zámeckém sklepení, 
kde je v rámci dětské prohlídky možné 
zhlédnout jeho příbytek. Chme-
lík je velmi plachý, takže ho 
malí návštěvníci asi nespatří, 
je to však nezbeda, a tak 
možná budou muset napra-
vit některou z jeho neplech.

Dětské prohlídky jsou 
na Zámku Svijany velmi 
oblíbené a zábavnou for-
mou nabízejí seznámení se 
s expozicemi zámku. Na se-
zonu jsou připraveny nové 
úkoly, hádanky i rébusy, 
takže je mohou absolvovat i ti, kte-
ří nás navštívili už v minulém roce! 
Prohlídky jsou určeny pouze dětem, 
ideálně ve věku od 4 do 8 let, které 
během nich získají informace o his-
torii zámku, archeologické expozici 
i lázeňství. Během prohlídky prohle-
dají pec, setkají se s „Achilleem“, osa-
hají si ručně vyrobené nádoby z doby 
bronzové či si zahrají na archeology 
na zámeckém pískovišti. Na závěr je 
čeká sladká odměna. 

Vzhledem k velké oblibě zámecké 
hry Arcana, kterou si za dobu její dvou-
leté existence zahrálo na 500 týmů, se 
Zámek Svijany rozhodl v roce 2020 
přijít s další formou hry, která se od té 

původní v lecčem liší. Stávající 
zámecká hra Arcana je urče-
na pro hráče všech věkových 
kategorií, je situována do pro-
hlídkového okruhu zámku 
a hráči plní úkoly a řeší há-

danky za pomoci tabletu 
nebo mobilního telefonu. 
Nová venkovní Arcana je 
určena pro rodiny s ma-

lými dětmi a je zasazena 
do okolí zámku (okruh okolím 
Svijan dlouhý cca 1,8 km). Jedi-

né, co hráči nosí s sebou, je speciální 
batoh. Po cestě děti za mírného do-
hledu a pomoci rodičů řeší řadu úkolů 
a rébusů, při jejichž plnění využívají 
nejen obsah batohu, ale také předmě-
ty z okolí. Hra je koncipována tak, aby 
ji zvládly děti od 5 let; podporuje roz-
voj jejich kreativity, samostatnosti i ko-
operace. Hru bude možné si poprvé 
zahrát v průběhu měsíce června. Pro 
aktuální informace sledujte webové 
stránky www.zameksvijany.cz.

PESTRÉ LÉTO NA TURNOVSKU

Přemýšlíte, co podniknout v Českém ráji? Pokud nasměrujete své kroky 
do města Turnova, určitě nebudete litovat. Na každý den po celý červenec 
a srpen je zde připravena bohatá prázdninová nabídka s názvem Turnovské 
léto. Můžete navštívit zajímavá místa a poznávat Turnov a jeho okolí nevšed-
ním způsobem. Podíváte se pod ruce šikovným řemeslníkům, sami si něco 
vytvoříte nebo si užijete kulturní pořady. 

Připraveny jsou pro vás speciální programy: prohlídky turnovských kos-
telů, synagogy, židovské čtvrti a židovského hřbitova nebo např. tematická 
komentovaná prohlídka „Za kamenem a šperkem“. K příjemnému oddechu 
po výletě jistě přijdou vhod večery s hudbou nebo divadlem. Děti se mohou 
těšit na prohlídku hradu Valdštejna s loupeživým rytířem nebo princeznou, 
loutkové pohádky i řemeslné dílničky.

Kompletní přehled turistických cílů, služeb i kulturního dění na Turnovsku 
a mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách turnovského 
infocentra, které letos dostaly nový design a byly přizpůsobeny pro zobrazo-
vání na mobilních telefonech a tabletech.  www.infocentrum-turnov.cz
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Po stopách Albrechta z Valdštejna 
do Mnichova Hradiště

Město Mnichovo Hradiště bylo zalo-
ženo v druhé polovině 13. století jako 
poddanské městečko cisterciáckých 
mnichů z nedalekého Kláštera Hra-
diště (odtud také název Mnichovo 
Hradiště). Na konci 16. století získali 
Mnichovo Hradiště Budovcové z Bu-
dova. Nejvýznačnějším členem toho-
to rodu byl Václav Budovec z Budova, 
velký český myslitel a státník, který 
se příkladně staral o hospodářské 
povznesení svých statků. Udělil hra-
dišťským měšťanům různá privilegia, 
osvobodil je od stálých platů a robot 
a v neposlední řadě postavil poměrně 
honosný renesanční zámek. Po jeho 
smrti připadlo panství známému vo-
jevůdci Albrechtu z Valdštejna, který 
je však přenechal svému příbuznému 
Maxmiliánovi z Valdštejna. Mnicho-
vohradišťský zámek byl do dnešní 
barokní podoby upraven v letech 

1679 až 1700, později přibyly další 
objekty – konírny, jízdárna, kočárovna 
a salla terrena. Vznikl tak v Čechách 
mimořádně cenný komplex vrcholně 
barokní architektury. V majetku Vald-
štejnů zůstal až do roku 1946. Dobo-
vé valdštejnské interiéry uchovávají 
vzácné a bohaté sbírky jako například 
delfskou fajáns, míšeňský, japonský 
a čínský porcelán, kostýmy, zbraně 
či unikátní historické divadlo s funkční 
mašinérií a knihovnu s 22 tisíci svaz-
ky, kterou spravoval Giacomo Casa-
nova na zámku Duchcov. Ve zdejší 
kapli sv. Anny jsou od 18. století 
uloženy ostatky Albrechta z Valdštej-
na. V kapli také najdeme lapidá- 
rium – byly zde instalovány tři desítky 
hodnotných a zánikem ohrožených 
kamenosochařských děl z dílen Maty-
áše Bernarda Brauna, rodiny Jelínků 
a dalších sochařů.

NA HRAD VALDŠTEJN 
ZA RYTÍŘEM A PRINCEZNOU!

Valdštejn je jedním z nejstarších hradů Českého ráje a Český ráj je krajem 
mnoha pověstí, legend a pohádkových bytostí. Nejen s těmi se mohou dět-
ští návštěvníci na Valdštejně seznámit během speciálních prázdninových 
prohlídek. Právě valdštejnské dětské prohlídky se v posledních letech se-
tkaly s pozitivním ohlasem jak dětí, tak dospělých, a proto je Valdštejn opět 
zařadil do letošního programu. Pro-
hlídky budou dvojího typu – s lou-
peživým rytířem a s princeznou 
Kateřinou. S loupeživým rytířem 
se děti vydají po stopách udatných 
rytířů a loupežníků, kteří kdysi hrad 
dobývali. Společně se pokusí zlo-
mit dávnou kletbu a najít vytoužený 
poklad. Princezna Kateřina děti pro-
vede bohatými pověstmi Českého 
ráje a svěří jim tajemství pokladu, 
který je ukryt na hradě. Zavede je  
i do tajemného, běžně nepřístupné-
ho místa ve střeše barokní kaple, 
kde se nachází kouzelný hrad-
ní zvon. Více informací najdete 
na www.hrad-valdstejn.cz. 

Hrad Valdštejn za Valdštejnů 

Valdštejnové patří mezi nejstarší 
šlechtické rody v Čechách. Kolébkou 
tohoto slavného rodu se stal ve třinác-
tém století hrad Valdštejn, jeden z nej-
starších hradů v Českém ráji. A právě 
na něm se začala psát historie pánů 
z Valdštejna, mezi které patřil i slav-
ný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. 

Hrad Valdštejn se v tomto roce při-
pojuje k celorepublikové připomínce 
Valdštejnů skrze řadu akcí a dopro-
vodných aktivit. Mezi ty patří např. 
výstava věnovaná historii Markvarticů 
– předchůdců Valdštejnů a tzv. barok-

ním Valdštejnům, jejichž dědictví je 
na hradě patrné dodnes. 

Na Valdštejny se zaměří také více-
denní akce jako Středověký víkend, 
který proběhne 25. a 26. července, 
či Valdštejnský historický víkend 15. 
a 16. srpna. Odkaz Valdštejnů na Vald-
štejně připomenou oblíbené noční pro-

hlídky a doprovodná výstava s názvem 
„Koně Albrechta z Valdštejna“. Přijďte 
se seznámit s historií tohoto slavného 
rodu! Dozvíte se spoustu nových zají-
mavostí a odnesete si nevšední zážit-
ky! Více na www.hrad-valdstejn.cz.
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Albrecht z Valdštejna 
vstoupil silně do mého života, 

říká Miroslav Kněbort

* Vy jste ale s dobovými kostýmy 
a  historickým šermem začal už 
mnohem dříve…

Je to tak. Dnešní Sdružení Bohém 
vzniklo z původní amatérské skupiny 
historického šermu Mordýři, založené 
roku 1981 v Liberci. Jsem jedním ze 
zakládajících členů. Polovina z nás 
dělala sportovní šerm a k tomu his-
torickému si občas odskočila, někteří 
u toho zůstali. V roce 1987 jsme se 
zprofesionalizovali, museli jsme – stej-
ně jako třeba hudební skupiny – udě-
lat tzv. státní přehrávky. Tak se z nás 
stali varietní umělci. To byla kategorie, 
do které nás zařadili (smích). Měl jsem 
60 korun za vystoupení.

soutěžního seriálu Hry bez hranic a při 
tom vznikla myšlenka připomenout 
městskou slavnost, která se ve Frýd- 
lantu konala k výročí Valdštejnovy 
smrti v roce 1934. My se stali nosnou 
skupinou historického šermu nultého 
ročníku. Ten se bohužel moc nepove-
dl, tak se to celé posunulo do výběro-
vého řízení na agenturu, která by tyto 
městské slavnosti zaštítila. Výběrové 
řízení jsme vyhráli a slavnosti děláme 
dosud.

* A ta vaše role Albrechta z Vald-
štejna?

Při prvních slavnostech jsem ztvárnil 
jeho pobočníka. Pak jsme chtěli dát 
tomuto legendárnímu vojevůdci novou 
tvář, přišlo to tak mimoděk. V roli Al-
brechta z Valdštejna vystupuji od roku 
1997. Stylizaci držíme stále stejnou 
– zlacený kožený kostým, a protože 
na žádném historickém obraze vévodu 
nenajdete v klobouku, takže se samo-
zřejmě držíme i toho. A co mě s ním 
spojuje? Podle nového gregoriánské-
ho kalendáře máme oba stejné datum 
narození (smích). Ale vážně – víte, že 
existuje nějakých 40 tisíc písemností, 
kde je Albrecht z Valdštejna jmeno-
ván, či je napsal nebo parafoval? I to 
dokládá, o jak výjimečnou postavu 
našich dějin šlo.

Dnes jsou Valdštejnské slavnosti 
ve Frýdlantu největší akcí svého druhu 
v Libereckém kraji. Po roce 2000 se 
do projektu zapojil Jičín, ze kterého si 
chtěl vévoda vybudovat své rezidenč-
ní sídlo, a město z toho dodnes žije. 
V roce 2005 se poprvé do Valdštejn-
ských slavností zapojil i Cheb, kde ho 
v roce 1634 zavraždili. V roce 2009 
to vše utlumila hospodářská krize, 
nyní ale jsou tyto slavnosti i v Polsku 
a v Německu. 

* V roce 2007 v Česku probíhala 
hojně medializovaná „Valdštejn-
ská“ výstava v  sídle Senátu, jejíž 
jste byl tváří…

To je pravda, byla to velmi prestižní 
událost, účastnil jsem se díky tomu 
mnoha významných akcí, jako třeba 
slavnostní večeře velitelů jednotek 

NATO v Praze na Strahově, akcí 
k výročí Senátu, setkal jsem se v roli 
Albrechta z Valdštejna s premiéry 
i prezidenty. Těžiště naší práce je ale 
v Libereckém kraji a v Českém ráji. 
Za těch dvacet let je tu několik gene-
rací dětí, které se třeba setkaly s vévo-
dou na audienci, nebo na nějaké další 
akci. Já myslím, že na pozadí histo-
rických postav zprostředkováváme 
lidem naší historii, která je součástí 
nás všech.

* Letošní rok byl vyhlášen rokem 
Valdštejnů, mělo se konat poměr-
ně velké množství akcí. Vzhle-
dem k pandemii koronaviru je ale 
všechno jinak…

Pořád ještě věřím, že se část pláno-
vaných akcí uskuteční, byť ty jarní už 
byly odvolány, popřípadě přesunuty. 
To, co prožíváme, je součást historie. 
Morové rány, války, cyklicky se opaku-
jící období rozkvětu a úpadku. Vždyc-
ky se ale po tom špatném společnost 
dokázala postavit na nohy. Bude tomu 
tak i nyní. Lidé si prostě zase musí 
uvědomit skutečné hodnoty a žít s vět-
ší pokorou. Už jsem měl někdy pocit, 

Letos se měl uskutečnit jubilejní desátý ročník dlouhodobého cyklu 
Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů zamě-
řený tentokrát na šlechtický rod Valdštejnů. Celoroční projekt s ná-
zvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ má přinést celou řadu 
akcí spojených s tímto významným šlechtickým rodem, a hlavně s tím 
nejznámějším – vévodou Albrechtem z Valdštejna. Bohužel z důvodu 
pandemie koronaviru musely být některé akce zrušeny. Všichni zú-
častnění ale doufají, že se ještě alespoň část z nich konat bude.

S postavou vévody Albrechta z Valdštejna je neodmyslitelně spjat 
Miroslav Kněbort, který ho ztvárňuje víc než 20 let. Zeptali jsme se:

že oboje se z naší společnosti vytrácí, 
tak tohle vnímám jako příležitost pro 
nápravu.

Pro nás, jako pro každého, to bude 
nesmírně bolestné po ekonomické 
stránce, i to ale může být ozdravné. 
V poslední době tu byla pořádána 
spousta akcí, které šly zbytečně proti 
sobě, lidé se v nabídce ztráceli. Takto 
vykrystalizují tradiční akce na kvalit-
ním základě.

* Jste jeden z těch šťastných, pro 
kterého se stal koníček obživou…

Po těch letech už je to životní styl, 
neustále jsem obklopen historickou 
literaturou, kostýmy, dobovými reálie-
mi. Albrecht z Valdštejna vstoupil sil-
ně do mého života. Na druhou stranu 
věřím, že pokud máte svoji práci dělat 
opravdově a naplno, musíte ji milovat. 
Nelitoval jsem nikdy ani na vteřinu, ni-
kdy jsem neměl pocit, že se mně v ne-
děli ráno nechce do práce, nikdy jsem 
nepočítal hodiny. Beru to jako velký 
dar, který člověka nabíjí…

* Děkujeme za rozhovor a bude-
me se těšit na setkání na některé 
z Valdštejnských slavností. (PCH)

* A po roce 1989?
To se skupina rozpadla, někteří za-

čali podnikat, zůstali jsme asi tři a dal-
ší hostovali. A protože jsme již v oboru 
měli něco za sebou, tak se nám na za-
čátku 90. let dařilo pravidelně vystu-
povat v zahraničí; většinou šlo o různé 
formy městských slavností, nejvíce 
v Německu a v Rakousku.

* Už tehdy jste vystupoval v  roli 
Albrechta z Valdštejna?

Vůbec ne. Projekt prvních Valdštejn-
ských slavností vznikl ve Frýdlantu 
v Čechách v letech 1993/1994. Tehdy 
se ve městě natáčel díl oblíbeného 
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Vážení návštěvníci Českého ráje,

v sobotu 30. 5. 2020 byla zahájena 
již 21. sezona provozu turistických autobusů. 

V letošním roce se turistické autobusy rozjely 
na sedmi linkách. Uvedený jízdní řád obsahuje 
pouze výběr spojů, které přepravují jízdní kola.

Další podrobnější informace získáte 
na www.craj.cz, www.cesky-raj.info, 

www.iidol.cz, www.iredo.cz 
a www.knezmost.cz.

Kontakt na Centrální dispečink IDOL
pro území Libereckého kraje je 

+420 704 702 000. 

        

Kontakt na Call centrum IREDO
pro území Královéhradeckého kraje je 

+420 491 580 333. 

    

670342: Turnov – Malá Skála, Vranové – Jablonec n. N.

7:32 14:30 Turnov, Terminál u žel. st.   9:23 13:23

< < Turnov, aut. nádr. < <

7:35 14:35 Turnov, u masny 9:18 13:18

7:37 14:37 Turnov, Husova 9:16 13:16

7:38 14:38 Turnov, u Karla IV. 9:14 13:14

7:39 14:39 Turnov, Šetřilovsko noclehárna 9:12 13:12

7:41 14:41 Mírová p. Koz., Bělá, Myšina 9:11 13:11

7:42 14:42 Mírová p. Koz., Záholice, odb. 9:10 13:10

7:43 14:43 Mírová p. Koz., Rohliny, Vrbový Důl 9:09 13:09

7:45 14:45 Mírová p. Koz., Rohliny, Betlémský mlýn 9:07 13:07

7:46 14:46 Rakousy, Hutmut 9:05 13:05

7:47 14:47 Rakousy, rozc. 9:03 13:03

7:49 14:49 Rakousy, Nad tunelem 9:02 13:02

7:50 14:50 Koberovy, Zbirohy, odb. ke hradu 9:00 13:00

7:53 14:53 Malá Skála, Vranové, u sokolovny   8:58 12:58

7:54 14:54
Malá Skála, Vranové, u mlýna

8:56 12:56

7:55 14:55 8:56 12:56

7:56 14:56 Malá Skála, na Labi 8:54 12:54

7:58 14:58 Malá Skála, hotel Jizera 8:52 12:52

8:00 15:00 Malá Skála, Zahájčí 8:51 12:51

| | Malá Skála, Sněhov, bytovky 8:50 12:50

8:02 15:02 Malá Skála, Sněhov, Sokolská chata 8:49 12:49

8:03 15:03 Malá Skála, Mukařov, Protivná 8:48 12:48

8:05 15:05 Malá Skála, Mukařov, Filka 8:46 12:46

8:07 15:07 Dalešice 8:44 12:44

8:08 15:08 Dalešice, na kopci 8:42 12:42

8:10 15:10 Maršovice, odb. 8:40 12:40

8:11 15:11 Jablonec n. Nisou, Kokonín, pošta 8:38 12:38

8:12 15:12 Jablonec n. Nisou, Vrkoslavice 8:36 12:36

8:14 15:14 Jablonec n. Nisou, Revoluční 8:35 12:35

8:16 15:16 Jablonec n. Nisou, u gymnázia 8:33 12:33

8:20 15:20 Jablonec n. Nisou, aut. nádr. 8:30 12:30

Spoje jezdí v roce 2020 v sobotu, v neděli a ve svátek od 30.5. do 28.9.
Garantována přeprava 6 kol. Přestup na vlak – zastávky:  
Turnov, Terminál u žel. st.; Malá Skála, Vranové, u sokolovny.

Pokračování na straně 18

260626: Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Sobotka

1 2 1  2 1  2 1  2 1  2 2 1

8:20 --- --- --- Mladá Boleslav, aut. st., nást. 14 --- --- --- 17:30
8:25 --- --- --- Kosmonosy, Transcentrum --- --- --- 17:25
8:27 --- --- --- Kosmonosy, nám. --- --- --- 17:23
8:29 --- --- --- Kosmonosy, nemocnice --- --- --- 17:21
8:35 --- --- --- Mnichovo Hradiště, Veselá --- --- --- 17:15
8:40 8:40 10:10 15:40 Mnichovo Hradiště, nám., nást. 6 10:10 15:40 17:10 17:10
8:43 8:43 10:13 15:43 Mnichovo Hradiště, Hoškovice, u trati 10:06 15:36 17:06 17:06
8:45 8:45 10:15 15:45 Mnichovo Hradiště, Dneboh 10:04 15:34 17:04 17:04
8:49 8:49 10:19 15:49 Boseň, Zásadka 10:01 15:31 17:01 17:01
8:52 8:52 10:22 15:52 Boseň 9:58 15:28 16:58 16:58
8:55 8:55 10:25 15:55 Kněžmost, nám. 9:55 15:25 16:55 16:55
8:57 8:57 --- 15:57 Kněžmost, Na Dolích 9:53 --- 16:53 16:53
8:59 8:59 --- 15:59 Branžež, Na křižovatce 9:51 --- 16:51 16:51
9:01 9:01 --- 16:01 Branžež, u prodejny 9:49 --- 16:49 16:49
9:03 9:03 --- 16:03 Branžež, Zakopaná 9:47 --- 16:47 16:47
9:06 9:06 --- 16:06 Kněžmost, Srbsko 9:44 --- 16:44 16:44
9:10 9:10 --- 16:10 Libošovice, Podkost, křiž. Pomníky 9:40 --- 16:40 16:40
9:13 9:13 --- 16:13 Libošovice, Podkost, hrad Kost 9:37 --- 16:37 16:37
9:16 9:16 --- 16:16 Libošovice, Podkost, Semtín dvůr 9:35 --- 16:35 16:35
9:18 9:18 --- 16:18 Libošovice, Vesec u Sobotky, křiž. 9:33 --- 16:33 16:33
9:20 9:20 --- 16:20 Sobotka, koupaliště 9:31 --- 16:31 16:31
9:22 9:22 --- 16:22 Sobotka, nám. 9:28 --- 16:28 16:28

Spoje jezdí v roce 2020: 1  v sobotu, v neděli a ve svátek 6.6., 13.6., 20.6. a od 27.6. do 30.8.; 
2  pondělí–pátek od 1.7. do 31.8. Garantována přeprava 6 kol. 

Spoje jezdí v roce 2020 od 30.5. do 28.9. v sobotu a v neděli, od 1.7. do 31.8. denně. 
Garantována přeprava 6 kol. Přestup na vlak – zastávka: Jičín, žel. st.

630077: Jičín – Holín – Prachovské skály – Pařezská Lhota – Mladějov – Sobotka – Podkost

8:35 10:35 13:35 15:35
Jičín, žel. st. 

10:15 12:15 15:15 17:15
8:38 10:38 13:38 15:38 10:13 12:13 15:13 17:13
8:40 10:40 13:40 15:40 Jičín, aut. st. 10:13 12:13 15:13 17:13
8:42 10:42 13:42 15:42 Jičín, Komenského nám. 10:10 12:10 15:10 17:10
8:44 10:44 13:44 15:44 Jičín, Koněvova 10:09 12:09 15:09 17:09
8:47 10:47 13:47 15:47 Holín 10:07 12:07 15:07 17:07
8:48 10:48 13:48 15:48 Holín, ObÚ 10:06 12:06 15:06 17:06
8:50 10:50 13:50 15:50 Holín, Prachov, Vyhnálov 10:04 12:04 15:04 17:04
8:52 10:52 13:52 15:52 Holín, Prachov, obec 10:03 12:03 15:03 17:03
8:53 10:53 13:53 15:53 Holín, Prachov, Český ráj 10:01 12:01 15:01 17:01
8:54 10:54 13:54 15:54 Holín, Prachov, Skalní město 9:59 11:59 14:59 16:59
8:56 10:56 13:56 15:56 Holín, Pařezská Lhota, odb.  9:58 11:58 14:58 16:58
8:58 10:58 13:58 15:58 Holín, Pařezská Lhota, obec 9:56 11:56 14:56 16:56
9:02 11:02 14:02 16:02 Mladějov, Střeleč 9:52 11:52 14:52 16:52
9:04 11:04 14:04 16:04 Mladějov, Střeleč, odb. < < < <
9:07 11:07 14:07 16:07 Mladějov 9:49 11:49 14:49 16:49
9:08 11:08 14:08 16:08 Mladějov, Bacov 9:47 11:47 14:47 16:47
9:11 11:11 14:11 16:11 Sobotka, Stéblovice 9:44 11:44 14:44 16:44
9:14 11:14 14:14 16:14 Sobotka, Čálovice 9:42 11:42 14:42 16:42
9:16 11:16 14:16 16:16 Sobotka, nám. 9:40 11:40 14:40 16:40
9:18 11:18 14:18 16:18 Sobotka, koupaliště 9:36 11:36 14:36 16:36
9:20 11:20 14:20 16:20 Libošovice, Vesec u Sobotky, křiž. 9:34 11:34 14:34 16:34
9:22 11:22 14:22 16:22 Libošovice, Podkost, Semtín dvůr 9:32 11:32 14:32 16:32
9:25 11:25 14:25 16:25 Libošovice, Podkost, hrad Kost 9:30 11:30 14:30 16:30

„JEDEME OPĚT NAPLNO“

#jedemeopetnaplno   

#podporsvujspoj

Cestujte s námi veřejnou dopravou.
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Mikroregion 
Český ráj 
je nositelem 
projektu 
Turistické 
autobusy 
Český ráj.

www.craj.cz

Spoje jezdí v roce 2020 v sobotu, v neděli a ve svátek od 1.7. do 31.8.
Garantována přeprava 6 kol. Přestup na vlak – zastávky: Semily, žel. st.; 
Hrubá Skála, Borek, žel. zast.

670591: Semily – Chuchelna, Kozákov – Rovensko p. Tr. – Troskovice

9:10 14:10 Semily, aut. nádr. 11:40 16:45
9:12 14:12 Semily, žel. st.   11:36 16:41
9:14 14:14 Semily, Na Rovinkách 11:34 16:39
9:16 14:16 Chuchelna, u Palasů 11:32 16:37
9:17 14:17 Chuchelna, u pomníku 11:31 16:36
9:18 14:18 Chuchelna, Palučiny 11:29 16:34
9:19 14:19 Semily, Klinkovice 11:28 16:33
9:21 14:21 Semily, Na Rovném 11:27 16:32
9:25 14:25 Chuchelna, Bačov 11:22 16:27
9:27 14:27 Chuchelna, Komárov 11:20 16:25
9:30 14:30 Chuchelna, Kozákov chata 11:17 16:22
9:33 14:33 Chuchelna, Komárov 11:14 16:19
9:35 14:35 Chuchelna, Bačov 11:12 16:17
9:37 14:37 Radostná p. Koz., Kozákov, osada 11:10 16:15
9:40 14:40 Radostná p. Koz., Lestkov, Pustina 11:08 16:13
9:42 14:42 Radostná p. Koz., Lestkov, odb. 11:06 16:11
9:44 14:44 Radostná p. Koz., Volavec 11:04 16:09
9:47 14:47 Karlovice, Svatoňovice 11:01 16:06
9:49 14:49 Karlovice 10:59 16:04
9:51 14:51 Karlovice, Sedmihorky 10:57 16:02

| | Karlovice, Radvánovice 10:55 16:00
9:54 14:54 Karlovice, Radvánovice, U hřiště | |
9:57 14:57 Rovensko p. Tr., Štěpánovice 10:52 15:57
9:58 14:58 Rovensko p. Tr., Blatec 10:51 15:56
10:00 15:00 Rovensko p. Tr., u školy 10:49 15:54
10:02 15:02 Rovensko p. Tr., nám. 10:48 15:53
10:05 15:05 Ktová, Pyrám 10:45 15:50
10:07 15:07 Hrubá Skála, Borek, žel. zast.   10:43 15:48
10:10 15:10 Hrubá Skála, Rokytnice 10:40 15:45
10:13 15:13 Troskovice, Tachov, Trosky 10:37 15:42
10:17 15:17 Troskovice 10:35 15:40

670864: Turnov – Klokočí – Koberovy – Železný Brod

9:35 12:55 16:20 Turnov, Terminál u žel. st.  10:55 14:20 17:50
9:38 12:58 16:23 Turnov, u masny 10:49 14:14 17:44
9:40 13:00 16:25 Turnov, Havlíčkovo nám. | | |

| | | Turnov, 5. května 10:47 14:12 17:42
9:42 13:02 16:27 Turnov, nemocnice 10:46 14:11 17:41
9:43 13:03 16:28 Turnov, Hruštice 10:45 14:10 17:40
9:44 13:04 16:29 Turnov, Károvsko 10:43 14:08 17:38
9:46 13:06 16:31 Mírová p. Koz., Záholice, odb. 10:41 14:06 17:36
9:47 13:07 16:32 Mírová p. Koz., Rohliny, Vrbový Důl 10:40 14:05 17:35
9:48 13:08 16:33 Mírová p. Koz., Rohliny 10:39 14:04 17:34
9:51 13:11 16:36 Loučky, Podloučky 10:36 14:01 17:31
9:53 13:13 16:38 Klokočí 10:33 13:58 17:28
9:57 13:17 16:42 Loučky 10:30 13:55 17:25

< < < Koberovy, Besedice 10:27 13:52 17:22
10:00 13:20 16:45 Koberovy, Besedice < < <
10:01 13:21 16:46 Koberovy, Besedice, odb. 10:26 13:51 17:21
10:03 13:23 16:48 Koberovy, brusírna 10:24 13:49 17:19
10:04 13:24 16:49 Koberovy, Na potoce 10:23 13:48 17:18
10:06 13:26 16:51 Železný Brod, Propastné 10:21 13:46 17:16
10:07 13:27 16:52 Železný Brod, Koberovská 10:20 13:45 17:15
10:10 13:30 16:55 Železný Brod, Terminál u žel. st.   10:17 13:42 17:12
10:13 13:33 16:58 Železný Brod, sokolovna 10:15 13:40 17:10

Spoje jezdí v roce 2020 v sobotu, v neděli a ve svátek od 30.5. do 28.9.
Garantována přeprava 6 kol. Přestup na vlak – zastávky: Turnov, Terminál u žel. st.; 
Železný Brod, Terminál u žel. st.

Spoje jezdí v roce 2020 od 30.5. do 28.9. v sobotu a v neděli, od 1.7. do 31.8. denně. 
Garantována přeprava 6 kol. Přestup na vlak – zastávky: Turnov, Terminál u žel. st.; 
Turnov, žel. zast.; Jinolice, žel. přejezd; Jičín, žel. st.

670391: Turnov – Hrubá Skála – Újezd p. Tr. – Libuň – Holín – Jičín

9:35 11:35 14:45 16:45 Turnov, Terminál u žel. st.   11:14 13:12 16:17 18:15
< < < < Turnov, aut. nádr. < < < <

9:38 11:38 14:48 16:48 Turnov, u masny 11:09 13:07 16:12 18:10
9:40 11:40 14:49 16:49 Turnov, žel. zast.   11:06 13:04 16:09 18:07
9:41 11:41 14:50 16:50 Turnov, Mašov 11:05 13:03 16:08 18:06
9:42 11:42 14:51 16:51 Turnov, Kadeřavec 11:04 13:02 16:07 18:05
9:45 11:45 14:54 16:54 Kacanovy, Hotel Králíček 11:01 12:59 16:04 18:02
9:47 11:47 14:55 16:55 Kacanovy, Kult. dům 11:00 12:58 16:03 18:01
9:49 11:49 14:57 16:57 Vyskeř, Mladostov 10:58 12:56 16:01 17:59
9:55 11:55 15:01 17:01

Vyskeř
10:55 12:53 15:58 17:56

10:00 12:00 15:03 17:03 10:51 12:51 15:54 17:54
10:04 12:04 15:07 17:07 Hrubá Skála, Na Stávku 10:47 12:47 15:50 17:50
10:07 12:07 15:10 17:10 Hrubá Skála, zámek 10:44 12:44 15:47 17:47
10:09 12:09 15:12 17:12 Hrubá Skála 10:41 12:41 15:44 17:44
10:11 12:11 15:14 17:14 Hrubá Skála, Prašivec 10:39 12:39 15:42 17:42
10:14 12:14 15:17 17:17 Hrubá Skála, Vidlák 10:36 12:36 15:39 17:39
10:19 12:19 15:22 17:22 Troskovice 10:32 12:32 15:35 17:35
10:21 12:21 15:24 17:24 Troskovice, Svitačka 10:29 12:29 15:32 17:32
10:25 12:25 15:28 17:28 Újezd p. Tr., obec 10:25 12:25 15:28 17:28
10:27 12:27 15:30 17:30 Újezd p. Tr., Hrdoňovice 10:20 12:20 15:23 17:23
10:30 12:30 15:33 17:33 Libuň, Libunec 10:18 12:18 15:21 17:21
10:35 12:35 15:38 17:38 Libuň, náves 10:16 12:16 15:19 17:19
10:37 12:37 15:40 17:40 Kněžnice 10:14 12:14 15:17 17:17
10:39 12:39 15:42 17:42 Jinolice, žel. přejezd   10:12 12:12 15:15 17:15
10:40 12:40 15:43 17:43 Jinolice 10:11 12:11 15:14 17:14
10:41 12:41 15:44 17:44 Jinolice, Malá Jinolice 10:10 12:10 15:13 17:13
10:43 12:43 15:46 17:46 Jinolice, koupaliště 10:08 12:08 15:11 17:11
10:44 12:44 15:47 17:47 Libuň, Březka, odb. 10:06 12:06 15:09 17:09
10:45 12:45 15:48 17:48 Holín, Pařezská Lhota, odb. 10:04 12:04 15:07 17:07
10:47 12:47 15:50 17:50 Holín, Prachov, Skalní město 10:03 12:03 15:06 17:06
10:50 12:50 15:53 17:53 Holín, Prachov, Český ráj 10:01 12:01 15:04 17:04
10:51 12:51 15:54 17:54 Holín, Prachov, obec 9:59 11:59 15:02 17:02
10:52 12:52 15:55 17:55 Holín, Prachov, Vyhnálov 9:58 11:58 15:01 17:01
10:54 12:54 15:57 17:57 Holín, ObÚ 9:56 11:56 14:59 16:59
10:55 12:55 15:58 17:58 Holín 9:55 11:55 14:58 16:58
10:58 12:58 16:01 18:01 Jičín, Koněvova 9:53 11:53 14:56 16:56
11:00 13:00 16:03 18:03 Jičín, Komenského nám. 9:52 11:52 14:55 16:55
11:05 13:05 16:08 18:08 Jičín, aut. st. 9:50 11:50 14:53 16:53
11:07 13:07 16:10 18:10 Jičín, žel. st.   9:45 11:45 14:48 16:48

540392: Liberec – Turnov – Vyskeř – Sobotka

1 2 3 2 1 4 2

8:00 --- --- --- Liberec, aut. nádr. --- 15:55 17:55

8:25 --- --- ---
Turnov, Terminál u žel. st. 

--- 15:30 17:30

8:30 10:30 13:35 15:30 10:24 15:27 17:27

8:33 10:33 13:38 15:33 Turnov, u masny 10:20 15:24 17:24

8:34 10:34 13:39 15:34 Turnov, Maškova zahrada 10:18 < <

8:35 10:35 13:40 15:35 Turnov, žel. zast. 10:17 15:22 17:22

8:36 10:36 13:41 15:36 Turnov, Mašov 10:15 15:20 17:20

8:37 10:37 13:42 15:37 Turnov, Kadeřavec 10:14 15:19 17:19

8:39 10:39 13:44 15:39 Modřišice, Podhájí 10:12 15:17 17:17

8:41 10:41 13:46 15:41 Všeň, Malá Strana 10:10 15:15 17:15

8:42 10:42 13:47 15:42 Všeň, ObÚ 10:09 15:14 17:14

8:43 10:43 13:48 15:43 Všeň, Hrubá Strana 10:08 15:13 17:13

8:45 10:45 13:50 15:45 Všeň, Dvůr Borčice, rozc. 10:06 15:11 17:11

8:47 10:47 13:52 15:47 Olešnice 10:04 15:09 17:09

8:48 10:48 13:53 15:48 Vyskeř, Skalany, odb. 10:02 15:07 17:07

8:50 10:50 13:55 15:50 Vyskeř, Poddoubí, Vysoké kolo mlýn 10:00 15:05 17:05

8:51 10:51 13:56 15:51 Vyskeř, Poddoubí 9:59 15:04 17:04

8:54 10:54 13:59 15:54
Vyskeř

9:57 15:02 17:02

8:55 10:55 14:00 15:55 9:54 14:59 16:59

9:00 11:00 14:05 16:00 Vyskeř, Pleskotský Mlýn 9:47 14:52 16:52

9:05 11:05 14:10 16:05 Libošovice, hor. rozc. 9:42 14:47 16:47

9:07 11:07 14:12 16:07 Libošovice 9:41 14:46 16:46

9:08 11:08 14:13 16:08 Libošovice, Nepřívěc 9:39 14:44 16:44

9:10 11:10 14:15 16:10 Libošovice, Vesec u Sobotky, křiž. 9:38 14:43 16:43

9:11 11:11 < < Libošovice, Vesec u Sobotky < 14:42 16:42

9:15 11:15 < < Libošovice, Podkost, hrad Kost < 14:39 16:39

9:20 11:20 14:17 16:12 Sobotka, koupaliště 9:37 14:32 16:32

9:25 11:25 14:20 16:15 Sobotka, nám. 9:35 14:30 16:30

9:27 11:27 14:22 16:17 Sobotka, žel. zast.   9:30 14:25 16:25

Spoje jezdí v roce 2020 od 1.7. do 31.8.: 1  v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek; 
2  v sobotu, v neděli a ve svátek; 3  v pátek; 4  v pátek, v sobotu a v neděli, do Liberce pokračuje spoj jen v pátek, 

v sobotu je v Turnově možný přestup na vlak do Liberce. Garantována přeprava 6 kol. 
Přestup na vlak – zastávky: Turnov, Terminál u žel. st.; Sobotka, žel. zast.

Pokračování ze strany 15
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1) Z Kozákova do Semil (9 km)
Kozákov – Vzdychánek – Záhoří – Krkavčí skála – Semily

TIPY NA VÝLETY S VYUŽITÍM DOPRAVY
TURISTICKÝMI AUTOBUSY

Kozákov je nejvyšší horou České-
ho ráje. Jeho vrchol je ve výšce 744 m 
nad hladinou moře a 430 m nad hla-
dinou Jizery v Semilech. Pro spor-

2) Z Vyskře na Podhájí (10 km)
Vyskeř – Podvyskeřský mlýn – Skalany – Podpohoří – 

Kozlov-Chlum – Podhájí

Vyskeř je obec ležící pod stejnojmen-
ným vrchem, který je sopečného pů-
vodu. Stojí na něm kaple svaté Anny, 
která je v letních měsících pravidelně 
otevřena (návštěvu je možné domluvit 
i mimo tuto dobu). V obci, na začátku 
stezky vedoucí na vrchol, stojí novo-
románský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie s dřevěnou zvonicí. Z  vesnice 
sestoupíme do údolí Žehrovky k Pod-
vyskeřskému mlýnu a dále kolem 
mlýna Vysoké Kolo přes osadu Ska-
lany dojdeme až k rozcestí. Odtud se 
vydáme po zelené značce do osady 
Pohoří s odbočkou na vyhlídku na Be-
zděz. Zajímavostí této vísky býval větr-
ný mlýn, který zajišťoval čerpání vody 
z obecní studny do vodojemu.

Z Pohoří sestoupíme do sedla, 
osady Podpohoří, na žlutou značku 
a po ní dojdeme ke zřícenině hradu 
Kozlov-Chlum. Jisté v jeho případě 
není ani jméno, ani zda to byl hrad, či 
jen útočiště, kde se místní schovávali 
v dobách válek. 

Skalnatý hřbet Kozlova byl přeru-
šen příkopem, aby byl znesnadněn 

přístup z náhorní strany, strmé svahy 
a skály jej pak chránily po zbytku ob-
vodu. Kromě několika místností vy-
tesaných ve skále zde najdeme také 
kruhovou cisternu.

Až budeme opouštět areál hradu, 
všimneme si, jak se skály naklánějí 
směrem po svahu. Je to způsobeno 
plastickými jíly v podloží pískovců. 

tovce to může být výzva, výletníky 
dopraví o letních prázdninách na vr-
chol autobus. Z Kozákova je za výji-
mečně dobrého počasí vidět i Praha. 
My z něj sestoupíme lesní pěšinou 
a dvakrát přejdeme silnici, která se 
každoročně stává dějištěm závodů 
Kozakov challenge ve sjezdu na long- 
boardech s účastí světové špičky 
tohoto sportu. Od sedla Vzdychánek 
sestupujeme k obci Záhoří a po ce-
lou dobu se můžeme kochat pohledy 
na Jizerské hory a Krkonoše.

NEDĚLNÍ KORÁLKOVÁ DÍLNIČKA 
V TREMPSKÉ OSADĚ U LIBUŇKY (KEMP SEDMIHORKY) 

Termíny: červenec: 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7.
srpen: 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8.

9.00–13.00 hod

KORÁLKOVÁ DÍLNIČKA V MĚSTSKÉM MUZEUM 
NOVÁ PAKA – KLENOTNICE 

Termíny: červenec: 3. 7., 7. 7., 10. 7., 14. 7., 17. 7., 21. 7., 24. 7., 28. 7., 31. 7.
srpen: 4. 8., 7. 8., 11. 8., 14. 8., 18. 8., 21. 8., 25. 8., 28. 8.

Pro děti a mládež, vstupné 50,- Kč

Po necelém kilometru cesty vesni-
cí vstoupíme do lesa. Značka vede 
kolem dnes nečinného čedičového 
lomu, který tvoří pozůstatky lávového 

proudu, který sem stékal z vrcholu 
Kozákova při jeho erupci před 5 mi-
liony lety. Byl mohutný a přehradil 
i tehdejší tok řeky Jizery. U správní 
budovy lomu přejdeme silnici a dora-
zíme ke Krkavčí skále. Z vyhlídky se 
nabízí výhled především na kaňon Ji-
zery, která teče 120 m pod námi. Roku 
1909 byla údolím vybudována turistic-
ká stezka pojmenovaná po semilském 
rodákovi Františku Ladislavu Riegro-
vi. Vrátíme se zpět k silnici a do Semil 
dojdeme po žluté značce.

Mnoho zřícených bloků také potká-
me po cestě dolů a spousta dalších 
už byla dávno kameníky zpracována 
při stavbách v okolí. V místech, kde 
se značka stáčí vlevo a vstupuje 
na širší cestu, pokračujeme spíše 
vpravo z kopce do osady Podhájí 
k autobusové zastávce.
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Od tábořiště Svitačka u Troskovic 
se vydáme po Zlaté stezce Českého 
ráje směrem od Trosek dál. Krásný 
výhled na ně se nám naskytne zhruba 
po kilometru cesty, když se podíváme 
zpět. Pak vstoupíme do lesa a se-
jdeme do údolí Žehrovky. Místy jsou 
v pískovci vydřené koleje od vozů, kte-
ré tudy vozívaly obilí do mlýna. Nebá-
kovský mlýn zde stával již v 15. sto-
letí, jeho současná podoba je barokní. 
Proti němu, pod hrází rybníka, stojí 
výletní sídlo postavené projektan-
tem a stavitelem Lacinou ze Sobotky 
v roce 1941 pro ředitele plzeňské Ško-
dovky. 

Pokračujeme k Podsemínskému 
rybníku a mlýnu. Pod hrází se přes 
Žehrovku klene kamenný most, který 
jsme mohli spatřit mimo jiné ve fil- 

mu Jak dostat tatínka do polepšovny. 
Před vyústěním cesty na silnici v mís-
tě zvaném U Přibyla překračujeme tok 
Jordánky. Cesta vede po bývalé hrázi 
rybníka. Zjara kvetou v louce podél 
Žehrovky tisíce bledulí, v červnu zde 
můžeme obdivovat ďáblíky bahenní. 
Pokud máme dost času, uděláme si 
odbočku k Věžickému rybníku. Kromě 
řady záběrů ze zmíněného filmu se 
zde točila i řada jiných.

Pokračujeme po silnici na křižovatku 
u Pleskotského mlýna. Můžeme od-
tud dojít k tzv. Pekařově bráně – skrz 
skálu proražený nejkratší tunel v naší 
zemi, který je pojmenován po histori-
kovi Josefu Pekařovi. Bránou projíždí 
zelená linka turistického autobusu 
a jeho zastávka se nachází dole u kři-
žovatky.

3) Podtroseckými údolími (5 km)
Svitačka – Nebákovský mlýn – Podsemínský rybník a mlýn – 

U Přibyla – Pleskotský mlýn – Pekařova brána

Turistickým autobusem se necháme 
se vyvézt na Kopaninu. Na zdejší ci-
helné rozhledně z roku 1894 probíhá 
v současnosti rekonstrukce, ale i tak 
si v průběhu výletu můžeme užít krás-
ných rozhledů. Z Kopaniny sestoupíme 
k zřícenině hradu Frýdštejn, kde se 
mimo jiné natáčely scény z pohádky 
O princezně Jasněnce a létajícím ševci. 

Pokračujeme po Zlaté stezce České-
ho ráje na kraj Voděrad a vystoupíme 
do skalního města Drábovna. Skály 
zde nejsou nijak vysoké, neměří více 
než 15 m. Uprostřed plošiny stojí po-
zůstatky skalního hrádku, který byl 
roubený, ale kromě trámových kapes 
se z něj prakticky nic nedochovalo. 
Stezka nás pak zavede na skalní okraj 
na vyhlídku do údolí Jizery. Cestou 
můžeme pozorovat různá skalní okna 
či tunely.

Za Borkem přejdeme hlavní silnici. 
Cesta vede nad buky porostlým sva-
hem spadajícím příkře k Jizeře a pak 
se napojí na polní cestu s výhledy již-
ním směrem. K osadě Bukovina patří 
i Dolánky, kde stojí roubený patrový 
Dlaskův statek, národní kulturní pa-

mátka, ve které je umístěna etnogra-
fická expozice Muzea Českého ráje. 
Ve vedle stojící bývalé škole byl zřízen 
Dům přírody Českého ráje. V něm 
se dozvíme informace o Chráněné 
krajinné oblasti Český ráj a o Globál-
ním geoparku UNESCO Český ráj.

Zlatá stezka dál vede pod vysokou 
skalní stěnou, na které stojí zámek 
Hrubý Rohozec, ke kterému můžeme 
vystoupat po prudkém schodišti. Stez-
ka dále pokračuje do města po pra-
vém břehu Jizery.

4) Z Kopaniny do Turnova (pěšky, nebo na kole 12 km)
Pěší varianta: Kopanina – Frýdštejn – Voděrady – Drábovna – 

Bukovina – Dolánky – Hrubý Rohozec – Turnov

Výchozím bodem tohoto výletu je 
obec Dolní Lochov, kam se můžeme 
z Jičína dostat např. autobusovým 
spojem přes Ostružno a Mladějov. 
Už cestou pojedeme kolem jedno-
ho ze skvostů zdejší krajiny, kostela 
Povýšení svatého Kříže v Ostružně, 
zahlédneme i ostruženské rybníky 
a vlevo od silnice uvidíme zalesněný 
vrchol Svaté Anny, která bude naším 
prvním cílem poté, co vystoupíme 
v Dolním Lochově z autobusu. Kaple 
Sv. Anny je jednou z mnoha staveb, 
které nechal v krajině vybudovat Fran-
tišek Josef Šlik. Z rozcestí u rybníka 
se vydáme kolem další kaple, která je 
zasvěcená Nejsvětější Trojici a vy-
stoupáme na Velišský hřbet. Na něm 
nás čeká tzv. Loreta, stavba stojící 
na hraně opuštěného lomu. Tato kaple 
je kopií stavby z italského Loreta, při-
čemž její střecha byla zpřístupněna 
jako vyhlídka se schodištěm ve dvojité 
severní zdi. Dalším výrazným vrcho-
lem v hřebeni je Veliš. Do poloviny 

17. století zde stával mohutný hrad, 
který byl ale po třicetileté válce stržen 
a rozebrán na stavby v okolí. Jeho 
zbytky pak v 19. století poničila těžba 
kamene na stavby silnic a železnic. 
Cihlová stavba geodetického bodu, 
která se na vrcholu nachází dnes, je 
z roku 1942, kdy nahradila starší dře-
věnou konstrukci. Značka nás dále 
zavede ke hřbitovu v obci Veliš, u kte-
rého stojí hrobka rodu Šliků. Za Šliko-
vou vsí opustíme panství tohoto rodu 
a vstoupíme do Valdštejnova Jičína. 

5) Jičínsko – pěší putování za sakrálními 
památkami Mariánské zahrady (15 km)

Dolní Lochov – Kaple Nejsvětější Trojice – 
Kaple Sv. Anny – Loreta – Veliš – Jičín

Z Kopaniny sjedeme po silnici 
k hradu Frýdštejn, odkud pokračuje-
me přes Voděrady k Bartošově peci 
– jeskyni, ze které vyvěrá voda z kra-

sového systému, a odtud Vazovec-
kým údolím do Dolánek. Do Turnova 
pokračujeme po cyklostezce Green-
way Jizera.

Cyklo varianta: Kopanina – Frýdštejn – Voděrady – 
Bartošova pec – Dolánky



Události posledních dnů a  týdnů mimo jiné ukazují potřebu fungující lokální ekonomiky. I  vy tu naši 
českorajskou můžete podpořit nákupem certifi kovaných produktů, které pocházejí z našeho kraje. 

Mezi výrobky se značkou Regionální produkt Český ráj najdete potraviny, zemědělské produkty i  výrobky 
místních řemeslníků – lidí, kteří pracují v  našem krásném regionu a  pomáhají vytvářet jeho jedinečnou 
identitu. Většina trhů a jarmarků, na kterých jsou obvykle regionální výrobky k zakoupení, byla bohužel pro 
nejbližší dobu zrušena. 

Zakoupit je ale můžete v e-shopech či v některých prodejnách. 
Podrobné informace: www.regionalniprodukt.cz a také na facebooku (faceboook.com/rpceskyraj).

Kontakt: Sdružení Český ráj, www.cesky-raj.info, info@cesky-raj.info, tel. 481 540 253

PODPOŘTE
LOKÁLNÍ EKONOMIKU
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6 ZÁSAD OHLEDUPLNÉHO  
NÁVŠTĚVNÍKA PŘÍRODY

Vím, kam jdu.
Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vez-
mu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb 
v oblasti, kam se chystám.

Chráním přírodu a vše, co poskytuje.
Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si 
jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. Většinou 
nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. 

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele.
Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám vše kolem 
sebe a jsem ohleduplný k přírodě i k místním obyvatelům. Neru-
ším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám 
se tak, abych umožnil příjemný zážitek i ostatním návštěvníkům. 
Svého psa mám vždy pod kontrolou.

Zodpovídám za svou bezpečnost.
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného 
návštěvníka nebezpečná, přesto jsem rád, když je nespoutaná.

Nezanechávám po sobě stopy.
Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když si 
potřebuji „odskočit“, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštíve-
né místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

Podílím se na péči.
Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice 
míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozová-
ní přírody upozorním správce území.

ZAKÁZANÁ ÚZEMÍ V ČESKÉM RÁJI
Na území CHKO jsou 3 místa, kam platí přísný zákaz vstupu. 
Jedná je o skalní masiv Sokolka v blízkosti Komárovského ryb-
níka, přírodní rezervaci Apolena východně 
od hradu Trosky a oblast Starého hrádku 
a Javorového dolu v Prachovských ska-
lách. Budete-li se držet na značených tra-
sách, nemusíte se bát, že byste do těchto 
míst vstoupili.

6 ZÁSAD OHLEDUPLNÉHO  
NÁVŠTĚVNÍKA PŘÍRODY
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20. 6.  Funky Beasts
coverová kapela z Jablonce nad Nisou, hrající pop a funk – Jamiroquai, Daft Punk 
nebo třeba Bruno Mars

4. 7.  Mr. Stanyol
kapela z Nové Paky, která si vystoupení užívají stejně jako posluchačstvo, pro které 
hraje

18. 7.  Dolánky Fest
tradiční letní mini festival s řadou zajímavých hudebních hostů

1. 8.  Náhodné setkání
liberecká kapela hrající folk, rock, pop i country

15. 8.  Tcheichan
pop/rock music band z Jičína

29. 8.  WE2
akustický projek spojující charismatický hlas za podpory akustické kytary

20. 6.  Letní slunovrat
povídání o Slunci (vznik, vývoj, budoucnost), opékání vuřtů, večerní pozorování 
oblohy dalekohledy (za jasného počasí)

5. 7.  Odpoledne na hvězdárně
astronomické setkání pro všechny zájemce o dění na obloze, za jasného počasí 
pozorování fotosféry a chromosféry Slunce, příp. planety Venuše, následně 
audiovizuální program – úkazy na obloze, novinky z astronomie a kosmonautiky

27. 7.  Kralomoc a Hladolet
červencová opozice Jupiteru a Saturnu – povídání o historickém i současném 
průzkumu velkých planet, následně za jasného počasí pozorování Měsíce v první 
čtvrti a planet Jupiter a Saturn

2. 8.  Odpoledne na hvězdárně
astronomické setkání pro všechny zájemce o dění na obloze, za jasného počasí 
pozorování fotosféry a chromosféry Slunce, příp. planety Venuše, následně 
audiovizuální program – úkazy na obloze, novinky z astronomie a kosmonautiky

21.—22. 8.  Noční pochod Českým rájem
třetí ročník nočního pochodu, letos rozšířený o kratší trasy pro rodiny s menšími 
dětmi, doprovodný program – promítání outdoorových filmů, pozorování oblohy

11. 6.  Obecná pravidla zdravé výživy
specialisté ze Světa zdraví vám poradí, jak se správně a zdravě stravovat

16. 6.  Mobilita & strečink
přednáška a praktické cvičení na téma správné protahování a technika cviků 
s Vítem Jánovem

25. 6.  Tajemný Nippon – putování po Japonsku
promítání a povídání o putování po Japonsku s Ondřejem Linkou

9. 7.  Napříč Gruzií s batohem
o cestování po Gruzii vypráví a promítá Michaela Sirovátková a Radek Ernest

30. 7.  Pozdrav slunci v detailu
joga workshop s Míšou Brodskou z jabloneckého studia MB Joga

27. 8.  Zdravé svačinky pro děti
specialisté ze Světa zdraví vám poradí, jak připravit zdravou svačinu dětem 

18. 6.  Odpoledne v lanovém centru
horolezecká výstroj, vázání uzlů, základy jištění, lanové překážky pro každého

23. 6.  Konec školního roku
divadlo a řada atrakcí pro všechny komu začínají prázdniny

1. 7.  Škola paddleboardingu
správná technika jízdy a další vychytávky na SUP

8. 7.  Škola kajaku
naučte se na kajaku pod vedením zkušených instruktorů

15. 7.  Škola paddleboardingu
správná technika jízdy a další vychytávky na SUP

22. 7.  Škola kajaku
naučte se na kajaku pod vedením zkušených instruktorů

25. 7.  Rozmarné léto
tradiční pohodová akce s reggae music, koktejly a Mistrovstvím Českého ráje 
v paddleboardingu

29. 7.  Škola paddleboardingu
správná technika jízdy a další vychytávky na SUP

5. 8.  Škola kajaku
naučte se na kajaku pod vedením zkušených instruktorů

12. 8.  Škola paddleboardingu
správná technika jízdy a další vychytávky na SUP

19. 8.  Škola kajaku
naučte se na kajaku pod vedením zkušených instruktorů

26. 8.  Škola paddleboardingu
poslední letošní možnost, jak se stát mistrem na SUP

13. 6.  Marie Ladrová, Agata Kristi Vtoroj Front, 
MIKI DiscJockey
multižánrový hudební večer

27. 6.  The CUBES
alternative-rock z Liberce

25. 7.  Blues Friends 
blues-rock z města Semily

NÁŠ TIP: 
18. 7. Dolánky Fest — zahrají kapely Schodiště, Znouzecnost, The Scoffers, Makule, Ba naopank, Pól McKántry 
a další, vstup ZDARMA!

Půjčovny lodí a koloběžek v provozu denně,
              slunce a koupání v Jizeře bez omezení!

WWW.SUNDISKFAMILY.CZ
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MUZEA, GALERIE A LIDOVÁ ARCHITEKTURA
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Dlaskův statek
Dolánky 12, Turnov, 511 01
481 322 954, 481 322 106, mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

Dům přírody Českého ráje
Dolánky u Turnova 9, Turnov, 511 01
775 899 459, dumprirody@ekocentrumoldrichov.cz
www.dumprirody.cz/ceskyraj

Galerie Český ráj
Všeň 124, Všeň, 512 65
481 329 388, 601 380 967, info@galerieceskyraj.cz
galerieceskyraj.cz

Galerie Františka Kavána Libuň 2, Libuň, 507 15
493 591 130, 725 081 052, www.libun.cz

Galerie Granát, Turnov – 
Zákaznické centrum

Náměstí Českého ráje 4, Turnov, 511 01
481 325 989, 737 206 691, galerie@granat.cz
www.granat.cz/cesky-granat-galerie

Galerie Maxiart
Skálova 88, Turnov, 511 01
777 882 121, 606 308 866, info@galerie-maxiart.cz
www.galerie-maxiart.cz

Galerie Na faře
Kostelní 141, Dolní Bousov, 294 04
322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
www.infocentrum.dolnibousov.cz

Galerie Na schodech Náměstí Míru 4, Sobotka, 507 43
493 571 618, mks@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Galerie Na Špejcharu Bukvice, Bukvice, 506 01
valterovi@email.cz, www.jqv.cz

Galerie Pod Věží
Staroměstské náměstí 69, Mladá Boleslav, 293 01
326 716 109, 605 826 988, gavurova@kulturamb.cz
www.kulturamb.cz

Galerie radosti
Denisova 400, Jičín, 506 01
493 532 833, knihovna@knihovna.jicin.cz
knihovna.jicin.cz

Galerie sochaře Hrachy
Záhoří-Smrčí 32, Semily, 513 01
481 688 153, zahorkni@seznam.cz
www.obeczahori.cz

Galerie V podloubí Staroměstské náměstí 104, Mladá Boleslav, 293 01
606 820 259, ales@pudil.cz

Hasičské muzeum 
Čikvásky

Čikvásky, Košťálov, 512 02
606 754 662, 728 333 642

Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha

Regnerova 114, Mladá Boleslav, 293 60
326 211 080, info@lmmv.cz
www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz

Maloskalská galerie – 
Boučkův statek

Malá Skála 12, Malá Skála, 468 22
724 909 954, 602 353 590, maloskalskagalerie@gmail.com
www.maloskalskagalerie.cz/cs/

Městská galerie 
Vlastimila Rady

Náměstí 3. května 1, Železný Brod, 468 22
483 333 925, 602 716 133, galerie@zelbrod.cz, 
info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

Městské muzeum a galerie 
Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 43, Lomnice nad Popelkou, 512 51
481 671 872, muzeum.lomnice@seznam.cz
www.muzeumlomnice.cz

Městské muzeum 
Nová Paka – Klenotnice 
drahých kamenů

F. F. Procházky 70, Nová Paka, 509 01
493 721 943, 773 070 572, info@muzeum.cz
www.muzeum.cz

Městské muzeum 
Nová Paka – 
Suchardův dům

Stanislava Suchardy 68, Nová Paka, 509 01
491 618 097, info@muzeum.cz
www.muzeum.cz

Městské muzeum 
Rovensko – muzeum dra-
hých kamenů

Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 
Rovensko pod Troskami, 512 63
481 382 119, 606 882 057, uctarna@rovensko.cz

Městské muzeum 
v Železném Brodě

Náměstí 3. května 37, Železný Brod, 468 22
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz, www.zeleznybrod.cz

Městské muzeum 
v Železném Brodě, 
národopisná expozice 
Běliště

Běliště 57, Železný Brod, 468 22
483 391 149, muzeum@zelbrod.cz
www.muzeumzb.cz, www.zeleznybrod.cz

Městský palác Templ
Krajířova 102, Mladá Boleslav, 293 01
326 109 409, templ@kulturamb.cz
www.kulturamb.cz/cs/mestsky-palac-templ

Minimuzeum 
skleněných betlémů 
v Železném Brodě

Železná 103, Železný Brod, 468 22
777 168 470, minimuzeum.b@seznam.cz
http://minimuzeum.wix.com/betlemy

Motomuzeum 
Borek pod Troskami

Borek pod Troskami 14, Borek pod Troskami, 512 63
605 558 954, pacal@elitexok.cz
www.motomuzeumborek.cz

Muzeum a galerie 
firmy Detesk

Náměstí 3. května 20, Železný Brod, 468 22
731 518 351, info@detesk.cz, www.galerie.detesk.cz

Muzeum 
a Pojizerská galerie Semily

Husova 2, Semily, 513 01
481 622 528, 775 859 001, muzeum@muzeumsemily.cz
www.muzeumsemily.cz

Muzeum Bakovska
Mírové náměstí 84, Bakov nad Jizerou, 294 01
326 781 179, knihovna@bakovnj.cz
www.knihovnabakov.cz/o-muzeu/

Muzeum 
Českého ráje 
v Turnově

Skálova 71, Turnov, 511 01
481 322 106, mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

Muzeum 
Fráni Šrámka

Náměstí Míru 3, Sobotka, 507 43
493 571 587, mic@sobotka.cz, www.franasramek.cz

Muzeum Kosmonosy
Podzámecká 1, Kosmonosy, 293 06
777 855 154, m.remesova@volny.cz
www.kosmonosy-kultura.eu

Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

V Lipách – zámek 148, Mnichovo Hradiště, 295 01
326 771 001, muzeum@mnhradiste.cz
muzeum.mnhradiste.cz

Muzeum 
Mladoboleslavska – hrad

Staroměstské nám. Hrad 1, Mladá Boleslav, 293 01
326 325 616, info@muzeummb.cz, www.muzeummb.cz

Muzeum panenek 
a medvídků pod Troskami

Troskovice 40, Rovensko pod Troskami, 512 63
724 577 389, muzeum.panenek@seznam.cz
www.muzeumpanenek.cz

Muzeum přírody Český ráj Prachov 37, Jičín, 506 01
732 858 380, mpcr@seznam.cz, www.mpcr.cz

Muzeum psacích strojů
Roprachtice, Semily, 513 01
606 620 494, 606 159 615, info@uborovice.cz
www.uborovice.cz

Památník Foerstrova rodu Osenice 27, Dětenice, 507 23
725 081 036, detenice@iol.cz, www.obecdetenice.cz

Pilníkářská dílna 
Jílovecká 104, Semily, 513 01
481 622 528, 775 859 001, muzeum@muzeumsemily.cz
www.muzeumsemily.cz

Regionální muzeum 
a galerie Jičín – 
Muzeum hry

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, 506 01
493 532 204, muzeumhry@muzeumhry.cz
www.muzeumhry.cz

Rumcajsova ševcovna
Pod Koštofránkem čp. 102, Jičín, 506 01
737 345 225, jiriwilda@seznam.cz
www.rumcajsovasevcovna.cz

Rumcajsův svět 
Radka Pilaře

Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, 506 01
493 534 390, mic@jicin.org, www.rumcajsuvsvet.cz

Státní okresní 
archiv Semily

Archivní 570, Semily, 513 01
488 577 832, sokasemily@soalitomerice.cz
www.soalitomerice.cz/content/soka-semily/

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, 293 01
326 832 038, muzeum@skoda-auto.cz
museum.skoda-auto.cz

Šolcův statek – 
Galerie Karla Samšiňáka

Šolcova 133, Sobotka, 507 43
603 520 696, jansamsinak@seznam.cz
www.solcuvstatek.cz

Válečné muzeum 
Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 25, Rovensko pod Troskami, 512 63
481 673 114, 606 112 118, valecne-muzeum@seznam.cz
valecne-muzeum.blogspot.cz

Veterán Jawa muzeum 
Rabakov

Rabakov 5, Dolní Bousov, 294 04
604 912 502, jawa.rabakov@seznam.cz
www.jawa-muzeum.cz

Vlastivědné muzeum 
Železnice

Muzejní náměstí 181, Železnice, 507 13
732 836 309, muzeum@zeleznice.net
muzeumzeleznice.webk.cz/

Výstava panenek 
a kočárků v Turnově

Jiráskova 133, Turnov, 511 01
739 553 719, m.hamadova@seznam.cz

Zámecká minigalerie
Zámek čp. 4, Lomnice nad Popelkou, 512 51
739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz
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HRADY, ZÁMKY, ZŘÍCENINY
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Hrad a zámek 
Staré Hrady u Jičína

Staré Hrady 1, Libáň, 507 23
602 302 220, info@starehrady.cz
www.starehrady.cz

Hrad Kost

Podkost 1, Libošovice, 507 44
607 106 324, objednavky-kost@kinsky-dal-borgo.cz
kost@kinsky-dal-borgo.cz
www.kost-hrad.cz, www.kinskycastles.com

Hrad Valdštejn
Kadeřavec 18, Turnov, 511 01
739 014 104, info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Mladoboleslavský hrad

Hrad –  Staroměstské náměstí –  Hrad 1, 
Mladá Boleslav, 293 01
326 325 616, info@muzeummb.cz
www.muzeummb.cz

Hrad Trosky
Hrad Trosky, Troskovice, 512 63
602 342 627, trosky@npu.cz
www.hrad-trosky.eu

Státní zámek 
Hrubý Rohozec

Státní zámek Hrubý Rohozec 1, Turnov, 511 01
481 321 012, 725 181 569, hrubyrohozec@npu.cz
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Státní zámek Sychrov
Státní zámek Sychrov 1, Sychrov, 463 44
482 416 011, sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Valdštejnský zámek
Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, 506 01
493 532 204, muzeumhry@muzeumhry.cz
www.muzeumhry.cz

Zámek Dětenice
Dětenice 1, 507 24
493 596 132, 602 728 422, info@detenice.cz
www.detenice.cz

Zámek Hrubá Skála

EA Zámecký hotel Hrubá Skála
Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov
481 659 111, 604 317 618, hrubaskala@eahotels.cz
www.hotelhrubaskala.cz

Zámek Humprecht
Sobotka, 507 43
493 571 583, info@humprecht.cz
www.humprecht.cz

Zámek 
Lomnice nad Popelkou

Lomnice nad Popelkou 4, 512 51
739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Státní zámek 
Mnichovo Hradiště

V Lípách 148, Mnichovo Hradiště, 295 01
326 773 098, mnichovohradiste@npu.cz
www.zamek-mnichovohradiste.cz

Zámek Svijany
Svijany 30, Svijany, 463 46
481 770 703, 739 589 799, info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz

Zřícenina hradu 
a zámku Zvířetice

Bakov nad Jizerou, 294 01
326 210 230, info@zviretice.cz, www.zviretice.cz

Zřícenina hradu Bradlec Bradlecká Lhota, 507 13
728 508 481, sprava.hradu@kumburk.cz, www.kumburk.cz

Zřícenina hradu Frýdštejn Frýdštejn 80, Frýdštejn, 463 42
483 393 060, starosta@frydstejn.cz, www.frydstejn.cz

Zřícenina hradu Kumburk Syřenov, 512 51
778 055 627, sprava.hradu@kumburk.cz, www.kumburk.cz

Zřícenina hradu 
Michalovice

Podlázky, Mladá Boleslav, 293 01
326 792 082, www.kulturamb.cz/cs/michalovicka-putna

Zřícenina hradu 
Rotštejn

Mírová pod Kozákovem, 511 01
721 195 471, hrad.rotstejn@seznam.cz
www.hradrotstejn.info

Zřícenina hradu 
Valečov

Boseň, 295 01
603 837 024, bosen@volny.cz
www.bosen-obec.cz/valecov/

Zřícenina hradu 
Vranov – Pantheon

Malá Skála 122, 468 22
734 264 226, info@vranov-pantheon.cz
www.vranov-pantheon.cz

BAZÉNY, AQUAPARKY, KOUPALIŠTĚ
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Aqua centrum Jičín
Revoluční 863, Jičín, 506 01
493 531 860, 737 233 648, posta@sport-jicin.cz
www.sport-jicin.cz

Bazén Nová Paka
O. Číly 1933, Nová Paka, 509 01
491 618 030, 602 188 835, info@bazennovapaka.cz
www.bazennovapaka.cz/

Koupaliště Dolní Bousov
V Lipkách, Dolní Bousov, 294 04
322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
www.infocentrum.dolnibousov.cz

Koupaliště Frýdštejn Frýdštejn 144, 463 42
724 210 233, kosekvlad@seznam.cz

Koupaliště Chuchelna Sídliště 287, Semily, 513 01
481 622 702, obec@chuchelna.cz, www.chuchelna.cz

Koupaliště Klášter 
Hradiště nad Jizerou

Ke Hřišti, Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15
604 143 167, lebedovi07@seznam.cz
www.koupalisteklaster.cz

Koupaliště Kněžmost – 
sportovní areál

Sokolská ulice 219, Kněžmost, 294 02
326 784 244, 734 479 675, is@knezmost.cz

Koupaliště Kníže Jarošov 257, Jičín, 506 01
739 601 080, koupaliste@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz

Koupaliště Košťálov
Košťálov 332, 512 02
731 157 369, kemp@kostalov.cz
www.kostalov.cz/koupaliste/

Koupaliště 
Lomnice nad Popelkou

Lomnice nad Popelkou, 512 51
722 016 220, www.lomnicenadpopelkou.cz

Koupaliště 
Maškova zahrada

Vojtěcha Maška 2300, Turnov, 511 01
722 195 222, info@maskova-zahrada.cz
www.maskova-zahrada.cz

Koupaliště U Hrocha – 
Dolní Bukovina

Horní Bukovina 22, Mnichovo Hradiště, 295 01
604 289 053, info@koupaliste-bukovina.cz
www.koupaliste-bukovina.cz

Městské koupaliště 
Mladá Boleslav

Kollárova 261/3, Mladá Boleslav, 293 01
725 886 900, zorkler@saramb.cz, www.saramb.cz

Koupaliště Sobotka
Sobotka, 507 43
721 537 931, sobotkakemp@centrum.cz
www.sobotkakemp.cz

Městské koupaliště 
Železný Brod

Nábř. Obránců míru, Železný Brod, 468 22
483 333 999, 721 365 964, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

Městský bazén 
Mladá Boleslav

Na Celně 1456, Mladá Boleslav, 293 01
326 716 270, info@bazenmb.cz, www.bazenmb.cz

Plavecký bazén Turnov
Jana Palacha 804, Turnov, 511 01
481 322 240, 731 412 095, bazen-turnov@seznam.cz
http://maskova-zahrada.cz/home/bazen-vysinka/

Bazén – Sportovně- 
rekreační areál Ráj Srbsko

Srbsko 32, Kněžmost-Srbsko, 294 02
602 627 500, relevant@relevant.cz, www.relevant.cz

PŘEHLEDY PAMÁTEK A CÍLŮÚDAJE V PŘEHLEDU 
JSOU PLATNÉ K 1. 6. 2020
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EXKURZE
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Brusírna 
drahých kamenů Gema

Na Stebni 365, Turnov, 511 01
724 082 474
gema.turnov@centrum.cz
www.brusirnadrahokamu.cz

Detesk, s. r. o.

Příkrá 401, Železný Brod, 468 22
483 391 172
renata.kadlecova@detesk.cz, info@detesk.cz
www.detesk.cz

DT GLASS, s. r. o.
Obránců míru 4, Železný Brod, 468 22
483 389 819, info@dtglass.cz
www.dtglass.cz

Exkurze do výroby 
vánočních ozdob 
firmy HAN

Markova 119, Jičín, 506 01
724 750 900, info@han-cz.com
han-cz.com

Galerie Granát, Turnov – 
Zákaznické centrum

Náměstí Českého ráje 4, Turnov, 511 01
481 325 989, 737 206 691
galerie@granat.cz
www.granat.cz/cesky-granat-galerie

Glass Lucie – 
sklářská dílna spolku 
Zrnko naděje

Jílovecká 191, Semily, 513 01
481 621 406, 734 251 633
GlassLucie.dilna-Zrnkanadeje@seznam.cz
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/

Janků Lubomír – 
broušení kamenů 
a výroba šperků 

Chutnovka 60, Mírová pod Kozákovem, 511 01
721 424 472
ceskygranatvltavin@email.cz
www.granatvltavin.estranky.cz

Lampglas, s. r. o.
Štefánikova 520, Železný Brod, 468 22
777 987 070, info@lampglas.cz
www.lampglas.cz

MISAMO

Jirchářská 50, Železný Brod, 468 22
720 936 606
misamo.aac@seznam.cz, misamo@misamo.cz
www.misamo.cz

Parsi, s. r. o.
Rohliny 39, Turnov, 511 01
777 937 484, info@parsi-glass.com
www.parsi-glass.com

Pivovar Klášter

Klášter Hradiště nad Jizerou 16, 294 15
326 771 237, 777 254 591
info@pivovarklaster.cz
www.pivovarklaster.cz

Pivovar Nová Paka, a. s.

Pivovarská 400, Nová Paka, 509 01
493 721 025, 724 299 968
kratka@novopackepivo.cz
www.novopackepivo.cz

Pivovar Rohozec, a. s.

Malý Rohozec 29, Turnov, 511 01
481 321 219, 739 589 423
pivorohozec@pivorohozec.cz
www.pivorohozec.cz

Pivovar Svijany

Svijany 25, Svijany, 463 46
481 770 770, 739 589 473
pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz

Sklářská huť 
a vodní elektrárna

Jesenný-Bohuňovsko 18, Semily, 513 01
602 305 456, info@sklopetr-iris.cz
www.sklopetr-iris.cz

Sobotka Karel – figurky
Těpeře 64, Železný Brod, 468 22
606 127 236, sobotka.figurky@seznam.cz
www.sklenene-foukane-figurky.cz

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, 293 01
326 832 038, muzeum@skoda-auto.cz
museum.skoda-auto.cz

Wranovský – 
ruční výroba českých křiš-
ťálových lustrů

Vesecko 490, Turnov, 511 01
481 120 900, 774 552 236, info@wranovsky.com
wranovsky.com

Zámecký pivovar Dětenice
Pivovar Dětenice, Dětenice, 507 24
493 596 132, info@detenice.cz
www.pivovardetenice.cz

ROZHLEDNY
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Alainova věž
Lomnice nad Popelkou, 512 51
481 629 020, 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz

Nejnižší rozhledna 
Járy Cimrmana

Nouzov, Semily, 513 01
481 624 721, info@semily.cz

Rozhledna Čížovka

Kněžmost Čížovka, 294 02
775 982 664, is@knezmost.cz
www.knezmost.cz/cs/informacni-stredisko/ 
rozhledna-cizovka.html

Rozhledna Dubecko Mírová pod Kozákovem, 511 01
481 321 681, 603 260 133, obec@mirova.cz

Rozhledna Kopanina Frýdštejn, 463 42
483 393 060, starosta@frydstejn.cz

Rozhledna Kozákov

Komárov 45, Semily, 513 01
737 946 435
kct.semily@seznam.cz, chata@kozakov.cz
www.kct.semily.cz, www.chata.kozakov.cz

Rozhledna 
Kozinec u Nové Paky

Vidochov, 509 01
kpr-rozhledna@centrum.cz, kozinec.xf.cz

Rozhledna 
Milohlídka – Čeřovka Pod Čeřovkou 992, Jičín, 506 01

Rozhledna 
Skokanský můstek K-70

V Popelkách 1247, Lomnice nad Popelkou, 512 51
481 671 249, 604 809 259, klub@lsklomnice.cz
www.lsklomnice.cz

Rozhledna Tábor Chlum 20, Lomnice nad Popelkou, 512 51
739 568 347

Rozhledna u Borovice
Roprachtice, Semily, 513 01
606 620 494, 606 159 615, info@uborovice.cz
www.uborovice.cz

Rozhledna 
Vrchovina u Sychrova

Vrchovina 30, Sychrov, 463 44
606 611 771, info@relaxzone.cz

Valdická brána Valdštejnovo náměstí, Jičín, 506 01
737 345 225, jiriwilda@seznam.cz

Věž kostela 
sv. Petra a Pavla

Husova, Semily, 513 01
481 622 528, 775 859 001, muzeum@muzeumsemily.cz
www.muzeumsemily.cz

Vyhlídková věž Dneboh Dneboh, Mnichovo Hradiště, 295 01
stasny@eltro.eu

Vyhlídková věž 
staré radnice

Staroměstské náměstí 69, Mladá Boleslav, 293 01
326 716 109, 605 826 988
www.kulturamb.cz/cs/galerie-pod-vezi

Vyhlídkový ochoz kostela 
Navštívení Panny Marie 
v Bozkově

Farnost Římskokatolická 37, Bozkov, 512 13
734 690 766, farnostbozkov@email.cz
www.farnostbozkov.cz

PŘEHLEDY PAMÁTEK A CÍLŮ ÚDAJE V PŘEHLEDU 
JSOU PLATNÉ K 1. 6. 2020
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JÍZDÁRNY
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Farma Mukařov
Mukařov 98, Malá Skála, 468 22
773 665 206, veronika.kn333@seznam.cz
farmamukarov.webnode.cz

Fjordský hřebčín 
Stará Paka

U Splavu, Stará Paka, 507 91
731 225 203, fjordklub@email.cz
www.fjordklub.cz

H + H stáj Kateřina
Hrdlořezy 27, Josefův Důl, 293 07
731 150 602, hladik67@seznam.cz
www.stajkaterina.com

Jezdecká stanice 
Čikvásky

Čikvásky 41, Košťálov, 512 02
737 246 450, 737 246 456
imikotova@post.cz
www.cikvasky.wbs.cz

Jezdecká škola 
Valdštejnská obora

Sedličky 3, Jičín, 506 01
731 461 302
vancura.zeleznice@seznam.cz

Jezdecké centrum Jičín
Sedličky 73, Jičín, 506 01
724 317 361, jcjicin@gmail.com
jezdeckecentrum.cz

Jezdecký areál 
Farma Ptýrov

Ptýrov 25, Mnichovo Hradiště, 295 01
722 260 260, kone@farmaptyrov.cz
www.koneptyrov.cz

Jezdecký klub Robousy
Lužany 66, Lužany, 507 06
604 869 490, jiraskovakristyna@centrum.cz
www.jkrobousy.cz

Jízdárna – ranč 
Bystrá nad Jizerou

Bystrá nad Jizerou 101, Semily, 513 01
776 737 312, info@ranchbystra.cz
www.ranchbystra.cz

Jízdárna Dvůr Borčice
Všeň 28, Všeň, 511 01
603 838 615, kone.borcice@telecom.cz
www.borcice.cz

Jízdárna EQUIBONA
Dolní Sytová 130, Háje nad Jizerou, 513 01
608 151 727zaleskakaterina@seznam.cz
equibona.cz

Jízdárna Hnanice
Hnanice 24, Hrubá Skála, 511 01
604 275 555, pension.mira@atlas.cz
www.jk-hnanice.cz

Jízdárna Kostelec
Kostelec 1, Kostelec, 506 01
737 160 075, kone@kostelec-jc.cz/kone
www.kostelec-jc.cz

Jízdárna Žák
Horní Bukovina 19, Horní Bukovina, 295 01
775 695 599, info@jizdarnazak.com
www.jizdarnazak.com

Jezdecký areál Muchov
Benešov u Semil 303, Benešov u Semil, 513 01
721 033 246
www.konemuchov.cz

Kocourkov – 
ranč pod břízami

Lažany 11, Vyskeř, 511 01
724 176 020
rancpodbrizami@email.cz
www.rancpodbrizami.cz

Piano Ranch
Regnerova 16, Mladá Boleslav, 293 01
602 436 374
piano.ranch@seznam.cz

Ranč U Kovboje
Přepeře 81, Dolní Bousov, 294 04
603 474 039, josefdajc@seznam.cz
www.rancukovboje.cz

Ranch Srbsko
Srbsko 4, Kněžmost, 294 02
608 476 041, info@ranchsrbsko.cz
www.ranchsrbsko.cz

Stáj Bradlec
Krátká 102, Bradlec, 293 06
776 073 683
zolter@seznam.cz

Toulky s koněm
Soběslavice 1, Soběslavice, 463 45
721 485 602, amazony@seznam.cz
toulkyskonem.chalupa-mezi-svety.cz

OSTATNÍ CÍLE
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

Areál volnočasových aktivit 
v podzemí 
Mladé Boleslavi

Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav, 293 01
775 576 977

Bozkovské 
dolomitové jeskyně

Správa jeskyní České republiky 
Bozkovské dolomitové jeskyně, Bozkov 263, 512 13
481 682 167, bozkov@caves.cz
www.caves.cz

Dům Židovská čp. 100 – 
bývalá židovská škola

Židovská 100, Jičín, 506 01
775 137 779, ulicna@gnostika.cz
www.zidovska100jicin.cz

Ekocentrum Zahrada
Jaselská 1475, Mladá Boleslav, 293 01
326 329 113, zahrada@ddm-mb.cz
www.mb-eko.cz/zahrada

Hvězdárna Jičín – 
Centrum přírodních věd

Raisova 310, Jičín, 506 01
737 203 504, info@hvezdarnajicin.cz
www.hvezdarnajicin.cz

Hvězdárna 
Mladá Boleslav

17. listopadu 1325, Mladá Boleslav, 293 01
hvezdarnamb@seznam.cz
hvezdarnamb.cz

Hvězdárna Turnov
U Tří svatých, Turnov, 511 01
775 580 396, astro@sundisk.cz
www.hvezdarna.turnov.cz

Keltské opidum
Hradiště Semín, Troskovice 72
724 140 000, trosky@trosky.eu
www.trosky.eu

Loreta v Kosmonosích
Pod Loretou, Kosmonosy, 293 06
326 322 706, 721 763 687
www.kosmonosy.cz

Prachovské skály
Holín
777 902 232, info@prachovskeskaly.cz
www.prachovskeskaly.com

Roztocký mlýn Roztoky u Semil 42, 513 01

Skleněná bižuterie, a. s. – 
Kreativní dílničky pro děti

Alšovice 156, 468 21 Pěnčín
601 129 664, info@beadworld.cz
www.beadgame.cz

Synagoga Turnov
Krajířova 2199, Turnov, 511 01
484 803 041-2, info@turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

Synagoga v Jičíně
Židovská 100, Jičín, 506 01
775 137 779, ulicna@gnostika.cz
www.zidovska100jicin.cz

Valdštejnská lodžie
Sedličky, Jičín, 506 01
608 269 296, jiri.vydra@volny.cz
www.valdstejnskalodzie.cz

Zvonice v obci Vyskeř
Vyskeř, 512 64
481 329 211, vysker@craj.cz
www.vysker.cz

Zvonice 
v Rovensku pod Troskami

Na Týně 181, Rovensko pod Troskami, 512 63
724 195 959, 731 149 530
www.rovensko.cz

Židovský hřbitov v Jičíně
Sedličky, Jičín, 506 01
493 534 390, 724 029 359
basevijc.webnode.cz

Židovský hřbitov 
v Mladé Boleslavi

Pražská ulice, Mladá Boleslav, 293 01
607 754 038, infocentrum@kulturamb.cz

Židovský hřbitov v Turnově
Sobotecká, Turnov, 511 01
484 803 041-2, info@turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

Židovský hřbitov Veselice
Veselice, 294 04
322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
infocentrum.dolnibousov.cz

PŘEHLEDY PAMÁTEK A CÍLŮÚDAJE V PŘEHLEDU 
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P Ř E H L E D  T U R I S T I C K Ý C H  I N F O R M A Č N Í C H  C E N T E R
NÁZEV ADRESA, KONTAKTY

Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, 322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz, 
www.infocentrum.dolnibousov.cz

Turistické informační centrum Mladá Boleslav Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, 326 109 402, infocentrum@kulturamb.cz, www.mladoboleslavsko.eu

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, 326 772 464, 607 015 094, infocentrum@klubmh.cz, 
www.mnhradiste.cz/turistika

Infocentrum Nová Paka F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka, 493 721 943, 773 070 572, info@muzeum.cz, www.muzeum.cz

Infocentrum Zámek Svijany Svijany 26, 463 46 Svijany, 481 770 703, info@zameksvijany.cz, www.zameksvijany.cz

Informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

Městské informační centrum Jičín Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, 493 534 390, mic@jicin.org, www.kzmj.cz/infocentrum

Městské informační centrum Sobotka Náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka, 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Regionální turistické informační centrum Turnov Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov, 484 803 041-042, info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

Turistické informační centrum Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 481 673 107, 739 568 347, info@kislomnice.cz, 
www.kislomnice.cz

Turistické informační centrum Semily Husova 2, 513 01 Semily, 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz

Turistické informační centrum Železný Brod Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, 483 333 999, 778 527 000, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

S E Z O N N Í  I N F O R M A Č N Í  C E N T R A
Tato informační centra jsou otevřena pouze v letních měsících

NÁZEV ADRESA, KONTAKTY

Informační středisko Kněžmost
Na Rynku 218, 294 02 Kněžmost, 326 784 244, 734 479 675, is@knezmost.cz, 
www.knezmost.cz/cs/informacni-stredisko-knezmost/

Informační středisko Správy CHKO Český ráj v Arboretu Bukovina 606 704 924, 481 363 921, sev.ceskyraj@seznam.cz, www.sevceskyraj.cz

Infoshop Vejměnek – Infocentrum Malá Skála
Boučkův statek, Vranové I. díl 12, 468 22 Malá Skála, 773 877 550, infocentrum-malaskala@email.cz, 
kolobezky-ceskyraj@email.cz, www.vejmenek.cz, www.kolobezky-ceskyraj.cz

Městské informační středisko Rovensko pod Troskami Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami, 724 195 959, info@rovensko.cz, www.rovensko.cz

Sezónní informační středisko na hoře Tábor Hora Tábor, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

Turistické informační centrum Kopidlno Hilmarova 86, 507 32 Kopidlno, 776 080 190, kvc@kopidlno.cz, kvc.kopidlno.cz

Turistické informační centrum Zvířetice Podhradí 14, 294 01 Bakov nad Jizerou, 326 210 230, info@zviretice.cz, www.ic-zviretice.cz

Informační místa Dolánky u Turnova, 
Malá Skála, Kopanina a Líšný

tel. 775 580 388, info@sundiskfamily.cz, www.sundiskfamily.cz

PŘEHLEDY PAMÁTEK A CÍLŮ ÚDAJE V PŘEHLEDU 
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15 cyklotras napříč Východními Čechami

HLAVNÍ CENA:
ELEKTROKOLO v hodnotě 70 000 Kč

DALŠÍ VELKÉ CENY: 
HORSKÉ KOLO MERIDA v hodnotě 15 000 Kč
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 10 000 Kč na služby 
ve Spa resortu Tree od Life (Lázně Bělohrad) 
KOLOBĚŽKA YEDOO v hodnotě 7 500 Kč
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 5 000 Kč na služby 
v hotelu Jezerka (Seč)

Soutěž probíhá od 1. 6. do 20. 10. 2020. 
Hrací karty k dostání v turistických informačních centrech a na webu.

HLAVNÍ CENA:
ELEKTROKOLO 

DALŠÍ VELKÉ CENY: 
HORSKÉ KOLO MERIDA
DÁRKOVÝ POUKAZ
ve Spa resortu Tree od Life (Lázně Bělohrad) 
KOLOBĚŽKA YEDOO
DÁRKOVÝ POUKAZ
v hotelu Jezerka (Seč)

Soutěž probíhá od 1. 6. do 20. 10. 2020. 
Hrací karty k dostání v turistických informačních centrech a na webu.

2020

VELKÁ

LETNÍ 

SOUTĚŽ

PŘES KOPEČKY 
DO L.A.

(VÝ)ŽIVNÝ OKRUH 
PARDUBICKEM

KRÁLICKÝ 
OKRUH

PLNOU PAROU 
VPŘED

KOLEM 
SKALNÍCH MĚST

PROTI PROUDU 
ČASU

TOHLE 
JE PECKA!

DRSNEJ 
KRKONOŠSKEJ OKRUH

UKÁŽEM TI 
CESTU RÁJEM

HRADO-ZÁMECKÝ 
OKRUH I

POLABSKOU 
NÍŽINOU

KRAJINOU 
MECHU A PERNÍKU

DRSNEJ 
ORLICKEJ OKRUH

HRADO-ZÁMECKÝ 
OKRUH II

Soutěž Cyklopecky Východní Čechy 2020 se koná pod záštitou radního Pardubického kraje 
René Živného a radního Královéhradeckého kraje Pavla Hečka.

MALÝ RODINNÝ OKRUH 
CHRUDIMSKEM



STREDNICECHY.CZ#KRALOVSKYCH 72 HODIN #STREDNICECHYKRALOVSKE

PROŽIJTE  
SVÝCH KRÁLOVSKÝCH 72 HODIN 

V SRDCI ČECH
Prozkoumejte zákoutí královských měst a hradů, 

objevte honosné komnaty šlechtických zámků a odpočiňte si v rozkvetlých uličkách 

zahrad a parků. Vydejte se s rodinou za zábavou i dobrodružstvím a prožijte 

nezapomenutelné chvíle v srdci Čech.
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Prohlídky zámku Prohlídky pivovaru

Stylové ubytování Dobrodružná hra Arcana

Zahrada s dětským hřištěmRozšířená realita

Letní 
dovolená 
na Zámku Svijany

Vydejte se za zážitky 
do Svijan!

www.zameksvijany.cz / www.hotelzameksvijany.cz
+ 420 739 589 799, info@zameksvijany.cz

HOROLEZECTVÍ
Z ČESKÉHO RÁJE  
NA VRCHOLY SVĚTA

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
Skálova 71, Turnov

Nová stálá expozice pro všechny 
milovníky skal a hor.

www.muzeum-turnov.cz

Foto: Matěj Bárta a AV Media

Inzerce_Horolezci_190x130,5 mm.indd   1 02.06.2020   13:18:41



32 INZERCEČeský ráj 2020
www.cesky-raj.info

+420 777 917 646 
info@prachovskeskaly.cz 

www.prachovskeskaly.com
Otevírací doba duben – říjen

Dva prohlídkové okruhy (1,5 km a 3,5 km), 
trasa pro kočárky.
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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.

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

Malá 

Skála

PŮJČOVNA LODÍ A KOLOBĚŽEK
 MALÁ SKÁLA | DOLÁNKY | KOZÁKOV

FRÝDŠTEJN | BESEDICE

Dej Bůh štěstí

VÝROBA 
DROBNÝCH ŠPERKŮ 

ZE SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ 
DÍLNIČKY PRO DĚTI

www.sevceskyraj.cz

Kde: Arboretum na Hrubé Skále
Kdy: 8. 6. ‒ 27. 8. 2019, 
každou sobotu a úterý
Čas: 10 ‒ 15 h
Cena: 50 Kč 

Věk: pro děti od 8 let
Cena zahrnuje lektora a materiál. 

Není nutno se předem přihlašovat.
Projekt je podpořen z dotačního fondu 

Libereckého kraje.

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.

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

Malá 

Skála

PŮJČOVNA LODÍ A KOLOBĚŽEK
 MALÁ SKÁLA | DOLÁNKY | KOZÁKOV

FRÝDŠTEJN | BESEDICE Restaurace 
U Zvonice

Vlastibořice
POHOSTINST VÍ BERAN


