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Vážení návštěvníci Českého ráje,
i v letošním roce jsme pro vás připravili letní turistické noviny 
plné tipů, kam se v našem krásném kraji vydat. Nechybí již tra-
diční rozhovor, tentokrát s potomkem hraběcí rodiny Schliků 
panem Dominikem Feštrem o „jeho“ Prachovských skalách. 
Představíme vám nové nositele značky Regionální produkt 
Český ráj, kterou místním producentům udělujeme již 15 let. 
V novinách najdete také přehledy kulturních akcí a v rozšířené 
on-line verzi i kompletní přehledy místních památek a turis-
tických cílů. 
Při putování Českým rájem vám doporučujeme využívat turis-
tické autobusy a vlakové spoje, které vám nejen ušetří starosti 
s parkováním, ale navíc dodají vašim výpravám ten správný 
výletní punc. 
A protože v letošním roce naše Sdružení Český ráj slaví 30. na-
rozeniny, máme pro vás dárek, o němž se dočtete na třetí 
straně novin.
Krásné zážitky v Českém ráji přeje Kolektiv Sdružení Český ráj
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Sdružení ČeSký ráj Slaví 30 let
Sdružení Český ráj, z. s., spojuje města, obce, podnikatelské subjekty a další organizace v Českém ráji s cílem rozvíjet cestovní ruch 
v souladu se zájmy místních obyvatel. V letošním roce oslavíme 30 let od založení, a jsme tedy historicky první organizací destinačního 
managementu v České republice. Řada projektů, které jsme realizovali, byla v rámci rozvoje cestovního ruchu v zemi pilotními. Zmínit 
můžeme například zavedení provozu turistických autobusů nebo značení prvních cyklotras. 

jednou z hlavních činností naše-
ho sdružení je prezentace a pro-
pagace turistického regionu 
Český ráj, a to prostřednictvím 
tištěných propagačních materiá-
lů, jako jsou například pravidel-
ně vydávané Turistické noviny, 
on-line prezentace na webech 
a sociálních sítích a další marke-
tingové nástroje. Pravidelně se 
také účastníme domácích a za-
hraničních veletrhů a propagač-
ních a prezentačních akcí. 
Turistický region Český ráj je je-
diný turistický region v České re-
publice, který zasahuje na území 
tří krajů (Libereckého, Králové-
hradeckého a Středočeského), 
a my proto aktivně spolupracu-
jeme se zástupci všech tří kraj-
ských úřadů a jejich centrálami 
cestovního ruchu. Velmi důle-
žitá pro nás stále zůstává spo-
lupráce s informačními centry 

SouČaSné aktivity Sdružení ČeSký ráj

v regionu v rámci již zmiňované 
marketingové skupiny, která 
určuje další rozvoj turistické 
nabídky. V rámci naší činnosti 
jsme zpracovali a turistům zpří-
stupnili celou řadu oblíbených 
témat, např. Za pověstmi Čes-
kého ráje, Po stopách Albrechta 
z Valdštejna, Zlatá stezka Čes-
kého ráje, Skalní města, tipy na 
výlety pro pěší, cyklisty nebo 
třeba i pro návštěvníky s han-

dicapem. Také certifikujeme vý-
robce tradičních českorajských 
potravinářských i řemeslných 
produktů a zajišťujeme jejich 
prezentaci.
Sdružení je koordinátorem pro-
jektu Greenway jizera, v rámci 
kterého byla mimo jiné vytvo-
řena oblíbená cyklostezka mezi 
Líšným a Turnovem a probíhá ko-
ordinace budování dalších úseků. 
Nově se zabýváme projektem 

nazvaným Optimalizace turis-
tického informačního systému, 
který by měl zajistit zlepšení 
stavu informačních tabulí v re-
gionu.
V roce 2021 jsme se začali vě-
novat tématu Chráníme náš 
Ráj, který se zaměřuje na dů-
ležitou environmentální osvětu 
návštěvníků a jejich chování 
především v přírodních lokali-
tách. Součástí této environme-
tální osvěty je také propagace 
turistických autobusů, které 
představují výbornou alterna-
tivu pro udržitelné cestování 
regionem bez nutnosti hledat 
parkovací místa a zbytečně za-
těžovat již tak velmi frekvento-
vané lokality. 
www.cesky-raj.info 
www.ceskyrajdetem.cz, 
www.greenwayjizera.cz 
www.regionalniprodukt.cz

V červnu 1992 vznikl dobrovol-
ný spolek obcí v centrální části 
Českého ráje s názvem Sdružení 
měst a obcí Českého ráje, kte-
rý zahrnoval 27 měst a vesnic. 
jeho předsedou byl tehdejší 
turnovský starosta juDr. Václav 
Šolc a mezi členy patřily Český 
Dub, Rovensko pod Troskami, 
Turnov, železný Brod, Čtveřín, 
Hrubá Skála, jenišovice, Kaca-
novy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, 
Ktová, Líšný, Malá Skála, Mírová 
pod Kozákovem, Ohrazenice, 
Přepeře, Příšovice, Radostná 
pod Kozákovem, Rakousy, Sobě-
slavice, Svijanský Újezd, Tatobity, 
Vlastibořice, Všeň, Vyskeř a žďá-
rek. Mezi první aktivity organi-
zace patřilo pořádání seminářů 
pro představitele obcí. usilovala 
také o koordinaci jednotlivých 
aktérů cestovního ruchu a jejich 
motivaci ke vzájemné spolupráci, 
což se zpočátku příliš nedařilo. 
Sdružením zřízená Nadace Čes-
kého ráje plnila funkci vydavatele 

turistických průvodců, publikací 
a brožur o Turnovsku a Českém 
ráji a vydávala také mapy a plány. 
V roce 1995 proběhla transfor-
mace Sdružení měst a obcí Čes-
kého ráje na Sdružení Český ráj, 
a tak začal pod turnovským in-
formačním střediskem aktivněji 
fungovat první profesionální de-
stinační management v republi-
ce. V čele organizace stanula 
průkopnice rozvoje cestovního 
ruchu Pavla Bičíková a první před-

sedkyní nového spolku se stala 
PhDr. Hana Maierová. 
V roce 1999 jsme ve spoluprá-
ci s Mikroregionem Český ráj, 
ČSAD Bus Semily a dalšími part-
nery nastartovali provoz turistic-
kých autobusů v regionu, a Čes-
ký ráj se tak stal jednou z prvních 
destinací, která tuto službu pro 
návštěvníky zavedla. V rámci 
tzv. marketingové skupiny jsme 
vytvořili model spolupráce s tu-
ristickými informačními centry 

a podnikateli v regionu, který 
byl následně přejat řadou dal-
ších organizací v republice jako 
platforma vhodná pro spoluprá-
ci napříč sektory. V roce 2001 
jsme začali vydávat Turistické 
noviny Český ráj. Spolu se Sprá-
vou CHKO Český ráj a následně 
s Klubem česckých turistů jsme 
vyznačili první cyklotrasy v Čes-
kém ráji a vydali první cykloma-
py. Nechali jsme také zpracovat 
podrobnou Strategii rozvoje re-
gionu a ve spolupráci s partnery 
jsme vytvořili ucelenou turistic-
kou nabídku regionu. její aktu-
alizování a prezentování veřej-
nosti je dodnes naším hlavním 
úkolem. 
Vedle marketingové skupiny byla 
vytvořena také skupina projekto-
vá, která se zaměřovala na ma-
pování turistické infrastruktury, 
například informačních tabulí či 
parkovišť, a také na důležitou vý-
měnu informací o projektových 
záměrech mikroregionů a obcí.

http://www.cesky-raj.info
http://www.ceskyrajdetem.cz
http://www.greenwayjizera.cz
http://www.regionalniprodukt.cz
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Projekt nazvaný Po stopách 
Albrechta z Valdštejna propojuje 
místa spojená s osobou tohoto 
slavného vojevůdce. Vypravte 
se za ním do jeho někdejšího 
frýdlantského panství a navštiv-
te jičín, město, které si Albrecht 
z Valdštejna zvolil za své sídlo 
a které díky tomu  tehdy dosáh-
lo svého největšího rozmachu. 
Vydejte se také do Lomnice 
nad Popelkou a navštivte zdejší 
muzeum a zámek, projděte si 
Novopacko, známé výskytem 
drahých kamenů, nebo zavítejte 
do Dětenic na zámek, do pivo-
varu a místní středověké krčmy. 

PO STOPáCH ALBReCHTA Z VALDŠTejNA

vydejte Se S námi za albrechtem z valdštejna

Valdštejnovy stopy ovšem sahají 
i daleko za hranice Českého ráje, 
neboť jeho vévodství dosahova-
lo až do České Lípy a na severu 
nad Frýdlant. V rámci putování 
po jeho stopách proto můžete 
navštívit také Bezděz, Mnicho-
vo Hradiště, Frýdlant, Lemberk 
nebo Valdštejnské domky v Li-
berci. Za zastavení jistě stojí 
i město Cheb, kde byl vévo-
da roku 1634 zavražděn. jeho 
ostatky jsou od 18. století ulo-
ženy v kapli sv. Anny na zámku 
v Mnichově Hradišti. 
Pro hravé cestovatele tu navíc 
máme mapu s motivační hrou. 

Při návštěvě každého objektu, 
který je uveden na mapě, ob-
držíte razítko. Za tři razítka ze 
tří různých objektů získáte od-
měnu – pamětní minci putování 
a po získání šesti razítek na vás 
čeká Valdštejnův blok a tužka. 
Odměny si můžete vyzvednout 
na razítkovacích místech ozna-
čených na mapě logem Albrech-
ta z Valdštejna. 
Společníkem při poznávání vám 
bude také webový portál www.
albrechtzvaldstejna.cz či face-
bookový profil @postopachal-
brechta. Garantem hry je Sdru-
žení Český ráj.

ZA POVěSTMi ČeSKéHO Ráje

toulejte Se S pověStmi a za pověStmi ČeSkého ráje

Staňte se letos vandrovníky po 
Českém ráji a objevte tajemné 
kouzlo zdejších pověstí! Postavy 
z nich vás provedou naším ma-
lebným krajem plným skalních 
měst, hradů a zřícenin, zám-
ků, roubených staveb, rybníků, 
studánek, lesů a spoustou míst 
s nádhernými rozhledy. 
Z těchto českorajských příběhů, 
které se možná staly, možná ne-
staly, vychází zábavná hra pro 
malé i velké cestovatele Za po-
věstmi Českého ráje. Průvodcem 

a pomocníkem vám bude brožu-
ra Dvanáct pověstí Českého ráje, 
plná poutavých příběhů, která 
je vhodná pro čtení na cesty 
i doma před spaním. Dále vám 
poslouží přehledná Cestomapa 
celého regionu a také Cestokníž-
ka, do které budete při svém 
putování sbírat soutěžní razítka 
z výletních míst a plnit úkoly. 
Na letošní sezonu jsme pro vás 
připravili její nové aktualizované 
vydání!
V rámci vašeho putování může-
te navštívit nejen hrady, zám-
ky či rozhledny, ale i panenky 
a medvídky se skleněnýma oči-
ma v muzeu v Troskovicích či 
v Semilech. V železném Brodě 
uvidíte, jak se vyrábí skleněné 
vinuté perle, a zahrajete si hru 
se Skřítkem Střípkem. Ve městě 
jičíně se nezapomeňte zastavit 
v ševcovně samotného loupež-
níka Rumcajse, v Muzeu hry či 
v nové Valdštejnově mincovně. 

V Rovensku pod Troskami stojí 
zvonice s „rebelantskými zvo-
ny“, které mají srdce obrácená 
vzhůru a do pohybu se uvádějí 
šlapáním. Za vaši pozornost sto-
jí i jízdy parními vlaky, zámec-
ké sklepení plné pohádek na 
Starých Hradech, rytířská klání 
v Dětenicích, krasové jeskyně 
v Bozkově a mnoho dalších cílů.
Vydejte se za Černým rytířem 
do Hruboskalského skalního 
města, s loupežníky na Malo-
skalsko či s vílou jizerýnou do 
Horního Pojizeří. Za Čertem 
musíte ke kapličce na Zebín a za 
hodným vodníkem Čeperkou do 

okolí Kopidlna. V Prachovských 
skalách si prohlédněte květino-
vé zahrádky skřítka Pelíška a na 
chvíli se zastavte u studánky 
nedaleko zámku Humprecht, 
kterou hlídá sobotecký had. Na 
Mladoboleslavsko se podíváte 
se statečným Postilionem a do 
pískovcových skal s hodným 
obrem Drábem. Budete-li mít 
štěstí, na bývalém nádvoří kum-
burského hradu potkáte Bílou 
paní a třeba uslyšíte, co vypráví 
meluzína, když se prohání mezi 
čedičovými věžemi hradu Tros-
ky. Ze zdejší vyhlídky na věži 
Baba můžete obdivovat krásu 
Českého ráje, stačí se jen roz-
hlédnout. Titul Všudybyl, který 
všude v Českém ráji byl máte 
s Cestoknížkou v ruce na dosah.
Pokud v rámci hry nestihnete 
nasbírat potřebný počet razítek, 
nemusíte věšet hlavu, razítka 
z předchozích sezon platí i v se-
zoně následující. Pokud byste si 
přece jen rádi něco odvezli na 
památku (kromě zážitků), Sdru-
žení Český ráj a Město Turnov 
vydaly k této motivační turistic-
ké hře řadu originálních propa-
gačních materiálů. Můžete si je 
zakoupit ve všech Směnárnách 
(informačních centrech) nebo 
prostřednictvím e-shopu shop.
cesky-raj.info. V loňském roce 
též vznikl nový, přehledný web, 
kde najdete všechny potřebné 
informace.
www.ceskyrajdetem.cz. 

http://www.ceskyrajdetem.cz
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Málokterý cyklista či koloběžkář 
nezná nebo si nikdy neprojel 
oblíbený úsek Greenway jizera 
z Líšného do Turnova. „Naším“ 
nejznámějším a nejvytíženějším 
úsekem cyklostezky projelo či 
prošlo mezi lednem a zářím roku 
2021 více než 150 tisíc návštěv-
níků, za celý rok 2020 to bylo do-
konce více než 183 tisíc!
Záměr vybudování páteřní cyk-

novinky z Greenway jizera

NOViNKy Z ReGiONu

Nedávno byla v Dolním Bousově 
dokončena realizace třetí nauč-
né stezky. Tvoří ji čtyřkilomet-
rový okruh, který začíná a končí 
u vlakového nádraží a je značený 
jedním směrem. Doporučujeme 
procházet stezkou po směru in-
formačních panelů, kterých po-
tkáte celkem osm. 
Na první tabuli u nádraží najdete 
podrobnou mapu okolí a infor-
mace nejen o historii železniční 
dopravy. Následuje okolí sběrné-
ho dvora a místní, a vlastně i svě-
tová rarita – Slavičí háj. Na trase 
potkáte celkem čtyři rybníky: 
Pivák, Zvolínek, Podlesník a Pískový. Zastávka na návrší u rachvalských 
lesů je věnována lipám svobody a zmíněna je také historie autokrosu 
v Dolním Bousově. u Podlesníka se zase dozvíte informace o zdejších 
studánkách. Kromě historických souvislostí poznáte i místní přírodní 
zajímavosti – slavíky obecné, stromy rostoucí u vody, brouky roháče, 
vodní ptactvo a jiné. Stezka je dobře schůdná i v nepříznivém počasí.
Otevření stezky proběhlo na podzim 2020 a bylo spojeno s výsadbou 
aleje původních odrůd ovocných stromů podél obnovené polní cesty 
na jej trase. Výsadbu provedly děti z přírodovědného kroužku a dobro-
volníci z řad veřejnosti. 
Součástí stezky je hra pro děti a pracovní list, který si můžete vyzved-
nout v infocentru v Dolním Bousově. Děti prevede kamarád Honzík, 
který pro ně má na každé tabuli několik úkolů. 
Město Dolní Bousov vybudovalo od roku 2016 tři naučné stezky. jedná 
se o různě dlouhé okruhy. 
Stezka Okolo Klenice za hrou a poučením je 11 km dlouhá a začíná 
a končí u koupaliště v Dolním Bousově (ulice V Lipkách). Provede vás 
podél říčky Klenice klidnou krajinou Dolního Bousova, Rohatska, Be-
chova a Svobodína. Cesta je pohodlná, vede převážně po rovině a je 
vhodná pro maminky s kočárky i pro cyklisty. 
Kratší okruh Krajinou Červenského rybníka je veden po hrázi Červen-
ského rybníka a je dlouhý 3,5 km. Projedou zde kočárky i zdatnější cyk-
listé.
Na všech stezkách je vždy myšleno i na dětské návštěvníky. Na každé 
tabuli je pro ně úkol, za jehož splnění si překreslí obrázek do pracovní-
ho listu. Po úspěšném absolvování je v infocentru v Dolním Bousově 
čeká malá odměna.

poznejte nové nauČné 
Stezky v dolním bouSověV uplynulých třech letech 

probíhala na hradě Kost velká 
a rozsáhlá rekonstrukce, díky 
které se vám hrad představuje 
takříkajíc v novém kabátě. Bě-
hem rekonstrukce bylo stabi-
lizováno skalní podloží, prove-
dena sanace hradeb, opraveny 
a doplněny byly fasády na hrad-
ních budovách a část nádvoří 
byla nově předlážděna. Pře-
kvapením, které rekonstrukce 
přinesla, je odhalení základů 
staveb, jejichž původ s velkou 
pravděpodobností sahá až do 
13. století. Díky tomu se dá 

předpokládat, že hrad je ještě 
o století starší, než se dosud 
myslelo, a že již ve 13. století 
stála na jeho místě poměrně 
velká kamenná tvrz.
Od letošního roku můžete na-
vštívit nově opravené přízemí 
Velké bílé věže, kde je ke zhléd-

hrad kost v novém kabátě
nutí model hradu odpovída-
jící jeho podobě v 17. století. 
Doplňuje ho vizuální anima-
ce stavebního vývoje hradu, 
včetně pravděpodobné po-
doby původní kamenné tvrze 
ze 13. století. expozici o vý-
voji hradu podtrhují původ-
ní vitrážová okna, zhotovená 
v 15. století, a patřící tak mezi 
nejstarší exponáty na hradě.
V letošní sezoně jsme pro vás 
připravili čtyři návštěvnické 
okruhy. Navštívit můžete hrad-
ní paláce s výkladem historie 
rodiny Kinských, středověkou 

mučírnu s výkladem trestní-
ho a hrdelního práva v 16. až 
18. století, zkrácený okruh za-
měřený na stavební vývoj ob-
jektu nebo absolvovat rovnou 
kompletní prohlídku celého 
hradu. www.kost-hrad.cz.

Hrad Kost

Hradní nádvoří

lostezky podél řeky jizery vznikl 
před více než patnácti lety (ofici-
ální podpis dohody o spolupráci 
na projektu proběhl v roce 2007). 
Krom zmiňovaného úseku Líšný–
Turnov lze však zatím trasu od 
polských hranic k soutoku jizery 
s Labem a dále na hranici Prahy 
absolvovat „pouze“ po značené 
nadregionální cyklotrase č. 17. 
Nicméně aktuálně probíhá pro-
jektová příprava dalších nových 
úseků stezky, a to ve směru na 
sever i na jih. jak to tedy s přípra-
vou v těchto úsecích vypadá?
Na stávající stezku z Turnova do 
Líšného navazuje připravova-
né pokračování do železného 
Brodu. Nový úsek má vydané 
stavební povolení a podanou žá-
dost o dotaci (SFDi – Státní fond 
dopravní infastruktury ČR). Nová 
stezka o šířce 3 metry povede po 
levém břehu jizery mezi železnicí 
a řekou v délce 4,45 km. Začínat 

bude v Líšném u bývalé prodej-
ny a končit na jiráskově nábřeží 
v železném Brodě. Prodloužení 
umožní rozptýlení návštěvníků 
z přetíženého úseku od Turnova 
a zároveň pomůže rozvoji turis-
mu na železnobrodsku. 
Předpokládané náklady dosa-
hují přibližně 78 milionů korun. 
Stavební práce budou v případě 
schválení dotace zahájeny před 
koncem roku 2022 a potrvají dva 
roky. Novou stezku tak cyklisté 
(i pěší) budou moci využívat od 
roku 2025. V železném Brodě 
mají také vydané stavební povo-
lení na novou lávku u tenisových 
kurtů a čekají na vyhlášení vhod-
ného dotačního titulu pro finan-
cování akce.
jen o málo pozadu je úsek Tur-
nov–Svijany, který má vydané 
územní rozhodnutí a připravuje 
se stavební povolení. Tento úsek 
vede z turnovské Koškovy ulice 
kolem železniční zastávky Tur-
nov-město, dále zčásti po pro-

tipovodňové hrázi do Modřišic 
a Přepeř a pokračuje do Svijan na 
hranici kraje.
Z dalších úseků zmiňme ještě 
zpracování projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí 
ze Semil do Benešova u Semil 
(v současnosti probíhá projednání 
a ještě v roce 2022 se předpo-
kládá podání žádosti o územní 
rozhodnutí), zahájení stavebních 
prací na nové lávce pro pěší a cyk-
listy v Mnichově Hradišti u Kofoly 
a v neposlední řadě předprojek-
tovou přípravu vybraných úseků 
na horním toku jizery mezi Horní 
Sytovou a Pasekami nad jizerou.
Koordinátorem projektu bylo 
v jeho počátcích Sdružení Čes-
ký ráj, z. s., které je zatím stále 
majitelem vybudovaného úseku 
z Líšného do Turnova. Současné 
budování dalších úseků je přede-
vším v gesci obcí, na jejichž po-
zemcích je stezka připravována. 
Více se o celém projektu dočtete 
na www.greenway-jizera.cz.
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Na letošní sezonu se zde dob-
ře připravili. „Již vloni na pod-
zim jsme opravili cestu od hlav-
ní pokladny u Turistické chaty 
k rozcestí u Točenice. Také byla 
upravena tzv. kočárková cesta, 
která má nový povrch v celém 
svém úseku od horní pokladny 
až na rozcestí U Buku. Celou 
zimu byla uzavřena Zelená rok-
le, kde probíhala těžba kůrov-
cového dřeva a následný úklid. 
Při těžbě byly poškozeny scho-
dy a část zábradlí na začátku 
Řehákova výstupu na Pechovu 
vyhlídku. Vše je nově upraveno,“ 
vypočítává Dominik Feštr zá-
sadní úpravy před sezonou. 
Nicméně úpravy a opravy pro-
bíhají průběžně po celý rok. je 
to jako se stavební památkou, 
začnete na jedné straně, skon-
číte a zase můžete začít znovu. 
„Ve skalách jsem v sezoně každý 
den. Kontroluji vyhlídky, zábrad-
lí, schodiště, vše musí být v po-
řádku a závady musíme hned 
opravit,“ doplňuje Feštr. 

V hlavní turistické sezoně, ze-
jména o víkendech, Prachovské 
skály přivítají až kolem tisícovky 
návštěvníků denně. O nějakém 
větším omezení, jako jsme toho 
svědky třeba v Adršpachu, tady 
ale neuvažují. je to významná 
turistická lokalita, a s větším 
počtem návštěvníků je proto 
třeba počítat. O prázdninách 
je doporučeno zajet sem třeba 
ve všedních dnech, správa skal-
ního města doporučuje také 
bezprostředně navazující ná-
vštěvnicky zajímavá místa, jako 
jsou mj. hrad Pařez, koupaliště 
u Pelíška, ervínův hrad či Pe-
chova vyhlídka.

Dnešní doba přináší také mno-
ho technických vymožeností 
v podobě QR kódů, různých 
čteček a virtuálních prohlídek. 
„Tak tohle v našich skalách pod-
porovat nebudeme. Jako rodina 
majitelů si přejeme, aby sem 
lidé přišli relaxovat, odpočívat, 
vnímat krásnou přírodu, skály 

a okolní lesy. A ne, aby se pořád 
jen dívali do mobilů. Nejlepší by 
možná bylo, kdyby mobily u po-
kladny odevzdali a my jim je na 
konci zase vrátili,“ usmívá se při 
té představě Dominik Feštr. jak 
dodává, je mu smutno z toho, 
když vidí, jak někdo prochází 
skalami a stále přitom sleduje 
sociální sítě, od kterých se ne-
může odtrhnout…

Aby v Prachovských skalách vše 
dobře fungovalo, o to se starají 
tři desítky zaměstnanců rodin-
né firmy j. M. Schlik, s. r. o. Do-
minik Feštr, bývalý profesionál-
ní basketbalista a trenér, který 
vyrostl v Turnově, správu rodin-
ného majetku, a tedy i Prachov-
ských skal, převzal v roce 2009. 
jak uvádí, bylo třeba, aby se 
odkazu někdo ujal a volba padla 
na něho.
„Dost jsem to rozmýšlel, proto-
že kromě skalního města máme 
také ve své správě zhruba tisíc 
hektarů lesa a dalších pozemků, 
štípačku dřeva, rybník a zámek 
ve Vokšicích. Když jsem sprá-
vu rodinného majetku převzal, 
ze dne na den se mně a mým 
blízkým změnil život. Vše jsem 
se musel učit za pochodu, čás-
tečně si doplnit vzdělání, místo 
trénování basketu počítat ku-
bíky dřeva. K tomu musím jed-
nat s úřady, obcemi, Správou 
CHKO Český ráj, řešit napadení 
lesních pozemků kůrovcem, do-
mlouvat se třeba s filmaři, kteří 
si v poslední době Prachovské 

skály hodně oblíbili. Naposledy 
tady například natáčel Orlando 
Bloom další sérii Carnival Row 
(natáčelo se také mj. v Liber-
ci a v Turnově – pozn. aut.). Je 
to hodně pestré, zvykl jsem si 
a tak nějak to všechno dávám. 
Doufám, že to předkové oceňu-
jí,“ doplňuje Feštr v mírné nad-
sázce.

Nedávno běžel v České televizi 
seriál s názvem „Modrá krev“. 
jeho průvodcem byl František 
Kinský, potomek jednoho z nej-
významnějších šlechtických 
rodů v Česku. Seriál reflektuje 
zejména osudy jednotlivých 
šlechtických rodin v pohnutém 
20. století. Na natáčení na ji-
čínsku v rodině Schliků zatím 
nedošlo, doufejme, že se tak 
stane v další sérii. jaké byly osu-
dy rodiny Schliků po roce 1948 
a proč se Dominik jmenuje 
Feštr a ne Schlik?
„Po znárodnění si mí předkové 
museli ze dne na den sbalit nej-
nutnější věci, opustit zámek v Ji-
číněvsi a sehnat náhradní bydle-
ní. Tehdy byla velmi tuhá zima. 
Co nepobrali do jedné tašky, to 
jim bylo zabaveno. Celkem byli 
čtyři sourozenci. Můj dědeček 
a jeho sestra žili po zbytek živo-
ta v Jičíně. Dva bratři emigrova-
li, jeden do Německa a druhý do 
Rakouska. Pro mého dědečka 
a babičku bylo poměrně těžké 
sehnat nějakou slušnou práci. 
Co já si pamatuji, tak dědeček 
pracoval jako pumpař a poté 

byl hlídačem na jatkách a ba-
bička jako dispečerka záchran-
né služby. A to, že jsem Feštr, je 
velmi prosté. Maminka, rozená 
Schliková, se provdala za mého 
tatínka, který se jmenoval Feštr, 
a převzala jeho jméno,“ vysvět-
luje Dominik Feštr. 
František Kinský se v seriálu 
také ptá na motivaci převzít 
v 90. letech často zdevastovaný 
majetek. To platí i pro tuto ro-
dinu. Zámky ve Vokšicích a v ji-
číněvsi jsou poznamenané hos-
podařením jZD, v jičíněvsi býval 
internát (zde nyní žije druhá 
větev rodiny), oba objekty byly 
rodině vráceny ve špatném sta-
vu. Co k tomu říct?
„Tak tohle je asi ta nejhorší věc 
na mé práci, protože majetku 

ROZHOVOR

„všichni doufají, že prachovSké Skály 
Čeká dobrá Sezona,“ říká dominik feštr Prachovské skály jsou místem, které je navštěvované odedávna. 

Za prvního zaznamenaného významného turistu lze pokládat ra-
kouského císaře Františka i. (1768–1835), který podle dochované 
pověsti Prachovské skály navštívil a nechal se pronést na nosítkách 
skalní soutěskou, která pak dostala název Císařská chodba. Mělo 
se tak stát při jeho návštěvě jičína v roce 1804, kde prý probíha-
la jednání o spojenecké smlouvě s ruským carem Alexandrem i. 
v konfliktu s Napoleonem. Současní historikové se k této informaci 
staví poněkud rezervovaně, název Císařská chodba však přetrvává. 
Zcela jistě se však v roce 1879 odehrála návštěva pražského pod-
nikatele Vojty Náprstka s chotí a Klubem amerických dam. Od 
roku 1892 v jičíně působila odbočka Klubu českých turistů. Záslu-
hu na tom mají profesoři jičínského gymnázia, jmenovitě školský 
rada František Lepař, který se stal také předsedou prvního výboru. 
Klub českých turistů byl velmi aktivní – již v roce 1912 zakoupil 
hotel v Horním Lochově, který se stal základnou pro letní pobyty 
turistů v Prachovských skalách.
Klub českých turistů má i zásluhu na vybudování dnešních turi-
stických okruhů. Po rozpadu Rakouska-uherska a vzniku Čes-
koslovenska se tehdejší jednatel prof. jakub Všetečka zasloužil 
o zbudování schodišť a chodníků mezi skalními bloky na dnešní 
Masarykově cestě. 
Počátkem 20. století vznikla z popudu majitelů skal – rodiny Schli-
ků – také první restaurace ve skalách. Brzy se ukázalo, že je po-
třeba zřídit restauraci větší, a tak roku 1923 postavil Klub českých 
turistů základnu – Turistickou chatu. Ta byla v 30. letech 20. století 
ještě rozšířena do dnešní podoby. V té době byla také postavena 
silnice a parkoviště. Prachovské skály tak nabyly dnešní podoby. 
Více viz www.prachovskeskaly.com.

prachovSké Skály

Dominik Feštr (*1971) vyrůstal v Turnově, jeho otec byl známým 
kulturním organizátorem a také ředitelem zdejšího kulturního 
centra, maminka je přímým potomkem významné české šlechtic-
ké rodiny. Dominik vystudoval turnovské gymnázium a studoval 
na PF v Ústí nad Labem. Profesionálně hrál basketbal za Ústí nad 
Labem. Po skončení hráčské kariéry byl profesionálním trenérem, 
působil v týmech Ústí nad Labem a Plzně. Nyní trénuje děvča-
ta v Jičíně. Od roku 2009 spravuje rodinný majetek šlechtického 
rodu Schliků, rodu, který v minulosti významně kultivoval krajinu 
a obce Jičínska a do jehož správy patří i Prachovské skály.
Dominik Feštr je ženatý, s manželkou Renatou, která je učitelkou 
základní školy v Jičíně, má dvě děti. Žijí na zámku ve Vokšicích.

Firma J. M. Schlik, s. r. o., píše svoji historii na Jičínsku od roku 
1637. Toho roku generál Jindřich hrabě Schlik dostal za službu 
pro panovníka panství Velíš u Jičína s rozsáhlými lesy. Na panství 
poté Schlikové hospodařili více jak 300 let. V roce 1948 byl jejich 
majetek znárodněn. Po roce 1990 se rodina opět ujala správy 
historického majetku, bohužel poznamenaného 40 lety hospoda-
ření minulého režimu. Firma se věnuje především hospodaření 
v lesích, správě přírodní rezervace Prachovské skály, chovu ryb, 
údržbě zahrad, parků, správě budov a výrobě palivového dřeva. 
Více na www.schlik-kontinuum.cz.

je hodně a nejde opravit vše 
najednou. Opravuje se tedy 
postupně. Zámek ve Vokšicích 
sice zvenku nevypadá moc hez-
ky, ale vnitřní prostory jsou již 
tak ze dvou třetin zrekonstru-
ované. Nyní chceme opravit 
střechu na bývalém prasečáku 
a začal jsem pracovat na re-
konstrukci kaple ve Vokšicích. 
Vše je to však běh na dlouhou 
trať,“ shrnuje Feštr. A jakou vidí 
buducnost Prachovských skal 
a rodinného majetku? „Tak to 
je poměrně jednoduché: Snažit 
se vše dobře spravovat, pokusit 
se něco opravit a předat štafe-
tový kolík někomu dalšímu,“ 
uzavřel potomek jednoho z vý-
znamných českých šlechtic-
kých rodů.

Dva roky pandemie koronaviru poznamenaly vše kolem nás, byť 
letní sezony nakonec „tak nějak“ proběhly. Letos už máme všichni 
za to, že tahle hrozba skončila, nicméně je tady hrozba ještě daleko 
horší. Válka na ukrajině mění hodnoty, změní jistě i naši současnost 
a budoucnost a doufejme, že pouze ekonomickou! „Hledíme do-
předu, doufám, že všechno špatné překonáme a že lidé zase budou 
mít chuť cestovat a poznávat. Prachovské skály jsou nejznámější 
a největší skalní město v Českém ráji, které je zároveň nejnavště-
vovanější,“ uvádí Dominik Feštr, který jako potomek hraběcí rodi-
ny Schliků, kterým byla oblast skalního města vrácena v restituci 
v roce 1996, tuto výjimečnou přírodní rezervaci spravuje.

Tip na návštěvu Prachovských skal: „Moje oblíbené místo je tro-
chu bokem centrální části Prachovských skal. je to skalní vyhlídka 
ervínův hrad. Protože leží mimo hlavní cesty, tak i v sezoně je tam 
poměrně klid. Mimo sezonu tam většinou nikoho nepotkáte. ide-
ální místo pro relaxaci,“ zve Dominik Feštr.

ROZHOVOR

http://www.prachovskeskaly.com
http://www.schlik-kontinuum.cz
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Nedaleko Semil se nacházejí jediné veřejnosti zpřístupněné jes-
kyně v severní části Čech – Bozkovské dolomitové jeskyně. jsou 
sice součástí Geoparku Český ráj, ale geologická stavba území 
a geomorfologie terénu je zde jiná. Budete muset opustit teplé 
pískovcové plošiny s borovicemi, překročit vyvřelou hradbu mezi 
Českým rájem a železnobrodskou pahorkatinou a projet někte-
rým z hlubokých údolí, modelovaných říčním tokem, a klikatícími 
se silnicemi do kraje kopců a kopečků zvaného Pojizeří. Na jed-
nom z kopců stojí i vesnička Bozkov, známá svým poutním koste-
lem Navštívení Panny Marie se sochou Panny Marie Bozkovské. 
Na severním okraji obce byly v polovině minulého století objeve-
ny dolomitové jeskyně, jediné zpřístupněné dolomitové jeskyně 
u nás. jsou mezi veřejnosti přístupnými jeskyněmi raritou, jejich 
chodby a stropy jsou zdobené síťovitými a plástevnatými struk-
turami křemenných žilek vypreparovaných z dolomitu. V části 
zvané Staré jeskyně jsou tyto struktury většinou překryty mladší 
sintrovou výzdobou, která zde tvoří brčka, barevné krápníky, zá-
clonky i vodopády. Nechybí ani vzácné excentrické krápníčky. Tou 
nejatraktivnější částí je však jezerní dóm s největším podzemním 
jezerem v Čechách. jeho efektně osvětlená průzračná modrozele-
ná voda je podívanou, která zůstane dlouho v paměti. Návštěvní 
okruh podzemím je dlouhý 400 metrů a spojuje všechny atraktiv-
ní části jeskyní. Projdete ho s průvodcem přibližně za 45 minut. 
V letních měsících doporučujeme rezervaci prohlídky na tel. čísle 
481 682 167 nebo mailem na  bozkov@caves.cz.

bozkovSké dolomitové 
jeSkyně

NOViNKy Z ReGiONu NOViNKy Z ReGiONu

romantická vycházka 
železnobrodskými trávníky

Skleněná šatna a míSta, 
kde Sklářem může být 

každý
V železnobrodské Galerii Vlastimila Rady vám letos v létě nabídne-
me zcela jedinečnou výstavu, která představí kreativní práci švadlen 
a sklářů. uvidíte šaty pošité bižuterií s vypracovanými detaily, které 
ohromovaly návštěvníky v průběhu uplynulých deseti let na módních 
přehlídkách Made in jablonec. Vystaveny budou nejen modely, které 
designéři vytvořili pro jedinečné příležitosti, ale i unikátní šperky. 
Součástí výstavy budou kreativní workshopy, při kterých si vyzkoušíte 
práci se sklem a bižuterií. Pod vedením zkušených lektorů jistě zvlád-
ne vytvořit vlastní šperk každý z vás. 
Výstavu doplní hra O tajemný poklad, který je ukrytý v kouzelné 
truhle, a Galerijní Radovánka. Radovánky, připravované pro všech-
ny výstavy konané v galerii, jsou souborem kvízových otázek, které 
návštěvníkům umožňují objevovat skryté detaily jednotlivých výstav. 
Pomyslnou třešničkou na dortu bude slosování Radovánek na kon-
ci letošní výstavy, kdy hlavními výhrami budou hodnotné skleněné 
šperky od vystavujících firem. 
Dalším lákadlem ve sklářském duchu bude již mnoha lety prověřené 
Putování po stopách Skřítka Střípka. Skřítkovy stopy vás provedou ce-
lým městem a zároveň vám otevřou dveře dílen, ve kterých si budete 
moct vyzkoušet sklářské řemeslo jako například foukání skla u kaha-
nu nebo práci na sklářském brusu. Součástí této hry jsou bonusy, 
díky kterým získáte nejen mnoho nevšedních zážitků, ale i možnost 
zakoupit si skleněnou krásu přímo od výrobce. S prázdnou ze želez-
ného Brodu určitě neodejdete!

Trávníky jsou historickou čtvrtí 
železného Brodu se zachovanou 
roubenou architekturou. V mi-
nulých dvou letech prošla čtvrť 
rozsáhlou rekonstrukcí – ulice 
byly pokryty žulovou dlažbou, 
která nahradila asfaltový povrch, 
což památkové rezervaci velmi 
prospělo. Byly také vyměněny 
lampy, takže zvláště večer působí 
celá čtvrť velmi romanticky.
Zdejší domky pocházejí z 18. 
a 19. století a kromě nich na 
Trávníkách najdete i dvě pů-
vodní pískovcové kašny, několik 
soch a spoustu architektonic-
kých detailů, jako jsou například 
propracované portály, starobylé 
dveře s krásnými klikami nebo 
vyřezávané lomenice. Díky nim 
se při procházce Trávníky můžete 
zasnít a na chvíli přenést do časů 
zhruba před 200 lety. Není to ale 
umělý skanzen, protože v dom-
cích stále bydlí lidé. 
Pokud se o čtvrti chcete dozvědět 
více, můžete se vydat na Pozná-
vací okruh Trávníky, který začíná 
na Malém náměstí a stoupá po 
schodech na kostelní vršek, kde 
se nachází barokní kostel a histo-
rická kostnice. Nedaleko kostela 
najdete i pískovcový smírčí kříž. 
Vedle stojící dřevěná zvonice po-
chází z roku 1761. V roce 2007 
bohužel vyhořela, ale podařilo 
se jí rekonstruovat do původní 
podoby i s použitím původních, 
částečně ohořelých trámů.
Okruh pokračuje ulicí Františka 
Balatky, lemované roubenými 
chaloupkami, po trase dávné 
zemské stezky. Trasa vás dovede 
na trávnickou náves, kterou tvoří 

malebné zákoutí s kašnou upro-
střed a šesti domy. Mezi nimi 
se vyjímá zděná, velmi zdobná 
budova tzv. Grosovska, které je 
někdy nazýváno trávnickou rad-
nicí, ačkoli ve skutečnosti radnicí 
nikdy nebylo. Nedaleko odtud 
narazíte na Minimuzeum skleně-
ných betlémů, jehož prohlídkou 
si můžete okruh zpestřit.
u potoka žernovník můžete na-
vštívit jediný veřejnosti přístup-
ný objekt, kterým je tzv. Běliště. 
jedná se o skutečnou perlu zdejší 
architektury, ve které je dnes 
umístěna národopisná expozi-
ce zdejšího muzea. Běliště bylo 
postaveno v roce 1807 a slouži-
lo jako koželužna a později jako 
barvírna sukna. Za návštěvu stojí 
nejen samotný dům, ale i expo-
zice, která vás seznámí se zdejší 
historií, a vynechat byste neměli 
ani půdu, kde jsou instalovány 
dřevěné modely původních že-
leznobrodských domů.
Od Běliště vás cesta zavede k  ně-
kolika dalším chalupám na břehu 
žernovníka. Půvabné je přede-
vším tzv. Huškovsko s malým 
podloubíčkem, kde kdysi bývala 
kovárna. u tzv. Teprovska, na je-
hož zahradě stojí kříž s plecho-
vým Kristem, poznávací okruh 
končí. 
Budete-li chtít, můžete v pozná-
vání železného Brodu pokračo-
vat. V rámci Putování se skřítkem 
Střípkem můžete navštívit různé 
sklářské firmy, muzea a galerie. 
Právě sklářství a lidová architek-
tura jsou lákadlem, pro které stojí 
za to železný Brod navštívit. Při-
jeďte se přesvědčit sami!

„Dostala jsem dar Boží a sílu 
čerpám z víry. Můj tatínek měl 
ale ještě větší dar. Jednou mi 
řekl, že budu bydlet v Semilech 
v domě s dlouhou chodbou 
a budou tam za mnou chodit 
lidé v zástupech.“ 
Před 110 lety, dne 17. ledna 
1912, se v Havírně, části Pasek 
nad jizerou, narodila lidová 

„Semilská bába“ léčitelka 
květoslava patočková 

léčitelka Květoslava Patočková. 
Po druhé světové válce se pře-
stěhovala do Semil, přesně jak jí 
předpověděl tatínek. Květosla-
va Patočková se stala vyhledá-
vanou lidovou léčitelkou, byla 
silně věřící a rozuměla bylin-
kám. její schopnosti přesahova-
ly hranice regionu a na pomoc 
se k ní obracely i mnohé slavné 
osobnosti. je však zajímavé, 
že dosud nebylo její působení 
připomenuto ani pamětní ta-
bulkou na jejím domě, byť na 
ni dodnes s vděčností vzpomíná 
mnoho lidí. 
Semilské Muzeum a Pojizerská 
galerie oslovilo pamětníky, ro-
dinu a přátelé, díky nimž připra-
vilo o této vyhledávané lidové 
léčitelce výstavu, kterou budete 
moci navštívit do 15. září 2022. 

Semily vítají své návštěvníky pře-
devším krásnou okolní přírodou 
s okouzlujícími výhledy. Hned 
několik zajímavých zastavení na-
bízejí čtyři okruhy pojmenované 
Semilské šlápoty. Na modré tra-
se objevíte Cimrmanovu nejnižší 
rozhlednu, na bezbariérové žlu-
té Sejkorskou kapličku a Masa-
rykovu vyhlídku, zelená uchvátí 
výhledem na hory a oranžová 
vás provede po obou březích ji-
zery. Okruhy jsou od 5,5 do 9 km 
dlouhé a jsou označeny barev-
nými šlápotami. Dalším přírod-
ním lákadlem je Riegrova stezka, 
vedoucí z Bítouchova do Pod-
spálova. Cestou vás čeká visutá 
lávka, stoupání ke skalnímu úte-
su, na jehož plošině je umístěno 
zastřešené odpočívadlo, zvané 
„Pěšorest“. Následuje zastave-
ní na Böhmově vyhlídce, nabí-
zející pohled na Krkavčí skálu, 
dvanáctimetrový tunel ve skále, 
pramen Antala Staška a v cíli, 
na soutoku jizery a Kamenice, 
podspálovská hydroelektrárna, 
která je stále v provozu. Zpět se 
můžete vydat neméně maleb-
nou Kamenického stezkou, která 
je v mnoha místech opravdovou 

stezkou, tvoří ji často jen pěšina 
v prudším úbočí, která vede od 
skály ke skále. Sportovně zalo-
žení návštěvníci mohou využít 
půjčovnu ferratového vybave-
ní v Turistickém informačním 
centru a vydat se ke zdolání Via 
Ferraty nazvané Vodní brána, 
která nabízí tři trasy různé ob-
tížnosti. K odpočinku pak vybízí 
park Ostrov s možností zchlazení 
v řece v horkých letních dnech, 
občerstvením a dětským hřiš-
těm, kde jsou celoročně pořá-
dány místní akce. je tu krásně, 
přijeďte se podívat!

Semilské přírodní krásy

Sejkorská kaplička
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Velkou novinkou letošní letní 
turistické sezony na Lomnicku 
je celoroční, plně vybavené 
karavanové stání neboli stell-
platz. Nabízí pět míst v atrak-
tivní lokalitě u městského 
koupaliště v Oboře, uprostřed 
zdejší krásné přírody, a přitom 
nedaleko centra města i na do-
hled vyhledávaného turistické-
ho cíle – hory Tábor. 
Projekt města Lomnice nad Po-
pelkou, podpořený Libereckým 

krajem, rozšíří ubytovací mož-
nosti v regionu a cílí zejména 
na mimolomnické vyznavače 
stále oblíbenějšího trendu, 
a to cestování v obytných vo-
zech a karavanech. V posled-
ních dvou letech, kdy byly kvů-
li koronavirovým opatřením 
uzavírány hotely a penziony, 
vzrostl počet jejich majitelů 
o 450 %! Pokud k nim patříte 
i vy, můžete nově zavítat i na 
Lomnicko, kde budete moci ak-

karavanem do lomnice? 
proč ne?

 

Do Lomnice nad Popelkou a okol-
ního regionu můžete v létě zaví-
tat z nejrůznějších důvodů. Za 
pěší turistikou a cyklovýlety, za 
toulkami zdejší krásnou příro-
dou, za výhledy ze zdejších roz-
hleden i za historickými památ-
kami, sportem a odpočinkem 
nebo za chutí místních specialit, 
jakými jsou například Lomnic-
ké pivo a Lomnické suchary.  
určitě ale nešlápnete vedle, když 
se sem vypravíte i za kulturními 
zážitky a zábavou, kterých si tu 
užijete nespočet. Navštivte napří-
klad tradiční letní výstavu drahých 

kamenů v městském muzeu, v jehož stálých expozicích je toho k vi-
dění opravdu mnoho, nebo si vychutnejte pořady 28. ročníku čer-
vencového hudebně-dramatického festivalu Lomnické kulturní léto. 
jestliže vyrazíte na lomnický barokní zámek, zažijete od všeho trochu, 
a přitom si užijete léto plnými doušky, protože Kulturní a informač-
ní středisko Lomnice nad Popelkou připravilo v rámci programu Léto 
a babí léto na zámku 2022, podpořeného Libereckým krajem, přebo-
hatý program. Děti potěší výstava Méďové pro radost aneb Plyšové 
štěstí (27. 5. – 25. 9.), na které uvidí okolo 1 300 medvídků ze sbírky 
lomnické sběratelky Zdeňky Rychlíkové, navíc je ve čtvrtek 30. června 
v rámci prázdninového zahájení výstavy čeká medvídkový workshop 
(od 14 hodin) a loutkové Medvědí pohádky jarmily enochové z libe-
reckého divadélka Rolnička (od 16 hodin). Když k tomu připočteme 
nejméně dva loutkářské workshopy, tři loutkové pohádky, Loučení 
s prázdninami na zámku v sobotu 27. srpna, zámeckou hernu a herní 
prvky na nádvoří, je vidět, že se děti na lomnickém zámku nudit roz-
hodně nebudou. 
Pro dospělé je připravena řezbářská výstava a výstava skla v zámec-
kém sklepení, dvě komentované prohlídky města (Po stopách Roha-
nů, Architektura první republiky v centru města), dva promenádní 
koncerty s hudbou manželů Fajtových a DH Broďanka, promítání 
Zámeckého letního kina nebo několik letních nedělních koncertů na 
nádvoří nejen pro hosty Zámecké kavárničky, která k tomu nabídne 
bohaté osvěžení. Bude toho ještě více, ale zapomenout určitě nesmí-
me ani na pondělní odpolední řemeslné workshopy v rámci projek-
tu Tovaryšem čtvera řemesel. Zámek bude od 30. 6. do 4. 9. otevřen 
denně, kavárnička již od 24. června. Přesné otevírací doby, přehled 
pořadů a jejich termíny naleznete na www.zamek.kislomnice.cz. Tak 
určitě v létě přijeďte, u nás ve městě i na zámku zahálet nebudete!

v letní lomnici to žije!

NOViNKy Z ReGiONu NOViNKy Z ReGiONu

Předení na kolovrátku či tkaní 
na tkalcovském stavu dnes vět-
šina z nás zná jen z pohádek. 
V muzejní chaloupce v maleb-
né železnici u jičína se o pěs-
tování a zpracování lnu dozvíte 
vše. 
Názorně vám předvedeme, jak 
se len zpracovával, jak se před-
lo na kolovrátku či tkalo na 
tkalcovském stavu, a vše si bu-

dete moci sami vyzkoušet. Při-
pravena je i soutěž, ve které si 
můžete prověřit, jak se vyznáte 
v druzích přízí. 
Roubená chaloupka byla po-
stavena v roce 1789. interiér 
je bohatě zařízen dobovými 
předměty, které vás nepo-
chybně přenesou do doby na-
šich předků. Od průvodců se 

muzeum v železnici 
vás přenese 

do dob našich předků
dozvíte, jak se dříve žilo, co 
se jedlo, kde se spalo, k čemu 
sloužily různé nástroje či nádo-
bí a mnoho dalšího. 
V hlavní budově muzea, po-
stavené v roce 1816 vedle 
roubenky, na vás čekají další 
expozice. Zavedeme vás do 
staré školní třídy a také do 
expozic archeologie a paleon-
tologie. Děti rády obdivují zají-

mavé loutky od akademického 
malíře Věnceslava Černého 
a expozice akademického ma-
líře Františka Zikmunda je zase 
ukázkou jeho pražského atelié-
ru i s vlastními obrazy.
Těšíme se na vaši návštěvu 
a věříme, že návštěva našeho 
muzea bude pro vás i vaše děti 
příjemným zážitkem.

Dominantou města Nová Paka 
je klášterní chrám Nanebevzetí 
Panny Marie z počátku 18. sto-
letí, který byl po staletí pout-
ním místem.
V novopackém muzeu se mů-
žete pokochat poklady země 
i ducha a seznámit se s historií 
zdejšího kraje. V Klenotnici dra-
hých kamenů, která je součástí 
muzea, najdete hned tři expo-
zice. jedna vám nabídne pro-
cházku prvohorním pralesem, 
další představí zdejší výjimeč-
nou sbírku drahých kamenů 
a třetí nabídne unikátní dokla-
dy spiritismu, kterým byl zdej-
ší kraj proslulý. Před budovou 
Klenotnice je vystaven největší 
zkamenělý strom svého druhu 
ve střední evropě. Měří 8,3 me-
trů a jeho stáří je přibližně 300 milionů let. Ve vestibulu budovy 
najdete rovněž celoročně otevřené informační centrum.
Za návštěvu jistě stojí i zdejší pivovar. V impozantní budově se 
pivo dosud vyrábí tradičním způsobem a důkazem jeho kvality 
jsou mnohá ocenění, která již získalo.
Milovníci sportu si v Nové Pace rovněž přijdou na své, protože 
město nabízí plavecký bazén, lezeckou stěnu a několik sportov-
ních center s možností vnitřních i venkovních aktivit. Nedaleko, 
ve Staré Pace, je možné navštívit Fjordský hřebčín.
Na dosah ruky se pak nachází spousta dalších zajímavých míst, 
například zříceniny hradů Kumburk a Bradlec, přírodní rezervace 
Sýkornice, hrad Pecka nebo rozhledna Kozinec.
Protože jsou některé z těchto objektů zpřístupněny pouze ome-
zeně, doporučujeme předem se informovat v informačním cen-
tru Nová Paka. 

nová paka – perla ukrytá 
mezi ČeSkým rájem 

a krkonošemi
tivně trávit svůj volný čas nejen 
v létě a využívat další nabízené 
služby v oblasti turistické infra-
struktury.
Plocha pro krátkodobé place-
né stání (24 až 72 hodin) se 
nachází u zadní brány koupa-
liště a je samozřejmě vyba-
vena kompletními službami 
servisní technologie před 
dalším cestováním, vybavena 
bude i mobiliářem k sezení, 
herním prvkem a také mapou 

města, turistickou mapou oko-
lí a kapsářem pro turistické 
a informační materiály. jejím 
správcem bude místní Kultur-
ní a informační středisko ve 
spolupráci s Technickými služ-
bami.
A kdy budete moci dorazit? 
Pokud vše půjde, jak má, tak 
během letní sezony. Aktuální 
informace budou uveřejněny 
na webu města www.lomnice-
nadpopelkou.cz.

Suchardův dům

Muzejní dvůr v Železnici a muzejní roubenka

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Nové Pace

Koupaliště v Oboře

Vizualizace karavanových stání u koupaliště

Karlov

Zámek v Lomnici nad Popelkou

http://www.zamek.kislomnice.cz
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potraviny a zemědělSké výrobky

1. bio ovoce a zelenina, biomošty – jan verich, Turnov, 
www.bioverich.cz

2. bio ovoce a zelenina, mouka, vejce – 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 a ovocné sirupy, omáčky, jablečné mošty – 

jana kuntošová, jivina, www.vesnickedobroty.cz
7. chlazené hovězí maso, med, bio ovoce – zemědělská usedlost 

arnoštice, žďár, www.zivotnavsi.cz
8. jahody, sadba jahodníku – Sempra, s. r. o., Turnov, 

www.sempra-turnov.cz

9. jizerské kvítí – jana krupová, Huntířov, www.jizerskekviti.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. mouka – mlýn perner Svijany, s. r. o., Svijany, www.mlynperner.cz
14. ovocné mošty, nektary a nápoje – moštovna lažany, s. r. o., 

Lažany, www.mostovna-lazany.cz
15. ovocnářství drahoraz – pavel vondráček, kopidlno – drahoraz, 

www.ovocnarstvidrahoraz.cz
16. pivo – lomnické pivo, řemeslný pivovar lomnice nad popelkou, 

www.lomnickepivo.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
22. včelí med, vosk, propolis – jolana Stáňová, Malá Skála – Sněhov, 

www.vcelyjolana.cz
23. keře růží – růžová školka pelcovi, Skuřina č. 2, 

www.ruzepelcovi.com 
24. Čerstvý kozí sýr – kozy v ráji, Malá Skála, kozyvraji.blogspot.com

25. 100% přírodní jablečný mošt – petr laššo, Pěnčín-Střížovice, 
www.1strizovicka.cz

26. 100% jablečný mošt, cider, křížaly – jablečná, z. s., Turnov, 
www.jablecna.cz

27. 100% jablečný mošt, sušené ovoce a byliny – Statek cidlina, 
vojtěch drahoňovský, www.statekcidlina.cz

28. Čerstvá zelenina a květiny, vejce, med – zahrady psinice, Psinice, 
www.zahradypsinice.cz

přehled reGionálních výrobců
řemeSlné výrobky

29. autorské hutní sklo, plastiky a těžítka – tomášova huť, železný 
Brod, tomoliva.tomasovahut@seznam.cz

30. dekorativní a užitková keramika – Sportem proti bariérám, z. s., 
Nová Paka, www.D-P-K.cz

31. cínařství – ladislava růžičková, Radvánovice u Turnova, 
www.cinarstvi.net

32. kameninové hrnčířské zboží – doubravka fišerová, 
www.zivotnavsi.cz

33. keramika mago, železnice-Cidlina, www.fler.cz/mago
34. klasické české roubenky a poloroubenky – robert lopour, 

Vyskeř, robert.lopour@seznam.cz
35. látkové hračky a dekorativní výrobky – martina hofmanová, 

Nová Paka, www.fler.cz/roztomilosti
36. perník dekorovaný lidovými motivy – božena buřičová, 

Mnichovo Hradiště, bara.buricova@seznam.cz
37. přírodní bylinná mýdla a šampony – mýdlárna v ráji, 

Malá Skála, www.mydlarnavraji.cz
38. šperky s bižuterními komponenty – romana olivová, 

železný Brod, tomoliva.tomasovahut@seznam.cz
39. dřevěné skládané misky – jan petrnoušek, 

Turnov, www.gliswood.cz
40. dřevěný šindel, repliky historických luků a šípů – petr klíma, 

Huntířov, www.dilnasagittaria.cz
41. ručně vyřezávané dřevěné lžíce – břetislav jansa, 

Turnov, www.bretislavjansa.com
42. ruční výroba českých křišťálových lustrů – Wranovský, 

Turnov, www.wranovsky.com
43. Skleněné foukané figurky – karel Sobotka, železný Brod – Těpeře, 

www.sklenene-foukane-figurky.cz
44. Skleněné figurky, betlémy, autorské plastiky 

karel a eva urbanovi, 
Loukov u Mnichova Hradiště – Hubálov, www.urbanglass-figurky.cz

45. Skleněné šperky a doplňky – helena paterová, 
Záhoří, www.tyche-glass.cz

46. Sukně, šaty, bytové doplňky – u vincenta, 
Hrubá Skála – Hnanice, www.uvincenta.cz

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. šperky Stefany – štěpánka kurfiřtová, 
železný Brod – Bzí, www.stefany-sperky.cz

50. Skleněná bižuterie, vinuté perle a figurky, keramika
iveta valentová, 

Slaná u Semil, ivvall@tiscali.cz
51. užitková keramika – zdenka baladránová, 

žďár, chalupa63@seznam.cz
52. vinuté skleněné perle, miniatury, přívěsky – leona Čapková, 

Malá Skála, info@perlea.cz
53. vinuté perle, šperky, bižuterie, skleněné figurky 

lampglas, s. r. o., 
železný Brod, www.lampglas.cz

54. vitráže – david roskovec, železný Brod, www.vitraze-david.cz
55. výroba dekorativní a užitkové keramiky, textilních a tkaných 

výrobků – život bez bariér, z. ú., 
Nová Paka, www.zbb.cz

56. výrobky z orobince – iveta dandová, 
Mnichovo Hradiště, www.orobinec.cz

přehled reGionálních výrobců

Rodinná firma evy a Karla ur-
banových urbanglass působí 
na trhu od roku 1991. její prio-
ritou je pestrost a rozmanitost 
produkce, originální výtvory, 
ale také učení se novým po-
stupům výroby. u plynového 
kahanu urbanovi vytvářejí  
z tyčoviny postavičky a před-

15 let se značkou regionální 
produkt Český ráj

měty nejrůznějších tvarů, ba-
rev a velikostí. Manželé se též 
prezentují rozsáhlými soubory 
betlémů ve stálých sbírkách 
muzeí po celé republice. Vedle 
figurek nejrůznějších zvířátek 
a postaviček dokáží za skla vy-
robit téměř cokoliv: sportovní 
a soutěžní ceny, betlémy i jiné 

zimní a adventní motivy, pes-
tré květiny, skleněné přívěs-
ky a mnoho dalších výrobků. 
V menším měřítku se věnují 
také výrobě vinutých perlí 

a následné tvorbě nejrůzněj-
ších šperků z nich. A právě 
díky ctění tradic a letitým zku-
šenostem dávají své tvorbě 
nezaměnitelný rukopis.

Sdružení Český ráj certifikuje výrobky splňující stanovená kritéria 
již patnáctým rokem. Od založení značky se o její udělení ucházela 
stovka zájemců. Při hodnocení produktů se zohledňuje především 
skutečný původ výrobku v regionu, originalita, ekologická šetr-
nost a podíl ruční práce. Certifikace se konají dle zájmu výrobců, 
většinou na jaře a na podzim, jednou za dva roky musí nositel 
značky obhájit svou žádost a formou recertifikace získat značku 
i na další období.
S regionálními produkty se lze setkat především na trzích a jar-
marcích, na kterých si můžete nejen zakoupit kvalitní výrobky, ale 
také se seznámit s jejich výrobci a nahlédnout do tajů výroby pro-
střednictví ukázek či workshopů. Mnozí výrobci nabízí také mož-
nost exkurzí ve svých dílnách.
Představujeme vám ty, kterým byla značka Regionální produkt 
Český ráj nově propůjčena v březnu letošního roku. 

věčně krásné sklo

V roce 2016 byl založen Řeme-
slný pivovar Lomnice nad Po-
pelkou, s. r. o., který volně na-
vazuje na historii pivovarnictví 
ve městě. První zmínky o zdej-
ším pivovaru a sladovně se da-
tují k roku 1462. Během třice-
tileté války spadal pivovar pod 
přímou kontrolu frýdlantského 
vévody Albrechta z Valdštejna, 
který osobně kontroloval kvali-
tu produkovaného piva. 
V současné době minipivovar 
v Lomnici nad Popelkou vaří 
piva nefiltrovaná a nepasteri-
zovaná dle standardních pivo-
varských postupů a ze základ-
ních surovin (slad, chmel, voda, 
kvasnice). Vaří jak piva tradiční 
(ležáky), tak i speciály typu Ale, 
ipa, Stout či Sour. Pivovar pro-
vozuje též kamennou prodejnu, 

Paní jolana Stáňová se pusti-
la do včelaření v roce 2014 se 
svým švagrem Petrem na libe-
recké straně ještědského hřbe-
tu. Začínali s podporou zku-
šeného včelaře a včelám oba 
zcela propadli. V roce 2019 
jolana absolvovala stáž u pro-
fesionálního včelaře v podhůří 
Savojských Alp, která ji motivo-
vala k intenzivnějšímu spojení 
svého života se včelami. V tém- 
že roce začala spolupracovat 
s Lídou Vondrovou v její zahra-
dě Bylinky z ráje na Sněhově. 

přírodě blízký chov včel
Zde se v blízkosti levandulo-
vých záhonů pomalu rodí nová 
včelnice. jejími produkty jsou 
med, propolis, maceráty by-
lin s medem a vosk. jolana při 
včelaření zohledňuje přirozené 
procesy v celoročním rytmu 
života včelstva, využívá prvků 
biochovu a biodynamického 
zemědělství a používá přírodní 
materiály. Věnuje se též vzdě-
lávací činnosti – nabízí progra-
my pro školy, vede včelařský 
kroužek a poskytuje konzulta-
ce začínajícím včelařům. 

novodobá tradice lomnického piva
občerstvovací pivní zahrádku 
a e-shop pro zákazníky z celé 
republiky (tzv. Pivní pohoto-
vost). Zájemcům nabízí komen-
tované exkurze pivovaru. 

Zde vám přinášíme stručný pře-
hled všech nositelů značky Regi-
onální produkt Český ráj. Kom-
pletní přehled a podrobný popis 
výrobků s duší Českého ráje 
a také informace pro případné 
zájemce o značku najdete na 
webových stránkách produktu.
www.regionalniprodukt.cz.
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Rodiny s dětmi v jičíně nejčas-
těji hledají Rumcajse, Manku 
a Cipíska. A jak je známo, kdo 
hledá, ten najde! Stačí zaví-
tat například do interaktivní 
galerie Rumcajsův svět přímo 
v zámku na Valdštejnově ná-
městí, která před letošní se-
zónou prošla kompletní rekon-
strukcí a už zase vítá nejmenší 
návštěvníky. Připraveny jsou 
i dva loupežnické kvízy, díky 
nimž si můžete sami vyzkou-
šet, jak dobře tento pohádko-
vý svět znáte. V ševcovně kou-
sek pod Valdickou bránou zase 
odhalíte, jak Rumcajs žil před-
tím, než se z něj stal loupežník. 
A pokud se vydáte na zhruba 
pětikilometrovou procházku 

jičín, to není jen město plné 
historických památek, Vald-
štejna a Rumcajse, a proto se 
občas vyplatí poodejít trochu 
dál z centra a vydat se obje-
vovat skryté skvosty. Nejtra-
dičnější trasa na pohodovou 
odpolední procházku vede li-
povou alejí do Lodžie a zpátky 
přes vrch Zebín. 
Z Valdštejnova náměstí vyrazíte 
po červené turistické značce, 
projdete pod Valdickou brá-
nou a za pár minut budete mít 
před sebou začátek známé li-
pové aleje. Téměř dvoukilome-
trové stromořadí vás zavede až 
k Valdštejnské lodžii. Můžete se 
projít přilehlým parkem, občer-
stvit se v místní kavárně nebo si 
projít malou expozici předsta-

vující velkolepé plány Albrech-
ta z Valdštejna. O prázdninách 
tu navíc nabízejí i komentova-
né prohlídky. Pak už vás čeká 
stoupání na vrch Zebín. Milov-
níci širokých rozhledů zvládnou 
s opatrností cestu až nahoru ke 
kapličce sv. Máří Magdalény, 
ostatní to mohou vzít po silnici 
k jízdárně, odkud se též nabízí 

do jičína za rumcajsem 
a jeho rodinkou

procházka z jičína na vrch zebín 
a zase zpátky

jičín, město Albrechta z Valdštejna, loupežníka Rumcajse a brána do 
Českého ráje, v létě opět nabídne bohatý kulturní program v rámci 
akce nazvané Prodloužené víkendy, která probíhá vždy od pátku do 
pondělí. Od poloviny června do konce srpna se na různých místech 
jičína a jeho okolí můžete těšit na pestrý program plný kulturních 
zážitků, ponaučení i relaxace. Naplánovány jsou koncerty, divadla 
pro děti, komentované prohlídky a mnoho další zábavy. Některé 
akce jsou přístupné zcela zdarma, jako například již tradiční nedělní 
koncerty v zámeckém parku. Doporučujeme sledovat kalendář akcí 
na www.jicin.cz. Mimo řady těchto spíše menších akcí jsou letos 
v plánu i větší kulturně-společenské události, na které do jičína ob-
vykle míří stovky, či dokonce tisíce návštěvníků. Poslední květno-
vý víkend se ponese v duchu Valdštejnských slavností, v červnu se 
do jičína hned dvakrát sjedou majitelé automobilových veteránů, 
18. června se zámecký park zaplní dobrým jídlem a pitím při dal-
ším ročníku Food festivalu, na přelomu července a srpna bude opět 
promítat letní kino a turistickou sezónu ukončí v termínu 7.–11. září 
festival jičín – město pohádky. 

léto v jiČíně ve znamení 
prodloužených víkendů

NOViNKy Z ReGiONu

na vrch Brada, tak se dosta-
nete až k Rumcajsově jeskyni. 
Zkrátka, o Rumcajse není v ji-
číně nouze. 

krásný výhled na jičín, a navíc 
si tu můžete dopřát šálek kávy 
s pohledem přímo na koňské 
pastviny.
Zpět do jičína se vydejte po pa-
nelové cestě mezi pastvinami. 
Vyjdete kousek pod vrchem 
Čeřovka, kde se mezi stromy 
ukrývá Milohlídka, nejstarší 
kamenná rozhledna Českého 
ráje. Kousek od ní je i velké dět-
ské hřiště. Vilová čtvrť Čeřovka 
je krásnou ukázkou moderní 
architektury a dílem architek-
ta Čeňka Musila z meziváleč-
ného období. Pak už jen stačí 
projít kolem areálu nemocnice 
a za chvíli budete zpět na ná-
městí. Šestikilometrovou trasu 
zvládnou hravě i rodiny s dětmi 
a schůdná je i s kočárkem. 

S vrchem Zebín je spjatá i jed-
na známá pověst. Ta vypráví 
o sázce s čertem, který si při 
běhu členitou podkrkonošskou 
krajinou nabral do boty hlínu 
a kamení, jež ho tlačily nato-
lik, že musel nakonec zastavit 
a botu vysypat. Tak vznikl vrch 
Zebín, ale čert tím sázku v běhu 
prohrál. Znáte ten příběh? 

Zebín

Valdštejnská lodžie pod Zebínem
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jedním z největších pokladů každého regionu je bezesporu kra-
jina a místní přírodní bohatství. To je vedle architektonických 
památek lákadlem i pro přicházející návštěvníky. V oblasti jičín-
ska se šťastným způsobem propojuje obojí: půvabný a bohatý 
krajinný reliéf doplněný o architektonické a sochařské svědky 
minulosti. Vedle Prachovských skal a valdštejnských památek si 
pozornost zaslouží také venkovská krajina rozprostírající se jiho-
západním směrem od jičína, která byla již od 17. století součástí 
šlikovského panství. Najdete zde mimo jiné malebné obce Ost-
ružno, Podhradí, Veliš, Bukvice, Staré Místo či Chyjice a městečka 
Kopidlno a Libáň, dále přírodní dominanty, kterým vévodí vrch 
Veliš, a také drobné architektonické památky, jako jsou například 
kaple, sochy světců a bývalá vrchnostenská sídla. Výjimečná na 
této půvabné krajině je skutečnost, že její dominanty kdysi vy-
tvářely v krajině čitelný celek – byly stavěny v kompozici, která 
měla připomínat tehdejší majitele panství Františka josefa Šlika 
(1656–1740) a Annu josefu Šlikovou, roz. Kolovratovou (1691–
1771). Tito manželé dali postupně, formou drobných i větších 
stavebních zásahů a také díky aktivnímu hospodaření, vzniknout 
komponované krajině promlouvající řadou významů a vztahů, 
v nichž se různým způsobem zrcadlila zejména barokní mariánská 
symbolika. i proto v této oblasti působí svazek obcí Mariánská 
zahrada, který o zdejší kulturně-historický odkaz pečuje a připo-
míná jej. Při pouti zdejší krajinou vás bezesporu upoutá mj. kaple 
Loreta, stojící uprostřed lesů na svazích Velišského hřbetu, kaple 
sv. Anny na stejnojmenném vršku nad Ostružnem, kaple Nejsvě-
tější Trojice u nedalekého pramene či půvabná kaplička Andělů 
strážných nad Hlásnou Lhotou. Zároveň můžete poodhalovat his-
torické dědictví a vzhled „barokní“ krajiny na základě publikací, 
které vám představují její původní ráz. 

komponovaná barokní 
krajina zve k návštěvě

jiZDNí ŘáDy TuRiSTiCKýCH AuTOBuSůNOViNKy Z ReGiONu

Zveme vás do Kopidlna na vý-
let za bílými jeleny, polkou 
a zazděnou služkou, který jsme 
pro vás připravili ve spolupráci 
s Lucií Nachtigallovou z firmy 
Velká dobrodružství. jedná se 
o nenáročnou trasu v délce 
necelých 4 km, která vás pro-
vede městem, kolem rybníka 
a zámeckým parkem. Během 
výletu se seznámíte se slavný-
mi rodáky a pověstí o zazděné 
služce. Poznáte také místa, na 
která vzpomínal spisovatel 
Zdeněk Svěrák ve známém fil-
mu Po strništi bos. Mapu trasy, 
kterou si lze libovolně prodlou-

kopidlenský výlet s tajenkou

žit o procházku kolem obory 
a rybníka, si můžete zdarma 
stáhnout na stránkách www.
veldo.cz, kde najdete dalších 
více než 200 výletů s tajenkou. 
Dáreček za vyluštěnou tajen-
ku na vás čeká v Kulturním 
a vzdělávacím centru v Kopi-
dlně nebo v cukrárně na ná-
městí. Na webových stránkách 
města (www.kopidlno.cz) rov-
něž najdete všechny potřebné 
informace. 
Turistické informační cent-
raum: Hilmarova 86, Kopidlno, 
telefon 776 080 190, e-mail 
kvc@kopidlno.cz.

Vážení návštěvníci Českého ráje,
v sobotu 30. 4. 2022 byla zahájena

již 23. sezona provozu turistických autobusů.
V letošním roce se turistické autobusy rozjely na 
osmi linkách. uvedený jízdní rád obsahuje pouze 

výběr spojů, které přepravují jízdní kola.
Další informace získáte na 

www.craj.cz, www.cesky-raj.info, 
www.iidol.cz a www.dopravakhk.cz.

Kontakt na call centrum idS iredo pro území 
Královéhradeckého a Pardubického kraje 

+420 491 580 333
Kontakt na centrální dispečink idol 

pro území Libereckého kraje 
+420 704 702 000

Kontakt na infolinku pid 
pro území Středočeského kraje 

+420 234 704 560

Pokračování na s. 22
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tipy na výlety v nové podobě – nabídka pro všechny
Pro snazší orientaci v nabídce turistického regionu připravilo 
Sdružení Český ráj aktualizované tipy na pěší, cyklo a bezba-
riérové výlety (určené nejen pro handicapované, ale také pro 
rodiny s kočárky). 
jednoduché tištěné skládačky-rozcestníky obsahují seznam 
výletů, orientační mapku a také QR kód odkazující na flipbook, 
tj. plnou elektronickou verzi katalogu s tipy na výlety. Sklá-
dačky i flipbooky se barevně odlišují – pěší výlety najdete v 
zelené barvě, cyklovýlety ve žluté, bezbariérové v barvě bordó 
a tematické výlety Český ráj ve filmu a pohádkách mají barvu 
oranžovou. 

Středně náročný výlet. Rovensko pod Troskami – Morcínov u  kříž-
ku (6,7  km) – Allainův kříž (8,4  km) – Tábor (10 km) – Allainova 
věž (11,8  km) – žst. Cidlina (14,7  km) – žst. Libuň (18,1  km).
Mapa výletu: https://mapy.cz/s/mugogavaze

V Rovensku pod Troskami je 
nejpozoruhodnější pamětihod-
ností dřevěná zvonice u koste-
la sv. Václava. Pod její šindelo-
vou střechou jsou zavěšeny tři 
zvony obrácené srdcem vzhů-
ru. Návštěvníci mohou přihlí-
žet unikátnímu zvonění přímo 
ve zvonici od května do září 
vždy v neděli v pravé poledne 
a také o každém státním svát-
ku. Na rovenském náměstí 
najdete cenné sousoší od so-
chaře a zdejšího rodáka josefa 
Drahoňovského a navštívit zde 
můžete i místní muzeum.
Vrch Ředice, který najdete ne-
daleko obce Morcínov, nabízí 
krásný rozhled nejen do nitra 
Českého ráje, ale i na ještěd 
a blízké krkonošské hřebeny. 
Kamenný Allainův kříž na úpa-
tí hory Tábor je vytvarován do 
podoby půleného polena. 

tip na pěší výlet 
z  rovenska přes tábor do libuně

Na vrcholu Tábora najdete ba-
rokní kostel Proměnění Páně, 
zrekonstruovanou turistickou 
chatu s restaurací a rozhled-
nou a také sezonní informační 
centrum.
Allainova věž byla původně 
postavena jako posed ve zdejší 
rohanské oboře. Pojmenována 
je po synovci majitele panství. 
Obec Libuň zase byla dlouho-
letým domovem osvícenského 
kněze a jazykovědce Antonína 
Marka. Na zdejší faře působil 
v letech 1823–1876 a Libuň se 
díky němu stala významným 
střediskem kulturního života. 
Píše o něm dokonce i Alois jirá-
sek ve svém románu F. L. Věk! 
Dnes se na faře nachází galerie 
děl významného českého malí-
ře Františka Kavána, který v Li-
buni žil a je pohřben na míst-
ním hřbitově.Allainova věž

Flipbooky si můžete pohodlně otevřít ve svých počítačích i te-
lefonech. Každý výlet obsahuje itinerář, tedy trasu výletu se 
vzdáleností v kilometrech, popis navštívených míst a mapku 
a je doplněn o fotogalerie a také o odkaz na trasu výletu na 
portálu Mapy.cz. 
Pro ty, kteří si své výlety chtějí užít off-line, je tu možnost si 
každý výlet stáhnout v PDF formátu včetně mapy a případně 
vytisknout. Tištěné skládačky jsou k dostání v informačních 
centrech v regionu a ke stažení na webu 
https://www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/propagacni-materia-
ly/.Pro inspiraci vám nabízíme následující tipy na výlety.

Pokračování ze s. 19
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Víte, jak vypadá takový hejkal? že ne? V mnichovohradišťském 
lesoparku jeden hejkal bydlí a můžete se s ním i vyfotit! Navíc 
není jedinou tajemnou bytostí, na kterou tu narazíte. Společnost 
mu dělá ještě čert a mnich Heřman. Všechny tyto obří dřevěné 
sochy pochází z místních báchorek a jejich příběhy odhalíte po 
načtení QR kódu, který se u každé z nich nachází. 
Kromě tajemných postav narazíte v nově revitalizovaném leso-
parku i na infopanely dětské naučné stezky, na kterých se dozví-
te spoustu zajímavostí. Nahlédnout můžete do pseudokrasové 
jeskyně a váš obdiv si zaslouží i jedinečné skalní sruby jizery. 
ideální zakončení procházky se pak nabízí na pláži u jizery, kde 
se můžete vykoupat, posedět, uspořádat si piknik, třeba i s vyu-
žitím veřejného grilu, nebo si přečíst knížku nalezenou v místní 
knihobudce.
V Mnichově Hradišti láká k návštěvě také státní zámek s jedněmi 
z nejbohatších interiérů celého Česka, s unikátním zámeckým 
divadlem a hrobkou slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. 
Na zámku vás rovněž přivítá městské muzeum s bohatými ná-
rodopisnými expozicemi, obřím modelem Drábských světniček 
a tematickými výstavami. Letos je zde až do konce srpna k vidění 
výstava řemesel s názvem Ten umí to a ten zas tohle…

Spousta novinek 
na zámku Svijany

TiPy NA VýLeTy NOViNKy Z ReGiONu

Greenway Jizera

V Turnově určitě nemůžete 
vynechat Muzeum Českého 
ráje a Galerii Granát. V neda-
lekých Dolánkách pak oblíbený 
Dlaskův statek a Dům přírody 
Českého ráje. K dispozici je tu 
parkoviště, v létě občerstvení 
či možnost zapůjčení lodí a ko-
loběžek. V jizeře se dá koupat. 

tip na cyklovýlet 
do údolí mohelky

Pohodový výlet, který vede převážně z kopce, má délku 45 km. 
Výlet je možno prodloužit až do Mohelnice, v tom případě počítej-
te s dalšími 11 km navíc.
Turnov, Na Lukách – Dolánky (GW Jizera 17 – 2 km) – Voděra-
dy – Žďárek, Zlatá Hvězda (3051 – 12,2 km) – Sedlejovice (14B 
– 13,5 km) – Třtí (3044 a nezn. komunikace – 17,9 km) – Libíč 
(14 – 24,8 km) – Radvanice (3050, 3048 – 28,2 km) – Svijanský 
Újezd (3048 – 35,1 km) – Pěnčín (3050 – 37,4 km) – Čtveřín (3049 
– 39,4 km) – Turnov (14, 17–45 km).
Mapa výletu: https://mapy.cz/s/deleguroda.

Středně náročný výlet na nejvyšší horu Českého ráje Kozákov (čer-
vený stupeň obtížnosti). Obtížnost trasy pro mechanický a elekt-
rický vozík je středně náročná, trasa je vhodná pro seniory i  rodi-
ny s kočárky. Délka výletu: 6,5 km. Parkoviště u BUS Bačov – Chata 
Kozákov (2,5 km) – cyklo odbočka vpravo – neznačená silnice Vr-
chy (4 km) – křižovatka Komárov (5,5  km) – Bačov (6,5 km).
Mapa výletu: https://mapy.cz/s/pofejabaco.

Kozákov je se svými 744 
m n. m. nejvyšší horou Čes-
kého ráje. je národní přírodní 
památkou a významnou geo-
logickou a geomorfologickou 
lokalitou. je také nejmladší 
sopkou Českého ráje – činný 
byl před 5 miliony lety. Na jeho 
svazích se nachází 26 jesky-
ní pseudokrasového původu. 

tip na bezbariérový výlet 
kozákovský okruh

Kozákov je opředen pověstmi 
o drahých kamenech, které se 
tu odpradávna nacházejí.
Riegrova turistická chata na 
vrcholu Kozákova byla posta-
vena v roce 1928. Kovová věž 
v sousedství chaty byla po-
stavena roku 1995. její ochoz 
ve výšce 24 metrů slouží jako 
rozhledna. 

Léto na Kozákově

tip na výlet za filmem a  pohádkou 
z  turnova za princeznou 

jasněnkou
Středně náročný cyklovýlet o  délce 20 km. Zámek Hrubý Rohozec – 
neznačeno, dále 3049 Vazovecké údolí (1,3  km) – 3051 Bartošova 
pec (3,4  km) – modrá Voděrady (5,6  km) – modrá Frýdštejn, hrad 
(8,4  km) – silnice Malá Skála (10,5  km) – 17 Dolánky (18,7 km) – 
3049 Vazovecké údolí (19,6  km) – 3049 a  dále neznačeno Hrubý 
Rohozec (20,9  km). Mapa výletu: https://mapy.cz/s/kuduropaku.

Ze zámku Hrubý Rohozec, kde 
byla natočena scéna z jídelny 
s padajícím lustrem pro film 
„Tajemství hradu v Karpatech“, 
se vydejte po silnici směrem 
na Malý Rohozec. Po 100 m za 
nadjezdem silnice i/10 odbo-
čuje vpravo cyklotrasa 3049, 
která vás dovede do Vazovec-
kého údolí a po trase 3051 
do Voděrad. Zde odbočíte po 
modré pěší značce, která vás 
dovede až na zříceninu hradu 
Frýdštejn – sídlo zlých čaro-
dějnic, které věznily princeznu 
jasněnku. Odtud sjedete po 
silnici na Malou Skálu. Malo-
skalský jez byl dějištěm nec-
kyády ve filmu „Artuš, Merlin 
a Prchlíci“. Odtud se vrátíte 
krásnou přírodou podél řeky 
jizery po cyklotrase č. 17 – 
Greenway jizera do Dolánek 

k Dlaskovu statku. Po prohlíd-
ce roubeného statku, kde se 
natáčela např. pohádka „Rum-
plcimprcampr“ či film „jára Ci-
mrman ležící, spící“, se vrátíte 
na Hrubý Rohozec. 

Frýdštejn

Do malé osady Ondříkovice, 
části obce Frýdštejn, vás dove-
de krásná trasa údolím Vazo-
veckého potoka. Na konci údolí 
se nachází tzv. Bartošova pec, 
součást podzemního pseudo-
krasového systému. Za silnicí 
R35 se otevírá krajina údolí 
Mohelky a s krátkou výjimkou 

trasa dalších 10 km soustavně 
klesá. Pohodovou trasu si mů-
žete prodloužit do Mohelnice 
a vrátit se přes Koryta, Loukov 
a Svijany. Za Radostínem se na-
bízí výhled na zajímavou tech-
nickou památku – sychrovský 
železniční viadukt, klenoucí se 
nad údolím Mohelky. je vysoký 
32 a dlouhý 120 metrů. Ves-
nička Pěnčín u Turnova má ve 
znaku červené jablko symboli-

zující pěstitelské tradice, které 
proslavily obec i její okolí. Nej-
významnějším rodákem obce je 
Václav Laurin, spoluzakladatel 
firmy Laurin & Klement. 
Zajímavostí Přepeř je staré ra-
meno na levém břehu jizery, 
zvané Přepeřsko, se zachovalý-
mi břehovými porosty. V obci se 
nachází několik velkých roube-
ných statků. Na místním jezu se 
dá koupat.

do mnichovohradišťSkého 
leSoparku za pověStmi

Na zámku Svijany jsme se roz-
hodli rozšířit portfolio kvízů pro 
děti, které bylo prozatím mož-
né luštit pouze uvnitř zámku. 
Novinkou roku 2022 je Venkov-
ní zámecký kvíz, který prová-
dí děti zámeckým areálem. je 
k zakoupení v íčku Zámku Svi-
jany za symbolickou cenu 25 Kč 
a v ceně je zahrnuta zámecká 
propiska a sladká odměna za 
jeho správné vyplnění. 
Ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací Fortuna in natura, z. s., 
a s klienty Domova důchodců 
ve Sloupu v Čechách vznikne 
v průběhu sezóny v blízkosti 
zámku Veselý chodník. Bude 
dlouhý zhruba 100 metrů, po-
krytý pestrými tematickými 
kresbami a bude sloužit jako 
sportovní a zábavní dráha, kte-
rá nenásilnou formou přiměje 
děti k pohybu. 

Novinkou areálu Zámku Svijany 
jsou Pivní lázně Svijany, které 
byly otevřeny v únoru letošní-
ho roku. Můžete si v nich do-
přát pivní koupel ve vířivých 
dubových vanách, konzumovat 
kroužkovaný ležák Svijanský Zá-
mek a tradiční preclíky a relaxo-
vat na slaměném lůžku. Lázně 
nabízí i relaxační masáže a do 
budoucna slibují rozšiřování 
svých služeb.
Letos máte také poslední mož-
nost prohlédnout si zámecké 
expozice ve stávající podobě. 
Od listopadu 2022 proběhne je-
jich částečná obměna a některé 
budou nahrazeny novými. Stej-
ně tak hru Arcana, která je zasa-
zena do prohlídkového okruhu 
zámku, si budete moct zahrát 
pouze do konce října 2022. Na 
sezónu 2023 se pak můžete tě-
šit na hru úplně novou.

Zámek Mnichovo Hradiště
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V letošním roce město Turnov oslavuje 750 let od první písem-
né zmínky o své existenci, která se nachází ve dvou listinách 
Přemysla Otakara ii. z roku 1272. je v nich zmíněn velmož ja-
roslav s predikátem „z Turnova“, syn Havla z Lemberka a svaté 
Zdislavy.
Hlavní oslavy výročí proběhly v Turnově v posledním květno-
vém týdnu (21.–29. 5.), ale akce a aktivity spojené s tímto vý-
znamným jubileem provází celý letošní rok. S bohatou historií 
Turnova a jeho tradicí kamenářství a šperkařství vás například 
seznámí hned několik výstav probíhajících v místním Muzeu 
Českého ráje i v Oblastní galerii v Liberci. 
K příležitosti výročí je připravena také řada suvenýrů jako prak-
tické látkové tašky, hrnky, šňůry na klíče, chodníkové křídy 
a propisky. Nechybí ani výroční turistická vizitka, soubor his-
torických pohlednic a výroční razítko. Vydána byla také limito-
vaná edice výroční známky doplněné přítiskem s turnovskou 
radnicí.
Více informací k výročním akcím najdete na www.turnov.cz.

měSto turnov Slaví 
750 let

Regionální turistické informač-
ní centrum Turnov letos vítá 
své návštěvníky v nově zrekon-
struovaných prostorách na ná-
městí Českého ráje.
V roce 2020 získalo Město Tur-
nov od Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky dotaci 
na modernizaci informačního 
centra a vybudování nového 
návštěvnického centra. Rekon-
strukce začala na konci roku 
2020 a od března 2022 se in-
focentrum mohlo do svých 
prostor, nyní mnohem lépe 
vybavených, vrátit. Slavnostní 
otevření proběhlo 23. květ-
na  během týdne oslav k vý-
ročí 750 let od první písemné 
zmínky o městě Turnově.
Prostory infocentra byly nově 
rozšířeny o návštěvnické cent-
rum, kde se na jednom místě 
můžete seznámit s turistický-
mi cíli i tradicemi Turnovska. 

turnovské infocentrum 
konečně v novém!

Kresba Turnova z pera Jiřího Lode

Turnovské náměstí na fotografii Luďka Antoše

K zhlédnutí je zde výstava vel-
koformátových fotografií Tur-
nova a jeho okolí a expozice 
věnovaná kamenářství, šper-
kařství, horolezectví a místní-
mu Geoparku Český ráj. Za-
jímavým prvkem interiéru je 
pískovcová věž se skobami, 
lany a vrcholovou knížkou. 
V prostorách se nachází do-
statek místa k posezení, in-
ternetový koutek s počítači 
pro veřejnost a k dispozici je 
i wi-Fi připojení. interiér dopl-
ňuje velkoplošná mapa České-
ho ráje, mapa Turnova a pro-
jekce videospotů. 
Kromě zajímavých expozic zde 
najdete odpovídající moderní 
zázemí ke svému odpočinku 
a nechybí ani dobrá káva! 
Na vaši návštěvu se těší celý 
tým turnovského infocentra, 
který vám vždy rád poradí. 
www.infocentrum-turnov.cz.

„Spadlo ti to, Máchale!“ či „je 
to rebel!“ Kdo by neznal tyto le-
gendární hlášky z oblíbené po-
hádky S čerty nejsou žerty, která 
už téměř čtyřicet let baví všech-
ny generace diváků. Nejen skal-
ní příznivci této pohádky si v létě 
mohou prohlédnout speciální 
výstavu na hradě Valdštejn, na-
zvanou Z pohádky do pohádky 
aneb nejen S čerty nejsou žerty. 
jak už název napovídá, nebude 
to jen výstava k oblíbené čertov-

z pohádky do pohádky aneb nejen S čerty nejsou žerty

ské pohádce, ale setkáte se na 
ní i s další, neméně oblíbenou 
pohádkou O princezně jasněn-
ce a létajícím ševci. Obě díla 
spojuje nejen zajímavý příběh 
vítězství dobra nad zlem, ale 
také nádherné prostředí České-
ho ráje, kde se natáčely. Při pro-
cházkách touto krajinou proto 
můžete narazit třeba na zříceni-
nu hradu Rotštejn, u kterého se 
nachází vstup do sídla pekelné-
ho knížete Lucifera XiV., projít se 

malebným údolím Plakánek až 
k mlýnu Petra Máchala či obdi-
vovat romantické kulisy hradu 
Frýdštejn, odkud statečný jíra 
vysvobodil princeznu jasněnku 
od zlých čarodějnic. Na hradě 
Valdštejn, ležícím v samotném 
srdci Českého ráje, jsou během 
července a srpna vystaveny ori-
ginální kostýmy z obou pohá-
dek, které zapůjčil Barrandovský 
Fundus. Výstava je rozdělena do 
několika částí, přičemž každá 

z nich se nachází v jiném prosto-
ru hradu, například ve Slavnost-
ním sále a salonku klasicistního 
domu, v čajovém salonku Lexů 
z Aehrenthalu či v bývalém bili-
árním sále pod aehrenthalskou 
terasou. Výjimečnou expozici 
doplňuje panelová výstava na 
druhém nádvoří se zajímavými 
informacemi, včetně fotogra-
fií z míst natáčení a rozhovorů 
s herci. Vraťte se s námi do svě-
ta fantazie a vydejte se na cestu 
z pohádky do pohádky!

Valdštejnská kapleKostým Sluneční paní
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V Lomnici nad Popelkou, 
v místní části zvané V Popel-
kách, se nachází starý lom na 
melafyr, kde se kdysi nacházely 
krásné soustředné acháty bě-
lošedých, hnědavých, červena-
vých a modravých barev. Stále 
zde v suti můžete najít malé 
pecky či jejich úlomky. Acháty 
se nacházejí i na polích oko-
lo silnice na Rváčov. Při troše 
štěstí objevíte zejména v okolí 
Smetanovy vyhlídky i zlomky 
žil červeně, hnědě a zeleně 

tip na geologický výlet za drahými kameny

Den Země, který jsme si připo-
mínali 22. dubna, oslavil Geopark 
uNeSCO Český ráj společně s 
Městem Turnov slavnostním 
otevřením geologické expozice 
věnované Geoparku uNeSCO 
Český ráj v parčíku před Kame-
nářským domem u Muzea Čes-
kého ráje v Turnově. 
Základní filosofií celé expozice 
je snaha prezentovat návštěv-
níkům pestrost geoparku a na 
jednoduchých příkladech ukázat 
základní prvky celého jeho úze-
mí. Těmi jsou pískovce a skalní 

nová geologická expozice
města, sopky, minerály a zkame-
něliny. Tato čtyři relativně nesou-
rodá témata jsou propojena jed-
notnou linkou, která celý prostor 
sjednocuje, a vytváří tak ucele-
nou koncepci. expozice je řešena 
jako informačně-vzdělávací a je 
doplněna drobnými didaktický-
mi prvky. Zároveň nabízí i malý 
relaxační prostor. Geoexpozice 
vznikla jako součást Česko-pol-
ského projektu Popularizace ge-
ologických fenoménů euroregio-
nu Nisa, reg. č. reg. číslem CZ.11. 
2.45/0.0/0.0/16_012/0002760. 

Globální Geopark uneSco 
ČeSký ráj 

Geoparky pečují o geologicky cenná území, ve kterých jsou rozví-
jeny aktivity směřující k ochraně přírodního dědictví a k podpoře 
udržitelného rozvoje oblasti a šetrné turistiky ve spolupráci s míst-
ními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromý-
mi). Zabývají se také vzděláváním veřejnosti a vědeckou činností. 
Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, 
jako jsou kulturní a ekologické fenomény či archeologické a histo-
rické památky.
V Českém ráji leží na ploše 833 km2 Globální geopark uNeSCO, kte-
rý získal toto označení, a to jako jediný v České republice, již v roce 
2015. Značka uNeSCO je značkou kvality, která upozorňuje na výji-
mečnost geoparku mezi ostatními národními geoparky v republice 
a zařazuje Geopark Český ráj do prestižní sítě globálních geoparků. 
Pro udělení a udržení této prestižní značky musí českorajský geo-
park splňovat přísná kritéria, která každé čtyři roky kontroluje komi-
se vyslaná sekretariátem Globálních geoparků uNeSCO. Geopark 
uNeSCO Český ráj prošel revalidací značky v říjnu 2021. V hodno-
cení skvěle uspěl, a může se tak prezentovat titulem Globální geo-
park uNeSCO po další čtyři roky. Neváhejte k nám zavítat, abyste se 
o jeho bohatství mohli sami přesvědčit.

Lomnice nad Popelkou – Rváčov – Košov – Kozlov – Tábor – Lomnice nad Popelkou

zbarvených jaspisů. Les u Ředic 
je známý jako Řáholec a kromě 
pohádkového Rumcajse, Man-
ky a Cipíska se zde v dutinách 
melafyrů nacházejí i drahé 
kameny Českého ráje a Pod-
krkonoší – ametysty, záhnědy, 
acháty, jaspisy a citríny. Nad 
vesnicí Košov se tyčí zalesně-
ný vrch Kozlov s pozůstatky 
středověkého hradu, kde lze 
na řadě přirozených výchozů 
a skal pozorovat lávové prou-
dy. V dutinách melafyrů se 

vyskytují chalcedony, acháty, 
a zejména barevně zbarvené 
geody křemene. Nejčastější je 
ametyst, dále záhněda i křišťál. 
V podobě malých žilek s moc-
ností několik centimetrů zde 
můžou být přítomné i jaspisy. 
Výrazný vrchol Tábora tvo-
ří odolná hornina dolerit. je 
to tmavošedá, až černošedá, 
středně, až hrubě zrnitá vyvře-
lina. Tvoří ji plagioklas, augit, 
olivín a rudní minerály. Na sa-
motné hoře i na jejích svazích 

se vyskytují i acháty, které jsou 
na rozdíl od nálezů z Novopac-
ka a Kozákovska zbarveny vět-
šinou sytě červeně, mají hodně 
hematitu a častá je i okrová žluť 
a výrazné červené tečky v prů-
svitném chalcedonu. Na vrcho-
lu Tábora se nachází barokní 
kostel s křížovou cestou a roz-
hledna, ze které je možné pře-
hlédnout velkou část Českého 
ráje a Krkonoš, Bezděz, ještěd, 
Zvičinu a další. Okruh s výstu-
pem na Kozlov měří 13 km.

Středisko ekologické výchovy 
Český ráj, působící v Sedmi-
horkách u Turnova, ukonči-
lo na přelomu roku realizaci 
dvouletého projektu nazva-
ného Krajinou Českého ráje 
s průvodcem, který by měl 
přispět ke zkvalitnění nabídky 
průvodcovských služeb v Čes-
kém ráji. Výstupem projektu 
jsou čtyři nové průvodcova-
né vycházky po zajímavých 
lokalitách Chráněné krajinné 
oblasti Český ráj. Pro vytvo-
ření vycházek byly vytipovány 
atraktivní lokality, konkrétně 
Hruboskalsko, údolí Plakánek, 
Klokočské skály a Zebín s kra-
jinou jičínska. Vytvořené vy-
cházky jsou od letošního roku 
stálou součástí nabídky služeb 
Střediska ekologické výchovy 
Český ráj. Pro realizaci byla 
použita metodika interpreta-
ce místního dědictví, která má 
ve svém mottu „objevování 
neobyčejných věcí kolem nás“. 
Součástí projektu bylo pře-
dání metodik všech vycházek 
do turistických informačních 
center, aby obohatily svou 
nabídku pro veřejnost. „Dou-
fáme, že naše práce najde 
využití i jako tištěný průvodce 
pro kohokoliv, kdo má chuť 
nahlédnout hlouběji do his-
torie vývoje krajiny a souvis-
lostí, které při běžné návště-

Středisko ekologické výchovy 
Český ráj nabízí 

interpretační vycházky 
i program na ožehavé téma

vě Českého ráje člověku ani 
nepřijdou na mysl. Budeme 
rádi, když díky tomuto pro-
jektu odhalí tajemství vývoje 
krajiny kolem nás i ostatní ná-
vštěvníci,“ připomněla hlavní 
metodička organizace Lenka 
javůrková. 
Vycházky jsou určeny pro sku-
piny dospělých i pro rodiny 
s dětmi. S touto cílovou skupi-
nou mají pracovníci ekocentra 
velké zkušenosti, protože již 
více než deset let připravují, 
mimo jiné, ekovýchovné pro-
gramy pro hosty Autokempu 
Sedmihorky, mezi nimiž ro-
diny s dětmi převažují. Proto 
se snaží zařazovat do svých 
programů různé interaktivní 
prvky, aby si přišli na své jak 
dospělí, tak hlavně jejich ra-
tolesti. A metoda interpreta-
ce je další možností, kterou 
hodlají do budoucna využí-
vat ve své práci. „jsme rádi, 
že máme v naší krajině stále 
co objevovat. A ještě lepší na 
tom je, že se můžeme pomocí 
metody interpretace místního 
dědictví podělit o ty fascinují-
cí objevy s dalšími návštěvní-
ky Českého ráje a nadchnout 
je tak nejen pro krásy zdejšího 
kraje, ale také pro jeho ochra-
nu,“ podotkl Vítek Preisler, 
hlavní průvodce a pracovník 
střediska.

Ohledně ochrany krás České-
ho ráje plánují zaměstnanci 
Střediska ekologické výchovy 
Český ráj ještě jednu novinku. 
V rámci letních animačních 
programů pro hosty Autokem-
pu Sedmihorky bude každý tý-
den probíhat krátký a úderný 
program, který se věnuje 
tématu „podpapíráků“ v Čes-

kém ráji. Účastníci tohoto pro-
gramu si dokonce letos budou 
moci zakoupit exkluzivní ab-
solventskou turistickou vizit-
ku, a proto je tento program 
otevřen i pro zájemce z řad 
veřejnosti a fanoušků turistic-
kých vizitek. 
www.sevceskyraj.cz 
www.campsedmihorky.cz

Tábor
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Hodkovice nad Mohelkou 
jsou malebným městem, 
které je zároveň skvělým vý-
chozím bodem, pokud si 
chcete po svých projít méně 
známou část Českého ráje. 
jestli jste v Hodkovicích nikdy 
nebyli, určitě vám doporuču-
jeme projít si zdejší naučnou 
stezku Zastav se, poutníče. Na 
3,5 kilometru dlouhé procház-
ce poznáte ta nejzajímavější 
místa města včetně křížové 
cesty, ze které se vám nabíd-
nou úchvatné výhledy. Další 
pěkné procházky si můžete 
užít v městském lese, který je 
součástí Přírodního parku ješ-
těd a nabízí ničím nerušené 
putování krásnou přírodou. 
Pokud jste zdatný turista a mi-
lujete klid lesa, pak musíte 
vyrazit po červené značce od 
městského koupaliště na ja-
vorník a vrátit se zpět po zele-

né turistické značce přes Kozí 
bradu. Milovníci celodenních 
výšlapů by si neměli nechat 
ujít přechod hřebene z Liber-
ce k nám do Hodkovic. Využít 
můžete lanovku na Skalku, 
ale na Pláně pod ještědem 
lze dojít i po svých. Čeká vás 
výlet plný krásných výhledů! 
Poslední z našich tipů patří 
hodkovickému evergreenu. Ve 
městě snad není nikdo, kdo by 
tuhle trasu ještě neabsolvoval. 
Dá se jít pěšky, s kočárkem, 
ale můžete si ji objet i na kole 
nebo koloběžce a s malými 
dětmi se zpět můžete vrátit 
vlakem. A odkud? No přeci ze 
Sychrova! 
Trasa ze Sychrova do Hodkovic 
přes Vrchovinu a Sedlejovice 
patří k těm nejoblíbenějším.  
Všechny výlety, včetně grafic-
kého zpracování a map najdete 
na webu www.hodkovicemn.cz.

hodkovice nad mohelkou a okolí 
„po svých“

CHRáNíMe NáŠ Ráj
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Květen–září  
léto a babí léto na zámku 
Letní část 11. ročníku cyklu 
kulturních akcí s bohatým 
programem (výstavy, loutkové 
pohádky, nedělní koncerty na 
nádvoří ad.) 
Zámek Lomnice nad Popelkou
www.zamek.kislomnice.cz

Květen–říjen
tajemStví zvířetického 
trezoru hraběnky 
eleonory
jubilejní pátý ročník legendární 
hledačky o poklad hraběnky 
v prostředí zvířetické zříceniny
www.zviretice.cz

Květen–říjen
rytířSké turnaje 
Každou sobotu a neděli od 14 h 
Zámek Dětenice 
www.detenice.cz

Červen–srpen
prodloužené víkendy 
v jiČíně
Od pátku do pondělí kulturní 
program pro děti i dospělé
jičín, na různých místech 
města
www.jicin.cz 

Červenec–září
tovaryšem Čtvera 
řemeSel
Každé pondělí rukodělné 
workshopy a exkurze
Zámek Lomnice nad Popelkou
www.zamek.kislomnice.cz

Červenec–srpen
řemeSlné Soboty 
na dlaSkově Statku
Řemeslo a řemeslné dílny 
Dolánky u Turnova
www.muzeum-turnov.cz

Červenec–srpen
hiStorickým vlakem 
ČeSkým rájem 
a první turnovSké želez-
niČní loutkové divadlo
Prázdninové jízdy parním nebo 
motorovým vlakem krajinou 
Českého ráje
Parní vlak: 9., 23. a 30. 7., 
13. a 27. 8. (+ loutkové divadlo)
Motorový vlak: 2. a 16. 7., 
13. a 20. 8. (+ navazující histo-
rické autobusy)
Na výlet k Táboru: Turistický 
spoj z Turnova přes Hrubou 
Skálu a Libuň do Lomnice nad 
Popelkou každou sobotu v čer-
venci a srpnu.
www.vlakemrajem.cz

13. 5., 10. 6., 9. 9., 14. 10. 
noČní prohlídky 
S archeoloGem
Netradiční prohlídky zámku
Zámek Svijany
www.zameksvijany.cz

11. 6., 5. 7., 16. 7., 30. 7., 6. 8., 
20. 8., 24. 9., 28. 10.
dětenický food feStival 
Zažijte se svou rodinou středověk 
Zámek Dětenice 
www.detenice.cz

12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9.
dětSké prohlídky
Prohlídky v doprovodu pohád-
kové postavy, plné zapeklitých 
úkolů a rébusů zámeckého 
skřítka Chmelíka 
Rodičům vstup zakázán!
Zámek Svijany
www.zameksvijany.cz

24. 6. – 4. 9.
zámecká kavárniČka 
s hernou a herními prvky na 
nádvoří zámku

Nádvoří zámku Lomnice nad 
Popelkou
www.kislomnice.cz

30. 6. – 4. 9.
Suchárkova zámecká 
Stezka 
Prázdninová zábavná a naučná 
stezka zámkem pro děti ve 
společnosti skřítka Suchárka, 
který je seznámí s tradicí peče-
ní Lomnických sucharů 
Zámek Lomnice nad Popelkou
zamek.kislomnice.cz

1. 7. – 31. 8.
turnovSké léto
Nevšední program na každý 
den v týdnu  
www.infocentrum-turnov.cz

1. 7. – 17. 8.
noČní prohlídky aneb 
markvarticové – zakla-
datelé turnova a vald-
štejna
Netradiční noční prohlídky 
s doprovodným programem. 
Nezapomeňte si přibalit ba-
terku na cestu zpět! Z důvodu 
omezené kapacity prohlídek je 
nutná předchozí rezervace.
www.hrad-valdstejn.cz

1. 7. – 31. 8. 
prohlídky S princeznou 
Prohlídky zámku pro děti 
Státní zámek Sychrov 
www.zamek-sychrov.cz

1. 7. – 31. 8.   
zámek dětem
Zkrácené prohlídky pro 
děti od 4 do 8 let v předem 
stanovených časech
Státní zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

2. 7. – 28. 8.
výtvarné WorkShopy 
v rámci výStavy Skleněná 
šatna 
Vždy v úterý a ve čtvrtek od 10 
do 16 hodin
Městská galerie Vlastimila 
Rady železný Brod
www.zeleznybrod.cz

2. 7. – 31. 8. 
po Stopách Skřítka Střípka
Celoroční interaktivní hra pro 
rodiny s dětmi ve zcela novém 
kabátě
železný Brod
www.zeleznybrod.cz

2. 7. – 28. 8. 
kejklířSká ShoW na hradě
Zábavný program pro všechny
vždy ve středu, sobotu a neděli
Hrad a zámek Staré Hrady 
jičína
www.starehrady.cz

2. 7. – 28. 8. 
pohádkové rejdiště
Princezny a čertenice vás na 
hradním nádvoří vtáhnou do 
svých her a radovánek,
vždy ve středu, sobotu a neděli
Hrad a zámek Staré Hrady 
u jičína
www.starehrady.cz

3. 7. – 28. 8.
Sokolník a jeho dravci
Komentovaná výstava dravců 
(raroh, káně, poštolka, výr 
a další) a letové ukázky vždy 
v neděli v 11 a ve 14 hodin. Zá-
kaz vstupu se psy. Při nepřízni 
počasí se program ruší.
Zámek Mnichovo Hradiště, 
zámecká zahrada
www.zamek-mnichovohradiste.cz

3. 7. – 28. 8. 
nedělní pohádková 
dopoledne „za pověStmi 
ČeSkého ráje a pojizeří“
Každou neděli dětské prohlídky 
zámku s příběhem
Státní zámek Mnichovo Hra-
diště
www.zamek-mnichovohradiste.cz

4. 7. – 31. 8.  
prohlídky turnovSkých 
koStelů
Každé prázdninové pondělí 
a středu, sraz zájemců v RTiC 
Turnov ve 14 h
www.infocentrum-turnov.cz 

4. 7. – 31. 8.  
prohlídky S loupeživým 
rytířem 
Dětská prohlídka hradu s hle-
dáním pokladu, 
každé pondělí a středu od 11, 

13 a 15 h (6. 7. se nekoná)
Hrad Valdštejn 
www.hrad-valdstejn.cz 

5. 7. – 30. 8. 
prohlídka SynaGoGy, 
bývalé židovSké Čtvrti 
a židovSkého hřbitova 
v turnově
Tematická prohlídka s prů-
vodcem, sraz je v synagoze 
v Krajířově ulici vždy v úterý 
v 10 a 14 hodin)
www.synagoga-turnov.cz

5. 7. – 30. 8.  
den S mineraloGem
Vždy v úterý 
Zážitkový program s geologic-
kou tématikou (nejen) pro děti
Muzeum Českého ráje v Tur-
nově 
www.muzeum-turnov.cz

7. 7. – 25. 8.
lezecké Čtvrtky
Doprovodný program 
k horolezecké expozici
Muzeum Českého ráje 
v Turnově
www.muzeum-turnov.cz

7. 7. – 30. 8. 
prohlídky S princeznou 
kateřinou
Dětské prohlídky hradu každé 
úterý a čtvrtek od 11, 13 
a 15 h
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8.
varhanní Soboty
Varhaník Radek Rejšek ka-
ždému zahraje na původní 
varhany v hradní kapli
Státní zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

15.–24. 7.
lomnické kulturní léto
28. ročník hudebně-drama-
tického festivalu s pestrou 
směsicí žánrů i interpretů
Tylovo divadlo i jinde, Lomnice 
nad Popelkou
www.dstlomnice.wz.cz

12.–21. 8.
zámecké letní kino
10. ročník tradičního filmového 
promítání pod širým nebem
Nádvoří zámku Lomnice nad 
Popelkou 
www.kino.kislomnice.cz

19. 7. – 6. 8.
letní kino jiČín
Promítání v zámeckém parku
Zámecký park jičín
www.jicin.cz

pravidelně Se opakující akce

květen a Červen
20. 5. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
harlej + komunál  
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

20. 5. od 17 do 24 h
novopacká muzejní noc 
Městské muzeum Nová Paka
www.muzeum.cz

21. 5.  
loutkobraní 
jírovy sady Nová Paka 
www.kultura-novapaka.cz

21. 5.  
country motoSraz 
Autokemp Ostrov Malá Skála
www.camp-ostrov.info

21. 5. od 15 h 
zahradní SlavnoSt 
a noc koStelů  
Kostel sv. jakuba Většího 
železný Brod
www.zeleznybrod.cz

21. 5. od 18 h 
muzejní noc 
Vlastivědné muzeum železnice
muzeumzeleznice.webk.cz

21. 5. 2022 od 17 h
zámecká hudební Sobota
Zámek Lomnice nad Popelkou
www.zamek.kislomnice.cz

21. 5. od 12 h 
pohádkový leS rovenSko 
pod troSkami 2022 
Borecké skály, Rovensko p. T.
www.rovensko.cz

21. 5. od 17 h 
zámecká hudební Sobota 
Zámek Lomnice nad Popelkou
zamek.kislomnice.cz

21.–29. 5.  
týden oSlav k výroČí 
750 let měSta turnova 
www.turnov.cz 

21. 5. od 11 h 
zpátky v ČaSe  
Městské muzeum v žel. Brodě, 
národopisná expozice Běliště
www.zeleznybrod.cz

22. 5. od 10 h 
valdštejnSká pouť  
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

24. 5. od 17.30 h  
120 let škoda motor-
Sport 

ŠKODA Muzeum Mladá Boleslav
museum.skoda-auto.cz

24. 5.  
memoriál ludvíka daŇka 
Městský atletický stadion Lud-
víka Daňka v Turnově
www.turnov.cz

27. 5. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto 
no name + anGelS 
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

27. 5. od 20 h
václav koubek a přátelé 
Novopacké sklepy Nová Paka
www.penzion-novopackeskle-
py.cz

28. 5.  
23. roČník memoriálu 

vladimíra linky 
Hodkovice nad Mohelkou
www.hodkovicenm.cz

28. 5. od 9 h 
pohádkový park 
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz 

28. 5. 
májové SlavnoSti 
Pivovar Nová Paka 
www.novopackepivo.cz

28. 5.  
StaroČeSké řemeSlnické 
trhy (25. ročník) 
Muzeum Českého ráje 
v Turnově
www.muzeum-turnov.cz

3. 6. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
olympic + inflaGranti 
(noid) 
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

4. 6.  
dvořákův turnov 
a Sychrov 
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

4. 6.  
maloSkalSká noc
Malá Skála, Vranové 122
www.maloskalskanoc.cz

4. 6. od 9.30 h 
den koně, krajSký den 
libereckého kraje  
Lomnice nad Popelkou, náměstí
www.lomnicenadpopelkou.czSvátek hudby Jičín
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4. 6. od 10 h 
StaromilSká pouť do bzí 
železný Brod
www.zeleznybrod.cz

9. 6.  
řezbářSké Sympozium 
na dlaSkově Statku 
Dlaskův statek, Dolánky 
www.muzeum-turnov.cz

10. 6.  
noc koStelů 
Státní zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

10. 6. od 18 h 
noc koStelů na valdštejně
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

10. 6. od 14 h 
koza 2022 
Restaurace a Penzion 
Zrcadlová Koza
www.zrcadlovakoza.cz

10. 6.  
mimořádná událoSt 
železniční expozice Depo 
Turnov
www.kolejklub.cz

11. 6.  
muzejní víkend 
v turnovSkém depu 
železniční expozice Depo 
Turnov
www.kolejklub.cz

17. 6.  
turnovSká muzejní noc
Dlaskův statek, Dolánky u Tur-
nova

Muzeum Českého ráje v Tur-
nově
Hvězdárna Turnov
Kemp Dolánky
Dům přírody Českého ráje, 
Dolánky u Turnova 
www.muzeum-turnov.cz 
www.dumprirody.cz
turnov.astro.cz

17. 6. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
Stromboli + anna k.
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

18. 6. od 10 h 
jiČínSký food feStival
Zámecký park jičín
www.jicinzije.cz

18. 6. od 12.30 h 
malý letní pivní feStival
Měšťanský pivovar Turnov
www.pivovarturnov.cz

18. 6.  
koncert – poStmodern 
jukeboX
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

18. 6.  
23. SlavnoSti piva rohozec 
Pivovar Rohozec  
Malý Rohozec
www.pivorohozec.cz

18. 6. 
SlavnoSti Slunovratu 
náměstí Nová Paka 
www.kultura-novapaka.cz

18. 6. od 14 h
kopidlenSké SlavnoSti
Kopidlno
www.kopidlno.cz

21.6.  
Svátek hudby jiČín 
jičín, žižkovo náměstí 
svatekhudby.jicin.cz

22. 6.  
lomnický t-mobile 
olympijSký běh 
Koupaliště Lomnice nad Popel-
kou
www.olympijskybeh.cz

22. 6.
turnovSký t-mobile 
olympijSký běh
Ski areál Struhy, Turnov
www.olympijskybeh.cz

24. 6. od 18 h  
letní divadelní Sychrov 
hudební komedie 
Saturnin
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

24. 6.  
loukotě a řemeny v jiČíně
Camp Rumcajs, jičín
www.veteranemceskymrajem.cz

24. 6. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
zdeněk izer + vladimír 
hron + oldieS 90 
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

24. 6.  
funkin’ turnov 
Prostor před Střelnicí KC 
Turnov
www.kcturnov.cz

25. 6. 
SvatojánSká SlavnoSt 
u kittelova domu
Kittelův dům, Krásná-Pěnčín
www.pencin-zittau.eu

25. 6. od 14 h 
ceSta pohádkovým leSem 
okolo hradu valeČov 
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
www.bosen-obec.cz

25. 6. od 20.30 h 
noc na karlštejně 
Státní zámek Mnichovo 
Hradiště
www.masvstupenky.cz

26. 6. od 9 h
zámecké SlavnoSti 
na zámku Svijany
Zámek Svijany 
www.zameksvijany.cz

30. 6. od 18 h 
letní divadelní Sychrov 
zdravý nemocný 
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

30. 6. od 14 hodin
medvídkova dílniČka 
a medvědí pohádky
Zámek Lomnice nad Popelkou
Zamek.kisslomnice.cz

červenec
1. 7. od 10 h 
Seminář hiStorického 
tance dětSkého Souboru 
marianne
Státní zámek Mnichovo Hra-
diště
www.zamek-mnichovohradiste.cz 

8. 7.  
Queenie – World Queen 
tribute band
Pivovar Rohozec, Malý Roho-
zec 
www.pivorohozec.cz

8. 7. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
Walda GanG + alkehol
Zřícenina hradu Valečov, Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

9. 7.
muzejní den
Vlastivědné muzeum železnice
www.muzeumzeleznice.cz

9. 7. od 10 h 
vinný košt v jiČíně 
Zámecký park jičín, Valdštejno-
vo náměstí, jičín
www.vinnykost.cz

9.7.  
turn-off rock feSt open air
Turnov, Na Lukách
www.anarchiamusic.cz/kon-
certy

12. 7. od 20.30 h
4 tenoři na zámku Svijany
Zámek Svijany
www.zameksvijany.cz

14. 7. od 14 h 
loutkářSký WorkShop 
pro děti
Zámek Lomnice nad Popelkou
zamek.kislomnice.cz

15. 7. od 19.30 h
dan bárta + aneta lanGe-
rová
Zřícenina hradu Valečov, Boseň

bosen-obec.cz/23-rocnik-va-
lecovske-kulturni-leto-2022

15. 7. od 20 h
kultura pod hvězdami 
děti ráje
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

15. 7.
kultura pod hvězdami 
muzikály
železný Brod, nám. 3. května 
www.zeleznybrod.cz

16. 7.
cena měSta jiČína 2022
jičín, žižkovo náměstí 
www.amk-jicin.cz

16. 7. od 13 h
hopefeSt jiČín
Sportovní centrum Matěják
www.nadejezkamionu.cz

16. 7. od 20 h
kultura pod hvězdami 
rebelové
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

16. 7. od 20.30 h
Strašidlo cantervillSké
Státní zámek Mnichovo Hra-
diště
www.zamek-mnichovohradis-
te.cz

16. 7. od 13 h
31. SlavnoSti SvijanSkého 
piva
Svijanský Újezd, areál koupa-
liště
www.slavnostisvijanskehopi-
va.cz

17. 7. od 18 h
koncert židovSké houSle
Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz

17. 7. od 20 h
kultura pod hvězdami  
kleopatra
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

21. 7.
7. jinČí Čin na téma Únava
jičín, žižkovo náměstí 
www.jincicin.cz 

22. 7. od 17 h
železnobrodSký open air 
feSt
železný Brod, nám. 3. května
www.zeleznybrod.cz 

22. 7. od 19.30 h
valeČovSké kulturní léto  
arGema + jelen
Zřícenina hradu Valečov, 
Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

23. 7.
oSlavy 150 let pivovaru 
nová paka
Pivovar Nová Paka
www.novopackepivo.cz

23. 7.
dny lidové architektury
Vlastivědné muzeum železnice
muzeumzeleznice.webk.cz

23. 7. od 12 h
feStival dolánky
Kemp, Dolánky u Turnova
www.festivaldolanky.cz

1. 7. od 19.30 h 
noČní prohlídky aneb 
markvarticové – zakla-
datelé turnova a vald-
štejna
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz 

2. 7.  
hiStorickým vlakem 
ČeSkým rájem
Vlakové nádraží v Turnově
www.vlakemrajem.cz

2. 7.  
pojizerSký folklórní 
feStival
Bakov nad jizerou, Mírové 
náměstí 
www.pojizerskyfestival.bakov-
nj.cz

2.–9. 7.
66. šrámkova Sobotka: 
GeniuS loci
Město Sobotka
www.sramkovasobotka.cz

3. 7. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
škWor + WiX l. odháněl
Zřícenina hradu Valečov, Boseň

bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

5.–6. 7. 
řemeSlné dny v kittelově 
domě
Kittelův dům, Krásná-Pěnčín
www.pencin-zittau.eu

5. 7. od 10 h
rytíři na valdštejně 
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

5. 7. od 20 h 
harlej S předkapelou 
Silent SeSSion
Pivovar Rohozec, Malý Roho-
zec 
www.pivorohozec.cz

7. 7. od 13 h
po Stopách rohanů
Zámek Lomnice nad Popelkou
zamek.kislomnice.cz   

23. 7. od 9 h
dny lidové architektu-
ry na bělišti v železném 
brodě
Městské muzeum v železném 
Brodě, národopisná expozice 
Běliště
www.zeleznybrod.cz

23. 7.
truhlářSká dílniČka 
S jednotou bratrSkou
Muzeum města Mnichovo 
Hradiště
muzeum.mnhradiste.cz

23.–24. 7.
dny lidové architektury
Kittelův dům, Krásná-Pěnčín

28. 7.
XiX. proart feStival 2022
Valdštejnská lodžie
www.valdstejnskalodzie.cz

29. 7.
anenSká pouť
Mnichovo Hradiště, V Lípách
www.mnhradiste.cz

30. 7.
Středověký víkend 
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

30. 7.
rozmarné léto na žluté 
plovárně
Malá Skála, žlutá plovárna
www.sundisk.cz

31. 7.
den Geoparku uneSco 
ČeSký ráj
Autocamp Sedmihorky
www.geoparkceskyraj.cz

srpen
2. 8. od 9 h
dětSké hry a klání 
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

4. 8. od 13 h
architektura první re-
publiky v centru lomnice
Zámek Lomnice nad Popelkou 
www.zamek.kislomnice.cz

5. 8. od 19.30 h 
valeČovSké kulturní léto  
Sto zvířat + booGie boyS
Zřícenina hradu Valečov, 
Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-va-
lecovske-kulturni-leto-2022

5. 8.
filmový víkend
Letní kino Turnov
www.kcturnov.cz

6. 8.
turnovSké hudební 
drahokamy
Pivovar Rohozec, Malý Roho-
zec 
www.pivorohozec.cz

11. 8. od 16 h
letní pimprlení na zámku  
v jednom leSe, v jednom 
domku
Zámek Lomnice nad Popelkou
Zamek.kislomnice.cz

12. 8. od 19.30h
valeČovSké kulturní léto  
traktor + de bill headS
Zřícenina hradu Valečov, 
Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-va-
lecovske-kulturni-leto-2022

12.–14. 8.
hrubá pouť
náměstí Nová Paka
www.kultura-novapaka.cz

12. 8. od 21 h
zámecké letní kino 2022
Zámek Lomnice nad Popelkou
Zamek.kislomnice.cz

13. 8.
prázdninové klekání
Kittelův dům, Krásná-Pěnčín
www.pencin-zittau.cz

Sobotecký jarmark Sobotecký jarmark
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Galerie Granát turnov
25. 4. – 30. 9. Rod Kotlerů a je-
jich podíl na rozvoji turnovské-
ho kamenářství a šperkařství
Turnovské motivy – výstava 
akvarelů jirky Lodeho

Galerie na špejcharu 
v bukvici
25. 6. – 31.7. Věra Klucká – 
malované obrazy
6. 8. – 10. 9. Mgr. Nataša Ka-
lousková – malované obrazy
Mgr. jaroslav Kalousek – figu-
rální dřevořezba

hrad valdštejn 
1. 7. – 31. 8. Z pohádky do 
pohádky aneb nejen S čerty 
nejsou žerty 

muzeum ČeSkého ráje 
v turnově
10. 2. – 30. 10. Turnov – město 
drahých kamenů
10. 2. – 29. 5. Náměstí, kterým 
šly dějiny
9. 6. – 4. 9. Prsten, brož a bi-
kiny
8. 9. – 30. 10. Kamenná paměť 
města
4. 10. – 14. 10. Druhý dech 
– Mezinárodní šperkařské 
sympozium
9. 6. – 4. 9. Český granát – mi-
neralogický symbol Čech
8. 9. – 30. 10. Proměny „mo-
derního“ města aneb Staré 
pryč a nové sem

Státní zámek Sychrov
1. 6. – 31. 7. České korunovač-
ní klenoty na dosah

muzeum a pojizerSká 
Galerie Semily
3. 6. – 18. 9. jak se rodí večer-
níčky
24. 6. – 28. 8. Vladimír Komá-
rek a josef Němec – Obrazy
6. 5. – 28. 9. Slavná semilská 
hračka
do 18. 9. Léčitelka Květoslava 
Patočková
trvalá expozice Tajemství 
řemesel našich předků

zámecká Galerie lomni-
ce nad popelkou 
12. 5. – 19. 6. The Tap Tap na-
černo – Turné černého humoru
4. 6. – 25. 9. Méďové pro 
radost aneb Plyšové štěstí
24. 6. – 8. 9. Marta Novotná 
a jiří Sofilkanič – Dřevořezby 
z ráje 
5. 8. – 7. 9. Kamila Parsi – Sklo 
v prostoru
20. 9. – 6. 11. Lomnice – Moje 
město

měStSká Galerie 
vlaStimila rady 
v železném brodě 
4. 5. – 25. 6. Rukopis tvaru – 
Křivská, Semecká, Müller
2. 7. – 28. 8. Skleněná šatna – 
modely a šperky z 10 ročníků 
módní přehlídky Made in 
jablonec
3. 9. – 1. 10. Rudolf Dzurko
7. 10. – 19. 11. Zpátky do živo-
ta – Radovan Klas

reGionální muzeum 
a Galerie v jiČíně
10. 6. – 18. 9. Plechové hračky 

šolcův Statek Sobotka
Galerie karla Samšiňáka
1. 5. – 30. 6. jan Maget – ilust-
race/známky/portréty
1. 7. – 20. 8. Pavel Rampír – 
Letectvo v obrazech
21. 8. – 31. 10. Petr Ptáček – 
MOGuL. Obrazy a grafiky
lapidárium
1. 5. – 31. 10. jiří Ryba – Skle-
něná plastika

vlaStivědné muzeum 
železnice
do 24. 7. jana jarkovská – 
Od jara do podzimu – figurky 
z kukuřičného šustí
30. 7. – 30. 9. Bohumír Bob 
Hochman – Ponorná řeka (pod)
vědomí…
Červen–září Výstava drahých 
kamenů a fosilií

muzeum měSta mnicho-
vo hradiště 
14.4. – 31.8. Ten umí to a ten 
zas tohle…
9.9. – 30.10. Závodníci Bobkovi

měStSké muzeum nová 
paka – Suchardův dům
25. 5. – 28. 8. 150 let pivovaru 
v Nové Pace

muzeum mladobole-
SlavSka
8.3. – 31.12. Mladá Boleslav na 
akvarelech Bedřicha Kavánka
10.5. – 2. 10. Kdopak by se 
mýdla bál
17.5. – 11.9. jak šel čas – Sta-
roměstské náměstí

SynaGoGa turnov 
1. 5. – 31. 7. židovské památky 
v Libereckém kraji
1. 8. – 30. 9. Druhý život čes-
kých svitků Tóry

židovSká 100 jiČín
Červenec wenzel a jeho noviny
Červenec–srpen Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj
Srpen Záhadné pouto 
září–říjen izrael, ráj ornitologů

přehled výStav

září a říjen
2. 9.
lodžie WorldfeSt 2022
Valdštejnská lodžie jičín
www.valdstejnskalodzie.cz

3. 9.
den S embéČkem 
na malé Skále
Malá Skála, areál u jizery 
www.densembeckem.web-
node.cz

3. 9.
maloSkalSký jarmark
Autokemp Ostrov Malá Skála
www.maskamaloskalsko.cz

3. 9.
SychrovSká pouť
Sychrov, prostranství u zámku 
Sychrov
www.obecsychrov.cz

7.–11. 9.
jiČín – měSto pohádk –: 
komu Se nelení, tomu Se 
zelení
jičín 
www.pohadka.cz

9. 9. od 19.30 h
valeČovSké kulturní léto 

vlaSta redl + petr bende
Amfiteátr pod hradem Valečov, 
Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

9. 9.
hiStoric jizera
železný Brod, nám. 3. května 
www.pshbrod.webnode.cz

9.–10. 9.
SemilSký pecen
Semily, park Ostrov
www.semily.cz

10. 9.
rohozecký triatlon
Boseň
www.pivorohozec.cz

10. 9. od 9 h
kumburSké Svítání 2022
Zřícenina hradu Kumburk
www.kumburk.cz

10. 9.
příběh kateřiny ze Stráž-
nice
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

11. nebo 18. 9. 
podzimní pouť k uctění 
povýšení Svatého kříže
Areál Kittelova domu, Krásná-
-Pěnčín
www.pencin-zittau.cz

12. 9.
Spolu v pohybu
sokolovna Lomnice nad Popelkou
www.sokolomnice.cz

16. 9. od 19.30h
valeČovSké kulturní léto  
dymytry + doGa
Amfiteátr pod hradem Valečov, 
Boseň
bosen-obec.cz/23-rocnik-vale-
covske-kulturni-leto-2022

17. 9.
zažít hradiště jinak 
aneb SouSedSká SlavnoSt
Mnichovo Hradiště
www.mnhradiste.cz

17. 9. od 10 h
jableČná SlavnoSt 
při Skleněném měSteČku 
Kostel sv. jakuba Většího, 
železný Brod
www.zeleznybrod.cz

17. 9. od 9.30 h
food feStival lomnice 
nad popelkou 2022 
Zámek Lomnice nad Popelkou
www.lomnicenadpopelkou.cz

17. 9.
cykliStický závod 
3× kolem kalicha 
Malá Skála, Sokolovna
www.xc-malaskala.cz

17. 9. od 6 h
novopacké pochody
junácká klubovna Nová Paka
www.kctnovapaka.wz.cz

17.–18. 9.
Skleněné měSteČko
železný Brod
www.zeleznybrod.cz

23. 9.
babí léto
Pivovar Nová Paka
www.novopackepivo.cz

24. 9.
poSvícení na dlaSkově 
Statku 
Dlaskův statek, Dolánky 
www.muzeum-turnov.cz

28. 9.
Setkání u alainovy věže 
Alainova věž, Lomnice nad 
Popelkou
www.lomnicenadpopelkou.cz

28. 9. od 10 h
SvatováclavSké SlavnoSti 
Zámek Svijany
www.zameksvijany.cz

28. 9.
lomnice – měSto Sportu
Letní stadion Gen. Ludvíka Svo-
body, Lomnice nad Popelkou
www.lomnicenadpopelkou.cz

8. 10.
kulturnov
Kulturní centrum Střelnice, 
Turnov
www.kcturnov.cz

14. 10. od 20 h
jameS harrieS a band

Novopacké sklepy
www.penzion-novopackeskle-
py.cz

15.–16. 10.
SklářSký řemeSlný víkend
Kittelův dům, Krásná-Pěnčín
www.pencin-zittau.cz

13. 8. od 14 h 
blueGraSS feStival 
Kopidlno
www.kopidlno.cz

13. 8. od 13 h
hradozámecké odpole-
dne
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

14. 8.
koncert SefardSké píSně
Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz

15. 8. od 11 h
hradní pouStevník 
lukáš pelc 
Hrad Valdštejn
www.hrad.valdstejn.cz 

17. 8. od 17 h
zámecký promenádní 
koncert – dh broĎanka
Zámek Lomnice nad Popelkou
Zamek.kislomnice.cz

19. 8.
malá cena měSta 
lomnice nad popelkou
Lyžařský areál v Popelkách
www.lsklomnice.cz

19.–20. 8.
Sobotecký jarmark 
a feStival řemeSel
Město Sobotka
www.sobotka.cz

20. 8.
SkotSké hry 
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

27. 8.
hradozámecká noc 
na hrubém rohozci
Státní zámek Hrubý Rohozec
www.zamek-hrubyrohozec.cz

27. 8. od 19.30 h
hradozámecká noc 
Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

27. 8. od 14.30 h
louČení S prázdninami 
na zámku
Zámek Lomnice nad Popelkou
zamek.kislomnice.cz

27. 8. od 13 h
SlavnoSti turnovSkého 
piva
Měšťanský pivovar Turnov
www.pivovarturnov.cz

27. 8. od 18 h
valdštejnSká koStýmová 
SlavnoSt
Státní zámek Mnichovo Hradi-
ště
www.zamek-mnichovohradiste.
cz

28. 8.
trianGl feStival 
v železnici
Vlastivědné muzeum železnice
muzeumzeleznice.webk.cz

28. 10.
SokolSký běh republiky
sokolovna Lomnice nad 
Popelkou
www.sokolomnice.cz

28. 10.
oSlavy dne vzniku Samo-
Statného ČeSkoSloven-
Ského Státu
KC Střelnice Turnov
www.turnov.cz

28. 10. od 10 h
pohádkové prohlídky – 
Sůl nad zlato
Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

29.10. od 10.30 h
otevření 13. komnaty 
zámku – ukonČení Sezóny
Státní zámek Mnichovo Hra-
diště
www.zamek-mnichovohradiste.cz

KuLTuRNí AKCe V ReGiONu KuLTuRNí AKCe V ReGiONu

Svatováclavské slavnosti na zámku SvijanyŠrámkova Sobotka

ÚDAje V PŘeHLeDu 
jSOu PLATNé K 1. 5. 2022

ÚDAje V PŘeHLeDu 
jSOu PLATNé K 1. 5. 2022
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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 
481 319 911, dolanky@strevlik.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 
725 081 052, 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/galerie-granat/

Galerie maxiart
Skálova 88, Turnov, 511 01 
606 308 866, 777 882 121, 
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 
493 571 110, knihovna@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/cs/galerie-pod-vezi

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 
728 333 642, 606 754 662

kittelův dům – muzeum
Krásná 10, Pěnčín, 463 45 
488 588 695, 602620969, 
info@kittelovomuzeum.cz, 
www.pencin-zittau.eu/kitteluv-dům

letecké muzeum metoděje 
vlacha

Regnerova 114, Mladá Boleslav, 293 60 
326 211 080, info@lmmv.cz, 

maloskalská galerie – bouč-
kův statek

Malá Skála 12, Malá Skála, 468 22 
775 227 617,  603 454 179, 
maloskalskagalerie@gmail.com, 
galeriejosefajiry@gmail.com, 
www.maloskalskagalerie.cz/cs

městská galerie 
vlastimila rady

náměstí 3. května 1, železný Brod, 468 22 
483 333 925, 483 333 999, 602716133, 
galerie@zelbrod.cz 
info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

městské muzeum a galerie 
lomnice nad popelkou, 
p. o.

Husovo náměstí 43, Lomnice nad Popelkou, 512 51 
481 671 872, 607 724 977, 
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, klenotnice@muzeum.cz, 
www.muzeum.cz

městské muzeum nová 
paka – Suchardův dům

Stanislava Suchardy 68, Nová Paka, 509 01 
491 618 097, 493 721 943, info@muzeum.cz, 
www.muzeum.cz

městské muzeum 
rovensko – muzeum histo-
rie a drahých kamenů

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

městské muzeum 
v železném brodě

Náměstí 3. května 37, železný Brod, 468 22 
483 389 081, 483 391 149, 
muzeum@zelbrod.cz, www.muzeumzb.cz

městské muzeum v želez-
ném brodě – národopisná 
expozice běliště

Běliště 57, železný Brod, 468 22 
483 391 149, 483 389 081, 
muzeum@zelbrod.cz, www.muzeumzb.cz

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

minimuzeum panenek 
v Semilech

náměstí Pavla Tigrida 240, Semily, 513 01 
602 647 229, hladikova.sm@gmail.com

minimuzeum skleněných 
betlémů v železném brodě

železná 103, železný Brod, 468 22 
777 168 470, minimuzeum.b@seznam.cz, 
minimuzeum.wix.com/betlemy

motomuzeum 
borek pod troskami

Borek pod Troskami 14, Borek pod Troskami, 512 63 
605 558 954, 733 795 828, 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 automobilů 
a motocyklů vitvar

Krkonošská 330, Nová Paka, 509 01 
602 203 290, 602 488 566, 
p.vondrak@autogalerievitvar.cz, 
www.automotomuseum.eu

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, mks@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
Staroměstské náměstí 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, 737 156 412, mpcr@seznam.cz, 
www.mpcr.cz

muzeum socialistických 
vozů

Průmyslová 912,  železný Brod, 468 22 
736 769 179, pavel.kadas@seznam.cz, 
www.socialist-cars.cz

muzeum vojenské historie 
8280

Komenského náměstí, Mladá Boleslav, 293 01 
725 425 785, 8280@post.cz, www.8280.cz

památník foerstrova rodu
Osenice 27, Dětenice, 507 23 
493 596 007, 493 596 360, 725 081 036, 
Detenice@iol.cz, www.obecdetenice.cz

pilníkářská dílna
jílovecká ulice 104, Semily, 513 01 
481 622 528, 775 859 001, 
muzeum@muzeumsemily.cz, www.muzeumsemily.cz

regionální muzeum a gale-
rie jičín – muzeum hry

Valdštejnovo nám. 1, jičín, 506 11 
493 532 204, muzeumhry@muzeumhry.cz, 
www.muzeumhry.cz

rumcajsova ševcovna
Pod Koštofránkem, 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

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 
606 112 118, valecne-muzeum@seznam.cz, 
https://www.valecnemuzeum.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 181, železnice, 507 13 
732 836 309, muzeum@zeleznice.net, 
muzeumzeleznice.webk.cz/

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, Sobotka, 507 43 
607 106 324, 721 756 041, 
kost@kinsky-dal-borgo.cz, www.kost-hrad.cz

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

hrad valdštejn
Kadeřavec 18, Turnov, 511 22 
739 014 104, 733 565 254, 
info@hrad-valdstejn.cz, www.hrad-valdstejn.cz

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

Státní zámek 
hrubý rohozec

Hrubý Rohozec 1, Turnov, 511 01 
481 321 012, 777 459 026, 
hrubyrohozec@npu.cz, 
koranova.eliska@npu.cz, 
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Státní zámek mnichovo 
hradiště

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

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

zámek dětenice
Dětenice 1, 507 24 
602 728 422, info@detenice.cz, 
www.detenice.cz

zámek hrubá Skála (vyhlíd-
ková věž)

Hrubá Skála 1, Turnov, 511 01 
271 090 832, 604 317 618, 
hrubaskala@eahotels.cz, www.hotelhrubaskala.cz

zámek humprecht (omeze-
ní provozu)

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

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, 728 508 481, 
sprava.hradu@kumburk.cz, www.kumburk.cz

zřícenina hradu micha-
lovice

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, Boseň, 295 01 
704 510 132, starosta@bosen-obec.cz, 
www.bosen-obec.cz/valecov/

zřícenina hradu vranov – 
pantheon

Malá Skála 122, 468 22 
734 264 226, 777 013 497, 
info@vranov-pantheon.cz, www.vranov-pantheon.cz

bazény, koupaliště, aQuaparky
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

aqua centrum jičín
Revoluční 863, jičín, 506 01 
493 531 860, 493 533 462, 737 233 648, 
posta@sport-jicin.cz, 
www.sport-jicin.cz/aquacentrum

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 kacanovy
Kacanovy, 511 01 
736 664 864, chalmes16@gmail.com, 
www.kemp-kacanovy.cz

koupaliště klášter hradiště 
nad jizerou

Ke Hřišti, Klášter Hradiště nad jizerou, 294 15, 
777 550 642, 
koupalisteklaster@seznam.cz, 
www.koupalistekempklaster.cz

koupaliště kněžmost – spor-
tovní areál

Sokolská 219, Kněžmost, 294 02 
326 784 141, 605 401 195, 
obec@knezmost.cz, www.knezmost.cz

koupaliště kníže
jarošov 257, jičín, 506 01 
739 601 080, 739 606 593, 
koupaliste@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz/knize

koupaliště košťálov
Košťálov 332, 512 02 
731 157 369, kemp@kostalov.cz, koupaliste.
kostalov.cz

koupaliště 
lomnice nad popelkou

Lomnice nad Popelkou, 512 51 
www.lomnicenadpopelkou.cz

koupaliště 
maškova zahrada turnov

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

koupaliště Sobotka
Sobotka, 507 43 
722 206 359, 
sobotkakemp@seznam.cz, www.sobotkakemp.cz

koupaliště u hrocha – 
dolní bukovina

Horní Bukovina 22, Mnichovo Hradiště, 295 01 
604 289 053, 605 274 500, 
info@koupaliste-bukovina.cz, 
www.koupaliste-bukovina.cz

městské koupaliště 
mladá boleslav

Kollárova 3 / 261, Mladá Boleslav, 293 01 
725 886 900, 703 434 264, 
zorkler@saramb.cz, www.saramb.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 
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, 
maskova-zahrada.cz/home/bazen-vysinka
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výstava panenek a kočárků 
v turnově

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

zámecká galerie lomnice 
nad popelkou

Čp. 4, Lomnice nad Popelkou, 512 51
739 568 347, 733 737 595, info@kislomnice.cz, 
www.kislomnice.cz
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jízdárny
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

farma mukařovw
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 
731461302, aleskucera@atlas.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, info@farmaptyrov.cz, 
www.farmaptyrov.cz

jezdecký areál muchov Benešov u Semil 303, Benešov u Semil, 513 01 
721 033 246, www.konemuchov.cz

jezdecký klub robousy Robousy 1, jičín, 506 01 
604 869 490, jiraskovakristyna@centrum.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 
608 151 727, zaleskakaterina@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, 
www.kostelec-jc.cz/kone

jízdárna žák Horní Bukovina 19, Horní Bukovina, 295 01 
775 695 599, www.jizdarnazak.com

kocourkov – 
ranč pod břízami

Lažany 11, Vyskeř, 511 01 
724 176 020, 730 570 816, 
rancpodbrizami@email.cz, www.rancpodbrizami.cz

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

ranč u kovboje
Přepeře 81, Dolní Bousov, 294 04 
603 474 039, josefdajc@seznam.cz, 
lenkadajcova@seznam.cz, 
www.rancukovboje.cz

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

oStatní cíle
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

bozkovské dolomitové 
jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně 263, 
Bozkov, 512 13 
bozkov@caves.cz, www.caves.cz

ekocentrum zahrada jaselská 1475, Mladá Boleslav, 293 01 
zahrada@ddm-mb.cz, www.ddm-mb.cz

křížová cesta hodkovice nad 
mohelkou

nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, 
463 42 
mu@hodkovicenm.cz, www.hodkovicenm.cz

hvězdárna jičín – centrum 
přírodních věd

Raisova 310, jičín, 506 01 
737 203 504, 774 211 234, 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 
astro@sundisk.cz, www.hvezdarna.turnov.cz

lanový park a půjčovna 
ostružno

778 964 074, topsports@topsports.cz, 
www.lanovyparkostruzno.cz

loreta v kosmonosích Pod Loretou, Kosmonosy, 293 06 
721 763 687, www.kosmonosy.cz

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

výletní areál zrcadlová koza
Loužek 7, Turnov, 511 01 
605 955 125, 605 548 287, 
zrcadlova.koza@seznam.cz, www.zrcadlovakoza.cz

Synagoga turnov Krajířova 2199, Turnov, 511 01 
info@turnov.cz, www.synagoga-turnov.cz

Synagoga v jičíně
židovská 100, jičín, 506 01 
recepce@zidovska100jicin.cz, 
www.zidovska100jicin.cz

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

zámecký park kopidlno Kopidlno, 507 32 
info@zahrskola.cz, www.kopidlno.cz

zvonice v rovensku pod 
troskami

Na Týně 181, Rovensko pod Troskami, 512 63 
724 149 530, 606 882 057, www.rovensko.cz

zvonice vyskeř Vyskeř, 512 64 
vysker@craj.cz, www.vysker.cz

židovská čp. 100
židovská 100, jičín, 506 01 
ulicna@zidovska100jicin.cz, 
www.zidovska100jicin.cz

židovský hřbitov v jičíně
Sedličky, jičín, 506 01 
724 029 359, basevi@seznam.cz, 
basevijc.webnode.cz

židovský hřbitov v mladé 
boleslavi

Pražská ulice, Mladá Boleslav, 293 01 
infocentrum@kulturamb.cz, www.kulturamb.cz

židovský hřbitov 
v turnově

Sobotecká, Turnov, 511 01 
info@turnov.cz, www.synagoga-turnov.cz

židovský hřbitov veselice
Veselice, Veselice, 294 04 
infocentrum@dolni-bousov.cz, infocentrum.
dolnibousov.cz

PŘeHLeDy PAMáTeK A CíLů

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

burSa – ruční sklářská 
výroba

železná 98, železný Brod, 468 22 
602 214 077, bursa.glass@wo.cz, 
www.sklobursa.cz

detesk, s. r. o.
Příkrá 401, železný Brod, 468 22 
483 391 172, 483 390 530, info@detesk.cz 
renata.kadlecova@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, 
www.darkove-sklo.com

exkurze do výroby vá-
nočních ozdob firmy han 
design, s. r. o.

Markova 119, jičín, 506 01 
493 522 373, 724 750 900, 
info@handesign.cz, www.han-design.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/galerie-granat

Glass lucie – sklářská dílna 
spolku zrnko naděje

jílovecká 191, Semily, 513 01 
481 621 406, 734 251 633, 731 458 883, 
GlassLucie.dilna-Zrnkanadeje@seznam.cz, 
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

karel Sobotka – skleněné 
figurky

Těpeře 64, železný Brod, 468 22 
606 127 236, sobotka.figurky@seznam.cz, www.
sklenene-foukane-figurky.cz

lampglas, s. r. o. – 
unikátní šperky z perel

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 nová paka, a. s.
Pivovarská 400, Nová Paka, 509 01 
493 721 025, 724 299 968, 
broucek@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 
481 770 700, 739 589 473, 
exkurze@pivovarsvijany.cz, www.pivovarsvijany.cz

Sklářská huť a vodní elek-
trárna

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

Sklářské studio – ladislav 
oliva (oliva Glass)

Hrubá Horka 90, železný Brod, 468 22 
604 441 960, olival@volny.cz, 
www.oliva-glass.com

urbanglass – 
skleněné figurky

Hubálov 21, Loukov u Mnichova Hradiště, 294 11 
326 789 368, 603 213 339, 
urbanglass@seznam.cz, 
www.urbanglass-figurky.cz

Wranovsky lustry – 
ing. josef Wranovský

Vesecko 490, Turnov, 511 01 
774 552 236, 608 377 533, 
info@wranovsky.com, www.wranovsky.com

zámecký pivovar dětenice
Pivovar Dětenice, Dětenice, 507 24 
602 728 422, info@detenice.cz, 
www.pivovardetenice.cz

* Vážení čtenáři, doporučujeme vám, abyste si možnost exkurzí 
nejprve telefonicky ověřili.

rozhledny
NÁZEV OBJEKTU ADRESA, KONTAKTY

alainova věž
Lomnice nad Popelkou, 512 51 
481 629 020, info@kislomnice.cz,
www.lomnicenadpopelkou.cz

nejnižší rozhledna járy 
cimrmana

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

rozhledna Čížovka Čížovka, Čížovka, 294 02 
775 982 664, www.knezmost.cz

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 milohlídka – 
Čeřovka Pod Čeřovkou 992, jičín, 506 01

rozhledna Skokanský 
můstek k-70

V Popelkách 1247, Lomnice nad Popelkou, 512 51 
481 671 249, 481 671 250, 604 809 259, 739 568 
347, klub@lsklomnice.cz, www.lsklomnice.cz

rozhledna tábor Chlum 20, Lomnice nad Popelkou, 512 51 
739 568 347

rozhledna u borovice
Roprachtice, 513 01 
606 159 615, 606 620 494, 
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, 
www.rumcajsovasevcovna.cz/jicinska-brana

věž kostela sv. petra a pavla
Husova, Semily, 513 01 
481 622 528, 775 859 001, 
muzeum@muzeumsemily.cz, 
www.muzeumsemily.cz

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 
605 144 529, 734 690 766, 
farnostbozkov@email.cz, www.farnostbozkov.cz

ÚDAje V PŘeHLeDu 
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přehled turiStických informaČních center
NÁZEV ADRESA, KONTAKTY

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

infocentrum zámek Svijany Svijany 26, Svijany, 463 46, tel. 481 770 703, info@zameksvijany.cz, www.zameksvijany.cz

informační centrum nová paka F. F. Procházky 70, Nová Paka, 509 01, tel. 493 721 943, 773070572, info@muzeum.cz, 
www.muzeum.cz

informační turistické centrum 
autocamp Sedmihorky

Sedmihorky 72, Turnov, 511 01, tel. 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, 
www.campsedmihorky.cz

městské informační centrum jičín Valdštejnovo náměstí 1, jičín, 506 01, tel. 493 534 390, 493534390, mic@jicin.org, 
www.jicin.cz

městské informační centrum 
mnichovo hradiště

Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště, 295 01, tel. 326 772 464, 607015094, 
infocentrum@klubmh.cz, www.mnhradiste.cz/turistika

městské informační centrum Sobotka nám. Míru 3, Sobotka, 507 43, tel. 493571587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

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

turistické informační centrum kittelův dům Krásná 10, Pěnčín, 468 21, tel. 488 588 695, info@kittelovomuzeum.cz, 
www.pencin-zittau.eu/kitteluv-dům

turistické informační centrum 
lomnice nad popelkou

Husovo náměstí 44, Lomnice nad Popelkou, 512 51, tel. 481 673 107, 739 568 347, 
733 737 594, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

turistické informační centrum mladá boleslav železná 107, Mladá Boleslav, 293 01, tel. 326 109 402, infocentrum@kulturamb.cz, 
www.infocentrummladaboleslav.cz

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

turistické informační centrum železný brod nám. 3. května 1, železný Brod, 468 22, tel. 483 333 999, 728 256 175, 778 527 000, 
info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

Sezonní informaČní centra
tato informační centra jsou otevřena pouze v letních měsících

název ADRESA, KONTAKTY

infocentrum hodkovice nad mohelkou Náměstí TGM 168, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, tel. 721 305 987, 
burianova.nada@hodkovicenm.cz, www.hodkovicenm.cz

infocentrum maloskalsko Labe 687, Malá Skála – Labe, 468 22, 
tel. 775 580 388, info@infocentrum-maloskalsko.cz, www.infocentrum-maloskalsko.cz

informační středisko kněžmost Na Rynku 218, Kněžmost, 294 02, tel. 326 784 244, knihovna@knezmost.cz, www.knezmost.cz

informační středisko Správy chko Český ráj 
v arboretu bukovina Sedmihorky 100, Karlovice, 511 01, tel. 606 704 924, sev.ceskyraj@seznam.cz, www.sevceskyraj.cz

informační středisko věžák Krčkovice ev. č. 31, Hrubá Skála – Krčkovice, 511 01, csop.bukovina@seznam.cz, www.csopbukovina.cz

infoshop vejměnek – infocentrum malá Skála Boučkův statek, Vranové i. díl čp. 12, Malá Skála, 468 22, tel. 773 877 550, 773 233 550, 
www.infocentrum-malaskala.cz

městské informační středisko 
rovensko pod troskami

Komenského 107, Rovensko pod Troskami, 512 63, tel. 724 195 959, 606 882 057, info@rovensko.cz, 
www.rovensko.cz

Sezonní informační středisko na hoře tábor hora Tábor, Lomnice nad Popelkou, 512 51, tel. 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

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

turistické informační centrum zvířetice Podhradí 14, Bakov nad jizerou,  294 01, tel. 326 210 230, info@zviretice.cz, www.zviretice.cz
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