ČESKÝ RÁJ – TOULKY MINULOSTÍ
o akreditaci bylo zažádáno

Termín: 7.–9. 6. 2013
Typ akce: exkurze
Cílová skupina: akce je určena pedagogům základních a středních škol, přihlásit se mohou i účastníci z řad
veřejnosti
Místo konání: Český ráj
Zahájení: pátek 7. června 2013, 8:00
Ukončení: neděle 9. června 2012, předpokládaný příjezd do Brna 18:00
Cena (zahrnuje lektorné, dopravu a ubytování):
1600 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol)
1940 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH)
Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je nejpozději 24. května 2013.
Lektoři: Vít Preisler (SEV Český ráj), Jiří Krupka (ČSOP Prachovské skály)
Ubytování: Camp Sedmihorky (www.campsedmihorky.cz) – dvoupatrové sedmilůžkové chaty s lůžkovinami
(pokoje po 3 a 4 lůžkách), sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou (základní nádobí, lednice,
dvouplotýnkový vařič, rychlovarná konvice).
Občerstvení: Občerstvení si zajišťují účastníci sami. V chatách jsou vybavené kuchyňky či lze využít služeb
v areálu kempu – restaurace, kiosky.
S sebou: dobrou obuv a oblečení do terénu (i pro případ nepříznivého počasí), batůžek na exkurze, jídlo na
3 dny
Kontaktní osoba: Markéta Machátová, marketa.machatova@lipka.cz, 543 420 821
Program:
Pátek 7. června 2013
8,15

sraz v Brně u Janáčkova divadla (kavárna Bohéma) – Rooseveltova ulice (od Hlavního nádraží
dvě zastávky tramvají č. 1 a pak 100 m zpět proti směru jízdy)

8,30 – 13,00 přejezd Brno – Jičín
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13,00 - 16,00 Jičín – individuální program, možnost oběda
tipy pro Vás:
Valdštejnovo náměstí:
Valdická brána – 52 metrů vysoká renesanční strážná věž, součást městského opevnění –
jediná dochovaná brána. Rozhled z vyhlídkového ochozu ve výšce 32 metrů, za dobré
viditelnosti lze zahlédnout Krkonoše, Kozákov i Ještěd. Otevírací doba 9,00–18,00, vstupné 25
Kč.
Památkově chráněné objekty – Korunovační studna, Mariánský sloup a kašna se sochou
Amfitrité. Empírová Korunovační studna se nachází uprostřed náměstí, má podobu malého
chrámu, vznikla na počest návštěvy Ferdinanda V. Později byla zazděna a byla do ní postavena
skříň pro meteorologickou službu. Mariánský sloup má osmiboký základ a podstavec, na
kterém stojí čtyři andělé. V jeho středu se tyčí 6 metrů vysoký sloup se sochou Panny Marie
stojící na zeměkouli. Okolo jsou osázeny lípy. Empírová socha Amfitrité v kašně je dílem Jana
Suchardy.
Zámek – největší budova na Valdštejnově náměstí, sídlí zde Regionální muzeum, galerie a
umělecká škola. V historických zámeckých interiérech je umístěna vlastivědná a archeologická
expozice. V dobách napoleonských válek zde sídlil císař František I., který zde vedl řadu jednání.
Zástupci Rakouska, Ruska a Německa zde v roce 1813 uzavřeli „Svatou alianci“, jejímž cílem
byla porážka Napoleona. Reginonání muzeum nabízí čtyři samostatné prohlídkové trasy.
Muzeum učí poznávat historii formou hry – návštěvníci si zde mohou vyzkoušet tkalcovský
stav, mlýnek na obilí, psaní ve scriptoriu či nalézt tajemnou komnatu. Galerie se nachází
v bývalé zámecké konírně. Otevírací doba 9,00–17,00, vstupné 60 Kč – muzeum, 50 Kč - galerie
(sleva na hromadné vstupné 10% pro skupiny nad 10 osob). V budově zámku se dále nachází
expozice Rumcajsův svět Radka Pilaře – interaktivní modely s pohádkovými motivy, které lze
pomocí různých mechanismů uvádět do pohybu. Otevírací doba 9,00–17,00, vstupné 60 Kč.
Kostel sv. Jakuba Většího – nachází se vedle Valdické brány, se sousedícím zámkem je
propojen barokní chodbou. Pozdně barokní zařízení, krásně zdobené fresky na stropě, hlavní
oltář s obrazem sv. Jakuba, rokoková kazatelna. Zajímavostí je, že kostel nemá věž.
Rumcajsova ševcovna – nachází se pod věží v ulici Pod Koštofránkem. Rumcajsova ševcovna je
vzpomínkou na spisovatele Václava Čtvrtka a malíře Radka Pilaře, jehož ilustrace zdobí část
ševcovny. Ševcovská dílna, Mančina bylinková zahrádka, Cipískova ZOO a další zajímavosti.
Otevírací doba 9,00–17,00, vstupné 20 Kč.
Lipová alej – čtyřřadá alej zahrnující 970 stromů, dlouhá 1 700 metrů, kterou nechal zasadit
Albrecht z Valdštejna – vede z města k parku Libosad s Valdštejnskou lodžií (památka z období
raného baroka s výhledem na celý park). Délka trasy Valdštejnovo náměstí – Valdštejnská
lodžie je 2,5 km. Interaktivní expozice Roberta Smolíka o komponované barokní krajině
Albrechta z Valdštejna, ve dvoře naleznete interaktivní domek poznání s vědomostními a
hravými prvky (otočná hvězdná mapa, mapa zvěrokruhu, kolo osudu, kuličková mapa, mapy
světa, camera obscura, optico-graf, slunko-skop). Otevírací doba lodžie 13,00–17,00, vstupné
dobrovolné.
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Cesta plná planet – z centra Jičína (nádvoří muzea) vede lipovou alejí k Valdštejnské lodžii
planetární cesta. Názorný model sluneční soustavy se bude skládat z kamenných bloků
s bronzovými disky znázorňujícími planety rozmístěné ve vzájemných vztazích jako ve vesmíru.
V současnosti je planetární cesta v rekonstrukci. V areálu lodžie je v souvislosti s touto cestou
instalována nová expozice ukazující vztah Keplera k Valdštejnovi a Pieronimu – skládá se ze
čtyř stolů, které svým tvarem a uspořádáním v prostoru vytváří Keplerův horoskop pro
Valdštejna. Zvenčí jsou na stolech umístěny texty a obrázky, uvnitř se nachází interaktivní část
s pohyblivými trojrozměrnými objekty.
Synagoga – nachází se na konci Židovské ulice, barokního původu, který pochází z bývalého
jezuitského kostela. Po požáru v roce 1840 přestavěna v empírovém slohu, po válce sloužila
jako sklad bylin.
Židovský hřbitov – na okraji lesa Obora u Valdštejnské lodžie. Nejstarší náhrobky pochází ze
17. století.
Synagogu i hřbitov je možné navštívit pouze po dohodě se správcem.
16,00 – 16,30 přejezd Jičín – Camp Sedmihorky
16,30 – 21,00 ubytování v Campu Sedmihorky, individuální program
tipy pro Vás:
V okolí kempu se nachází Dětská lesní naučná stezka, která je zaměřena na smyslové vnímání
a fantazii. Na tříkilometrovém okruhu hruboskalským lesem, blízkými loukami, kolem rybníků
Pilského, Smíchousova a Bažantníku se nachází šestnáct originálních zastavení. Návštěvníci
mohou zjistit, jak jsou zdatní skokani v porovnání s lesními zvířaty, vyzkoušet si rezonanci dřeva
či si prohlédnout nejstarší památný dub v Českém Ráji. Na SEV Český ráj, který sídlí přímo
v areálu Campu, je také k zakoupení tištěný průvodce.
Po modré či žluté turistické značce dojdete k Valdštejnu (cca 2 - 3 km), jednomu z nejstarších
hradů na Turnovsku, který je postaven na strmých pískovcových blocích. Otevírací doba do
17,30, vstupné 50 Kč.
21,00 – 23,00 Proč ta sova tolik houkala? - volitelný program pro zájemce. Noční expedice do skalního
města za houkáním sov. První část probíhá v klubovně – dozvíte se něco o sovách, naučíte
se nejenom poznávat jejich houkání, ale dokonce ho i napodobovat. Následuje expedice do
stmívajícího se skalního města a přivolávání sov.
Minimální počet zájemců pro uskutečnění programu je 7.
Sobota 8. června 2013
8,30 – 17,00 celodenní exkurze Hruboskalským skalním městem s výkladem místního průvodce. Uvidíte
nejen skalní věže a masivy, ale i spoustu stop po historickém osídlení lidmi a oblíbená místa
známá z natáčení filmů. A možná se dotkneme i starých tajemství.
Nezapomeňte si přibalit svačinu na celý den.
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Neděle 9. června 2013
8,00 – 8,30

přejezd Camp Sedmihorky – Prachovské skály

8,30 – 12,30 dopolední exkurze do Prachovských skal s výkladem místního průvodce. Dozvíte se
nejenom zajímavosti o zdejší živé i neživé přírodě, ale objevíte i řadu tajuplných míst a
nádherných výhledů, z nichž budete moci na vlastní oči zblízka pozorovat poštolky poletující
a pískající nad temeny skal i odvážné horolezce. Chybět nebude ani poutavý výklad o
historii horolezectví a turistiky v Prachovských skalách.
12,30 – 13,30 pauza na oběd (možnost využít občerstvení v turistické chatě a kioscích u parkoviště)
18,00

předpokládaný návrat do Brna
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