1

Jičínské (vý)letní noviny

TURISTICKÁ SEZÓNA 2010

Kulturní,
společenská,
sportovní
nabídka

Památky
a turisticky
zajímavá
místa v Jičíně

Společenské akce pro
sezonu 2010, kulturní a
sportovní centra
v Jičíně
(str. 2-3)

Významné atraktivity
Jičína a parkovací
místa na mapě centra
města
(str. 4-5)

PLÁN MĚSTA

MUZEA A GALERIE

SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé,
právě
držíte
v rukách již třetí
vydání
Jičínských výletních
novin.
Jejich
prostřednictvím
vám
chceme
co nejvíce přiblížit vše, co je
schopno naše
město i jeho nejbližší okolí svým
návštěvníkům nabídnout. Najdete
zde přehled pamětihodností a zajímavých turistických cílů včetně
otvíracích dob a kontaktů na správce jednotlivých objektů, jízdní řády
turistických autobusů i otvírací dobu
muzeí a galerií ve městě a nejbližším
okolí. Poradíme vám, kde si můžete
zahrát tenis, fotbal, beach volejbal
či nohejbal, pozveme vás na skvělé
koupání do našeho aquacentra a seznámíme vás s tím, kde a za jakých
podmínek můžete v centru města a
jeho okolí pohodlně zaparkovat. Na
stránkách Jičínských výletních novin
naleznete informace o tom, kam se
vydat na krátkou procházku s dětmi,
či kam zamířit na celodenní výlet
pěšky nebo na kole. A naprostou samozřejmostí je přehled všech kulturních, společenských a sportovních
akcí, které můžete během turistické
sezóny v našem městě navštívit.
Jičínské výletní noviny mají zkrátka
jediný úkol – pomoci vám, turistům
a návštěvníkům Jičína, abyste
se v našem městě cítili dobře, a
aby vzpomínky na chvíle strávené
v Jičíně, patřily vždy
k těm nejhezčím.
Vážení přátelé, vítejte
v Jičíně.
Ing. Martin Puš, starosta města

SPORTOVIŠTĚ

WWW.JICIN.ORG

VÝTISK ZDARMA

Tipy
na výlety
Doporučujeme Vám
zajímavá místa
k návštěvě v nejbližším
okolí města i Českém
ráji, vydejte se na
doporučené turistické
okruhy, pěšky nebo
na kole
(str. 6)

TURISTICKÉ AUTOBUSY DŮLEŽITÉ KONTAKTY

TURISTICKÉ ZNÁMKY

Jičín - pohádkové město s historickou duší
Jičín je díky své poloze v půvabné
krajině Jičínské pahorkatiny často
nazýván branou do Českého ráje.
Město bylo založeno koncem 13.
století. Jeho nejvýraznější přeměna
proběhla počátkem 17. století, kdy
se stal majetkem vévody Albrechta
Václava Eusebia z Valdštejna. Ten
z něj učinil své rezidenční sídlo a
hospodářské centrum frýdlantského
vévodství. Zároveň se postaral o to,
aby celé jeho území bylo uchráněno
válečných hrůz. Jeho – byť nedokončená - koncepce moderního
města, která byla dílem italských architektů, je v Jičíně dodnes patrná.
I proto mohou návštěvníci obdivovat
krásné, a na svoji dobu přímo velkolepé náměstí s podloubím a mnoha
historickými domy, které zdobí především barokní zámek, přímo propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu
pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo
Valdická brána, na opačné straně
náměstí pak najdeme kostel sv.
Ignáce a v jeho těsné blízkosti další
významnou valdštejnskou památku
– jezuitskou kolej. Letos máme
připraveno pro návštěvníky Jičína
příjemné překvapení. Po náročné
rekonstrukci je znovu otevřena zámecká zahrada, do které můžeme
vejít buď přímo z Valdštejnova náměstí vchodem mezi kostelem sv.
Jakuba Většího a zámkem, nebo
branou z ulice Smiřických. Autorem
nové koncepce zámecké zahrady je
ateliér architekta Sendlera, jehož
realizace zahrad v Litomyšli nebo
v areálu Valdštejnského paláce
v Praze si vydobyly nejvyšší uznání laické i odborné veřejnosti. Po
prohlídce zámeckého parku dopo-

Centrum města každý podzim ovládne festival Jičín-město pohádky

Každé druhé
koná festival

ručujeme pokračovat procházkou
do nedaleké Valdštejnské lodžie
s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje monumentální
čtyřřadá lipová alej.
Malebné město Jičín inspirovalo a
dosud inspiruje pohádkovou tvorbu
řady umělců. Nejznámějšími z nich
jsou spisovatel Václav Čtvrtek a
malíř Radek Pilař, z jejich vzájemné
spolupráce vznikly známé postavičky Rumcajse, Manky a Cipíska.
Příběhy loupežníka Rumcajse a

jeho rodinky si
můžete připomenout
návštěvou
Rumcajsovi ševcovny v ulici Pod
Koštofránkem, kde
je pro děti zároveň
k dispozici zajímavé dětské hřiště.
Mnoho návštěvníků láká do Jičína
řada zde pořádaných
kulturních,
společenských a
sportovních akcí,
z nichž nejvýznamnější je týdenní festival Jičín
– město pohádky,
na který se každoročně
sjíždějí
do města tisíce
návštěvníků. Velkou škálu výstav,
rozsáhlé sbírky a
vskutku originální interaktivní expozici hry nabízí Regionální muzeum
a galerie v jičínském zámku. Přímo
v centru města se nachází v lokalitě
bývalého židovského ghetta nově
zrekonstruovaná židovská synagoga. Tragické události roku 1866
připomíná naučná stezka Bitva u
Jičína, která začíná přímo v centru
města na Valdštejnském náměstí.
Město Jičín je pro svého návštěvníka velmi atraktivní také díky jeho
mimořádně zajímavému okolí. Autem či na kole lze snadno dojet do
Prachovských skal, na zámky Humprecht, Staré Hrady, Dětenice, na
hrad Kost, Rumburk nebo Pařez.
Zcela výjimečným územím je geopark UNESCO Český ráj, zařazený

jaro se v Jičíně
Valdštejnské slavnosti

do sítě světových geoparků v r.
2005.
Pro milovníky sportu a aktivní dovolené je v Jičíně připravený široký
výběr moderních venkovních sportovišť, aquacentrum a zrekonstruovaná sportovní hala se sportovním areálem, ve kterém nechybí ani nová
atletická dráha a fotbalové hřiště
s umělým trávníkem. Velmi oblíbené
jsou mezi návštěvníky také vyjížďky
na koni či letecké vyhlídkové lety
nad Českým rájem. Historie, kultura, sport, výlety do krásné přírody
Českého ráje. To vše jsou atributy,
které z Jičína vytvářejí město hodné
Vaší pozornosti.
Vážení přátelé, přejeme Vám příjemný pobyt v Jičíně!
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Kulturní a společenské akce
Jičínské kulturní léto 2010

Valdštejnská komponovaná krajina v Lodžii

12. 6. 2010 v 15:30
Jak se hledají princezny - Agentura Bořivoj, Praha hraje pohádku pro
nejmenší diváky. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.

Již dlouho se v Jičíně mluví o tom, že ve valdštejnské Lodžii by měla být po ukončení rekonstrukce nainstalovaná
výstava „Valdštejn, Pieroni, Kepler, Galileo“, která ukáže souvislosti zrodu Valdštejnova Jičína z hlediska celoevropských změn ve vnímání světa, zjednodušeně řečeno z pohledu zrodu vědy. Právě Valdštejn, který jednou nohou
stále věří horoskopům, ale druhou už
Valdštejnská lodžie i přilehlý
vědecky a racionálně plánuje svoje
park lákají různými programy
dílo, je typický hrdina oné doby, v které se rodí Evropa se všemi klady a zápory, tak jak ji dnes známe. A Lodžie
při své nedokončenosti a tajemnosti
je pak ideálním místem na prezentaci
takové změny.
O letošních Valdštejnských slavnostech se otevře první část této expozice
věnovaná Valdštejnské komponované krajině. Tvoří ji fotografie fotografa
Martina Vosáhla představující tento
komplex v jeho současném fragmentálním stavu. Výstava přináší obrazy
a vyzývá k domýšlení souvislostí, k
dalším cestám, k dalšímu hledání.
A ačkoliv je to zatím pouze čtvrtina
zamýšlené výstavy, věříme, že se
vyplatí kvůli ní Lodžii navštívit.
Robert Smolík, manažer projektu Valdštejnův Jičín

15. 6. 2010 v 19:00. Jiří Stivín, Jazz Systém a Alan Vitouš - koncert v
rámci Dvořákova festivalu. Masarykovo divadlo Jičín, vstupné 180 Kč.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně doporučuje

3. 6. 2010 v 19:00
Kamil Střihavka & Leaders - koncert v rámci Best of tour 2010, Masarykovo divadlo Jičín, vstupné 240 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě.
5. 6. 2010 v 15:30
Idunčino kvítí - Štěpánka Glogarová hraje pohádku pro nejmenší diváky.
Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
5. 6. 2010 ve 20:00
Bastien a Bastienka - Komorní operní soubor Musica per Quattro uvádí rané dílo W. A. Mozarta. Valdštejnská lodžie Jičín, vstupné 60 Kč
10. 6. 2010 v 17:00
1. zahradní slavnost - vystoupení kroužků a souborů KZMJ, K-klubu, ZUŠ
Jičín, SZMJ a TJ Sokol Jičín. Dále vystoupí ABBA revival, ZPRZHO, Fidle.
Na závěr: slavnostní rozsvícení zámecké zahrady. Zámecká zahrada
12. 6. 2010. Achát - prodejní výstava minerálů. Masarykovo divadlo Jičín

18. 6. 2010 ve 20.00
S Pydlou v zádech - Divadelní společnost Josefa Dvořáka - v hlavní roli
Josef Dvořák a Markéta Hrubešová. Valdštejnská lodžie, vstup 190 Kč
19. 6. 2010 v 15:30
Za každým rohem jeskyňka - divadelní soubor Čmukaři z Turnova hrají
pohádku pro nejmenší. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
26. 6. 2010 ve 20.00
Andromache - Divadelní společnost Geisslers Hofcomoedianten, Kuks hraje netradiční antickou love story. Nový vládce Tróje se osudově zamiloval do
své otrokyně. Valdštejnská lodžie Jičín, vstupné 60 Kč
26. 6. 2010 v 15:30. Znáte Kačenku? - Lidový loutkař Jiří Polehňa hraje
pohádku pro nejmenší diváky. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a
20 Kč.
3. 7. 2010 v 15:30
Zlatá husa - Divadlo Buchty a loutky, Praha hraje pohádku pro nejmenší
diváky. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.

pro rodiny s dětmi
- cestu s rodinným průvodcem
- cestu za třemi panáčky
- program pro předškolní děti s průvodcem
- omalovánkou
- cestu nejen za Eliškou Kateřinou, aneb zámecké loutkové divadlo
- cestu s hůlkou vévody Valdštejna do tajné místnosti paláce
- aktuální výstavu
- možnost propojení všech cest pro ostatní návštěvníky Badatelskou cestu regionální historií:
- v 8 sálech uspořádané exponáty a informace o Jičínsku od pravěku po současnost
- panskou oratoř v kostele sv. Jakuba, prostor dostupný spojovací chodbou ze zámku
- konferenční salonek (místnost spojená s pobytem císaře Františka I. v roce 1813)
- výstavu střeleckých terčů
Komentované prohlídky Valdštejnova paláce v červenci a v srpnu zahrnují mj. arkádové nádvoří / porotní sál / renesanční sklepy / panskou oratoř, konferenční salonek / expozici Valdštejn a jezuité (vždy 11:00, 13:00, 15:00 hodin
denně kromě neděle )
22. 5. 2010 MUZEJNÍ NOC
Noční prohlídky 22.června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna 2010 (vždy v úterý) - sraz ve 21.00 hodin v 1. patře
muzea
JAK SE TOČÍ FIMFÁRUM? přijďte do zámecké galerie mezi 5. červnem a 26. září! Uvidíte!

10. 7. 2010 v 15:30
O zlaté rybce - hraje divadelní soubor Kulich, Praha
Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.

Netradiční prohlídky Jičína
-

14. 7. 2010 v 16:00
Jičíňáček a dánský soubor Svend Hamborg Thyfolklore zatančí na Žižkově
náměstí. Od 19:00 Svend Hamborg Thyfolklore v zámecké zahradě
LETNÍ KINO VE VALDŠTEJNSKÉ LODŽII
začátky promítání ve 21:00, vstupné 50 Kč
23. 7. Obecná škola
24. 7. Simpsonovi ve filmu
29. 7. Mamma Mia
30. 7. Transpotting
31. 7. Líbáš jako bůh
5. 8.
Nezvratný osud 4
6. 8. 2010 v 19:00 Jiří Schmitzer - koncert, od 21:30 film Kráska v nesnázích. Valdštejnská lodžie, vstupné na koncert a film 150 Kč
24. 7. 2010 v 15:30
Ekopohádky - Divadlo ŠUS, Praha hraje pohádku pro nejmenší diváky.
Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
31. 7. 2010 v 15:30
Malá večerní snítka - Divadlo Anička a letadýlko hraje pohádku pro
nejmenší diváky. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
6. 8. 2010 v 19.30. Jiří Schmitzer - koncert, od 21:30 promítání filmu. Valdštejnská lodžie, vstupné 100 Kč
14. 8. 2010 v 16:00
Koncert dechové hudby Valanka z Dobrušky
Zámecká zahrada, vstupné 60 Kč
14. 8. 2010 v 15:30
Příběh dědka Všudefouse - hraje Anička Duchaňová
Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
21. 8. 2010 v 15:30
Piráti - hraje divadelní soubor Kulich, Praha
Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
21. 8. 2010 v 19:00
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka - koncert cimbálové muziky spojený
s ochutnávkou vín Vinařství Kořínek z Hnanic. Valdštejnská lodžie
28. 8. 2010 v 19.30
Za´ska´nčení prázdnin - zakončení prázdnin ve stylu ska.. hrají SKAPOLO
a SkA´N´Daal. Valdštejnská lodžie, vstupné 80 Kč
28. 8. 2010 v 15:30
Byl jednou jeden. - Lidový loutkař Jiří Polehňa hraje pohádku pro nejmenší
diváky. Zahrada Pod Koštofránkem, vstupné 40 a 20 Kč.
7.- 12. 9. 2010
Jičín - město pohádky

průvodkyně v kostýmu
historické centrum Jičína
významné památky Jičína
renesanční sklepení zámku
NOVĚ zpřístupněné památky

V ceně: prohlídka centra, vstupné do Synagogy,
renesanční sklepení zámku, pro dospělé ochutnávka zámeckého vína, pro děti balónek s Rumcajsem. Vstupné: dospělí: 85,-Kč, důchodci a děti:
55,-Kč. Letní bonus: krátký varhanní koncert se
zpěvem při počtu min. 7 osob. Červen - červenec srpen, pondělí – pátek 10:00 hod. 12:00 hod. 14:00
hod., dále po domluvě. Vstupenky možno zakoupit
předem, sraz před informačním centrem.
Divadelní představení jsou součástí
Jičínského léta

Více informací:
www.czech-paradise.cz,
tel. č. 493 814 247
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Jičín - místo pro aktivní dovolenou

Sportoviště
Areál u ZŠ Poděbradova ulice nabízí moderní hřiště pro letní sporty
K dispozici jsou:
velké hřiště s umělou trávou (fotbal)
malé hřiště s umělou trávou (tenis, házená, volejbal, basketbal,
nohejbal…)
plážový kurt pro beach volejbal
čtyř-dráha o délce 100m a ovál 200m s umělým povrchem
skok daleký a vysoký
hřiště s umělou trávou jsou uměle osvětlena
dětské hřiště s prolézačkami
otevřeno: červen: Po – Pá
16.00 – 21.00
So – Ne
9.00 – 21.00
Červenec a srpen: Po – Ne
9.00 – 21.00
Děti do 15 let mají vstup ZDARMA za podmínky, že není hřiště rezervováno.
Rezervace – 731 193 706. Více info na www.sport-jicin.cz
Areál v Lipách – Osvědčená klasika pro letní sporty
velké hřiště s umělou trávou (fotbal)
malé víceúčelové hřiště s umělým povrchem (basketbal, volejbal,
nohejbal…)
plážové kurty pro beach volejbal, beach fotbal či beach házenou
antukové tenisové či volejbalové kurty
hřiště s umělým povrchem pro házenou či fotbal
osmi-dráha o délce 100m a ovál 400m s umělým povrchem
atletické sektory (skok vysoký, skok daleký, trojskok, vrh koulí
apod.)
denně otevřeno občerstvení “Na hřišti”, v areálu dětské hřiště s prolézačkami,
rezervace 603 540 791
otevřeno denně:
Po – Ne 9.00 – 21.00
ceny již od 80 Kč/hod. za kurt či hřiště
půjčujeme veškeré vybavení (míče, sítě apod.) beachové, tenisové,
volejbalové kurty a další sportoviště
kontakt: 603 540 791 nebo www.sport-jicin.cz

Provozní doba od 1.6. do 29.6.2010

Aquacentrum:

kondiční plavání

bazén

sauna *

masáže **

aquaerobik

pondělí

xxx

14.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

17.30 - 18.30

úterý

6.00 - 8.00

14.00 - 21.00

xxx

15.00 - 21.00

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30

středa

6.00 - 8.00

14.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30

čtvrtek

6.00 - 8.00
14.00 - 15.00

15.00 - 21.00

xxx

15.00 - 21.00

18.30 - 19.30
19.30 - 20.30

pátek

6.00 - 8.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

xxx

sobota

xxx

10.00 - 21.00

xxx

11.00 - 21.00

xxx

neděle

xxx

10.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

xxx

* sauna pro páry v pondělí v čase 18.00 - 21.00 a v neděli v čase 15.00 - 18.00 hod.,
vždy v dámské sauně
sauna pro rodiče a děti v pondělí 15.00 - 18.00 v dámské i pánské sauně
společná sauna každou středu 15.00 - 21.00 v dámské i pánské sauně
** masáže pouze na objednávku, info bazén 493 531 860
Dle počasí otvíráme i venkovní opalovací plochu s atrakcemi.
Aktuální provoz Algida baru hledejte na našich webových stránkách či přímo v Aqua centru.
Ve středu 30.6.2010 pro děti při předložení vysvědčení ze ZŠ ZDARMA základní vstup (1,5 hod.) do Aqua centra.
(otevřeno v čase 10.00 – 21.00 hod.). Plný provoz již od 10 hod.

Letní sportování v Jičíně:

4.6.2010, 14.00 Dětský den s Continentalem, hostem zpěvák Petr Poláček
se skupinou BAD NAME – venkovní hřiště SZMJ pro házenou (v Lipách)
tenis – vše na venkovních kurtech SZMJ
7.- 9. 7. – KZP finance – celostátní turnaj muži +ženy
10. 7. - 12. 7. – KZP Finance – celostátní turnaj dorostenci+dorostenky
12. 7. - 14. 7. – KZP Finance – celostátní turnaj – starší žáci+st.žákyně
14. 7. - 16. 7. – KZP Finance – celostátní turnaj-mladší žáci+ml.žákyně
Aerobic:
Od 30.6. do 5.9. cvičení aerobiku pouze ve středu v čase 19.00 – 20.00
hod.
Ubytovna Sport
Ubytovna se nachází přímo u sportovního areálu a nyní nabízí 17 míst + 3
přistýlky. K dispozici jsou 4 - 5 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
na pokojích a malá kuchyňka pro přípravu např. snídaní apod.
Při pořádání soustředění zajistíme i možnosti stravování.
Kontakt: 737 270 329 Oldřich Vocásek, nebo www.sport-jicin.cz
Chata Homole
Chata Homole je rekreační zařízení, které se nachází asi 7 km od Jičína
směrem na Sobotku pod velišským hřebenem v klidném lesním zákoutí.
Objekt má k dispozici 42 lůžek v budově a pro větší skupiny je možné
zajistit tábor ve stanech s podsadou. Návštěvníci mají možnosti různého
sportovního vyžití, pěších či cyklistických výletů (možnost úschovy kol či
půjčení našich kol), koupání, houbaření apod.
Součástí budovy je i moderně vybavená kuchyně s domácí stravou. Pro
ubytované je k dispozici kiosek s občerstvením. K vnitřnímu vybavení patří
společenská místnost s TV, videem, DVD, CD a rádiem a učebna se stolním
tenisem.
Za příznivého počasí je možné využít přilehlá sportoviště (pískový kurt,
zpevněné hřiště nebo koš na street basketbal), venkovní bazén či ohniště
pro táborák.
Co nabízíme?
•
školy v přírodě
•
sportovní kurzy
•
sportovní či společenské semináře a školení
•
sportovní soustředění
•
letní dětské tábory
•
společenské akce (maturitní a abiturientní večírky, svatby, oslavy
narozenin apod.)
•
akce spojené s pečením, rožněním či grilováním
Kontakt: 737 270 329 Oldřich Vocásek, nebo www.sport-jicin.cz

Provozní doba červenec, srpen (30.6. – 27.8.2010)
Provoz ukončen 27. 8. v 18.00 hodin. Odstávka Aqua centra 28. 8. – 5. 9. 2010
kondiční plavání

bazén

sauna *

masáže **

aquaerobik

xxx

10.00 - 21.00

xxx

15.00 - 21.00

xxx

úterý

6.00 - 8.00

10.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

18.30 - 19.30

středa

xxx

10.00 - 21.00

xxx

15.00 - 21.00

xxx

čtvrtek

6.00 - 8.00

10.00 - 21.00

xxx

15.00 - 21.00

19.30 - 20.30

pátek

xxx

10.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

xxx

sobota

xxx

10.00 - 21.00

xxx

11.00 - 21.00

xxx

neděle

xxx

10.00 - 21.00

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

xxx

pondělí

* sauna pro páry v neděli v čase 15.00 - 18.00 v dámské sauně
** masáže pouze na objednávku, info bazén 493 531 860

SKATE PARK
Hřiště nacházející se na okraji sídliště Jičín JIH, které je volně přístupné
veřejnosti po celý den
•
dráha sestavená z překážek pro skate
•
koš na streetball

Aktuální provoz Algida baru hledejte na našich webových stránkách či přímo v Aqua centru.
Každý den též otevřena venkovní opalovací plocha s atrakcemi (dle počasí).
Kontakty na Aquacentrum: tel.: 493 531 860, e-mail: posta@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz
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Památky a turistické cíle v Jičíně
1. Informační centrum Jičín - Valdštejnovo náměstí
se nachází přímo v budově zámku na Valdštejnově náměstí. Nejen turisté
mohou využít služeb, které MIC nabízí. Mezi novinky letošní sezony patří
nový dětský koutek, nebo třeba nově instalovaná televize ve výloze, na které můžete shlédnout spoustu zajímavostí. Zaměstnanci informačního centra
Vám poskytnou turistické informace o celé oblasti Českého ráje, informace
z kultury a sportu, informace o autobusových a vlakových spojích, tipy na
výlet a využít můžete i infobox. V íčku je také k dispozici seznam ubytování
a přehled otevíracích dob hradů,
zámků a kulturních památek.
Turisté si zde mohou
zakoupit
mapy,
průvodce
a upomínkové
předměty s oblíbenou tematikou
Rumcajse, Manky
a Cipíska. Mezi
nejvyužívanější
služby
patří
zpoplatněný
veřejný internet,
kopírování, scanovaní a úschovna
zavazadel.
Zákazníci si zde
mohou
zakoupit
nejen vstupenky
na kulturní a sportovní akce přes
prodejní portály Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream a Eventim, nýbrž také
vstupenky do Masarykova divadla a do Biografu Český ráj v Jičíně.
Otevírací doba:
sezona ČERVEN - ZÁŘÍ
mimo sezonu ŘÍJEN - DUBEN
Po - Pá 8:00 - 18:00
Po - Pá 9:00 - 17:00
So 9:00 - 16:00
So 9:00 - 13:00
Ne 10:00 - 17:00
Ne zavřeno
KVĚTEN Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00, Ne 9:00 - 13:00
Kontakt: Tel.
fax: 493 534 390, E-mail: mic@jicin.org , ic@jicin.org
Web: www.kzmj.cz , www.jicin.org. Další informace www.cesky-raj.info

4. Rodný dům Karla Krause - Fortna 43

5. Jezuitská kolej - náměstí Svobody

7. Valdštejnský zámek a Regionální muzeum a galerie Jičín - Valdštejnovo náměstí

Karel Kraus – jičínský rodák
(1874 – 1936), světoobčan,
významný rakouský spisovatel a novinář. V tomto
domě provozoval otec Karla Krause výrobnu s papírnickým zbožím vyváženým
do celé střední Evropy.
V současnosti je dům krásně upraven a na své fasádě
má umístěnu pamětní desku. Ve všední den, v době
od 7.30 do 17.30 hod.,
vám pracovníci Papírnictví
na žádost dům zpřístupní,
v sobotu je umožněn vstup
do domu v 8.00 – 11.30
hod.

Základní kámen ke stavbě byl položen v r. 1628.
Tomuto aktu předcházelo
povolání řádu jezuitů do
Jičína vévodou Albrechtem
Valdštejnem. Jejich úkolem
bylo především vykonávání
služeb pro vzdělání a výchovu mládeže. Jezuité opouští
Jičín v r. 1773 a od této doby
až do roku 1990 sloužila kolej jako kasárna rakouských,
československých a nakonec sovětských vojsk. V současné době je připravována
revitalizace celého objektu,
veřejnosti je zpřístupněn jen
příležitostně.

Velkoryse pojatá stavební činnost
Albrechta z Valdštejna byla zahájena přestavbou zámku, který navázal
na záměry Smiřických. Původní
renesanční podoba se dochovala v
severovýchodní části. Postupně byl
rozšiřován a upravován, poslední
změny byly v klasicistním slohu. V
průčelním křídle zámku je porotní sál
s portréty rodiny Schlicků a tzv. sál
protinapoleonské koalice. Nyní je v
zámku umístěno muzeum s galerií
a základní umělecká škola. Regionální muzeum a galerie Jičín nabízí
stálou expozici – v osmi sálech
uspořádané exponáty a informace o
Jičínsku od pravěku do současnosti,
panskou oratoř – prostor dostupný

spojovací chodbou, poskytující pohled do nitra Valdštejnem založeného kostela sv. Jakuba, konferenční
salonek, hernu a dílnu – místo poznávání historie pomocí hádanek,
úkolů a zážitků, výstavu střeleckých
terčů a tématickou výstavu v chodbě muzea. Prohlídka muzea nabízí
tyto možnosti: 1. cestu s rodinným
průvodcem, 2. cestu za třemi panáčky, program pro předškolní děti,
3. cestu nejen za Eliškou Kateřinou, aneb zámecké loutkové divadlo Smiřických, 4. cestu s hůlkou
vévody Valdštejna a tajná místnost
jeho paláce, 5. hernu a dílnu muzea hry, 6. cestu uspěchaného
návštěvníka, 7. výstavní chodbu

a galerii. Na druhém nádvoří zámku
v bývalé konírně se nachází klenutý
sál galerie, který mění svou tvář
několikrát do roka, podle charakteru
výstav. Střídá se zde umění klasické
malby, grafiky, kresby, plastiky, ale i
zajímavé projekty a volné instalace.
Akce během sezóny: Komentované
prohlídky zámku (červenec – srpen,
denně, první prohlídka v 11.00 hod.)
Noční prohlídky – muzeum + sklepení 22. května, 22. června., 13. a
27. července., 10. a 24. srpna 2010
(vždy v úterý) - sraz ve 21.00 hodin
v 1. patře muzea
Otevřeno: Muzeum - Únor Út - Ne
10:00 - 16:00, Březen -Červen Út
- Ne 9:00-17:00, Červe
nec - Srpen

Po - Ne 9:00 - 18:30, Září - Leden
Út - Ne 9:00 - 17:00. Galerie - celoročně Út – Ne 9.00 – 17.00, VII., VIII.
celotýdenně 9.00 – 17.00. Vstupné:
Muzeum - dospělí 60 Kč, děti 30 Kč,
rodinné 120 Kč. Galerie - dospělí 40
Kč, děti 20 Kč

9. Valdštejnská lodžie - místní část Sedličky
Nikdy nedokončený raně barokní komplex, byl projektován N. Sebregondim
(1630), stavba se uskutečnila v letech 1632 - 34. Areál zahrady a obory
je komponován na podélnou průhledovou osu vycházející od letohrádku,
třípodlažní budovy o dvou místnostech v každé úrovni a s lodžií v zahradním
průčelí. Čestný dvůr před lodžií tvoří trojkřídlý přízemní objekt, sloužící snad
jako obydlí služebnictva, konírny, sklady a kuchyně. Jižním a severním portálem prochází přímá cesta (alej) z Jičína k valdickému klášteru kartouzskému, vysázená roku 1632 (1152 lip). Po roce 1634 nebyl nedostavěný celek
udržován, roku 1757 byl zcela zpustlý a roku 1768 byl poškozen požárem.

2. Valdická brána - Valdštejnovo náměstí
Valdická brána byla stavěna jako součást městského opevnění v letech
1568 - 1578. Původně dvoupatrová hranolovitá budova s průjezdem. Brána
roku 1589 vyhořela a byla po požáru zvýšena o třetí patro. Teprve počátkem 17. století byla
opět zakryta tesařem
Petrem z Boleslavi renesanční helmicí. Další požár v roce 1681
zničil honosnou raně
barokní báň a brána
byla zakryta prostým
jehlancem. Valdická
brána nebyla nikdy
omítána, v přízemí
měla kvádrovou bosáž a patra byla zděna z nepravidelného
zdiva. Nad západním
portálem byl znak
Trčků z Lípy, nad
ním v prvním patře
okno, ve druhém patře kruhový medailón
s městským znakem,
dodatečně tesaným
roku 1883 J. Stuchlíkem. Ochoz tvoří
zároveň vyhlídkovou
věž, k níž se dostanete po 156 schodech.
Valdická brána je jedním z center kulturního života Jičína. Konají se zde
výstavy, koncerty, divadelní představení, apod.
Otevírací doba: Duben So - Ne
9:00 - 17:00
Květen - Září
Po - Ne
9:00 - 17:00
Vstupné: dospělí 20 Kč, důchodci, studenti a děti od 6 do 15 let 10 Kč
Kontakt: mobil: 737 345 225 email: jiriwilda@seznam.cz

Poté byl celý areál opraven nákladem Františka Norberta Trauttsmanndorfa
(architekt F. Heger). Budovy čestného dvora byly přeměněny na byty a zastřešeny valbovými střechami. Lodžie byla nově zastřešena mansardovou
střechou a změněna v hostinec. Roku 1813 dal Ferdinand Trauttsmanndorf
provést úpravy interiérů, klasicistně byly upraveny i fasády (zejména dvorní)
a zahrada se změnila v přírodní park. Od roku 1850 objekt nebyl využíván
a pustl. Roku 1936 lodžii odkoupilo město Jičín a dalo ji v letech 1937-38
opravit. Otevírací doba:
Duben - Květen St - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Červen - Srpen Po - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Září
St - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Vstupné: dobrovolné. Kontakt: mobil: 602 118 912, kastelan@kzmj.cz, web:
www.kzmj.cz

10. Židovský hřbitov

3. Bývalé židovské ghetto - Židovská ulice
Centrem dění židovské komunity
v Jičíně byla synagoga, postavena
mezi lety 1781 – 84 na parcele č.
104, na konci Židovské ulice. V roce
1874 je poprvé připomínána jako
novostavba v soupisu židovského
majetku. Aron ha-kodeš (schránka
na Tóru) byl upraven ze zakoupeného barokního oltáře z kostela sv.
Ignáce po zrušení jezuitského řádu.
Při požáru města roku 1840 vyhořela také synagoga, která byla vzápětí
empírově upravena. Městské hrad-

by, do kterých byla synagoga svou
severovýchodní částí zasazena, byly
zbořeny v roce 1907. Po 2. světové
válce sloužila synagoga jako sklad
bylin. V současné době je budova
plně zrestaurována a zpřístupněna
veřejnosti. Při rekonstrukci Židovské
ulice došlo k vyznačení domů v nové
dlažbě římskými číslicemi o velikosti
cca 30 cm, které korespondují s číslováním domů dle Josefínského katastru z r. 1840. U těch domů, které
již v ulici nestojí, jsou jejich půdorysy
vyznačeny
odlišným
dlážděním.
Další
významnou
budovou této
lokality je č.p.
100.V
této
klasicistní
budově byl
byt rabína a
sídlila
zde
také židovská
škola.
Pro její vysokou úroveň ji
navštěvovaly
i české děti
katolické-

Mapový podklad: © Geodézie Krkonoše s.r.o.
ho vyznání. Po protiněmeckých a
protižidovských bouřích ji v r. 1897
Židovská obec zavřela. Do nedávné
doby sloužila jako běžný bytový
dům. Dnes je vypracována studie jejího dalšího využití a po rekonstrukci
bude sloužit mj. jako malé muzeum
historie života jičínských Židů.
Kontakty: synagoga – www.basevi.cz, bassevi@seznam.cz, jinzaj@volny.cz nebo tel. 728 144 596.
Otevřeno:
Červen So - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - Srpen - všechny dny v
týdnu 9:00 - 17:00
Září So - Ne 9:00 - 17:00
Vstupné: 20/10 Kč
Otevírací doba:
červen – září po – pá 8:00 – 18:00,
so 9:00 – 16:00, ne 10:00 – 17:00
říjen – duben po – pá 9:00 – 17:00,
so 9:00 – 13:00
květen po – pá 9:00 – 17:00, so 9:00
– 13:00, ne 9:00 – 13:00
Kontakt: tel. 493 534 390, email:
mic@jicin.org
Web: www.kzmj.cz

6. Kostel sv. Ignáce z Loyoly - náměstí Svobody

Kostel sv. Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu, zasvěcený Sv. Jakubu. V roce 1622 byl odevzdán jezuitům a pak
zasvěcen Sv. Ignáci. Byl postaven v první polovině 14. století Petrem z Varntenberka, tehdejším stavebníkem hradu Kosti.
Během doby užívání kostela jezuity byla přistavěna severní a západní sakristie, sklenutá valenou klenbou s lunetami a vyzdobená raně
barokní štukaturou. Významnou výzdobu kostela tvoří obrazy Sv. Ignáce z Loyoly a Panny Marie Rušánské, který jezuité dostali v roce
1637 z Ruska. Po dvou požárech proběhly renesanční přestavby.

Provoz placených stání
PO-PÁod 8:00 do 17:00 hodin, SO od 8:00 do 13:00 hodin
Náměstí Valdštejnovo, nám. Svobody:
za 30 minut
5,-Kč
za první hodinu
10,-Kč
za každou další hodinu 20,-Kč
Ulice Husova, Jungmannova, Šafaříkova, Havlíčkova, Tylova, Nová, 17. listopadu (autobusové nádraží):
za 30 minut
5,-Kč
za hodinu
10,-Kč
V době mimo provozní dobu je parkování bezplatné. O nedělích a státem uznaných svátcích se placené stání neprovozuje a stání silničních motorových vozidel je
zdarma. Od povinnosti placení parkovného jsou na dobu nezbytně nutné potřeby
osvobozeny: silniční motorová vozidla dle §20 a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. záchranný a bezpečnostní systém), vozidla města Jičína
a organizací zřízených městem Jičín, vozidla zdravotně postižených osob opatřená
platným označením osob těžce postižených na zdraví nebo těžce pohybově postižených (označení O2), jednostopá vozidla.

8. Kostel sv. Jakuba Většího - Valdštejnovo náměstí
Kostel se nachází vedle Valdické
brány.
Se sousedícím zámkem je propojen
barokní chodbou. Nechal ho posta-

vit Albrecht z Valdštejna na místě
několika zbořených měšťanských
domů. Když se ocitnete uvnitř kostela, oči návštěvníka zaujmou krásně
zdobené fresky na
stropě, pozdně barokní
zařízení z první poloviny 19. století a hlavní
oltář s obrazem sv.
Jakuba. Postranní lodi
zdobí boční oltáře s obrazy, vpravo obraz svaté rodiny a vlevo obraz
sv. Anny s Pannou
Marií. Vidět tu můžete
sochy sv. Zachariáše a
sv. Anny či rokokovou
kazatelnu.
Kostel byl vysvěcen
roku 1701 a zajímavostí je, že nemá věž. Byl
zamýšlen jako jeden
ze středobodů Valdštejnské komponované
krajiny.

je umístěný asi 2 km severovýchodně od Valdštejnského náměstí na
okraji lesa Obora u Valdštejnské
lodžie, v místní části, zvané Sedličky. Hřbitov byl založen roku 1651
a do současné podoby rozšířen
ve 2. polovině 19. století. Nejstarší
náhrobky pocházejí ze 17. století,
poslední pohřeb zde byl v roce
1949. Na hřbitově je asi 360 náhrobků barokního a klasicistního typu, a

také díla moderních sochařů Štursy
a Stuchlíka. Pamětní deska obětem
nacismu je umístěna v márnici.
Návštěva hřbitova je možná po dohodě s kastelánem Valdštejnské lodžie na telefonním čísle 602 118 912
nebo kastelan@kzmj.cz.

11. Rumcajsova Ševcovna - ulice Pod Koštofránkem

V domku pod věží v Jičíně bydlí švec
Rumcajs. Chcete-li navštívit jeho
domácnost ještě v době, kdy nebyl
slavným pohádkovým loupežníkem,
ale počestným jičínským řemeslní-

kem, vydejte se dolů od Valdické
brány, uličkou Pod Koštofrankem.
Najdete tam nejen Manku a synka
Cipíska, ale i pravou ševcovskou dílnu, hernu pro děti, občerstvení pro
velké i malé, Mančinu bylinkovou
zahrádku, Cipískovu ZOO a další
kratochvíle. Je to zároveň vzpomínka na spisovatele Václava Čtvrtka a
malíře Radka Pilaře, jehož známé

ilustrace zdobí část Rumcajsovy
ševcovny. V turistické sezoně tam
můžete přijít na Dvorkovou slavnost
za hudbou a štrůdlem. Tradičně se
koná například na 1. máje.
Otevírací doba:
Duben: So - Ne
9:00 - 17:00, otevřeno Květen - Září
všechny dny v týdnu 9:00 - 17:00,
otevřeno. Vstupné: dospělí 15 Kč,
důchodci, studenti a děti od 10 do
15 let 10 Kč, děti do 10 let 5 Kč.
Kontakt: mobil: 737 345 225 email:
jiriwilda@seznam.cz
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Tipy na výlety
VELIŠ

Asi 5 kilometrů jihozápadně od Jičína jsou na vrchu Veliš pozůstatky
stejnojmenného hradu z konce 13.
století. Právě zde byla sto let ukrývána husitská kompaktáta. Během
třicetileté války byl hrad neúspěšně
obléhán Švédy. I přes jeho nesporný význam (nebo snad právě proto)
jej nechal císař pobořit. Materiál byl
pak používán při výstavbě cest a
nedalekého Jičína. Protože hrad
stál na čedičové skále, byly zde
navíc v 18. století otevřeny čedičové
lomy, které zcela změnily celkový
vzhled místa. Otevírací doba: volně
přístupný

Přivýšinou. Zpátky do Prachova dojdeme po modré značce.

Rozhledna Milohlídka na Čeřovce

VELKÝ OKRUH KOLEM
JIČÍNA

Trasa začíná u Valdické brány v Jičíně, přes Šlikovu Ves ke Smírčímu
kříži, Schlikovskému mauzoleu a na
vrchol Veliš, ke kapli Loreta, prameni U sv. Trojice, kapli sv. Anny, do
Ostružna a přes Březinu zpět na
Valdštejnovo náměstí do Jičína.

MALÝ OKRUH KOLEM
JIČÍNA

ZEBÍN

Vrch zvaný Zebín se nachází 2 km
severovýchodně od Jičína. Dominuje celé jičínské kotlině. Tento zajímavý vrch vznikl v období třetihor
asi před 70 milióny let obdobně jako
většina okolních kopců (Veliš atd.)
Zebín je vysoký 401 m.n.m. Na jeho
vrcholu stojí barokní kaplička, která
je zasvěcena sv. Máří Magdaléně.
Byla postavena roku 1700.
Z vrcholu je možné shlédnout
nejen celou jičínskou kotlinu - Valdice, Kumburk, Bradlec, Veliš,
Prachovské skály, ale také Trosky,
Kozákovský hřbet až k Táboru. Na
jižním úpatí kdysi stávala dnes již
zaniklá obec Zebín. Po ní tu zůstal
kostelík ze 14. století se hřbitovem
a zajímavá dřevěná zvonička krytá
šindelem.
Otevírací doba: Volně přístupný

MILOHLÍDKA

Na severním okraji města Jičína
najdeme kopec zvaný Čeřovka a
na jeho vrcholu rozhlednu nazvanou

Milohlídka. Milohlídka je nejstarší
rozhlednou v Českém ráji vystavěnou v roce 1843 a jak hlásá i nápis
vytesaný na ní - „Vystavená ochotou
spanilých dárců Milohlídka, v úlevu
nuznoživých, k rozkoši krasólibé“
staviteli vyhlídky nešlo pouze o
samotnou vyhlídku, ale také o to,
aby poskytl práci a obživu těm nejchudším. Z archivů se dovídáme, že
rozhlednu nechal postavit jičínský
krajský hejtman Hansgirg. Stavba
byla financována z darů bohatých
měšťanů.
Otevírací doba: dle počasí od 10 do
17 hodin.
V jiný čas pak lze klíče od Milohlídky
vypůjčit u p. Kopalové, v první ulici
pod rozhlednou (čp 992).

Naučná stezka –
Bitva u Jičína roku 1866

Naučná stezka provází návštěvníka
jičínského bojiště po nejvýznamnějších památkách na bitvu u Jičína 29.
června 1866. Na 22 zastávkách s 26
informačními tabulemi se návštěvník seznámí s příčinami, průběhem
a následky prusko-rakouské války
roku 1866. Jednotlivé zastávky jsou
především zaměřeny na události
samotné bitvy u Jičína, popisují
dění v obcích na jičínském bojišti,
seznamují s výzbrojí, výstrojí a taktikou jednotlivých armád. Návštěvník
má možnost se také blíže seznámit
s významnými osobnostmi války
1866 i s osobnostmi, které pečovali

o památky z roku 1866.Stezku tvoří
okruh, který začíná na Valdštejnově
náměstí a končí v lokalitě Žabínek
u rybníka Kníže v Jičíně. Její trasa
měří 29 km a je označena turistickou
značkou pro naučnou stezku.

CIPÍSKŮV OKRUH

Cipískův okruh je určen rodinám s
malými dětmi. Z Prachova vyjdeme
po modré značce do zatáčky na
okraji obce. Od rozcestníku pokračujeme po zelené přes Přivýšinu,
sejdeme z vrcholové vyhlídky do
sedla a dáme se po modré kolem
Rumcajsovy jeskyně a přes hřiště
ke kostelíku. U kostelíka odbočíme vpravo a po cestě pod vrchem
Brada se vrátíme zpět do sedla pod

Okruh začíná na Valdštejnově náměstí u Mariánského sloupu, prohlédnete si též jičínský zámek, kostel sv. Jakuba Většího, Valdickou
bránu, vydáte se přes lipovou alej
k Valdštejnské lodžii s Libosadem.
Dále můžete pokračovat do Valdic
k vrcholu Zebín, kde se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat do
Kbelnice a kolem rybníka Kníže zpět
do Jičína, nebo půjdete přes Čeřovku a Milohlídku rovnou do Jičína.

JIČÍNSKEM NA KOLE

Cykloturistická mapa s okruhy:
I. Za romantikou do Českého ráje
– z Jičína do Sobotky, na hrad Kost
a Trosky (59,1 km)
II. Za krásnými výhledy na Tábor
– z Jičína na vrch Tábor, zříceninu
hradu Bradlec a přes Železnici zpět
do Jičína (43,2 km)
III. Za památkami netradičně na
jih od Jičína – z Jičína do Kopidlna,
Rožďalovic, Libáně, na Veliš a přes
Březinu zpět do Jičína (69,2 km)

Podrobnější informace o výletních místech spolu s tištěnými průvodci jsou k dispozici v Městském informačním středisku Jičín - Valdštejnovo
nám. 1, 506 01 Jičín, tel. 493 534 390.

Památky a atraktivní cíle v nejbližším okolí
Humprecht

Barokní lovecký zámeček ze 17.
století, postavený na čedičovém
vrchu u Sobotky. Expozice šlechtického rodu Černínů a muzeum
Sobotecka. (493 571 583)
Otevírací doba:
IV, X SO, NE, SVÁTKY 9:00-15:30
V
ÚT - NE
9:00-16:30
VI, VIII ÚT - NE
9:00-17:00
IX
ÚT - NE
9:00-16:00
Vstupné: zámecká expozice - dospělí 60,-Kč, snížené 30,-Kč, muzeum - dospělí 10,-Kč, snížené 5,-Kč

Dětenice

Původně renesanční tvrz, na konci
18. století přestavěna na zámek.
Sbírka obrazů, zbraní, dobový nábytek. Možno navštívit také zámecký
pivovar a krčmu. (493 596 132, 602
144 211).
Otevírací doba:
IV, X SO, NE, SVÁTKY10:00-17:00
V- IX ÚT - NE
10:00-17:00
Vstupné - zámek: dospělí 120,-,
mládež (12 - 18 let), důchodci 80,-,
děti (6 - 11) 50,-

Kost

Jeden z nejzachovalejších a nejkrásnějších gotických hradů v Čechách.
Založen ve 14. století na pískovcové
skále. Současnou expozici tvoří
majetek Kinských, renesanční kuchyně a ukázky historických zbraní
z vojenského muzea. (493 571 144,
493 571 177, 737 215 960)
Otevírací doba:
IV ST - NE, SVÁTKY 9:00-16:00
V, VI ÚT - NE
9:00-17:00
VII, VIII PO - NE
9:00-18:00
IX ÚT - NE
9:00-17:00
X ST - NE
9:00-16:00
Vstupné: I., II. okruh: dospělí 100,-,
důchodci, studenti, děti 70,I. + II. okruh: dospělí 160,-, důchodci, studenti, děti 80,-

Valdštejn

Nejstarší hrad Českého ráje, dnes
zřícenina raně gotického hradu
založeného ve 13. století. Dva kamenné mosty s kopiemi barokních
soch a kaple sv. Jana Nepomuckého s obrazem Jana Křtitele. Na
hradě Valdštejn se konají pravidelné
kulturní akce (koncerty, šermířská
vystoupení, pouť, divadelní představení, koncerty, atd.). (481 312 304,
739 014 104). Otevírací doba:
IV, X SO, NE, SVÁTKY 9:00-17:30
V - IX PO -NE
9:00-17:30
Vstupné: dospělí 40,- studenti,
důchodci 20,-

Trosky

(národní kulturní památka)
Zřícenina hradu, vystavěného na
dvou sopečných vrcholcích ve 14.
století, je jedním ze symbolů Českého ráje. Dnes ční vysoko nad
okolí pouze dvě věže - Baba a
Panna. Trosky patří mezi nejnavštěvovanější hrady České republiky.
(481 313 925). Otevírací doba:
IV, X SO, NE, SVÁTKY 8:30-16:00
V - VIII ÚT - NE
8:30-17:30
IX ÚT - NE
8:30-16:00
Vstupné: dospělí 50,-, důchodci,
studenti 35,- rodinné 150,-

Tichánkova rozhledna, Tábor

Vrch Tábor se nachází v nadmořské
výšce 687 m.n.m. a je vyhledávaným poutním místem. Na něm stojí
nad městem Lomnice nad Popelkou
Tichánkova rozhledna. Je druhým
nejvyšším vrcholem v horním Pojizeří a může se pochlubit dlouhou
tradicí vyhlídkových staveb. První
dřevěná rozhledna dosahující úctyhodné výšky 22 m byla postavena
už v letech 1888 - 1897. V roce
1911 byla zpřístupněna elegantní
cihlová rozhledna, vysoká 35 metrů.
Je právem označována za jednu z

nejkrásnějších v Čechách. V současné době je již po rekonstrukci
zpřístupněna a u ní naleznete na
místě bývalé turistické chaty rekonstruovanou restauraci a penzion.
Po delší přestávce je v současné
době rozhledna opět otevřena a to
celoročně, každý den. Vstupné je
15,- dospělí.

Ossarium Kbelnice

Nad obcí Kbelnice u silnice z Jičína
do Turnova se nalézá vojenský hřbitov s mauzoleem na památku padlých vojáků v bitvě u Jičína dne 29.
června 1866. Zdejší vojenský hřbitov
byl zřízen v roce 1891 a postupně
sem byly přemístěny náhrobky padlých důstojníků i vojínů z celého širokého okolí. Samotné Ossarium bylo
vybudováno v letech 1904 - 1906 v
podobě secesní kaple podle projektu ředitele hořické kamenické školy
Václava Weizettla. Nad vchodem
do kaple je umístěna socha anděla
míru, dílo hořického sochaře Václava Suchomela. Prohlídku je možné
objednat na telefonu 493 532 824
po 16,00 hodině.

Prachovské skály

Je to pískovcové skalní město na
jižním okraji Českého ráje v zalesněném terénu, 7 km severozápadně
od Jičína. Rozlohou je neveliké, ale
turisticky a horolezecky bohaté skalními seskupeními s prehistorickými
nálezy. Nejzajímavější partie skal
jsou snadno přístupné po bezpečných turisticky značených cestách,
a mnoho překrásných vyhlídek
zajišťuje dokonalý přehled prostoru
Prachovských skal. (493 534 763,
777 901 211). Vstupné: dospělí 50,Kč, snížené 20,- Kč

Kozákov

Je nejvyšší horou Českého ráje.
Čedičový vrch byl už od pravěku

vyhledáván jako naleziště drahých
kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. Jsou zde
naleziště achátu, jaspisu, ametystu,
křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů. Jihozápadní část hory
je chráněna jako národní přírodní
památka Kozákov. Na vrcholu byla
v roce 1932 postavena Riegrova
turistická chata a v roce 1995 zpřístupněna rozhledna, která umožní
návštěvníkům ideální kruhový výhled, za krásného počasí až na čtvrtinu Čech. (737 946 435, 724 096
226). Otevírací doba:
IV SO, NE, SVÁTKY 10:00-16:00
V, IX ÚT-PÁ
10:00-16:00
SO-NE
9:00-17:00
VI - VIII PO-NE
9:00-17:00
Vstupné: dospělí 20,-, děti, studenti,
důchodci 10,-

Muzeum panenek a medvídků

Muzeum se nachází přímo v srdci
regionu Český ráj, vzdáleno 500 m
od hradu Trosky. V budově, která je
stavěna ve vesnickém stylu a hodí
se nejen k místní krajině, ale i k vesnici Troskovice, najdete kolem 1 000
exponátů na výstavní ploše 300 m2.
(483 313 638, 724 577 389)
Muzeum bude otevřeno od 1. 5.
2010 do 30. 9. 2010, úterý - neděle
od 10.00 hod. do 17.00 hod. mimo
dny 10. 5. 2010 - 16. 5. 2010 a
všechny pondělky.
Vstupné: dospělá osoba 70,-Kč, dítě
do 15-ti let 50,-Kč, skupiny nad 30
osob 50,-Kč bez rozdílu

Šťastná země

Přírodní dětský areál Šťastná země
nabízí návštěvníkům každý den v
období od 24. dubna do 25. září
2010 nejenom originální programy
podpořené množstvím doprovodných aktivit, ale také dřevěný hrad,
trpasličí vesničku, houpačky, prolézačky či písková rýžoviště s pravými

českými granátky. (481 389 181,
731 382 921- aktuálně z areálu,
739 570 045 - program)
Otevírací doba je každý den od 9:00
do 19:00 hodin, o prázdninách až do
20:00 hodin. Výše denního vstupného do areálu (mimo akcí) je 80,-Kč
za 1 osobu s možností přerušení
návštěvy v průběhu dne.

Staré hrady

Unikátní renesanční komplex s
figurálními sgrafity, první písemná
zmínka z roku 1340. Původně gotický hrad s rukopisem Petroparléřské
hutě s přistavěným renesančním
zámkem a podzámčím. Nově otevřeno v roce 2008.
Prohlídkové okruhy:
I. okruh: HRAD a ZÁMEK - Jak se
žilo za císaře pána Františka Josefa
I., II. okruh: ZÁMECKÉ POHÁDKOVÉ SKLEPENÍ - Časem zpátky do
pohádky I., III. okruh: HRADNÍ POHÁDKOVÁ PŮDA - Časem zpátky
do pohádky II. - otevření od května
2009
Čarodějná bestyjola - Zvířátka,
havěť a potvůrky našich čarodějnic
- novinka pro rok 2010.
Speciální zvýhodněné okruhy pro
děti mateřských škol a první stupně
základních škol, studenty středních
škol a druhé stupně základních škol.
Výstava v podzámčí - Safari - africké výpravy Ing. Josefa Vágnera.
Předem objednané zájezdy kdykoliv
po celý rok.
Otevírací doba:
I, II, III, IV, X,XI,XII
10:00-17:00
soboty, neděle, svátky
V,VI, IX
9:30 - 17:00
denně mimo pondělí
VII,VIII
9:30 - 18:00
každý den.
Vstupné: hrad+zámek, dospělí 115,-Kč, zvýhodněné– 85,-Kč, děti
6-11 - 65,-Kč, děti do 6 - zdarma,
Foto + kamera zdarma
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Návštěvnický servis
Muzea, galerie
Název objektu
Galerie J.B. Spektrum

Adresa
Galerie Kovošrot Vokšice 506 01
Jičín

Kontakty

Otvírací doba

Vstupné

Galerie Vokšice 493 533 359
Josef Bucek 602 833 821
jiran@jicinet.cz
www.galerie-jbspektrum.webnode.cz
jqv@seznam.cz
www.jqv.jvart.net/

Květen – říjen: út - ne 10:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Jinak po telefonické objednávce.

Dobrovolné

Březen – říjen

Zdarma

Duben: po – ne 9:00 – 16:00
Květen – srpen: po – ne 9:00 – 17:00
Září: po – ne 9:00 – 16:00
Říjen: so – ne 9:00 -16:00
Říjen – listopad: návštěvu telefonicky dohodnout, mimo otevírací
dobu taktéž.
Červen – září: 9:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

25,- dospělí
15,- děti, důchodci
50,- rodinné (max. 2 dospělí a 2 děti)

březen - červen: út – ne 9:00 – 17:00
Červenec, srpen: po – ne 9:00 – 18:30
Září – leden: út – ne 9:00 – 17:00
Únor: út – ne 10:00 – 16:00
Duben: so - ne 9:00 – 17:00
Květen – září: po – ne 9:00 – 17:00

60,- dospělí
30,- děti, studenti, důchodci
120,- rodinné vstupné
Galerie: 40,- dospělí, 20,- děti, důchodci
15,- dospělí
10,- děti, studenti, důchodci
5,- děti do 10let

Galerie
Na Špejcharu

Bukvice
506 01 Jičín

Muzeum přírody
Český ráj

Prachov 37
506 01 Jičín

493 524 626, 732 858 380
mpcr@seznam.cz
www.mpcr.cz

Památník
“Foerstrova rodu”

Osenice 27
507 23 Dětenice – Osenice

725 081 036 p. Vališka
detenice@iol.cz
www.detenice.wz.cz

Regionální muzeum
a galerie Jičín
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín

493 532 204
muzeumhry@muzeumhry.cz
www.muzeumhry.cz

Pod Koštofránkem
506 01 Jičín

737 345 225 p. Wilda
jiriwilda@seznam.cz
www.rumcajsovasevcovna.cz

Sedličky
506 01 Jičín

493 522 384,
602 118 912 p. Kábrt
kastelan@kzmj.cz
www.valdstejnska-lodzie.cz
493 534 941
knih.zel@raz-dva.cz
www.zeleznice.org
www.zeleznice.net

Duben – květen: st – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 16.30
Červen – srpen: po – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
září st – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

Dobrovolné

Květen – září: st – ne 9:00-11:00, 13:00-16:30
Říjen – duben: st – pá 11:00 – 17:00
jinak po telefonické objednávce

30,- dospělí
20,- důchodci
10,- děti
10,- výstava

493 522 384,
602 118 912 p. Kábrt
kastelan@kzmj.cz
www.kzmj.cz

otevírací doba každý den kromě soboty a židovských svátků, klíče k
dispozici ve Valdštejnské lodžii

Zdarma, po zaplacení vratné kauce 200,- Kč

Rumcajsova ševcovna

Valdštejnská lodžie

Vlastivědné muzeum Železnice

Židovský hřbitov

Muzejní náměstí 181
507 13 Železnice

Za Valdštejnskou lodžií,
Valdice,

LEZENÍ PO SKALÁCH
V ČESKÉM RÁJI
Na svět je nejkrásnější pohled z právě dobytého skalního vrcholu.
- lezení po skalách Českého ráje a v dalších lokalitách
České Republiky
- pro začátečníky, pokročilé i rodiny s dětmi
- výuka lezecké techniky a metodiky
- slaňování
- lezení na umělé stěně
Zapůjčení kvalitního horolezeckého vybavení, které spolu s instruktorem zajistí Vaši absolutní bezpečnosti i v těch nejextrémnějších lezeckých situacích.
Více informací na www.climbing-paradise.cz
nebo na tel. čísle +420 605 950 615
Název objektu
Bazén - Sportovně
-rekreační areál Ráj Srbsko
Koupaliště Bakov
nad Jizerou

Adresa
Srbsko, Kněžmost 11, 294 02
Bakov nad Jizerou

Koupaliště Chuchelna

Chuchelna, Semily, 513 01

Koupaliště Dolní Bousov

Dolní Bousov, 294 04

Koupaliště Dolní Bukovina

Horní Bukovina, Mnichovo Hradiště,
295 01

Koupaliště Frýdštejn
Koupaliště Hodkovice
nad Mohelkou
Koupaliště
Kacanovy

Frýdštejn, 468 22
Hodkovice nad Mohelkou
Kacanovy

Koupaliště Klášter Hradiště nad
Klášter Hradište nad Jizerou, 294 15
Jizerou

Kontakty na provozovatele
+420 326 784 580, +420 602 177 937
relevant@relevant.cz, www.relevant.cz
+420 326 781 500 ZRUŠENO
+420 603 279 529
koupaliste.chuchelna@seznam.cz
www.koupalistechuchelna.wz.cz/index.html
+420 326 396 581, podatelna@dolni-bousov.cz
+420 326 786 12, +420 721 537 931
koupaliste.bukovina@centrum.cz
www.bukovinakoupaliste.estranky.cz
+420 483 393 222, +420 724 210 233
+420 485 237 077
jaroslav.bretsnajdr@taeu.com
+420 481 329 132, +420 728 995 433
kacanovy@centrum.cz
+420 326 771 159, +420 604 143 167
ou-klaster-hradiste-nj@seznam.cz
www.klasterhradiste.cz
+420 326 784 166, +420 723 954 869
jiri.lehecka@zs.knezmost.cz
www.knezmost.cz/koupaliste
+420 481 689 221, +420 605 784 802
kemp@kostalov.cz
www.kostalov.cz/koupaliste/
+420 493 598 191, mestoliban@mestoliban.cz
www.mestoliban.cz
+420 775 552 213
+420 326 322 866, +420 602 208 069
www.saramb.cz
+420 495 515 269, +420 728 751 251
skp.lbc@post.cz, www.sklar-ostruzno.cz
+420 721 365 964, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

Koupaliště Kněžmost sportovní areál

Sokolská ulice, Kněžmost, 294 02

Koupaliště Košťálov

Košťálov 332, 512 02

Koupaliště Libáň

Libáň

Koupaliště Lomnice n./P.

Lomnice nad Popelkou

Koupaliště Ml. Boleslav

Kollárova, Mladá Boleslav, 293 01

Koupaliště Sklář

Ostružno, Jičín, 506 01

Koupaliště Železný Brod

nábř. Obr. míru, Ž. Brod, 468 22

Městské koupaliště Sobotka

Sobotka, 507 43

+420 493 571 742, +420 603 478 660
flodrman@razdva.cz, www.sobotka.cz

Koupaliště Kníže

Jarošov 287, Jičín, 506 01

+420 493 522 739, otevření od pol. srpna 2010

20,- dospělí
10,- děti

Sezonní turistické autobusy 2010

Trasa I - červená
•
Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Vidlák - Újezd pod Troskami Libuň - Jinolice - Prachov - Holín - Jičín
•
provoz od 1. 5. do 5. 9. 2010
o
1. 5. - 5. 9. 2010 - sobota, neděle, svátek
o
1. 7. - 30. 8. 2009 - úterý až pátek
Trasa II - žlutá
•
Jičín – Jinolice – Březka – Mladějov – Sobotka – Libošovice –
Vyskeř – Olešnice – Všeň – Turnov – Karlovice
– Hrubá Skála – Vyskeř a dále po stejné trase do Jičína
•
provoz od 29. 5. do 30. 8. 2010
o
29. 5. - 29. 8. 2010 - sobota, neděle a svátek
o
1. 7. - 30. 8. 2010 - úterý až pátek
Trasa III - modrá
•
Jičín – Holín – Prachov – Rovensko pod Troskami – Kozákov –
Koberovy – Malá Skála – Turnov a zpět
•
provoz od 29. 5. do 30. 8. 2010
o
29. 5. - 29. 8. 2010 - sobota
o
1. 7. - 30. 8. 2010 - středa
Trasa IV - zelená
•
Mladá Boleslav – Kosmonosy - Bakov nad Jizerou – Kněžmost
– Libošovice – Vyskeř, Pleskoty – Krčkovice – Hrubá Skála –
Karlovice – Radostná pod Kozákovem – Kozákov –
Chuchelna – Semily a zpět
•
provoz od 29. 5. do 29. 8. 2010
o
29. 5. - 29. 8. 2010 - sobota, neděle a svátek
Trasa V - hnědá
•
Mnichovo Hradiště – Kněžmost – hrad Kost – Sobotka a zpět
•
provoz od 29. 5. do 30. 8. 2010
o
29. 5. - 29. 8. 2010 - sobota, neděle a svátek
o
1. 7. - 30. 8. 2010 - úterý až pátek (v pondělí jezdí
pouze úsek Mnichovo Hradiště - Srbsko)
Trasa VI - Jablonec n. N.
•
Liberec - Jablonec nad Nisou - Turnov
•
provoz od 1. 5. do 28. 9. 2010
o
1. 5. - 28. 9. 2010 - sobota, neděle a svátek
Na turistických linkách platí ceník pravidelné linkové dopravy provozovatelů jednotlivých linek (www.csadsm.cz), držitelé čipových karet mohou
využít komerční a skupinové slevy. Kompletní tištěné informace o provozu
turistických autobusů v Českém ráji získáte v MIC Jičín (Valdštejnovo
náměstí 1, tel. 493 534 390), sezónních turistických novinách nebo na
www.cesky-raj.info, www.csadsm.cz, www.craj.cz

Důležité kontakty:
Policie
158
Městská policie
156 tísňová linka, tel: 603 716 565
Záchranka
155
Hasiči
150
Nemocnice
tel: 493 582 111
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Městské informační centrum (MIC) tel: 493 534 390
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín,
Telefon na ústřednu:
493 545 499 (Žižkovo nám. 18)
493 545 498 (Havlíčkova 56)
Odtahová služba
Autoklub Bohemia Assistance, a.s.tel: 222 241 257,
SOS linka +420 1240
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Jičínské (vý)letní noviny

Připravili jsme pro vás . . .
Jičín – ráj sběratelů
Milí návštěvníci města Jičína,
jsme rádi, že naše město stále patří mezi nejvyhledávanější místa nejenom v Českém ráji, ale i v celé naší zemi,
o čemž svědčí skutečnost, že město Jičín bylo vyhlášeno podle ankety časopisu Travel in the Czech Republic
jako 12. nejatraktivnější místo v ČR. Snažíme se Vám
proto neustále zpříjemňovat pobyt v našem městě,
zlepšovat služby, zpestřovat nabídky kulturních
programů. Aby Vaše kroky bezcílně nebloudily po
našem romantickém, kulturně-historickém městě,
připravili jsme pro Vás nové turistické průvodce.
Tentokrát jsme se zaměřili zejména na kategorie
dětí v předškolním a mladším školním věku a na
rodiny s dětmi. Ale nezapomněli jsme ani na ostatní
věkové kategorie. “Kudy
vede cesta do pohádky
města” je název dětského průvodce městem.
Jedná se o novou formu
publikace ve stylu koláže,
která je vytvořena ve dvou
verzích, buď kompletní
publikace, nebo jako polotovar pro interaktivní dohotovení. K dostání je v ceně
25 Kč. “Jičín a okolí”
tento všeobecný průvodce informuje o historii
města, poskytuje tipy na
nejzajímavější historické a
přírodní památky města a
jeho okolí. Turistický průvodce určený rodinám
s dětmi provází Jičínem
a okolím prostřednictvím
čtyř nabízených naučných
různě dlouhých tras. Aby
Vám putování lépe ubíhalo, je pro Vás pro zpestření a zábavu přiložen herní
plán. Dětský pohádkový průvodce městem
Jičín je určen pro děti
v předškolním a mladším
školním věku. Zajímavými
místy ve městě provádějí
děti postavičky z pohádek. Všechny průvodce
dostanete v Městském
informačním centru Jičín
na Valdštejnově náměstí
nebo v Rumcajsově Ševcovně v ulici Pod Koštofránkem.

Město Jičín je vyhledávaným cílem sběratelů turistických známek.
V současné době je možné přímo v Jičíně získat pět turistických známek. V Jičíně jsou k dispozici tyto turistické známky:
No. 152 – Jičín
prodejní místa:
Městské informační centrum,
Muzeum hry, Ševcovna
No. 590 – Valdštejnská lodžie
prodejní místo: Valdštejnská lodžie
No. 1302 – Bojiště u Jičína
prodejní místa:
Městské informační centrum, Muzeum
No. 1447 – Valdická brána
prodejní místa: ochoz Valdické brány,
Ševcovna
No. 1463 – Rozhledna Milohlídka prodejní místo:
Městské informační centrum
V nejbližším okolí se dále nacházejí známková místa Veliš, Kumburk, Prachovské skály a Muzeum Českého ráje na Prachově.
Výroční turistické známky jsou v letošním roce v prodeji dvě:
Valdštejnské slavnosti - Jičín
20 let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách
K dispozici jsou obě známky v Městské informační centru. Dalším turistickým produktem, jehož obliba stále stoupá, je Turistický deník a jeho vizitky.
V Jičíně jsou k dostání tyto Turistické vizitky:
No. 43 Valdická brána
prodejní místo: Valdická brána,
Jičín
No. 44 Valdštejnská lodžie
prodejní místo: Valdštejnská lodžie
No. 45 Rumcajsova ševcovna
prodejní místo: Rumcajsova
ševcovna
No. 46 Rozhledna Milohlídka
prodejní místo: Valdštejnská
lodžie, MIC Jičín,
Rumcajsova ševcovna,
Valdická brána
No. 47 Lipová alej v Jičíně
prodejní místo: Valdštejnská
lodžie, MIC Jičín,
Rumcajsova ševcovna,
Valdická brána
No. 48 Zebín
prodejní místo: Valdštejnská
lodžie, MIC Jičín,
Rumcajsova ševcovna,
Valdická brána
No. 112 Jičín
prodejní místo: Knihkupectví
u Pašků, MIC Jičín,
Rumcajsova ševcovna,
Valdická brána
No. 113 Synagoga Jičín
Synagoga Jičín
Další turistické vizitky v okolí
No. 117
Jinolické rybníky
No. 158
Hrad Pařez
No. 62
Muzeum přírody Český ráj v Prachově
No. 60
Turistická chata Prachov
No. 56
Zámek Humprecht
No. 35
Prachovská jehla
No. 34
Císařská chodba

Výše uvedené propagační materiály byly pořízeny z dotace České centrály
cestovního ruchu Czech Tourism, příspěvkové organizace pro místní rozvoj,
z česko-polského projektu “Propagace Jičínska v Polsku” spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika, z čs. - polského projektu
“Brána do pohádky”, reg. č. CZ.3.22/2.2.00/08.00683 a z finančních prostředku Města Jičína.

Anketa – Anketa – Anketa – Anketa – Anketa
1/ Jičín jsem navštívil:
poprvé
podruhé
vícekrát
2/ Můj pobyt byl:
nahodilý – cílený
3/ Důvod mé návštěvy:
komerční
rekreační
konkrétní akce
3/ Co nebo kdo mě do Jičína přivedl: známí - propagační kanály - veletrh CR, - cest.
kancelář - média - www stránky, jiné
4/ Jičín splnil mé očekávání:
1
2
3
4
5
5/ Můj celkový dojem z pobytu: 1
2
3
4
5 (1 = nejlepší hodnocení)
6/ Navrhuji zlepšit: ……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...........
.............................................................................................................................................
Vaši odpověď prosím podtrhněte nebo zakroužkujte: Vyplněné lístky odevzdejte do
připravené schránky v Městském informačním centru nebo zašlete na adresu:
Městské informační centrum (MIC),Valdštejnovo náměstí 1, 50601 Jičín
Děkujeme za Váš vyjádřený názor. Anketní lísky jsou slosovatelné. Tři vylosovaní
výherci obdrží rodinné vstupné na sobotní hlavní program festivalu Jičín – město
pohádky. Slosovány budou lístky odevzdané do 31. 8. 2010

