
Projekt je spolufinancován
 městem Jičín.

SPOLEČNÉ PROPOZICE
Termíny
• Soboty pro rodiny, jednotlivce, případně (ne)organizované skupiny.
• Všední dny určené pro MŠ, ZŠ a další organizované skupiny.

Prezentace
• Soboty od 9:00.
• Všední dny dle domluvy.

Startovné
• Jednotné 30 Kč.

Časy ukončení
• Dle jednotlivých tras, předpokládaná doba trvání akce 3 hodiny.

Další informace
•  Minimální počet účastníků pro konání akce je 10, v případě menšího  
 počtu zájemců se výlet koná pouze po dohodě s kontaktní osobou. 
•  Povinnosti doprovodu pro osoby mladší 18 let  
 (rodič, zákonný zástupce, učitel/ka, vedoucí). 
•  Účast na vlastní nebezpečí!
•  V cíli obdrží každý účastník pamětní list a otisk originálního razítka.

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORA
Nadační fond Jičín – město pohádky
Eliška Okolitová
Tel.: + 420 732 233 971
e-mail: vylety@pohadka.cz

Více informací a přihlášky
najdete na webovkách
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vylety.pohadka.cz

Nadační fond
Jičín – město pohádky

Po stopách

Vyrážíme
od 1. května 
do 5. srpna 2017

Nadační fond Jičín – město pohádky
Vás zve na tradiční tématické výlety

pro rodiny, jednotlivce, skupiny i školy...

loupežnických



PÁTÝ PRVOMÁJOVÝ VEJŠLAP NA ZEBÍN

Sraz: v pondělí 1. 5. 2017 v 14:00 u kruhového objezdu na začátku lipového 
stromořadí v Jičíně, odtud společný výstup na vrch Zebín. Při cestě společná 
vědomostní soutěž. Na vrcholu bude od 14:30 do 15:30 otevřena kaple sv. 
Máří Magdaleny. Každý kdo Zebín zdolá, obdrží pamětní lístek a může vyhrát 
vstupenky na sobotní galaprogram festivalu Jičín – město pohádky!

JAK ŠEL CIPÍSEK PRO BITEVNÍ LEJSTRO  
(vhodné pro kočárky i invalidní vozíky)

Trasa: Kbelnice, Prostřední mlýn, koupaliště Kníže 
Délka trasy: 5 km (lze upravit)
Sraz: koupaliště Kníže
Termíny sobotní: 24. 6., 5. 8. 2017
Termíny ve všední dny: zvolte si libovolný termín a rezervujte 14 dní předem!

JAK RUMCAJS DAL MANCE SLUNEČNÍ PRSTÝNEK 

Trasa:  Loreta – kaple, Křelina, Anděl Strážců 
Délka trasy: 4 km 
Sraz: Podhradí - autobusová zastávka 
Termíny sobotní: 27. 5. 2017
Termíny ve všední dny: zvolte si libovolný termín a rezervujte 14 dní předem! 
 
 
 

JAK SE ŠVEC RUMCAJS STAL LOUPEŽNÍKEM

Trasa: : Brada, Přivýšina, Prachov
Délka trasy: 3 km
Sraz: parkoviště Prachov
Termíny sobotní: 10. 6., 15. 7. 2017
Termíny ve všední dny: zvolte si libovolný termín a rezervujte 14 dní předem!

Jak se přihlásit?
1) Elektronicky na webové adrese vylety.pohadka.cz
2) Osobně v Jičíně – Městské informační centrum, Valdštejnovo nám.  
 nebo kancelář Nadačního fondu JMP v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně,  
 Denisova 400.

• Uzávěrka přihlášek na jednotlivé trasy je 7 dní před jejich konáním.
• V případě malého počtu zájemců nebo špatného počasí se výlet koná pouze  
 po domluvě s kontaktní osobou, pořadatel všechny přihlášené bude včas 
  informovat.
• Pro MŠ, ZŠ a další organizované skupiny nabízíme individuální volbu  
 termínu, případně úpravu zvolené trasy – nutné domluvit 14 dní předem!

Další turistické možnosti v Jičíně:

• Rumcajsova ševcovna
• Interaktivní výstava Rumcajsův svět Radka Pilaře
• Regionální muzeum a galerie 
• Valdická brána

Další akce pořádané nadačním fondem

13. - 17. září 2017 > Jičín – město pohádky
27. ročník festivalu na téma Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně.  

Více na www.pohadka.cz

S našimi průvodci můžete navštívit malebné okolí 
Pohádkového města Jičína, dozvíte se řadu zajímavých 
informací z historie i současnosti navštívených míst  
a hlavně - protáhnete svá  těla na zdravém vzduchu! 

Vyšlápněte si s námi, startujeme 1. května!


