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Pravidelná konference národních geoparků si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých 
představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků, Rady národních geoparků, 
zástupců místních samospráv, odborné veřejnos�, akademické obce i zainteresovaných 
subjektů působících na územích jednotlivých geoparků. Konference zároveň otevírá 
prostor k diskuzi nad vybranými tématy týkajícími se poslání a ak�vit geoparků, k prezenta-
ci a sdílení nových zkušenos�, vzájemnému čerpání inspirace z již fungující spolupráce.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Místem konání je město Nová Paka v Královéhradeckém kraji, okrese Jičín  - východní brána 
Globálního geoparku UNESCO Český ráj.
Hlavní konferenční jednání proběhne v restauraci Ježkův statek -  zde bude zajištěno také 
stravování.



PROGRAM

Zasedání Rady Národních geoparků  

16:00 - 20:00

24. 5. 2017

Penzion Novopacké sklepy - salonek na půdě.
Večeři si účastníci jednání hradí sami.

25. 5.2017 4. Konference Národních geoparků - Ježkův statek 

9:00 - 10:00 prezentace, káva, zákusek 
10:00 - 10:20 slavnostní zahájení konference

10:20 - 12:30 I. tema�cký blok - GEOPARKY PRO KAŽDÉHO  
zaměřený na zpřístupnění bohatství geoparků a geologického dědictví 
osobám se zdravotním znevýhodněním

Sestav si svůj svět  - Ing. Ivan Ulrych, nakladatelství Vega-L, Nymburk 

Předání cen vítězům II. ročníku Ceny Adolfa Heyduka 
pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným 

Tichý hrad Rotštejn 
pilotní projekt zpřístupnění hradní zříceniny sluchově pos�ženým 
Petra Bobková, Tichý svět o. p. s. - pobočka Liberec

12:30 - 13:30 oběd

13:30 - 16:00 II. tema�cký blok  - Interpretace geologického dědictví 

16:00 - 16:30 přestávka na kávu a zákusek

16:30 - 19:30 III. tema�cký blok  - Výzkum v geoparcích  - teorie a praxe

19:30 slavnostní večer, raut 

9:30 - 16:00

26. 5.2017 exkurze po vybraných geologických lokalitách Českého ráje 

Následuje neformální společenský večer.

Souběžně:
prostor u Ježkova statku: Geo-expo
prezentace geoparků – publikací, regionálních výrobců…
komentovaná prohlídka Klenotnice drahých kamenů
RNDr. Václav Mencl, Ph.D.
prohlídka unikátní učebny „Švejkovny“ 
Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace
komentovaná prohlídka Pivovaru Nová Paka 

RNDr. Václav Mencl, Ph.D.



Pořadatelé doporučují využít k cestě na konferenci hromadné dopravy nebo spolujízdy.

DOPRAVA

UBYTOVÁNÍ

Vlakem na nádraží Nová Paka město – dále cca 800m pěšky, nebo na nádraží Stará 
Paka a odtud místní dopravou do zastávky Nová Paka, autobusové nádraží – 
cca 400m pěšky  

Autobusem z hlavních směrů do Jičína, odtud místní linkou do zastávky Nová Paka - auto-
busové nádraží a cca 400m pěšky

Autem od Prahy po D10 směr Mladá Boleslav, na exitu 44 odbočit na Jičín a dále do 
Nové Paky

Ubytování si zajišťují účastníci sami.
Ubytování je možné zde:

Penzion Novopacké sklepy Lomnická 76, 509 01 Nová Paka, 

Ježkův statek Harantova 261, Nová Paka, 

Pro nenáročné je možno zajistit 

Internát Gymnázia a 
Střední pedagogické školy

Kumburská 1028, Nová Paka
(Třílůžkové pokoje, WC a sprcha na chodbě, k dispozici společná kuchyňka, 
cena 200Kč/noc)

Ubytování je nutno závazně objednat do 15. 4. 2017

www.penzion-novopackesklepy.cz

www.jezkuvstatek.cz



ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Platba převodem na účet do 30. 4. 2017 950,-Kč/1 účastník

Platba převodem po 30. 4. 2017 a platba na místě v hotovos� 1150,-Kč/1 účastník

Číslo účtu 0991482329/0800
Variabilní symbol organizace, NNO a podnikatelé použijí své  IČO, fyzické osoby první část 

rodného čísla před lomítkem. Bez správně napsaného VS nelze platbu 
přiřadit.

Specifický symbol 42017

Účastnický poplatek ZAHRNUJE složku s podkladovými materiály, sborník z konference, občerstvení 
v době konání konference, vstup na slavnostní večer a raut 25. 5. 2017 

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE dopravné, ubytování, snídaně.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK JE NEVRATNÝ.

PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 15. 4.2017 na e-mail

VLASTNÍ PREZENTACE

Na konferenci bude k dispozici PC, diaprojektor, délka příspěvku: 15 minut + diskuse.

konference@geopark-ceskyraj.cz.
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