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Dům přírody Českého ráje 
vznikl v roce 2016 
a nabízí: 
 moderní interaktivní 

expozici o historii, 
přírodě a krajině 
Českého ráje 
s možností komento-
vané prohlídky CZ-EN 

 environmentální 
výukové programy 
pro všechny stupně 
základních a středních 
škol 

 kroužek o přírodě 
se zaměřením 
na ornitologii 

 pravidelné odborné 
přednášky 
v konferenčním 
sále 

 jednorázové 
přírodovědné akce 

 tvořivé dílničky pro 
rodiny s dětmi 

 exkurze do Českého 
ráje (CZ-EN) 

 obchod se suvenýry 
a občerstvením 

 
Dům přírody je nově 
zrekonstruovaná budova 
původní obecní školy 
v Dolánkách u Turnova 
(č.p. 9) v bezprostřední 
blízkosti Dlaskova statku 
a žel. zastávky Dolánky 
(žel. trať Liberec-Železný 
Brod). 
 
    
 
 

KROUŽEK DOMU PŘÍRODY 
kroužek o přírodě se zaměřením na ornitologii 
 

Srdečně zveme zájemce o přírodu na nový 
odpolední kroužek Domu přírody! Lektorem 
bude mladý přírodovědec, ornitolog 
a milovník Českého ráje z Turnova. 
 
Kdy: každý čtvrtek v sudém týdnu 

od 16 do 17.30 hod. 

Kde: sraz u Rývových sadů za III. ZŠ nebo 

u Domu přírody (dle počasí a předchozí domluvy) 

Věk: od 10 let 

Max. počet účastníků: 10 

Kdy začínáme: 18. října 2018 v Domě přírody 

(4. října ukázková hodina i pro rodiče ZDARMA) 

Cena: 600,- / pololetí 
 
Co se na kroužku děti dozví? 
o poznají základní druhy živočichů a rostlin 

vyskytujících se v přírodě Českého ráje 
o naučí se rozlišovat základní ptačí zpěvy 

a dozví se spoustu zajímavého ze světa ptáků 
o uslyší zajímavé příběhy z přírody Českého ráje 
o naučí se lépe a hlouběji vnímat přírodu 
o zjistí, jak mohou přírodě pomoci a jak ji chránit 
o čas od času si vyrobí něco z přírodnin 
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Podle počasí budeme chodit ven 
do přírody v okolí (Rývovy a Metelkovy 
sady, údolí Jizery) nebo budeme uvnitř 

v budově Domu přírody. 
 

Předběžné termíny kroužku (změny vyhrazeny): 
říjen - (4.), 18.; listopad - 1., 15., 29.; prosinec - 13.; 

leden - 10., 24.; únor - 7.,21.; březen - 7., 21.; duben - 
4., 18.; květen - 2., 16., 30.; červen - 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Těší se na Vás, 

 
Mgr. Vojtěch Šťastný 

                                                 (lektor kroužku) 

 

Více informací se dozvíte na tel. 739 425 076 či 
na mailu vojtech.stastny@suchopyr.cz. 

 
Přihlašovat děti do kroužku můžete do 12.10. 
Termín odevzdání závazné přihlášky a uhrazení 
platby na pololetí (převodem na účet) je 18.10. 
Odhlášení z kroužku je možné pouze písemně 

v pololetí (v případě přerušení kroužku 
v průběhu roku se peníze nevrací). 

Domy přírody vznikají 
v chráněných krajinných 
oblastech po celé 
republice a zprostřed-
kovávají služby pro místní 
obyvatele a návštěvníky 
těchto území. 
 
 

 


