
MĚJME RÁDI JIČÍN – Ukliďme Česko 
Akce Ukliďme Česko proběhne celorepublikově 8.4.2017. 

Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín se opět zapojí do úklidu společně s městem 
Jičín a Regionálním muzeem a galerií Jičín. Vítaný je každý dobrovolník, který má chuť 
udělat něco pro naši planetu, a svým způsobem i pro sebe. Trasy na uklízení příkopů 
a odpadků kolem cest jsou letos v Jičíně tři. Je jedno, který úsek půjdete, zda k rybníku 
Šibeňák, ke hvězdárně, nebo od Městského úřadu. Vyberte si proto, kde to máte 
nejblíže, a kam byste se rádi podívali. 

 

Trasa č.1  

Sraz dobrovolníků, kteří mají blízko do centra, je na parkovišti za městským úřadem 
(Žižkovo náměstí 18). V 8:30 zde dostanete rukavice a pytle na odpady. Uklízet se 
vyrazí směrem k Popovicím, před kolejemi podél obchvatu a zpět kolem skateparku 
ulicí přátelství. Více bude na dohodě s dobrovolníky. Sebou doporučujeme rukavice 
(kdybychom jich neměli dost), pláštěnku, svačinu a pití, kdo se cítí bezpečněji s 
reflexními prvky, tak i ty. 

V případě dotazů pište Ing. J. Mušková (muskova@mujicin.cz) 

 

Trasa č.2 - HVĚZDÁRNA 

Sraz dobrovolníků pro úklid směrem Březina je v 8:30 na jičínské hvězdárně (Raisova 
310), zde dostanete rukavice a pytle na odpady. Na hvězdárně se rozdělíme na dvě 
skupiny a současně budeme uklízet směrem Březina a směrem Jičín. Po tomto 
rozjezdu nás nezastaví ani hromady odpadu v bezejmenné ulici k domu č. p. 189.  

S sebou doporučujeme: rukavice (kdybychom jich neměli dost), pláštěnku, svačinu 
a pití. Po akci bude možnost si na hvězdárně opéci buřta, jablko, pečivo, či jiné dobroty 
(z vašich vlastních zásob). Buřty si můžete nechat v lednici na hvězdárně před 
začátkem akce. Opékání proběhne na zahradě jičínské hvězdárny.  

V případě dotazů pište Ing. D. Vališkovi (info@hvezdarnajicin.cz) 

  

Trasa č.3  -ŠIBEŇÁK 

Sraz dobrovolníků, kteří mají blízko k Tescu a Šibeňáku, je na hrázi Šibeňáku. V 8:30 
zde dostanete rukavice, pytle na odpady a vyrazí se kolem rybníka Šibeňák. Pokud 
bude větší počet účastníků, je možnost se rozdělit a uklidit toho víc. Trasa povede cca 
tak, abyste se sešli opět na hrázi. S sebou doporučujeme rukavice (kdybychom jich 
neměli dost), pláštěnku, svačinu a pití.  

V případě dotazů pište Mgr. P. Zíkové ( zikova@muzeumhry.cz).  

  

Všem dobrovolníkům přejeme dobré počasí a náladu. 
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