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SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři,
„Český ráj – nechte se unést“, takto zveme návštěvníky k nám do jedné z nejstarších
turistických oblastí v České republice. Uneseni jsou návštěvníci z přírodních zajímavostí,
z hradů, zámků a zřícenin. Turista zde nalezne
turistický ráj, hustě pokrytý pamětihodnostmi.
Pyšnit se můžeme geoparkem UNESCO, který oslavuje geologickou krásu a rozmanitost
regionu.
Pro rok 2016 připravili mí kolegové ze
Sdružení Český ráj kartu hosta pro celý region. Považuji to za velký posun pro celou
oblast, bonusovou kartu si Český ráj zaslouží,
protože má co nabídnout nejen turistům, ale
i místním obyvatelům. Věřím, že kartu přivítají jak návštěvníci, tak poskytovatelé nejrůznějších služeb.
Sdružení Český ráj je zájmovým sdružením
měst, obcí a dalších právnických osob, jehož
účelem je spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Já
osobně zastupuji ve Sdružení město Turnov,
chtěla bych moc poděkovat dalším zástupcům,
ať už měst či jiných organizací, za jejich podporu Českého ráje jako celistvého regionu a za
to, že se považují nejen za obyvatele jednotlivých obcí, ale za obyvatele Českého ráje a jsou
na to pyšní.
Mé velké díky za spolupráci patří také mým
kolegům ve Sdružení a všem informačním centrům v regionu, svou práci vykonávají s chutí
a se snahou posunout propagaci a informovanost v regionu dál.
Věřím, že i vám - „nečeskorajským“ - se
u nás bude líbit a budete se do Českého ráje
rádi vracet a nechávat se unést…
Jana Svobodová,
předsedkyně Sdružení Český ráj

Zámek Svijany bude po rekonstrukci veřejnosti zpřístupněn v sobotu 25. června.

NOVINKA: REGIONÁLNÍ KARTA HOSTA!
Sdružení Český ráj připravuje na červenec 2016 spuštění nového projektu, kterým je „Regionální
karta hosta“. Jedná se o systém beneﬁtů a dalších výhod, které budou čerpat nejen turisté, kteří
region navštíví, ale i místní obyvatelé.
SČR si slibuje, že tímto projektem se mu podaří alespoň částečně „splácet dluh“, který cítí vůči návštěvníkům regionu i podnikatelům v cestovním ruchu, neboť
o zavedení karty se v regionu i kraji diskutuje již radu
let. Fungování karty považuje Sdružení za standardní
způsob prezentace regionu tak, jak je tomu i ve vyspělých zemích, jako např. v Rakousku, Švýcarsku či
Francii, kde jsou karty běžným a úspěšným nástrojem
marketingu destinace.
V letošním roce se zavedení karty stane pilotním projektem a SČR uvítá jakoukoliv zpětnou vazbu. Karty budou k dostání za menší poplatek v informačních centrech v regionu a zdarma pak ve vybraných ubytovacích zařízeních,
kde je dostanou hosté jako bonus k pobytu v Českém ráji. Podrobnosti ohledně systému fungování karty a přehled zapojených partnerů poskytujících beneﬁty a slevy budou k dispozici
na stránkách www.cesky-raj.info a v informačních letácích
v průběhu června.
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AKTUALITY
Královéhradecký kraj chystá
nové propagační materiály
Od počátku
roku 2016 se na
Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje pracuje na přípravě nové sady tiskovin. Jedná
se o tematické brožury ve zcela nové graﬁce, které vystihují top místa v tomto kraji.
Brožury budou dělené tak, aby obsahem propagovaly území celého kraje, ale přitom aby
nevynechaly žádné populární a lákavé téma
v oblasti cestovního ruchu. Edice materiálů
je plánována na září 2016. Brožury přibližují
tato témata:
1. Památky KHK (hrady, zámky a církevní
památky)
2. Zima v KHK (nabídka, co dělat v zimě,
anebo co dělat, když už je zimy moc…)
3. Léto v KHK (pěší výlety, naučné stezky,
procházky náročné i nenáročné, vodáctví
– aktivní turistika…)
4. Regionální potraviny KHK (gastrospeciality a top regionální produkty)
5. Kultura v KHK (muzea, galerie a významné kulturní akce v KHK)
6. TOP místa KHK (vybrané zajímavosti
a jedinečnosti kraje)
7. Technické památky (pivovary, hvězdárny,
mosty,…) a rozhledny Královéhradeckého
kraje
8. Publikace o KHK – představení KHK
a všech oblastí, ve kterých působí (doprava,
školství, sociální služby, zdravotnictví, cestovní ruch) ad.
Klára Stannerová, KÚ KHK
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SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL
MAŠKOVA ZAHRADA V TURNOVĚ ZAHÁJIL PROVOZ

Snímek vlevo je ze slavnostního otevření koupaliště v neděli 8. května 2016, snímek vpravo je
z interiéru zimního stadionu.
V květnu 2016 byl otevřen dlouho očekávaný
a připravovaný Sportovní a rekreační areál v
Maškově zahradě v Turnově. Otevřením areálu
byl naplněn odkaz mecenáše Bohuslava Jana
Horáčka, který s myšlenkou na vybudování
sportoviště přišel již před dlouhými roky. Příprav jeho konečné podoby a vlastní realizace se
však bohužel nedočkal.
Nově vybudovaný areál přináší prostor pro
zábavu, sport i relaxaci, a to pro celou rodinu
a po celý rok. Součástí areálu je Zimní stadion
Ludvíka Koška (otevřen a plně využíván je již
od října 2015), parkoviště (132 míst + 4 autobusy) pro návštěvníky areálu zdarma, osvětlená in-line dráha o délce 560 m, betonový ska-

tepark o rozměrech zhruba 30 x 30 m, dětské
a multifunkční hřiště, nechybí ani občerstvení.
Od června 2016 (dle počasí) bude v provozu
koupaliště. Součástí koupaliště je 25 m bazén,
relaxační vzduchovací lehátka, chrliče, lezecká
síť, houpací bazén a další. Zvláštní prostor je
věnován dětskému bazénku včetně skluzavky
a dalších atrakcí. Samostatnou kategorií jsou
čtyři atrakce: dětská trojskluzavka – 10 m,
široká trojskluzavka – 22 m, tobogan – 82 m
a kamikadze skluzavka 23 m (47 %). Veškeré
vodní atrakce jsou v ceně vstupenky.
Za Městskou sportovní Turnov
vás do Maškovy zahrady zve
Jindřich Kořínek, jednatel společnosti

Nové prodejní místo eVstupenek
v Mnichově Hradišti
Městské informační centrum Mnichovo
Hradiště se nově stalo prodejním místem
eVSTUPENEK na různé kulturní akce. Nyní
si můžete v pohodlí domova rezervovat lístky na www.evstupenka.cz a poté vyzvednout
v informačním centru, které sídlí na Masarykově náměstí. Od září 2016 budou v prodeji
přes eVSTUPENKU i akce KLUBu Mnichovo
Hradiště s. r. o.

Nová prodejna regionálních
produktů v Jičíně
Regionální produkty z Českého ráje můžete
nově zakoupit v Městském informačním centru
v Jičíně, které se tak stalo jedinou prodejnou
regionálních produktů ve městě.

Celkový pohled na dokončený sportovní areál Maškova zahrada v Turnově.

300 LET DLASKOVA STATKU – NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Již tři sta let stojí uprostřed Dolánek u Turnova statek, který nese rodové jméno „Dlaskův“.
Byl zde vystavěn v roce 1716 poté, co byla rozebrána původní usedlost stojící blíže u Jizery,
kterou často ohrožovala velká voda.
Nejznámějším majitelem statku byl proslulý
písmák Josef Dlask, který zanechal jedinečné
písemné svědectví o své současnosti – rozsáhlý
zápisník, do kterého si zaznamenával události
ze svého života a spoustu dalších zajímavých
informací.
I proto se v Muzeu Českého ráje v Turnově
rozhodli připravit na statku zcela novou expozici, která návštěvníky seznámí s Dlaskovou
rodinou v reálném prostředí a na které se objeví
v zajímavých souvislostech řada scén z Dlas-

kovy kroniky, které jsou veřejnosti zatím zcela
neznámé.
Navštivte Dlaskův statek a přeneste se do
časů, kdy jej obýval jeden z jeho bezesporu nejvýznamnějších majitelů!
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PŘEDSTAVUJEME: REKREAČNÍ STŘEDISKO PALDA
Již třetí sezonu zahajují manželé Klára a Josef (řečený Pepan) Menclovi na Paldě. Rekreační zařízení,
které vzniklo před několika desítkami let v duchu tehdejších odborářských dovolených a pionýrských
táborů, už nutně potřebovalo nájemce, kteří to s ním budou myslet dobře a rozvíjet je.
„Chtěli jsme s manželkou změnu našeho podnikání a toužili
po malém penzionu pro dvacet
lidí, které si budeme opečovávat.
Dílem náhody a asi i dílem osudu nám poradenská ﬁrma, která
nám s hledáním vhodného objektu
pomáhala, našla mezi nabídkami
i tu z města Rovenska pod Troskami.
Šli jsme do toho a výběrové řízení
vyhráli,“ přibližuje Pepan Mencl.
Manželé zatím nelitují tohoto
zásadního kroku. Oba pocházejí
z regionu, on ze Železného Brodu,
ona z Liberce, takže Český ráj je
jim blízký. „Na areálu je vidět, že
se tady dlouho nic nedělo. Potom
tady byly v 90. letech postaveny apartmány z peněz mecenáše

Horáčka, ale o další rozvoj nikdo
moc nepečoval. Tohle se, ve spolupráci s městem, snažíme postupně
změnit. Letité chatky těžko hned
nahradíme za nové, ale o to snad
ani nejde, důležitá je změna celkové atmosféry,“ říká Pepan Mencl
a doplňuje s úsměvem, že i ty chatky mají své příběhy. „Na parkovišti stojí á osma Audina a Mercedes, ptám se recepční, v kterém
apartmánu jejich majitelé bydlí?
V chatkách. Prý chtějí svým dětem
ukázat, jaké to bylo v sedmdesátých letech, když tady byli s rodiči
na dovolené. Je fakt, že už jsem se
setkal i s tím, že klient odmítl pěkně vybavený apartmán se slovy, že
to tedy mohl zůstat klidně doma.“

Manželé Menclovi s jedním ze svých potomků v areálu Paldy.

REKREAČNÍ STŘEDISKO PALDA V ROVENSKU POD TROSKAMI nabízí kromě neopakovatelného a málo známého výhledu na
dominantu regionu – hrad Trosky – ubytování se zhruba 200 lůžky; 40
lůžek je v apartmánech, 120 v chatkách a zhruba 30 ve zděných budovách.
V květnu a červnu areál žije především školními výlety a setkáními všeho
druhu, třeba majitelů motocyklů Jawa 500 OHC. Ve dvou prázdninových
měsících je areál vyhledávaný rodinami s dětmi a individuálními návštěvníky, kteří hledají klid a relaxaci, v září a v říjnu sem jezdí hlavně školy na
adaptační kurzy a jednotlivci.
Další informace najdete na http://UbytovaniPalda.cz

Na co na Paldě kladou největší
důraz, je spokojenost návštěvníků.
Ubytování je zde možné objednat
v několika kategoriích, takže si
vyberou i ti nejnáročnější.
A další samostatnou kategorií je stravování. Paní Klára se
velmi podrobně zajímá o výživu
a složení potravin. Sama velmi
striktně posuzuje veškeré suroviny, potraviny, ale i nápoje, aby splňovaly vysoké nároky, co nejnižší
obsah „éček“ a co nejvyšší kvalitu
- aby byl například špekáček skutečně špekáčkem. Je vegetariánka a moc dobře ví, jak je těžké se
v restauracích najíst. Proto zde mají návštěvníci vždy na výběr kromě
tradičních jídel i vegetariánskou
stravu. Na své si tady přijdou i celiatici a osoby s různými potravinovými alergiemi, resp. intolerancemi, pro které umí uvařit.
K dispozici je pravidelně bezlepkové pečivo, mléko bez laktózy
a sami si zde pečou kvasový chléb.
Z vlastní výroby můžete ochutnat
utopence nebo naloženou goudu.
Strava je připravena primárně bez
„éček“, glutamanů (i těch skrytých)
a dochucovadel typu masox, vegeta
a podobně. Nájemci se snaží nakupovat ty nejlepší suroviny, i když
nákupem levnějších by mohli víc
vydělat. „Jenže my chceme, aby se
k nám lidé vraceli, aby si celiatici
řekli, že mohli jet někam bez obav
na dovolenou, aby si lidé, kteří
preferují maso, mohli vyzkoušet,
jak chutné může být bezmasé jídlo,
když se umí připravit,“ zdůrazňuje
Pepan Mencl.
V sezoně je pro kolemjdoucí
a především pro kolemjedoucí,
protože kolem rekreačního zařízení vede cyklostezka, otevřen i kiosek s drobným občerstvením.
Po loňských několika kulturních
akcích, z nichž nejzajímavější byl
podle ohlasů koncert smyčcového
kvarteta s vystoupením Vivaldi pod hvězdami, na Paldě letos
na každou prázdninovou sobotu
připravují doprovodné podvečerní akce. Bude se hovořit o zdravé
stravě, cestovat do Afriky, bubnovat, poslouchat poezie, zájemci se
budou seznamovat s duchovními
bytostmi kolem nás či si poslechnou muziku z různých kontinentů
světa. Na akci mohou přijít i zájemci neubytovaní, jen je dobré
to dát dopředu vědět.
-pch-
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SETKÁNÍ
REGIONÁLNÍCH
VÝROBCŮ
V úterý 29. března se v prostorách Kamenářského domu
v areálu Muzea Českého ráje
v Turnově uskutečnilo setkání
výrobců regionálních produktů
z Českého ráje a prodejců certiﬁkovaných výrobků. Na akci byly
představeny aktuální informace
ke značce Regionální produkt
Český ráj, která má v současné
době 51 nositelů. Jejich kompletní a aktuální přehled je k dispozici na internetových stránkách
projektu na adrese www.regionalniprodukt.cz a v katalogu Dovolená v Českém ráji.
Od loňského roku jsou informace o regionálních výrobcích
a jejich produktech prezentovány
také na Facebooku (https://www.
facebook.com/rpceskyraj/).
Hlavním garantem projektu je
Sdružení Český ráj, které ve spolupráci s dalšími partnery v regionu certiﬁkuje kvalitní produkty z našeho kraje již od roku 2007.
Sdružení také zajišťuje „recertiﬁkace“ regionálních výrobců
– obnovení platnosti certiﬁkátu
po dvou letech a propagaci celého projektu prostřednictvím řady
marketingových nástrojů.
Nositelé značky jsou přednostně zváni na jarmarky a významné akce v regionu, jako
jsou například: Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem,
Staročeské trhy v Turnově, festival Jičín – město pohádky,
Maloskalský jarmark, Semilský
pecen nebo Středověký jarmark
v Mladé Boleslavi.
Regionální potravinářské produkty jsou celoročně k dostání
v prodejnách v Turnově ve Skálově ulici, ve Splzově (pá – ne),
v Mnichově Hradišti (Farmářka
z ráje) a v síti prodejen Pekárny
a cukrárny Mikula. Certiﬁkované
řemeslné výrobky také zakoupíte
v prodejně v Semilech a v Muzeu
Českého ráje v Turnově. Prodejními místy jsou i informační centra v Jičíně, Mnichově Hradišti,
Malé Skále a v Turnově. Fakt,
že o výrobky z regionu stoupá
mezi turisty i místními obyvateli zájem, potvrdili přítomní
zástupci informačních center. Na
podzim letošního roku je naplánováno vydání aktualizovaného
katalogu regionálních produktů.
Jitka Kořínková,
korinkova@cesky-raj.info
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CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD V JIČÍNĚ
V Jičíně bylo na počátku letošního roku otevřeno v regionu zcela ojedinělé Centrum přírodních
věd. Vzniklo rekonstrukcí původní hvězdárny, která se nachází na
okraji města směrem na Březinu.
Rozsáhlá rekonstrukce probíhala během léta a podzimu 2015.
Město na celkovou rekonstrukci
za téměř 14 milionů získalo dotaci z Operačního programu Životní
prostředí více jak 12 milionů Kč.
Největší obnovou prošla budova vedle hvězdárny, která byla
zbourána a na jejím místě vyrostl
přednáškový sál s kapacitou až 40
osob. Dříve totiž budova kapacitně
nestačila, nyní ji mohou využívat

i školy. Také budova hvězdárny
prošla proměnou - byla zateplena, dostala nová okna a „pochozí“ střechu. Nebylo opominuto
ani okolí hvězdárny, které rovněž
získalo novou podobu. Na zahradě
bylo instalováno „broukoviště“,
včelí úly a na jaře rozkvetly záhony určené nejen pro přírodovědné
kroužky. Pro návštěvníky je před
centrem k dispozici parkoviště
s asfaltovou příjezdovou cestou.
Centrum je vybaveno pro hvězdáře potřebným zařízením - novým
zrcadlovým dalekohledem, a pro
další výuku byly za pomoci dotace
pořízeny notebooky, mikroskopy
a přírodovědecké vybavení.

Jičínská hvězdárna spadá pod
příspěvkovou organizaci města Kklub a je v Královéhradeckém kraji - kromě Hradce Králové a Úpice
- jediným zařízením přístupným

veřejnosti za účelem popularizace
astronomie. V širokém okolí také
není žádné centrum environmentálního vzdělávání. Více informací
najdete na www.kackojicin.cz.

PO STOPÁCH FILMU V LIBERECKÉM KRAJI
Liberecký kraj je krajem ﬁlmů.
Více než 250 českých i zahraničních ﬁlmů a pohádek natočených
v tomto kraji to jistě potvrzuje.
A jak to tedy vypadá v přehledu?
Které ﬁlmové lokace vedou?
O která ﬁlmová místa a jaké ﬁlmy se tedy jedná? Podívejte se na
Počet dohledaných filmů - Liberecký kraj

www.liberecky-kraj.cz, kde jsou
na mapovém portálu jednotlivé
lokace označeny symbolem ﬁlmového místa. A chcete-li putovat po
stopách ﬁlmu v terénu, využijte ﬁlmové výlety nebo ﬁlmovou mapu,
kterou pro vás Liberecký kraj připravil.
253

Z toho:


Český ráj



Jizerské hory
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Českolipsko

56



Krkonoše

46

„Režisér regionu“
Nejstarší film
Nejnovější film (již promítaný)
„Filmový rok“ v Libereckém kraji
Nejoblíbenější lokace Libereckého kraje

Filmy zasahující velkou část území
Libereckého kraje

109

Věra Plívová-Šimková (10), Juraj Herz (8),
Hynek Bočan (7), Zdeněk Troška (6)
Sněženky, r. 1920, režie: V. Slavínský
Princezna a písař, r. 2014, režie: K. Janák a
Tři bratři, r. 2014, režie: J. Svěrák
r. 2008 - natočeno 9 snímků
Liberec (27 snímků), Sychrov (15 snímků),
Hrubá skála (12 snímků), Špindlerův Mlýn
(12 snímků), Novina (12 snímků), Vesec u
Sobotky (11 snímků), Libošovice (11 snímků),
Krkonoše (10 snímků), Harrachov a
Kamenický Šenov (shodně 9 snímků).
Artuš, Merlin a Prchlíci, Kalamita, Krakonoš a
lyžníci, Mág, Lekce, Krev zmizelého, My
z konce světa, Mrkáček Čiko, Prima sezóna,
Princ Bajaja, Tenkrát v ráji a S čerty nejsou
žerty

Centrum přírodních věd v Jičíně.

ZÁMEK SVIJANY SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI

Kopicův statek, jedno z nejoblíbenějších ﬁlmových míst v regionu.

V roce 2013 koupil Pivovar
Svijany chátrající zámek nedaleko pivovaru s cílem navrátit
mu původní lesk a vytvořit
z něj za přispění EHP a Norských fondů společensko-kulturní centrum obce. Rekonstruovaná památka bude slavnostně
otevřena a zpřístupněna veřejnosti v sobotu 25. června 2016. V zámku
mohou návštěvníci vidět unikátní archeologickou expozici doby bronzové, výstavu o rodech Valdštejnů a Vartenberků nebo interaktivní
expozici historie pivovarnictví. Zámek bude otevřen denně do září
2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin. Viz www.zameksvijany.cz.
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GREENWAY JIZERA V ROCE 2016

V roce 2013 byla dokončena stavba cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá
Skála – Líšný. Slavnostní otevření
proběhlo v prosinci 2013, cyklisté
a pěší však stezku využívali již od
léta toho roku. Projekt výstavby
stezky Greenway Jizera v úseku
Loužek – Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na
výstavbu nových úseků dosáhly částky 32,57 mil. Kč s dotací
ve výši zhruba 90 %. „Od samého počátku je o tuto cyklostezku
nebývalý zájem. První monitoring
se zde uskutečnil mezi 9. srpnem
a 8. zářím 2013 a instalovaný sčítač
návštěvníků napočítal téměř dvacet
tisíc průjezdů či průchodů. Každým
rokem návštěvnost stoupá,“ říká
ředitel Sdružení Český ráj Aleš
Hozdecký. Právě Sdružení bylo
investorem této části cyklostezky.
Záměr výstavby cyklostezky
podél Jizery je starý více než dvě
desetiletí. První větší konkrétní
rozměr získal v roce 2007, kdy
proběhly cyklojízdy podél břehů
řeky od Lázní Toušeň po pramen
v Jizerských horách. Na půli cesty se tehdy ve Svijanech setkali
hejtmané Libereckého a Středočeského kraje Petr Skokan a Petr
Bendl, kteří zde podepsali memorandum o spolupráci na výstavbě
cyklostezky. To podpořili i starostové přilehlých obcí, do realizace
projektu se zapojila také obecně
prospěšná společnost Partnerství.
„Nový úsek mezi Loužkem, resp.
Turnovem a Líšným je dosud nejhmatatelnějším výsledkem spolupráce. Na něm je možné si ověřit
prospěšnost takové stavby celému
regionu. To mj. vidíme na množství
doprovodných služeb, které spontánně na tomto úseku vznikají.
Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů
rozvoje cestovního ruchu,“ doplňuje Hozdecký.
Práce na dalších úsecích bohužel
neprobíhají podle původního plánu,
dílčí studie nicméně vznikly v dolní části toku řeky, krátký úsek nové

cyklostezky byl nedávno otevřen
v Semilech. V okolí Mladé Boleslavi
jsou některé úseky v režimu územního rozhodnutí. „Středočeský kraj
je v tomto směru poměrně aktivní,
mají vyhledávací studie a připravují projektové dokumentace,“ říká
ředitel Sdružení Český ráj.
V našem regionu se intenzivně
jedná o pokračování cyklostezky
z Turnova do Svijan. Je diskutována smlouva o vzájemné spolupráci
všech obcí na trase (Turnov, Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany). Po vyjasnění sporných bodů
ji schválí jednotlivé obce ve svých
zastupitelstvech a poté bude smlou-

nu plánovaná i samotná stavba,“
uvádí Martin Féna z odboru správy
majetku turnovské radnice, která
projekt připravuje. Odhadované
náklady na projektovou dokumentaci jsou 950 tis. Kč bez DPH.
Dokumentace by mohla být k dispozici na konci příštího roku.
Trasa cyklostezky mezi Turnovem a Svijany je navržena ve dvou
variantách. Ta preferovaná vede od
železniční zastávky Turnov-město
ke hrázi u Libuňky, resp. Jizery.
Po hrázi se cyklisté dostanou do
Přepeř k jezu. Odtud je tato trasa
vedena po silnici do Příšovic, kde
na okraji obce odbočí na polní cestu k Písečákům a odtud trasa Jize-

va podepsána. Turnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání
podpořili návrh podání žádosti do
dotačních programů Libereckého
kraje na projekt pokračování cyklostezky Greenway Jizera právě
v tomto úseku.
„Trasa vychází z vyhledávací
studie z roku 2005 a je upravena
na základě dohody zástupců zainteresovaných obcí. Ve fázi projektové přípravy bude celá trasa
rozdělena na jednotlivé úseky, aby
podle stupně připravenosti jednotlivých obcí mohla být v budouc-

ru kopíruje až do Svijan.
Alternativní varianta vede od
železniční zastávky přes železniční most do Nudvojovic a dál
do Přepeř, kde po stávajícím
mostě překoná Jizeru. Dále vede
po komunikaci do Všeně-Mokrého, v Ploukonicích překoná Jizeru
a přes Příšovice se po současných
komunikacích cyklisté dostávají do
Svijan. V obou případech tato část
cyklostezky končí u svijanského
zámku.
Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům, které se

někde staly téměř neřešitelné, dojde v některých úsecích pravděpodobně ještě ke změně trasy.
„Myslím, že je třeba připomenout, že Sdružení Český ráj
v minulých letech iniciovalo několik cyklojízd v různých úsecích.
Jelo se i od pramene až po soutok
Jizery s Labem. Děláme všechno
pro to, aby se na projekt nezapomnělo a záměr nezmizel z povědomí. V tom nám samozřejmě
pomáhá zprovozněný úsek mezi
Turnovem a Líšným. Jedna rovina
je vlastní investice, druhá rozvoj
cestovního ruchu a doprovodných
služeb. To všechno zde vidíme přímo ukázkově, nové služby kolem
stezky vznikají ještě dnes, byť se
jedná o poměrně krátký úsek. Cyklostezka také pozvedla Jizeru jako
významnou vodáckou řeku, což
ještě před deseti lety tak nebylo,“
upozorňuje Aleš Hozdecký.
Sdružení Český ráj na letošní
červen zvažuje další propagační
jízdu, která bude souviset s otevřením zrekonstruovaného zámku ve
Svijanech, který se stane významným prvkem dalšího rozvoje turistického ruchu v regionu. Také se
uvažuje o vzniku nadace či neziskové organizace, která by se o cyklostezku starala a prováděla drobné opravy. Pro tyto účely vznikne
zvláštní fond. „Bude-li k dispozici
projektová dokumentace na úsek
mezi Turnovem a Svijany do konce
příštího roku, nastane poté období shánění ﬁnančních prostředků
z různých dotačních titulů. Proto
je dnes těžké odhadnout, kdy by
mohlo dojít na samotnou stavbu.
Na druhou stranu by bylo dobré dokončit již dříve slíbený úsek
mezi Líšným a Železným Brodem,“
uzavřel Hozdecký.
-pch-
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NÁVŠTĚVNOST V REGIONU
ČESKÝ RÁJ V ROCE 2015
Všichni již začínají vyhlížet novou turistickou sezonu. Připravují se v jednotlivých
památkových objektech i v informačních
centrech. Hlavní turistická sezona se pomalu
rozbíhá, proto je tu ideální doba podívat se na
konečné statistické údaje z loňského roku.
O návštěvnosti v uplynulém roce na turistických atraktivitách a v jednotlivých informačních centrech v regionu Českého ráje
informuje Sdružení Český ráj, které již několik let ve spolupráci se svými partnery sleduje její vývoj.
NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH
ATRAKTIVIT V ROCE 2015
Monitoring návštěvnosti byl prováděn na
58 turistických atraktivitách regionu, které
v roce 2015 navštívilo v celkovém součtu
1 609 502 turistů.
Nejvyšší návštěvnost v roce 2015 zaznamenali v Zámeckém resortu Dětenice, který
navštívilo 221 874 tisíc turistů, a ve Škoda
Muzeu v Mladé Boleslavi, které navštívilo
208 053 turistů. K dalším nejnavštěvovanějším objektům patří Prachovské skály (138
000), Hrad a zámek Staré Hrady (127 000),
zámek Sychrov (111 202), hrad Trosky (106
255), Bozkovské dolomitové jeskyně (75
000) či hrad Kost (70 594).
VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2015
V TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH
CENTRECH ČESKÉHO RÁJE
Celková návštěvnost celoročních turistických informačních center v roce 2015 klesla
zhruba o 4 %. Nejvyšší návštěvnost měla již
tradičně informační centra v Jičíně, Turnově
a v Mladé Boleslavi, výrazný nárůst turistů
ale zaznamenali v KIS v Lomnici nad Popelkou a v Infocentru v Mnichově Hradišti.
Co se týká zahraničních turistů, oproti
loňskému roku jich navštívilo informační
centra o 22 % méně, došlo tedy k výraznému
poklesu. Nejsilnější skupinou, která region
navštěvuje, zůstávají turisté z Německa, Polska a Holandska.
-lr-

MOBILNÍ PRŮVODCE
ČESKÝM RÁJEM

Ke stažení na

www.cesky-raj.info

Číslo I, ročník 2016

DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH U TURNOVA
Od 5. dubna 2016 můžete v Dolánkách u Turnova navštívit Dům přírody Českého ráje, který
vám poskytne zábavnou formou řadu zajímavých informací o Českém ráji - nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky.
Nejzajímavějším prvkem je interaktivní přírodovědná expozice rozčleněná do osmi buněk.
Každá z buněk je tematicky zaměřená na některý z fenoménů Českého ráje. Jednotícím prvkem expozice je sokol stěhovavý, který spolu
s krajinnou dominantou - hradem Trosky - patří
mezi symboly Českého ráje. V rámci expozice
vám tu představí sepětí živé a neživé přírody,
které mimo jiné symbolizuje i logo Chráněné
krajinné oblasti Český ráj.

V přízemí objektu se nachází prodej vstupenek do expozice, občerstvení a prodej suvenýrů. Ve druhém nadzemním patře je konferenční
místnost pro 50 osob vybavená audio a video
technikou. Prostory jsou využívány pro vlastní
aktivity, ale lze si je také pronajmout.
Rekonstrukce starého objektu bývalé školy
v Dolánkách u Turnova v malebné osadě na
pravém břehu Jizery a realizace nové expozice
o přírodě a krajině Českého ráje byla již dokončena na konci roku 2015. Investorem Domu
přírody je obecně prospěšná společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích. Projekt byl spoluﬁnancován OPŽP, MŽP a Suchopýrem o. p. s.
Více na www.dumprirody.cz/ceskyraj.

Dům přírody Českého ráje v Dolánkách.

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Na počátku roku 2016 vydalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery nové propagační materiály pro oblast Českého ráje. Jsou jimi
katalog turistické nabídky a služeb „Dovolená
v Českém ráji“ a „Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí“. Cílem
těchto tiskovin je propagace kulturní a turistické nabídky regionu především na domácích
a zahraničních veletrzích cestovního ruchu.
Materiály jsou dostupné zdarma také v informačních centrech a na dalších místech regionu.
Po třech letech se dočkal dalšího vydání
katalog turistické nabídky a služeb Dovolená v Českém ráji, který je společnou aktivitou
Sdružení Český ráj, informačních center a podnikatelů v cestovním ruchu, kteří mají zájem na
rozvoji turistického regionu Český ráj. Na 96
stranách najdou zájemci o Český ráj kompletní

informace o turistické nabídce, přehledy turistických atraktivit a zajímavostí, tipy na trávení
volného času, přehled regionálních výrobků
a prodejen a především nabídku ubytování všech
kategorií. Katalog byl vytištěn v nákladu 30 tisíc
výtisků a obsahuje čtyři jazykové mutace.
Vydáním Kalendáře TOP akcí již tradičně
Sdružení Český ráj ve spolupráci s informačními centry pomyslně zahajuje nový turistický
rok. Zájemci v něm najdou celoroční přehled
nejvýznamnějších kulturních, sportovních
a společenských akcí, turistických pochodů
a letních a prázdninových programů. Součástí
kalendáře je také přehled významných výstav
muzeí a galerií v Českém ráji.
Oba propagační materiály jsou k dispozici
v elektronické podobě na www.cesky-raj.info.
Lucie Rakoušová
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V MLADOBOLESLAVSKÉ MINIZOO VZNIKLA
RAJSKÁ ZAHRADA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Ekocentrum Zahrada DDM
aneb mladoboleslavské minizoo
vyhledávají návštěvníci především
kvůli možnosti blízkého kontaktu
se zvířaty. Na nevelkém prostoru
v historickém centru Mladé Boleslavi si prohlédnete přes 50 druhů
domácích, exotických i u nás volně
žijících zvířat – většinu z nich tvoří
trvale hendikepovaní jedinci, kteří by ve volné přírodě nedokázali
přežít.
Po loňské rekonstrukci venkovní
části areálu nabízí ekocentrum další možnosti kontaktu s přírodou.
Největší atrakcí je bezpochyby přírodní živelné hřiště, kde si lze užít
kontakt se všemi živly na vlastní
kůži. Děti zajisté nadchne stará

ruční pumpa, zemní telefon, pětimetrová nora, větrná věž, stavění
z písku, kamenů, klacíků a dalšího
přírodního materiálu.
Dospělé návštěvníky i rodiny
s dětmi zaujme relaxačně naučná
část zahrady. Kromě zážitkových
prvků, jako je hmatová stezka pro
bosé nohy či vyvýšený čichový
záhon s voňavými bylinkami a relaxační loučka, se zde můžete
seznámit se základními biotopy
naší přírody, jejich rostlinami i živočichy.
Velkou atrakcí pro všechny děti
je nově vybudovaná kontaktní
ohrada se stádečkem minioveček,
ale v areálu uvidí i poníka, kozy,
králíky či morčata.

Otevřeno je sedm dnů v týdnu
a celý areál je bezbariérový. Více
na www.MB-eko.cz/zahrada.

TURISTICKÉ NOVINY ČESKÝ RÁJ 2016
Začátkem května vyšly - jako
každým rokem na počátku hlavní
návštěvnické sezony - Turistické
noviny Český ráj, které poskytují
návštěvníkům regionu i místním
obyvatelům důležité informace
pro nadcházející sezonu. Noviny
jsou tradičním průvodcem pro návštěvníky, ale jsou oblíbené i mezi
místními obyvateli, kterým stejně

jako příchozím poskytují inpiraci
pro trávení volného času.
První strany této oblíbené tiskoviny jsou věnovány skalním městům Českého ráje a čtenářům nabídnou zajímavé informace o historii, vzniku i charakteristice skalních měst. Díky historickým fotograﬁím mohou i porovnat, jak se
jejich obraz léty mění.
„Mnozí turisté a možná i místní
obyvatelé mnohdy ani netuší, jak
velký počet skalních měst náš region skrývá, a navštěvují přednostně ty nejznámější a vyhlášené lokality. Rádi bychom tedy
návštěvníkům představili nejen
tato nejvyhledávanější místa, ale
i další ze skalních měst, která jsou
neméně krásná,“ přibližuje Lucie
Rakoušová ze Sdružení Český ráj.
Na dalších stranách novin pak
najdou uživatelé tradičně kalendář
akcí a výstav v regionu, přehledy
turistických cílů a památek včetně
informací o vstupném a otevírací
době, jízdní řády cyklobusů, mapu

regionu či prázdninovou nabídku
pro každý den, informace o značce Regionální produkt Český ráj
a v neposlední řadě i novinky z regionu.
Noviny připravilo a vydalo
Sdružení Český ráj ve spolupráci
s informačními centry v regionu
a dalšími partnery. Noviny jsou
k dispozici zdarma v informačních
centrech, na turistických atraktivitách a dalších místech v regionu.
V elektronické podobě noviny
najdete na stránkách www.ceskyraj.info:
http://www.cesky-raj.info/cs/
region- cesk y-raj/propagacnimaterialy-regionu/turisticke-noviny-cesky-raj-2016.html.
Sdružení Český ráj děkuje za
spolupráci pracovníkům informačních center v regionu a Muzeu
Českého ráje v Turnově, společnosti J. M. Schlik s. r. o., obci Malá
Skála a paní H. T. Hlubučkové za
poskytnutí historických fotograﬁí
skalních měst.
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AKTUALITY
Návštěvnost
internetové prezentace
Ačkoliv se návštěvnost v informačních centrech pohybovala
kolem 250 tisíc za rok, oﬁciální
stránky regionu www.cesky-raj.
info zaznamenaly v loňském roce na 566 tisíc návštěv (dalších
bezmála 190 tisíc návštěv registrují tematické weby).
Internet je tedy pro návštěvníky regionu stále silnějším informačním kanálem a sledování
návštěvnosti webových stránek
nám v mnohém napoví o chování a potřebách turistů v regionu.
Návštěvnost internetových prezentací v roce 2015 (Google
Analytics):
* www.cesky-raj.info (cca 566
tis. návštěv, nárůst o 26 %)
* www.ceskyrajdetem.cz (cca
116 tis. návštěv, nárůst 72 %)
* www.regionalniprodukt.cz,
www.greenway-jizera.cz, www.
albrechtzvaldstejna.cz, www.
zlatastezka.info, www.ceskyrajbezbarier.cz (zhruba 69 tisíc
návštěv)
Údaje o návštěvnosti jsou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách regionu Český
ráj www.cesky-raj.info.
Lucie Rakoušová

Dobrá zpráva pro
turisty a sběratele
turistických razítek
Město Železný Brod vydalo
na sezonu tři nová turistická
razítka. Zpracování a výroby se
ujala jablonecká tiskařská ﬁrma.
Dle dodaných fotograﬁí mistrně
zpracovala graﬁcké podklady
a od nich již byl pouze krůček k
realizaci samotných razítek.
A jaký motiv si můžete otisknout? Na prvním razítku je zobrazena budova radnice. Druhé
razítko zobrazuje kostel sv. Jakuba Většího včetně zvonice.
Obě razítka budou k dispozici
v TIC Železný Brod. Poslední
razítko zobrazuje podobiznu
Vlastimila Rady a bude k dostání v Městské galerii Vlastimila
Rady.
Alena Matějková
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ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE NA VELETRHU
Příspěvková organizace TPCR prezentovala nabídku města Turnova
a regionu Český ráj na 18. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu TOURTEC 2016. Veletrh proběhl ve dnech 6. - 7. května 2016
v Jelení Hoře v Polsku.
Velký zájem mezi účastníky veletrhu byl především o novou připravenou turistickou nabídku. Velké množství dotazů se týkalo hradů a zámků a výletů do pískovcových skalních měst. Zájem byl o cykloturistiku,
nabídku pro rodiny s dětmi, o možnosti ubytování v regionu a o nabídku
týkající se kamenářství a šperkařství.
Je potěšitelné, že mnozí návštěvníci, kteří již v Českém ráji byli, se sem
chtějí zase vrátit. Velký zájem byl o turistické mapy i nově vydaný katalog Dovolená v Českém ráji, který vydalo Sdružení Český ráj na začátku
letošního roku.
Pult s bohatým výběrem propagačních materiálů Turnova a Českého
ráje byl součástí stánku Libereckého kraje. Během celého veletrhu připravil pořadatel veletrhu, město Jelení Hora, pro návštěvníky bohatý kulturní
program.
Eliška Gruberová,
Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. města Turnov
Kromě veletrhu TOURTEC v Jelení Hoře se region Český ráj od začátku roku prezentoval i na několika dalších tuzemských a mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu. Jedná se například o veletrhy Holiday World
Praha, For Bikes Praha, EuroregionTour Jablonec nad Nisou, Infotour
Hradec Králové či ITF Slovakiatour Bratislava, ReiseMarkt Drážďany
a ITB Berlín.

Číslo I, ročník 2016

NÁZEV „ČESKÝ RÁJ“ SLAVÍ
V LETOŠNÍM ROCE JIŽ 130 LET
Je tomu již 130 let, kdy český novinář a spisovatel Václav Durych
poprvé použil název Český ráj pro území od Turnova po Jičín, Libáň
a Mnichovo Hradiště. Ráj Čechů v Čechách. Místo nikoli mlékem a strdím oplývající, ale česky mluvící. Na rozdíl od území zvaného Paradise
von Böhmen, nacházejícího se mezi Litoměřicemi a Teplicemi.
Trnem v oku Václavu Durychovi bylo maloskalské panství, které v té
době již 80 let vlastnil rod šluknovských Němců Römischů, byť podporovali své české „poddané“. Opravdu to nebyl ráj, který by oplýval úrodností
polí a bohatstvím země, ale spíše území romantické a nakloněné české
inteligenci (možná spíš oblíbené českou inteligencí), která se scházela
v sedmihorských lázních a na hruboskalském zámku.
Cestování do Českého ráje napomohla i železnice, která zkrátila dobu
jízdy z Prahy do Jičína i Turnova. Redaktor Václav Durych tak vybral
obchodně dobrý název pro kraj, který popisoval ve svém turistickém
průvodci. Dnes bychom řekli, že se mu povedl výborný marketingový
tah.

ROZŠÍŘENÍ SKLÁŘSKÉ EXPOZICE
Současně se zahájením letošní návštěvnické sezony na počátku května byla v Městském muzeu v Železném Brodě po půlroční rekonstrukci
slavnostně otevřena nová část sklářské expozice. Rekonstruovaný prostor slouží stálé expozici muzea, ve které se prezentuje přehled historie
sklářské výroby na Železnobrodsku, a zároveň je místem pro krátkodobé výstavy. Důvodem rekonstrukce byla snaha o modernizaci a kultivaci
výstavního prostoru tak, aby odpovídal současným potřebám pro výstavní činnost. Modernizace podle návrhu pražského ateliéru H3T architekti zahrnovala jak drobné stavební úpravy, tak především nový výstavní
mobiliář, jehož jednoduchost, čistota tvarů a materiálů dává vyniknout
kráse vystavovaných exponátů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
* Sídlo: Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, tel.:
481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info, http://www.cesky-raj.info
* Předsedkyně SČR: Mgr. Jana Svobodová, místostarostka Turnova
* Místopředsedové SČR: Ing. Martin Bauer, společnost Sundisk s. r. o.,
JUDr. Jan Malý, starosta Jičína
* Ředitel SČR: Bc. Aleš Hozdecký, hozdecky@cesky-raj.info, tel. 603
803 977

* Zaměstnanci:
- Lucie Rakoušová – administrátor projektů, marketing, tel.: 739 611
608, rakousova@cesky-raj.info
- Alena Antošová – účetní, antosova@cesky-raj.info
- Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu,
tel.: 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info
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