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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení 
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 54 členů a spojuje nejen všechna 
města regionu, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. 

 

Tisková zpráva 27/2009, vydána 21. září 2009 
 
PRESSTRIP ZA ŽIDOVSKÝMI PAMÁTKAMI ČESKÉHO RÁJE 
 
Asi dvacítka zástupců médií a cestovních agentur zavítala v úterý 15. září v rámci presstripu do Českého ráje. Presstrip 
pořádalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu. Hlavním cílem presstripu bylo 
seznámení účastníků se židovskými památkami regionu (název zněl „Za židovskými památkami Českého ráje“). Toto 
téma je v Českém ráji velmi aktuální, už vzhledem k tomu, že v loňském roce byly po náročných rekonstrukcích 
slavnostně otevřeny veřejnosti židovské synagogy v Turnově a v Jičíně. 
 
Presstrip byl zahájen prohlídkou židovského hřbitova v Mladé Boleslavi, kde účastníky zasvěceným výkladem provázel 
historik PhDr. Karel Herčík. Součástí prohlídky byla i obřadní síň a márnice s expozicemi o historii židovského osídlení 
na Mladoboleslavsku.  
 
Další zastávkou bylo město Jičín, kde si účastníci prohlédli nejprve prostory městského informačního centra a pak 
zavítali do židovské synagogy. Celou skupinu na úvod přivítal místostarosta města Mgr. Richard Koníř.  Průvodkyní jim 
zde byla správkyně synagogy Mgr. Jindřiška Kracíková z Občanského sdružení Baševi, která účastníky provedla i 
Židovskou a Palackého ulicí a upozornila je na další významné stavby. 
 
Poslední zastávkou presstripu byla židovská synagoga a židovský hřbitov v Turnově. Správkyně synagogy Mgr. Terezie 
Dubinová  podala zúčastněným podrobné informace o židovské kultuře a historii židovského osídlení na Turnovsku. 
Akce byla stylově zakončena koncertem židovské hudby v podání členů skupiny Mackie Messer Band.  
  
Zpracovala: Ing. Hana Ledabylová 
 
Kontakty: 
 
► Předseda Sdružení Český ráj:   

- Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov,  
tel. 481 366 225, fax: 481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: info@cesky-raj.info  

► Jednatelé sdružení: 

- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov,  
tel. a fax: 481 366 258, e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz 

- Bc. Alena Stillerová, referent odboru kultury a cestovního ruchu, Město Jičín,  
tel. a fax: 493 545 172, e-mail: stillerova@mujicin.cz 

- Gerard Keijsper, vedoucí informačního centra Mladá Boleslav,  
tel. a fax: 326 322 173, mobil: 733 133 532, e-mail: keijsper@kulturamb.eu 

► Zaměstnanci:  

- Ing. Jiří Lukeš - manažer projektů, tel.: 739 611 493, lukes@cesky-raj.info 
- Ing. Jitka Kořínková - manažer projektů, tel.: 481 540 253, 739 611 608, stranska@cesky-raj.info 
- Ing. Hana Ledabylová - marketingový pracovník, tel.: 481 540 253, 739 449 510, zdarska@cesky-raj.info 
- Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu, tel.: 481 540 253, 739 447 782, mertlik@cesky-

raj.info 
 
► Odborní konzultanti:  

- Ing. Pavla Bičíková, pavla.bicikova@seznam.cz 
- Ing. Slavomír Říman, rimans@volny.cz 


