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O víkendu 21. a 22. listopadu proběhl ve volnočasovém středisku v Radostíně u Sychrova první 
„Výtvarný kurz v Českém ráji“, a to na téma Výroba vánočních dárků. Během dvou dnů si účast-
nice mohly vyzkoušet výrobu šperků z vinutých perlí, batikování, malování na hedvábí a pletení 
ošatek z orobince. Další výtvarné dílny připravuje Sdružení Český ráj na únor a březen 2010. Více 
o jednotlivých kurzech na str. 5 a na www.cesky-raj.info.

Na svém prvním poprázdninovém setkání v říjnu 2009 hodnotila marketingová skupina Český 

ráj, složená převážně ze zástupců informačních center v regionu, jaká byla letní turistická sezona 

v roce probíhající hospodářské krize. 

Podobně jako na pozdějším podnikatelském fóru, vyznělo hodnocení sezony vcelku pozitiv-

ně. Osm sledovaných informačních center v regionu (IC Turnov, Semily, Železný Brod, Jičín, 

Lomnice nad Popelkou, Mnichovo Hradiště, Sobotka a Mladá Boleslav) navštívilo během čtyř 

sledovaných měsíců (červen - září) téměř 100 tisíc návštěvníků.

Většina informačních center letos zaznamenala podobnou návštěvnost jako v uplynulých 

letech, změnila se však struktura turistů přijíždějících do našeho kraje. Snad kromě zástupců IC 

v Mladé Boleslavi, kam přijelo více cizinců než v loňském roce, hlásí informační centra další 

pokles zahraničních návštěvníků, a to z loňských zhruba 12 % na 8,5 %.

Přibývá tedy domácích návštěvníků, kteří stále více cestují na kratší dovo- 

lené a prodloužené víkendy, čemuž je třeba přizpůsobovat turistickou 

nabídku.                                                            Pokračování na str. 2

Dnes představujeme
Kontinuum J. M. Schlik
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Představujeme
tři turistické mikroregiony

strana 4

Nabídka služeb 
pro podnikatele

strana 7

SLOVO ÚVODEM
Český ráj. Pro někoho fenomenální směsice 

skal, hradů, zámků, ale také výjimečná nabíd-

ka služeb, jakou jinde nenajdete. Stačí navštívit 

jakékoli informační centrum v našem regionu 

a věřím, že i v Sobotce, Jičíně, Mnichově Hra-

dišti, Nové Pace, Semilech či v Turnově vám 

nabídnou nespočet možností ubytování. V sou-

časném Českém ráji lze najít nabídku opravdu 

pro všechny. Pro „baťůžkáře“ tu máme levné 

ubytovny za pár korun, jsou zde i penziony 

ideální pro rodinnou dovolenou a čtyřhvěz-

dičkové hotely v Turnově a v Jičíně s kasiny 

„v podpalubí“. Ráno, když se návštěvník pro-

budí, půjčí si kolo a projede se po cyklostezce 

podél Jizery, nebo v údolí mezi Hruboskal-

ským skalním městem a Prachovem. Systém 

je dokonalý, každých deset kilometrů lze kolo 

odložit v půjčovně a pokračovat pěšky, vyhlíd-

kovým vlakem nebo turistickým autobusem. 

Také se podařilo za nemalých obětí realizovat 

odstavná parkoviště na všech důležitých nástu-

pištích do Českého ráje. Velké parkoviště je 

v Karlovicích u lázní, v Doubravici u želez-

niční stanice Hrubá Skála, další je v Borku 

a poslední u Jinolických rybníků. Z každého 

parkoviště funguje doprava elektrickými vláč-

ky do těch nejzajímavějších partií centrální-

ho Českého ráje. Pro bohatší klientelu máme 

připraveny prohlídky regionu s průvodcem, 

všichni návštěvníci ale fi nančně dosáhnou na 

nabídku výuky lezení ve skalách, paraglidin-

gu, sjíždění divoké vody, jízdy na koni, kou-

pání v krytých bazénech. Český ráj je opravdu 

ideálním místem pro rodinnou dovolenou dva-

náct měsíců v roce…

Tento text byl, vážení přátelé, bohužel, psán 

jako úvodník zpravodaje pro rok 2018. Do té 

doby nás čeká ještě hodně práce, viďte?

Pěkný rok 2010!

Aleš Hozdecký
předseda Sdružení Český ráj
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NOVINKY Z REGIONU

Úspěšná turistická sezona 
ve Starých Hradech

Pohádkový hrad a zámek STARÉ HRADY 
letos přivítal přes 60 tisíc návštěvníků, což 
je dvakrát více než v loňském roce. Novinkou 
této sezony bylo otevření třetího prohlídkového 
okruhu, nazvaného „Hradní pohádková půda“, 
který je plný čarodějnic, sudiček, strašidýlek 
a strašidláků z pohádkových příběhů kouzelné-
ho dědečka Fábulína. Další úspěšnou novin-
kou jsou zážitkové výlety pro děti z mateřských 
a základních škol. Na příští rok Staré Hrady 
chystají rozšíření prohlídkového okruhu hra-
dem a zámkem, ozvučení stávajících pohádko-
vých okruhů a mnoho dalších novinek a pře-
kvapení pro své nové i stálé návštěvníky.  

Zimní sklářské pátky 
v Železném Brodě...

... probíhají od 4. prosince 2009 až do 19. 
března 2010 (mimo 25. 12. a 1. 1.)

Zažijte den v městě s dlouholetou sklářskou 
tradicí. Budete moci zhlédnout různá sklářská 
řemesla a zároveň nakoupit české sklo za nej-
lepší ceny přímo od výrobců. Vstupné 50 Kč 
(studenti a důchodci 30 Kč) se platí při exkur-
zi ve sklářské škole od 10.00 hodin dopoledne 
a platí pro všech pět zapojených subjektů 
(Sklářská škola, fi rma Kortan – sklo bižuterie, 
Galerie na Rynku, Muzeum, fi rma Detesk). 
Doporučujeme navštívit současně i další akci 
(není součástí sklářských pátků), a tou je výsta-
va skleněných betlémů 4. 12. 2009 – 31. 1. 2010. 
Koná se v Městské galerii V. Rady v přízemí 
železnobrodské radnice.

Stavbou roku 2009 Libereckého 
kraje je turnovská synagoga

Synagoga v Turnově má za sebou již rok 
své existence „v novém kabátě“. O tom, že se 
rekonstrukce opravdu povedla, svědčí nejen 
úspěch u odborné komise, ale také u veřejnos-
ti, která v hlasování nejvíce podpořila právě 
turnovskou synagogu. Budovu synagogy, která 
roky sloužila jako skladiště, odkoupilo od sou-
kromého majitele město Turnov. Díky dotaci 
z Norských fondů se podařilo obnovit stavbu 
a také interiér synagogy. V roce 2009, kdy se 
její brány poprvé otevřely veřejnosti, se zde 
uskutečnily koncerty, tematické výstavy, besedy 
i židovská bohoslužba. První sezona v této krás-
ně zrekonstruované stavbě proběhla úspěšně. 
O spokojenosti návštěvníků svědčí i zápisy 
v návštěvní knize a děkovné maily. Interpre-
ti koncertů chválili vynikající akustiku, která 
umožňuje vystupovat bez technické podpory 
hudebních nástrojů. Byla vydána aktualizo-
vaná brožurka: Synagoga a židovský hřbitov 
v Turnově.

Mimo turistickou sezonu je synagoga zpří-
stupněna pouze po předchozí dohodě se správ-
kyní Terezií Dubinovou, PhD, na tel. 733 691 
479, případně v Regionálním turistickém infor-
mačním centru na tel. 481 366 255.
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Dokončení ze str. 1
Největší podíl zahraničních návštěvníků při-

jíždějících do Českého ráje tvoří turisté z Němec-

ka a Slovenska (shodně kolem 23 %). Následují 

návštěvníci z Holandska (19 %), Polska (13 %), 

Velké Británie (8 %) a Francie (5 %). Informační 

centrum v Mladé Boleslavi zaznamenalo také 

nárůst ruských návštěvníků. 

Pokud jde o cílové skupiny Českého ráje, pak 

velký podíl stále tvoří rodiny s dětmi. Na nedo-

statek návštěvníků si tak rozhodně nemohou 

stěžovat turistické cíle, které vytvářejí nabíd-

ku pro tento segment, jako jsou Šťastná země 

v Radvánovicích u Turnova nebo v loňském roce 

otevřený hrad a zámek ve Starých Hradech. Zvy-

šuje se také počet seniorů. S trendem aktivního 

trávení volného času stále roste počet cyklistů 

v Českém ráji.

A o co byl podle infocenter ze strany náv-
štěvníků našeho regionu největší zájem?

Do Mladé Boleslavi se hodně jezdilo za kou-

páním, tamní koupaliště tomu přizpůsobilo 

nabídku, a tak se tu bylo možné koupat až do 

půlnoci!

Město Semily se během prázdnin pro turis-

ty zviditelnilo především díky akci „Řemeslné 

pátky na Semilsku“, pořádané v rámci „Prázd-

ninové nabídky pro každý den“. V Galerii XY 

si návštěvníci mohli každý prázdninový pátek 

vyzkoušet jiné českorajské nebo krkonošské 

řemeslo. Zpřístupněna byla také věž semilského 

kostela s krásným výhledem do okolí. Velkým 

tahákem sezony byla Riegrova stezka, jejíž náv-

štěvu mohli turisté během letních měsíců spojit 

s prohlídkou hydroelektrárny ve Spálově.

Velký zájem byl také o letní prázdninovou 

nabídku, kterou připravilo informační centrum 

v Turnově. Její součástí byly například prohlíd-

ky turnovských kostelů s kostýmovaným prů-

vodcem, návštěva židovské synagogy, hřbitova 

a židovské čtvrti pod názvem „Židé v Turno-

vě“, nebo exkurze do fi rmy vyrábějící skleněné 

a křišťálové lustry. Návštěvnicky velmi atraktivní 

byly také středeční noční prohlídky města Tur-

Z fi nančních prostředků určených na podporu 

akcí nadregionálního významu získalo město 

Jičín v roce 2009 podporu ve výši 250 tisíc Kč. 

Tyto prostředky byly z části využity k propaga-

ci akce Jičín – město pohádky a posílení image 

Jičína jako pohádkového města prostřednictvím 

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝRAZNĚ

PŘISPĚLA K PROPAGACI JIČÍNA JAKO POHÁDKOVÉHO MĚSTA

nova za svitu svící (návštěvnické centrum DUV 

Granát a synagoga). Na nezájem návštěvníků si 

nestěžuje ani turnovské Muzeum Českého ráje, 

i když i zde byl zaznamenán pokles zahraničních 

turistů. Velké oblibě se těší také Dlaskův statek 

v Dolánkách u Turnova, který právě muzeum 

spravuje. Spokojenost s průběhem letní turistic-

ké sezony vyjádřili také zástupci IC v Mnichově 

Hradišti, kde je největším návštěvnickým láka-

dlem tamní zámek. 

Informační centrum v Jičíně dokonce zazna-

menalo růst návštěvnosti. Zájem je tu zejména 

o památky města a blízké Prachovské skály. 

Dobře byla hodnocena také návštěvnost se-

zonního informačního centra na hoře Tábor 

u Lomnice nad Popelkou, jehož služby v roce 

2009 využilo kolem šesti tisíc osob.               -jk-

prezentace v německém partnerském městě Er-

bachu a v polské Swidnici, kde byli polští účast-

níci setkání zváni na pohádkový festival přímo 

postavami Manky a Rumcajse. Tato propagace 

byla také doplněna inzercemi v domácím i zahra-

ničním tisku. 

V rámci dotace byla také vytvořena nová publi-

kace – dětský průvodce městem „Kudy vede cesta 

do pohádky města“. Jedná se o novou formu pub-

likace ve stylu koláže, která je vytvořena ve dvou 

verzích. Bude k dostání buď jako kompletní publi-

kace, nebo jako polotovar pro interaktivní doho-

tovení (publikace + volné prvky k dolepení), což 

podporuje dětskou hravost a představivost.

Velkou měrou k propagaci Jičína jako pohád-

kového města přispěje upravená Rumcajsova šev-

covna, která bude nově sloužit jako informační 

pohádkové centrum. Díky značné fi nanční dotaci 

Czech Tourismu mohla být část zcela pasivní expo-

zice nahrazena nově upraveným prostorem, který 

dětem poskytuje větší možnost interaktivity.

Jičín a okolí ... 
... je název nového průvodce Jičínem a jeho 

okolím, kterým město obohatí svou dosavadní 
nabídku propagačních materiálů.

Průvodce vznikl v rámci česko-polského pro-
jektu „Propagace Jičínska v Polsku“ a je nabí-
zen ve dvou mutacích – české a polské. Návštěv-
níkům regionu by měl poskytnout dostatečný 
přehled o všech atraktivitách a celkové nabídce 
zážitků, které Jičín a okolí poskytuje.
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Jednou z nejnavštěvovanějších přírodních rezervací v chráněné krajin-

né oblasti Český ráj jsou Prachovské skály. Nacházejí se jen několik kilo-

metrů severozápadně od města Jičína. Každoročně toto poměrně malé, 

a proto útulné skalní město přiláká několik desítek tisíc návštěvníků. 

V roce 1993 byly pozemky, na kterých se skalní město nalézá, navráceny 

v restituci rodu Schliků, ti se v roce 2000 rozhodli provozovat turistickou 

oblast Prachovských skal ve vlastní režii. Na podrobnosti o současnos-

ti, historii, ale i budoucnosti jednoho z fenoménů Českého ráje, jsme se 

zeptali Margarety Pospíchalové, jedné z dědiček rodu.

DNES PŘEDSTAVUJEME: KONTINUUM J. M. SCHLIK

* Úvodem jistě neuškodí malý 
historický exkurz. Můžete krátce 
představit svoji rodinu, její půso-
bení na Jičínsku před i pro roce 
1948?

Naše rodina žije na Jičínsku už 
několik století. O Schlikových se 
říkalo, že jsou dobří hospodáři. 
Jičíněveské panství přivedli k hos-
podářskému rozkvětu v 19. a na 
počátku 20. století. Vedle země-
dělské a lesní výroby zakládali 
cihelny, keramičky a těžili kámen 
v několika lomech. Náš prastrýc 
Ervín Schlik, sám nadšený vyzna-
vač turistiky, před více než sto lety 
zpřístupnil Prachovské skály náv-
štěvníkům. Posléze zde vznikl i prv-
ní horolezecký spolek v Čechách, 
který slavil v roce 2007 sté výročí 
založení. Můj dědeček, Jindřich 
Maria Schlik, se během války hrdě 
hlásil k českému národu, a proto 
byla na jeho statek uvalena nucená 
správa. Po roce 1948 byl všechen 
majetek zkonfi skován. Rodina přes-
to zůstala v Čechách. Až v roce 
1969 odešel strýc František s rodi-
nou do Německa a strýc Jindřich 
do Rakouska. Můj otec Zikmund 
a jeho sestra Marie Bucková žili se 
svými rodinami v Jičíně. Po roce 
1989 se oba strýcové vrátili, aby 
přijali v restituci zpět bývalý maje-
tek rodiny.

* Mezi navrácené majetky 
patří i Prachovské skály. Není 
v naší zemi běžné, že by podobný 
přírodní krajinný útvar vlastnili 
„soukromníci“. V jaké stavu jste 
původní majetek rodu převzali?

V nejhorším stavu byly budovy, 
některé zcela zdevastované. Ská-
ly naštěstí hodně vydrží, takže ty 
byly celkem v pořádku a až do roku 
2000 je provozoval Klub českých 
turistů.

* Máte za sebou necelých deset 
let působení v Prachovských ska-
lách, můžete shrnout vaše nejdů-
ležitější zásahy do provozu skal-
ního města?

Ono je to v podstatě každý rok 
podobné. Vždycky přijde nějaká 
vichřice, sněhová kalamita, nebo 
kombinace obojího. My se snažíme 
vždy do začátku turistické sezony, 
tj. do Velikonoc, dát vše do pořád-

Margareta Pospíchalová v srdci Prachovských skal. Schlikové jsou sta-
robylým rodem, pocházejícím původně z Voigtlandu, krajiny, která hraničí 
s Chebskem v západních Čechách. Velišské panství na Jičínsku získal Jin-
dřich Schlik v roce 1637. Z jeho předků dosáhl Kašpar Schlik počátkem 15. 
století významného postavení na dvoře císaře Zikmunda, a ten jej povýšil 
do panského stavu. Schlikové se účastnili povstání českých stavů v letech 
1547 a 1618 – 1620. Jáchym Ondřej Schlik byl jako jeden z vůdců povstá-
ní po porážce v bitvě na Bílé Hoře zatčen, souzen a popraven na Staro-
městském náměstí roku 1621, jeho bratranec, plukovník Jindřich Schlik, 
ale vstoupil do císařských služeb a dosáhl vysokého postavení jako profe-
sionální voják. Za své služby získal od panovníka mimo jiné panství Ve-
liš s Prachovskými skalami (předchozím majitelem byl Albrecht z Vald-
štejna).

Nový Kamenářský dům 

bude zpřístupněn 

v příštím roce

Na zahradě Muzea Českého 
ráje bude postaven tzv. Kame-
nářský dům – přesná replika 
jednoho z posledních roube-
ných domů v Turnově, který 
stál do roku 1972 na Havlíč-
kově náměstí. V domě bude 
umístěna samostatná expozice 
zaměřená na tradiční kame-
nářskou řemeslnou výrobu 
a výrobu šperků. Součástí bude 
i depozitář, který poslouží 
k uložení 50 tisíc kusů sbírko-
vých předmětů, dosud nevhod-
ně uložených mimo objekt 
muzea. Prostory Kamenářské-
ho domu budou také sloužit 
pro interaktivní řemeslné 
a výtvarné dílny. Kromě toho 
zde bude místo i pro prezentaci 

výsledků bádání a spolupráce 
mezi Muzeem Českého ráje 
a městem Idar-Oberstein. 
Upravené okolí roubené stav-
by bude určeno pro odpočinek 
návštěvníků muzea, výstavy 
plastik a pro interaktivní dílny 
zaměřené na rýžování a zpra-
cování českých granátů a dal-
ších drahých kamenů. Stavba 
bude vhodně začleněna do are-
álu muzea, do stávající urba-
nistické struktury na pomezí 
centra města a parkové zeleně. 
Součástí nového depozitáře 
bude i moderní studovna. 

Vlastní stavba Kamenářské-
ho domu, realizovaná podle 
projektu fi rmy Profes projekt 
Turnov, byla zahájena v břez-
nu roku 2009. V druhé polovi-
ně roku 2010 by měla přivítat 
první návštěvníky. Náklady na 
celý projekt (necelých 7 mil. 
Kč) získalo muzeum z evrop-
ských fondů. Finanční spo-
luúčast ve výši zhruba 1 mil. 
Kč zajistil zřizovatel muzea 
– Liberecký kraj.

Vladimíra Jakouběová
Autorka je ředitelkou Muzea 

Českého ráje v Turnově

ku, aby návštěvníci byli spokojeni. 
Úklid polámaného zábradlí, stro-
mů, obnova zábradlí, oprava scho-
dů a cest, to je naše každoroční 
činnost.

* Co se vám z vašeho pohledu 
podařilo a co je ještě před vámi?

Jak se říká, vše zlé je pro něco 
dobré. Již třetí rok bojujeme s ma-
ličkým broučkem jménem kůrovec. 
Je ve velké přesile. Díky příznivé-
mu počasí se rychle množí, a tak 
musíme i v Prachovských skalách 
hodně těžit, hlavně smrkové poros-
ty. Je to v tomto terénu velmi nároč-
né a nákladné. Ale v důsledku této 
nucené těžby se obnažily skály tak, 
jako zhruba před sto lety, kdy byly 
lesy ve skalách napadeny mniškou. 
Naskýtají se nám nádherné pohledy 
na skalní masivy, které určitě sto-
jí za vidění, než se zase ukryjí do 
nových porostů.

* Jaký je cílový stav v Prachov-
ských skalách? Dokázala byste 
přiblížit nabídku pro návštěvníky 
v roce 2020?

Mým cílem je, a mluvím i za obě 
spolumajitelky Ilonu Schlikovou a 
Helenu Zajíčkovou, aby bylo ve ska-

lách vždy pěkně uklizeno. To je úkol 
opravdu nelehký při objemu náv-
štěvníků, při jejich neochotě donést 
odpadky až ke koši a podobně. Košů 
je na vycházkových okruzích oprav-
du dostatečné množství, ale mnoha 
lidem činí problém popojít pár met-
rů s prázdnou petlahví. Vymýšlet 
nějaké senzační atrakce, lanová 
centra a podobně se nám nechce 
a v rámci CHKO by to ani nebylo 
možné. V dnešní uspěchané době 
bych si přála, aby Prachovské ská-
ly poskytovaly aktivní odpočinek 
a nádhernou podívanou všem, kteří 
sem budou vážit cestu. Otázkou je, 
zda v roce 2020 ještě vůbec budou 
lidé ochotní chodit. Již dnes se 
setkáváme se zklamanými obličeji, 
když se dozvědí, že musí jít oprav-
du pěšky, že to fakt nejde autem, na 
motorce ani na kole…

* Děkujeme za rozhovor.  -pch-
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Svazek obcí Brada
Sídlo: Obecní úřad Libuň, 507 15 

Libuň 27

Rozloha: 8 094 ha

Počet obyvatel: 3 270

Počet obcí: 14, Brada – Rybníček, 
Dílce, Dřevěnice, Holín, Jinoli-
ce, Kbelnice, Kněžnice, Libuň, 
Ostružno, Podůlší, Radim, Sobě-
raz, Újezd pod Troskami, Zámostí  
– Blata.
Předseda svazku: Helena Červová 

(starostka obce Libuň), telefon 493 

591 307, 725 081 052, e-mail: sta-

rosta@libun.cz.

Svazek obcí Brada vznikl v září 

roku 2003. Při založení svazku 

bylo nejprve devět obcí, další při-

stoupily dodatečně. Dnes Svazek 

obcí Brada čítá 14 menších obcí, 

což je zhruba 3 270 obyvatel. Síd-

lem svazku je obec Libuň. 

Území svazku se převážně roz-

kládá na sever od Jičína a částečně 

zasahuje do CHKO Český ráj. Celý 

svazek se nachází pro turisty ve 

velmi pěkné a atraktivní krajině. 

Jsou zde například Jinolické ryb-

níky, Prachovské skály, hrad Tros-

ky, Bradlec a Kumburk. Význam-

nou sportovní akcí je Volejbalová 

Dřevěnice. 

Na celém území je velké množ-

ství pomníků a památníků z prus-

ko–rakouské války z roku 1866. 

Nejvýznamnější památkou této 

doby je Ossárium ve Kbelnici. 

Charakter a přírodní podmínky 

krajiny dávají dobré předpoklady 

pro zemědělskou výrobu. Svazek 

má výhodnou polohu. Leží po jed-

né straně hlavní tepny kraje I/35. 

Odsud je dobrá dostupnost do řady 

větších měst.

Každoročně svazek žádá o do-

tace na úpravy svých členských 

obcí.  Díky grantům Královéhra-

deckého kraje se podařilo opra-

vit část chodníků, vysázet zeleň. 

V roce 2009 byla poskytnuta dotace 

na zakoupení velkého „párty“ stanu 

pro 150 osob a lavic do tohoto sta-

nu. Vše bude sloužit pro společen-

ské, kulturní a sportovní akce obcí i 

organizací obcemi zřizovaných.

Do dalších let je naplánováno 

žádat o dotace na zvelebení návsí 

a na zajištění dopravní bezpečnos-

ti v obcích. Cílem je vybudování 

cyklostezky, která by propojovala 

všechny obce svazku.

TURISTICKÉ MIKROREGIONY – DŮLEŽITÁ SOUČÁST PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Ve Zpravodaji SČR bychom chtěli postupně představit všechny mikroregiony, které v Českém ráji působí. 

Činnost mikroregionů je důležitým zázemím rozvoje turistického ruchu, obce podporují důležité projekty, 

které rozšiřují nabídku turistického regionu. V dnešním čísle představujeme mikroregiony Brada, Jizera 
a Novopacko. Zástupcům mikroregionů jsme položili stejný okruh otázek. Chtěli jsme se dozvědět základní 

údaje, řádky z historie i současnosti, důležité jsou plány a záměry jednotlivých mikroregionů pro nejbližší 

období i význam spolupráce s ostatními obcemi a Sdružením Český ráj.

Mikroregion Jizera
Sídlo: Příšovice

Rozloha: 9 052 ha

Počet obyvatel: 20 950

Počet obcí: Mikroregion Jizera je 

dobrovolný svazek 16 obcí – Příšo-
vice, Přepeře, Ohrazenice, Turnov, 
Lažany, Čtveřín, Paceřice, Žďárek, 
Sychrov, Radimovice, Vlastiboři-
ce, Soběslavice, Kobyly, Svijanský 
Újezd, Svijany a Pěnčín).
Předseda svazku: Ing. Petr Lelek, 

starosta obce Svijany, tel. 724 124 

827, e-mail: ou.svijany@volny.cz.

Mikroregion Jizera najdete v 

jižní části Libereckého kraje mezi 

Podještědím a Českým rájem. Byl 

založen v roce 1999 a v současné 

době sdružuje 16 obcí.

Krajina mikroregionu je jako 

stvořená pro cyklisty. Vede tu 

množství vyznačených cyklotras. 

Řeka Jizera zase vytváří malebná 

zákoutí a její peřeje zvou návštěv-

níky ke splouvání v lodích či raf-

tech. Je tu také řada turistických 

cílů, jako například zámek Sych-

rov, malebné dřevostavby statků 

v Pojizeří, v každé obci mikroregi-

onu je několik státem chráněných 

kulturních památek.

Ve Svijanech najdete jeden z nej-

starších pivovarů v Čechách, který 

za posledních 10 let zdesetinásobil 

svoji výrobu, a přitom získal obrov-

skou oblibu a řadu významných 

cen. Svijanské pivo se čepuje i v 

městě Plzni. Ve Svijanech je mlýn 

Perner, který nepřetržitě vyrábí 

mouku již od roku 1420, a populár-

ní „Tatranka“ z Opavy je ze svijan-

ské mouky. 

Všichni znají soutěž „Jablko 

roku“, její několikanásobný vítěz 

je z Pěnčína (pan Tchoř). Byla zde 

vyšlechtěna řada populárních jab-

lečných odrůd (šampion, rubín). 

Mimořádnou a pravidelnou akcí 

jsou Slavnosti svijanského piva 

ve Svijanském Újezdu v polovině 

července, kterých se zúčastňuje 

více než 15 tisíc lidí. Další zají-

mavou akcí jsou Skotské hry na 

zámku Sychrov a hasičské soutěže 

– Svijanská 13 a Radimovský pohár 

s vysokou účastí 40 až 50 družstev.

Město Turnov je srdcem České-

ho ráje a jeho turistický význam 

je obrovský. Význačná je mj. zre-

konstruovaná židovská synagoga, 

Podzimní výhled z Prachovských skal k Jinolickým rybníkům.

která povstala doslova z popela. 

V současné době vrcholí projekční 

a dokumentační práce na cyklotra-

se Grenways Jizera, která povede 

podél překrásné řeky Jizery od pra-

mene až po její ústí. Stavba započne 

možná už v roce 2010.

Mikroregion Novopacko
Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 

Nová Paka

Rozloha: 9 719 ha

Počet obyvatel: 13 222 (k 1. 1. 

2009)

Počet obcí: 5 – Nová Paka, Stará 
Paka, Úbislavice, Vidochov, Pec-
ka.
Předseda svazku: Ing. Vítězslav 

Dufek, tel. 493 760 189, 737 289 

733, dufek@munovapaka.cz, www.

novopacko.cz.

Dobrovolný svazek obcí Novo-

packo byl založen v roce 2007, 

sdružuje obce v celém adminis-

trativním území obce s rozšířenou 

působností Nová Paka, které pro 

účely cestovního ruchu nazýváme 

„Východní branou Geoparku Čes-

ký ráj“, nebo „Krajem zkameně-

lých stromů“. 

Novopacko v Podkrkonoší leží 

mezi význačnými turistickými 

oblastmi na rozhraní Českého ráje 

a Krkonoš. Tato zajímavá oblast je 

zhruba vymezena prostorem, jehož 

vrcholy tvoří hrady Kumburk, Pec-

ka, zaniklý Levín a lokalita Na 

Zámkách. V  prostoru, členěném 

údolími a táhlými hřbety, leží asi 

desetitisícové město Nová Paka, 

o kterém existuje zmínka z roku 

1357. Po dlouhá staletí byly osudy 

města spojeny s historií hradu Kum-

burku, protože bylo poddanským 

městem. Z Nové Paky vede zajíma-

vá turistická cesta – „Máchova stez-

ka“, která směřuje ke zříceninám 

hradů Kumburk a Bradlec, ale je tu 

i řada dalších možností, jako je ces-

ta na Pecku přes Sýkornici s odboč-

kou na Lázně Bělohrad. Na Novou 

Paku dnes přirozenou zástavbou 

navazuje obec Stará Paka. Ta je od 

konce 19. století důležitou železnič-

ní křižovatkou. Dalším význam-

ným místem Novopacka je známé 

letovisko – městys Pecka, které bylo 

městečkem jmenováno v roce 1382. 

Vzniklo pod stejnojmenným hra-

dem v roce 1322. Městečko prosla-

vil především slavný spisovatel, ces-

tovatel a hudebník Kryštof Harant 

z Polžic a Bezdružic, jehož na Pec-

ce císařští zatkli, a v roce 1621 byl 

popraven na Staroměstském náměs-

tí v Praze. Celé Novopacko nás 

zaujme krevelově zbarvenou půdou, 

tvary kopců, které v sobě skrývají 

pohádkové poklady drahých kame-

nů, zkamenělých zbytků rostlin 

a stromů. Jde o místo svébytné, 

jakoby zahleděné do sebe, ale záro-

veň s krásnými výhledy do kraje 

i na nedaleké Krkonoše. Tato sku-

tečnost se odráží i ve světě duchov-

ním, plném tajemství a záhad. Je to 

kraj umělců, blouznivců, podivínů 

i spiritistů. O všech těchto zvlášt-

nostech a historii území se nejvíce 

dozvíte v historické expozici Měst-

ského muzea v Nové Pace. 

V oblasti cestovního ruchu spo-

lupracuje svazek úzce s největším 

členem, městem Nová Paka. Díky 

této spolupráci vzniklo v rámci pro-

jektů Novopacko – východní brána 

Geoparku Český ráj a Novopacko 

– kraj zkamenělých stromů, spolufi -

nancovaných Evropskou unií, mnoho 

materiálů pro účely cestovního ruchu 

a propagaci, včetně pravidelné účasti 

na veletrzích cestovního ruchu.
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Značka regionální produkt Český ráj v roce 2009

Značka Regionální produkt Český 

ráj je v našem regionu udělována od 

května 2007. Za tuto dobu se počet 

nositelů rozrostl z prvních pěti na 

současných 33 výrobců řemeslných 

a potravinářských produktů. V roce 

2009 se uskutečnily dvě certifi kace, 

v rámci kterých se k projektu připojilo 10 nových držitelů certifi ká-

tu, kterým byla propůjčena ochranná známka. 

V rámci jarního kola byli certifi kováni: Ekofarma Trpola ze Skuh-
rova u Železného Brodu, Jan Verich z turnovských Trávnic s produk-
cí bioovoce a zeleniny, výrobce masných výrobků Maso Radvánovi-
ce a Mlékárna Příšovice.

Na podzim mezi sebe nositelé značky Regionální produkt přijali: 

Cukrárnu Český ráj z Lestkova, Hrnčířský dvůr Zvířetice – výrob-
ce keramiky tradičními hrnčířskými postupy, Ludmilu Vondrovou 
– výrobce produktů z bylin, Martinu Hofmanovou – výrobce látko-
vých hraček a látkových dekoračních výrobků, Chráněnou pracovní 
dílnu Nouzov – výrobce originálních hraček a upomínkových před-
mětů ze dřeva.

Na jaře 2009 také v Turnově na Trávnicích vznikl první obchod

s certifi kovanými potravinami, produkty regionálních řemeslníků je 

možné zakoupit například v semilské Galerii XY. 

V roce 2009 byly také vydány dvě tiskoviny prezentující celý pro-

jekt – katalog Regionálních výrobků a noviny Výrobky s duší České-

ho ráje. V rámci přeshraničního projektu měst Turnov a Jawor byla 

zhotovena grafi cká roleta regionálních produktů. 

V říjnu letošního roku se také zástupci Sdružení Český ráj zúčast-

nili celorepublikového setkání regionů certifi kujících místní výrob-

ky pod záštitou Asociace regionálních značek. Na třídenním setkání 

získali českorajští zástupci řadu zajímavých podnětů. Zároveň zde 

byl pro Český ráj domluven vůči ostatním členům asociace statut 

spřátelené značky, který je příslibem pro další spolupráci a výměnu 

zkušeností s ostatními regiony. 

Výtvarné kurzy v Českém ráji 
Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery v regionu připravi-

lo pobyty plné tvůrčích dílen a vycházek do přírody Českého ráje. 

Během kurzů se účastníci mají možnost seznámit s českorajskými 

tradičními řemesly, jejichž 

techniky si i vyzkouší. Svůj 

um na kurzech představí lek-

toři, kteří jsou nositeli znač-

ky Regionální produkt Český 

ráj. Společně s nimi se zájem-

ci seznámí s výrobou šperků

a bižuterie, zkusí si uplést 

vlastní výrobek z orobince, 

namalují obrázek na hedvá-

bí nebo si vyrobí originální 

batikovaný kousek oděvu. 

První výtvarný kurz na 

téma „Vánoční dílna“ se 

uskutečnil o víkendu 20. 

– 22. listopadu ve volnočaso-

vém Středisku v Radostíně.

Více informací o nové 

nabídce přináší leták 

„Výtvarné kurzy v Českém 

ráji“, který byl vydán za 

fi nanční podpory Liberecké-

ho kraje. 

Zpracovala:
  Jitka Kořínková

NOVINKY Z REGIONU

Asi dvacítka zástupců médií 

a cestovních agentur zavítala v úte-

rý 15. září v rámci presstripu do 

Českého ráje. Presstrip pořádalo 

Sdružení Český ráj ve spolupráci 

s Českou centrálou cestovního ru-

chu. Hlavním cílem presstripu bylo 

seznámení účastníků se židovský-

mi památkami regionu (název zněl 

„Za židovskými památkami Čes-

kého ráje“). Toto téma je v Českém 

ráji velmi aktuální, už vzhledem 

k tomu, že v loňském roce byly po 

náročných rekonstrukcích slavnost-

ně otevřeny veřejnosti židovské sy-

nagogy v Turnově a v Jičíně.

PRESSTRIP ZA ŽIDOVSKÝMI 
PAMÁTKAMI ČESKÉHO RÁJE

Nový fond na podporu 
informačního systému

Správní rada Sdružení Český ráj 

schválila v létě 2009 založení fondu 

na podporu turistického informač-

ního systému v Českém ráji. Fond 

by měl být plněn ze soukromých 

zdrojů a jeho cílem je podpora 

záměrů a potřeb členů a partnerů 

SČR zaměřených na údržbu a roz-

voj jednotného turistického infor-

mačního systému (například infor-

mační tabule a mapy).

Ještě před koncem roku 2009 se 

podařilo do fondu získat 50 tis. Kč 

(připravuje se podpis smlouvy). Tato 

částka bude využita na uspokojení 

záměrů shromážděných na straně 

SČR v průběhu roku 2009 (obce 

Líšný, Malá Skála, Čtveřín). Kon-

krétní obsah aktivit podpořených 

z fondu je předmětem jednání SČR 

a dotčených obcí. V současnosti by-

la zahájena příprava podkladů pro 

realizaci na jaře 2010. Realizaci 

aktivit zajistí SČR, 50 % nákladů 

bude hrazeno z prostředků fondu, 

spoluúčast obcí činí zbylých 50 %.

V roce 2010 bude v případě napl-

nění fondu vyhlášena první ofi ciál-

ní výzva pro předkládání záměrů. 

První kolo bude zaměřeno na akti-

vity členů SČR zaměřené na osaze-

ní stávajících informačních tabulí, 

které jsou prázdné nebo prokaza-

telně neplní svoji funkci v území. 

Podrobné podmínky pro čerpání 

z fondu budou součástí výzvy.

Nové fondy 
Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského 

kraje odsouhlasilo v říjnu novou 

strukturu dotačních programů Stře-

dočeského kraje. V návaznosti na 

odsouhlasení nové struktury došlo 

na Krajském úřadu Středočeské-

ho kraje ke sloučení všech fondů. 

Jedná se například o Fond cestov-
ního ruchu a podpory podnikání 
nebo Program obnovy venkova. Pro 

žadatele bude zveřejněna metodi-

ka k podávání žádostí. Žádosti do 

všech fondů se podávají ve stejném 

termínu od 3. 11. do 31. 12. 2009. 
Podrobné informace o vyhlášených 

fondech jsou zveřejněny na strán-

kách Středočeského kraje (www.

kr-stredocesky.cz). Sdružení Český 

ráj má zájem spolupracovat s poten-

ciálními žadateli na přípravě žádostí 

s cílem koordinace aktivit.          -jl-

Presstrip byl zahájen prohlídkou 

židovského hřbitova v Mladé Bole-

slavi, kde účastníky zasvěceným 

výkladem provázel historik PhDr. 

Karel Herčík. Součástí prohlídky 

byla i obřadní síň a márnice s expo-

zicemi o historii židovského osídle-

ní 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 Palacké-

ho ulicí a upozornila je na další 

významné stavby.

Poslední zastávkou presstripu 

byla židovská synagoga a židovský 

hřbitov v Turnově. Správkyně syna-

gogy Mgr. Terezie Dubinová  poda-

la zúčastněným podrobné informace 

o židovské kultuře a historii židov-

ského osídlení na Turnovsku. Akce 

byla stylově zakončena koncertem 

židovské hudby v podání členů sku-

piny Mackie Messer Band.   

Hana Ledabylová 

FONDY NA PODPORU TURISTICKÉHO RUCHU
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I v roce 2009 pokračovaly aktivity v rámci 

rozvoje projektu Greenway Jizera.

V květnu se zástupci SČR zúčastnili celostát-
ní cyklokonference v Krkonoších. Zde prezen-

tovali projekt Greenway Jizera s využitím nově 

vydaného propagačního letáku i vyrobené infor-

mační rolety.

Po vydání územního rozhodnutí pro úsek 

Rakousy – Malá Skála pokračuje zpracování 

projektové dokumentace v úseku Svijany a Do-

lánky – Líšný, a to dokumentace pro staveb-

ní povolení. Tato bude společně s již vydaným 

rozhodnutím podkladem pro podání žádosti do 
Regionálního operačního programu NUTS 

2 Severovýchod (uzávěrka výzvy 26. 1. 2010). 

V tomto smyslu již probíhá zpracování žádosti 

do ROP, podpořené z rozpočtu Libereckého kra-

je (Grantový fond LK).

V září proběhla v rámci evropského týdne 

mobility cyklojízda v úseku Turnov – Malá Ská-

la (viz foto) s cílem představit konkrétní řešení, 

které je předmětem připravované žádosti.

Na zpracování loga projektu a vydání propa-

gačního letáku navazuje v rámci markentigové 

podpory také výroba propagační rolety na 

veletrhy a další prezentační akce. Na příští rok 

se připravuje zpracování nových internetových 

stránek projektu s turistickou nabídkou koridoru 

PROJEKT GREENWAY JIZERA V ROCE 2009
řeky Jizery (www.greenway-jizera.cz). Uvedené 

aktivity byly podpořeny z grantového programu 

Greenway Nadace Partnerství.

Na území Středočeského kraje bylo na jaře 

dokončeno zpracování projektové dokumenta-

ce pro územní řízení. Na základě provedené-

ho terénního šetření a jednání s partnery bylo 

za spolupráce SČR a kraje připraveno zadání 

zpracování dalšího stupně dokumentace pro 

vybrané úseky. Z rozpočtu kraje na rok 2009 tak 

bude zadáno zpracování dokumentace pro úsek 

Zeleneč – Benátky a Dalovice – Hrdlořezy.

Aktivní je město Semily, které s podporou 

ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ 

Jak jsme již uvedli v předchozích číslech zpravodaje, rozvoj dopravního značení významných 

kulturních a turistických cílů v Českém ráji patří mezi priority Sdružení Český ráj. V tomto smyslu 

jsou také postupně realizovány aktivity, které tento cíl naplňují.

Na jaře 2009 byl označen hrad a zámek 
Staré Hrady prostřednictvím směrovek 

IS 24 (viz článek ve zpravodaji 1/2009). 

V rámci stejného projektu byl v červnu 

označen také zámek Humprecht ze silni-

ce I/16 v oblasti Sobotky. V první etapě se 

jedná o značení prostřednictvím směrovek 

IS 24, v dalších etapách bude v závislos-

ti na fi nančních prostřecích a dotačních 

zdrojích následovat umístění návěstí IS 23. 

Označení Starých Hradů a Humprechtu 

bylo realizováno s podporou z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. V rámci stejného projektu byla zpracována projektová dokumentace ke zna-

čení zámku Dětenice, která by měla řešit nevyhovující a často roztříštěný stav značení tohoto cíle.

Na území Středočeského kraje se v létě podařilo kompletně označit zámek Mnichovo Hra-
diště, a to jak ze silnic nižších tříd, tak především na silnici R/10 (viz snímek). Podkladem byla 

zpracovaná dokumentace značení všech cílů Českého ráje na území Středočeského kraje, podpo-

řená (stejně jako značení) z rozpočtu Středočeského kraje. Předmětem dokumentace jsou vedle 

zámku Mnichovo Hradiště ještě cíle Mladoboleslavska (Škoda Auto Muzeum, Židovský hřbi-
tov Mladá Boleslav, Městská památková zóna Mladá Boleslav, zřícenina hradu Michalovi-
ce), Mnichovohradišťska (Valečov, Drábské světničky) a zřícenina hradu Zvířetice. Zpracovaná 

a projednaná dokumentace je k dispozici provozovatelům, vlastníkům a dalším subjektům jako 

podklad pro realizaci značení.

Nejen Sdružení Český ráj je aktivní v záležitostech tzv. „hnědého značení“. Z iniciativy vlastní-

ků byl na silnici R/10 označen hrad Kost. Město Turnov zpracovalo projekt značení cílů Turnovska 

(hrad Valdštejn, městská památková zóna Turnov, židovská synagoga), který bude součás-

tí připravované žádosti do ROP. Aktivní byl v roce 2009 také Liberecký kraj, který pokračoval 

ve značení cílů na svém území dle zpracované dokumentace (např. Kozákov, Sychrov, Bozkov, 
Frýdštejn, Vranov, Rovensko a další). Královéhradecký kraj dokončil zpracování dokumentace 

pro většinu cílů na svém území. Tato dokumentace bude podkladem pro připravovaný grantový 

program na podporu značení v roce 2010.

V uplynulých dvou letech se tedy podařilo situaci ve značení cílů v Českém ráji podstatným 

způsobem zlepšit a zároveň připravit podmínky pro další aktivity. To vše díky fi nanční spoluúčasti 

krajů i vlastníků a provozovatelů památek a dalších partnerů, kterým tímto děkujeme.

Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 

vybudovalo v roce 2009 nový úsek cyklostezky 

procházející po nábřeží Jizery v oblasti sídliště 

Semily – Řeky. S podporou z česko-polského 

Fondu mikroprojektů se připravuje zpracová-

ní projektové dokumentace v úseku Podspálov 

– Semily – Dolní Sytová.

Projektová příprava projektu Greenway Jizera 

byla také předmětem několika žádostí do gran-

tového programu Libereckého kraje na podporu 

cyklistiky (projekt je uveden mezi prioritami 

kraje v oblasti cyklistické dopravy). Výsledek 

žádostí nebyl v době uzávěrky znám.

Sdružení Český ráj ve spolupráci s regionál-
ními partnery (Město Mnichovo Hradiště, DSO 
Drábské světničky, Lesy ČR) připravuje projekt 
„Zlatá stezka Českého ráje – Drábské světnič-
ky a Příhrazské skály“. Předmětem projektu 
je rekonstrukce vybraných turistických stezek 
v oblasti Příhrazských skal, rozvoj a budování 
informačního a naučného systému. V září byla 
zpracována projektová dokumentace pro sta-
vební povolení (rekonstrukce stezky), dokumen-
tace pro územní rozhodnutí (informační systém) 
a projekt dopravního značení turistických cílů 
(Valečov, Drábské světničky). Všechny tyto 
dokumenty byly součástí žádosti do vyhláše-
né výzvy v  Regionálním operačním programu 
NUTS2 Střední Čechy (oblast podpory 2.2 
– Veřejná infrastruktura cestovního ruchu).

Z důvodu změněných podmínek fi nancování 
v rámci vyhlášené výzvy však bylo od podání 
žádosti do ROPu ustoupeno. Důvodem bylo 
navýšení částky spolufi nancování z původních 
7,5 % na 20%, což v daném rozsahu činí rozdíl 
zhruba ve výši 1 mil. Kč. Dopracované podkla-
dy budou připraveny k podání v dalších výzvách 
v závislosti na zajištěném vlastním podílu (mj. 
Lesy ČR). Sjednané fi nanční příspěvky obcí 
byly v souladu s uzavřenými dohodami využi-
ty na uhrazení zpracování žádostí a projektové 
dokumentace.

Jedná se o pilotní projekt rekonstrukce a roz-
voje Zlaté stezky Českého ráje, který patří mezi 
priority SČR v probíhajícím období.

Kontaktní osobou pro rozvojové a investič-
ní projekty je Ing. Jiří Lukeš, manažer projek-

tů Sdružení Český ráj, tel. 739 611 493, e-mail: 

lukes@cesky-raj.info.

Projekt rekonstrukce 
Zlaté stezky Českého ráje

SCR_zpravodaj_02_09.indd   6 8. 12. 2009   21:48:34



Číslo II., ročník 2009                                              ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ                                                                             07

NABÍDKA SLUŽEB SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
Sdružení Český ráj připravilo pro podnikatele v regionu aktuální nabíd-

ku prezentace a služeb na rok 2010.

PODZIMNÍ FÓRUM 
CESTOVNÍHO RUCHU V JIČÍNĚ

V pondělí 26. října 2009 

se v jičínské restauraci Na 

Rynečku uskutečnilo pra-

videlné podzimní fórum 

cestovního ruchu. Akce se 

zúčastnilo zhruba čtyřicet 

zástupců z řad podnikate-

lů, obcí, krajů památkových 

objektů a dalších organizací 

z oblasti cestovního ruchu 

v Českém ráji. Přítomné 

přivítal místostarosta města 

Jičín Mgr. Richard Koníř. 

V úvodu jednání zaznělo stručné hodnocení uplynulé letní turistické 

sezony. Oproti jarním negativním prognózám, zapříčiněným obavami 

z hospodářské krize, však toto hodnocení vyznělo pozitivně. Podnika-

telé, podobně jako většina informačních center v regionu, zaznamenali 

pokles návštěvníků ze zahraničí. Ubylo turistů z Holandska a Němec-

ka, více přijíždí návštěvníci ze sousedního Slovenska a Polska. Ze stra-

ny podnikatelů jsou však polští klienti přijímáni rozpačitě, především 

z důvodu neukázněnosti a nespolehlivosti. Přesto tato země skýtá znač-

ný potenciál pro další roky. Pokles zahraničních návštěvníků v Českém 

ráji byl vyvážen nárůstem domácích turistů. Hodnocen byl především 

nárůst návštěvníků z Moravy, na čemž se shodují jak správci Prachov-

ských skal či jičínské synagogy, tak někteří ubytovatelé. 

Manažer Sdružení Český ráj Jiří Lukeš společně s Petrem Kamenic-

kým z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje představili aktuální 

informace k aktivitám ve značení kulturních a turistických cílů (hnědé 

dopravní značení). Mj. díky aktivitám a podpoře z Královéhradeckého 

kraje se situace v regionu v tomto směru zlepšuje. Proběhlo označení 

Starých Hradů, Humprechtu, Kosti, zámku Mnichovo Hradiště, ozna-

čeny jsou Prachovské skály, Valečov, Dětenice. Další grantový program 

připravuje Královéhradecký kraj na rok 2010.

Informace o aktivitách a záměrech Krajské hospodářské komory 

podal PhDr. Čestmír Jung, pracovník jednatelství Jičín, které má v ges-

ci oblast cestovního ruchu.

Účastníkům setkání byla představena nová podoba a obsah interne-

tových stránek Českého ráje www.cesky-raj.info. V této souvislosti jim 

byla nabídnuta možnost spolupráce se Sdružením Český ráj ve formě 

prezentace na ofi ciálních internetových stránkách turistického regionu 

a v připravovaných tiskovinách (katalog ubytování a služeb, letní turis-

tické noviny). Zájemcům o prezentaci a účast na veletrzích cestovního 

ruchu byla představena nová nabídka prospektového servisu. V této 

souvislosti byl představen plán veletrhů, na kterých se v nadcházejících 

měsících bude Český ráj prezentovat. 

Manažerka sdružení Jitka Kořínková seznámila účastníky s projek-

tem Regionální produkt Český ráj a představila aktuální propagační 

tiskoviny. Přítomní byli vyzváni k využití „místních zdrojů a produk-

tů“ při tvorbě své nabídky (prodej suvenýrů, nákup potravin a nápojů) 

a k podpoře celého projektu a místních podnikatelů. Sdružení Čes-

ký ráj do budoucna uvažuje o zavedení regionální značky i pro oblast 

služeb. 

Součástí programu byl i prostor pro představení účastníků, resp. 

jejich nabídky. Zástupci Pivovaru Nová Paka svou prezentaci doplnili 

ochutnávkou novopackého piva. Z regionálních výrobků bylo možné 

ochutnat také koláče z turnovské pekárny Mikula. 

Zástupce společnosti Sundisk, s. r. o., představil nabídku služeb Žluté 

plovárny na Malé Skále. Alena Kortanová  z fi rmy Kortan – sklo bižute-

rie, doplnila novinky pro zimní sezonu z oblasti Železnobrodska. Oblí-

bené zimní sklářské pátky v Železném Brodě budou v letošním roce 

pokračovat, budou doplněny o výstavu skleněných betlémů. S rozšíře-

nou nabídkou služeb oslovil přítomné zástupce Anenských slatinných 

lázní v Lázních Bělohrad. Kromě nového čtyřhvězdičkového resortu 

Strom života představil celoroční nabídku pro klienty.

Příští fórum cestovního ruchu proběhne v jarních měsících před 

zahájením turistické sezony 2010.

Katalog ubytování a služeb 
(Dovolená)

Nabídka zahrnuje možnost pre-

zentace v připravovaném katalo-

gu služeb (Dovolená), který bude 

vydán v nákladu 30 tisíc kusů na 

začátku roku 2010. Bude obsahovat 

základní informace o nabídce regi-

onu včetně prezentace ubytovacích, 

stravovacích a dalších služeb. Kata-

log bude distribuován do informač-

ních center a ubytovacích zařízení 

v regionu, na veletrhy cestovního 

ruchu a bude zdarma ke stažení na 

stránkách www.cesky-raj.info.

Zájemci si mohou zaplatit násle-

dující inzertní plochy, formát kata-

logu bude 210 x 210 mm:

Předběžné ceny inzercí v katalo-
gu služeb (Dovolená) pro rok 2010:
* 1/1 strana cca 6 000 – 6 500 Kč
* 1/2 strany cca 3 500 Kč
* 1/4 strany cca 2 000 – 2 500 Kč
* 1/8 strany cca 1 000 – 1 500 Kč 

Konečné ceny inzerce budou 

upřesněny na internetových strán-

kách SČR na základě kalkulace 

tiskových nákladů. Pro členy SČR 

sleva 25 %, inzerenti v katalogu 

mohou využít zlevněné ceny inzer-

ce na internetových stránkách (viz 

níže). Uvedené ceny jsou uvedeny 

bez DPH (SČR není plátcem DPH).

Prezentace 
na internetových stránkách
Sdružení Český ráj nabízí pro-

vozovatelům ubytovacích, stravo-

vacích a dalších služeb cestovního 

ruchu zlepšení propagace jejich 

zařízení formou prezentace ve for-

mě plného zobrazení nabídky služeb 

v databázi na ofi ciálních stránkách 

turistického regionu www.cesky-

raj.info.

Ceny inzerce na stránkách www.

cesky-raj.info:

* Plná cena 1600 Kč (v případě 
osobní návštěvy, kompletního poří-
zení a zpracování dat, včetně foto-
grafi í), po slevách od 1100 Kč.
* Základní cena 1000 Kč (v přípa-
dě dodání kompletních podkladů), 
po slevách od 600 Kč.
* Zvýhodněná cena 400 Kč ve spo-
jení s inzercí v katalogu Dovolená 
(od ledna 2010).
* Od ledna 2010 zvýhodněná cena 
v případě vyplnění dat a zadání 
fotografi í online prostřednictvím 
formuláře na stránkách.
* Členové a partneři SČR mají pre-
zentaci na webu ZDARMA v rámci 
členského příspěvku.
* Všichni provozovatelé mají mož-
nost uvedení informace o jejich 

službách zdarma ve formě základ-
ního řádkového zobrazení (název, 
kontakt). Uváděné ceny jsou za rok, 
(SČR není plátcem DPH).

Ve spolupráci se společností 

Compedium s. r. o. je nabízena pre-

zentace v balíčku 2xWEB společně 

s inzercí na webu www.severnice-

chy.info (plus www.liberecky-kraj.

cz) za cenu 2100 Kč. 

Prospektový servis 
a účast na veletrzích

Sdružení Český ráj také zájem-

cům nabízí distribuci jejich propa-

gačních materiálů (prospektový 

servis) na veletrhy, kterých se v se-

zoně 2009/2010 účastní. Ceny ser-

visu a plán veletrhů jsou uvedeny 

v následujícím přehledu: 

Zahraniční veletrhy: prospek-
tový servis pro členy SČR zdarma 
(jinak 1500 Kč), osobní účast čle-
na SČR 1500 Kč (jinak 3000 Kč).

České veletrhy (Praha, Brno): 
prospektový servis pro členy SČR 
zdarma (jinak 1000 Kč).

Regionální veletrhy: prospek-
tový servis pro členy SČR zdarma 
(jinak 500 Kč), osobní účast člena 
SČR 500 Kč (jinak 1000 Kč).

Množství materiálů, které SČR 

odebere, bude určeno individuál-

ně dle typu veletrhu a materiálů. 

Přehled veletrhů, kterých se 

bude v příštím roce SČR účastnit, 

najdete na straně 8.

Členské příspěvky 
Sdružení Český ráj

* Obec (5 Kč/obyv.) – obce, měs-

ta.

* Privátní subjekt (6000 Kč) – 

právnické osoby (soukromé).

* Ostatní subjekt (3000 Kč) 

– neziskové organizace, svazky 

obcí.

* Přidružený člen (3000 Kč) 

– fyzické osoby (OSVČ).

* Regionální partner (bez příspěv-

ku) – svazky obcí, MAS.

Výhody pro členy a partnery
* Web – prezentace na webu, aktua-

lity, tiskové zprávy, datový sklad.

* Propagační materiály – distribu-

ce, prezentace na veletrzích.

* Zpravodaj SČR, mailing list.

* Snížená fi nanční spoluúčast na 

projektech (obce, partneři).

* Sleva na inzerci (privátní subjek-

ty). Nové členy schvaluje Správní 

rada SČR čtyřikrát ročně na základě 

předložené žádosti.                   -jk-
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Propagační rolety
V rámci přeshraničního projek-

tu měst Turnova a Jawor s názvem 
„Naučné stezky v česko-polském 
příhraničí“ bylo vyrobeno osm gra-
fi ckých rolet prezentujících tema-
tickou nabídku turistického regio-
nu Český ráj. Rolety budou sloužit 
na veletrzích cestovního ruchu 
a dalších propagačních akcích, 
kterých se Sdružení Český ráj a je-
ho partneři účastní.

Nová infomapa 
Českého ráje

Sdružení Český 
ráj připravilo pro 
návštěvníky regio-
nu novou infor-
mační mapu, která 
vedle turistických 
cílů pěších a cyk-
listických tras ob-
sahuje také další 
důležité informa-

ce o nabídce v Českém ráji. Náv-
štěvníci v ní najdou například tipy 
pro aktivní dovolenou a relaxaci, 
přehled historických památek, in-
formace o nabídce pro rodiny s dět-
mi nebo kontakty na informační 
centra Českého ráje. Mapa je vy-
dána v česko-polské, česko-anglic-
ké a česko-německé jazykové mutaci 
v nákladu 15 tisíc výtisků.  K dostá-
ní bude v informačních centrech 
a na domácích i zahraničních vele-
trzích cestovního ruchu.

ČESKÉ 
* 14. – 17. 1. 2010 – Go&Regiontour 

Brno (LBK)

* 4. – 7. 2. 2010 – Holidayworld 

Praha (LBK)

REGIONÁLNÍ 
* Březen 2010 – Lysá nad Labem,  

Infotour Hradec Králové, Ostrava,  

Jablonec nad Nisou

ZAHRANIČNÍ 
* 24. – 26. 9. 2009 –  TT Varšava 

(KHK) 

* 21. 10. – 24. 10. 2009 – TS Poznaň 

(LBK)

* 18. 11. – 22. 11. 2009 – TC Lipsko 

(KHK)

* 13. – 17. 1. 2010 – Vakantie 

Utrecht (LBK)

* 4. – 8. 2. 2010 – Vacances Brusel 

(KHK)

* 5. – 7. 3. 2010 – Utazás Budapešť 

* 10. – 14. 3. 2010 – ITB Berlín 

(KHK)

*  Květen 2010 – Jelení Hora, 

Löbau 

Legenda: KHK – účast s Králové-
hradeckým krajem, LBK – účast 
s Libereckým krajem.
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