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Sdružení Český ráj | Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV 

tel.: +420 481 540 253 | fax: +420 481 366 256 | http://www.cesky-raj.info/  |  

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, jehož hlavní náplní je rozvíjení 
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 55 členů a spojuje nejen všechna 
města regionu, ale i menší obce a další právní subjekty. 

Tisková zpráva 08/2010, vydána 9. dubna 2010 

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU PŘEDSTAVÍ NABÍDKU NA TURISTICKOU SEZÓNU 2010  
V ČESKÉM RÁJI 

Pravidelně dvakrát ročně pořádá Sdružení Český ráj na různých místech regionu Fórum cestovního ruchu, kam jsou 
zváni podnikatelé v cestovním ruchu, zástupci obcí, památkových objektů a další zájemci z řad odborné i laické 
veřejnosti, kteří mají zájem diskutovat o nabídce služeb cestovního ruchu v Českém ráji. Takovéto setkání se uskuteční 
ve středu 13. dubna 2010 od 15 hodin, tentokrát ve spolupráci s Městem Semily ve Sportovním centru Semily. 

Součástí Fóra cestovního ruchu je představení přítomných podnikatelů ve službách CR, jejich nabídky služeb i jejich 
námětů. Cílem akce je jako vždy především vytvořit podmínky pro diskuzi a výměnu informací k navázání spolupráce pro 
další rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji. Účast na Fóru CR ohlásila již celá řada provozovatelů ubytovacích a 
stravovacích služeb. 

Zástupci Sdružení Český ráj seznámí přítomné zejména s připravovanou nabídkou pro nadcházející turistickou sezónu 
(viz příloha). Základem nabídky jsou: 

- Český ráj dětem (Zahájení turistické sezóny) a Sezónní turistické noviny 
- Infomapa Český ráj 

- Prázdninová nabídka 2010 
- Katalog Dovolená 
- Po stopách Albrechta z Valdštejna 2010 

- Kalendář TOP akcí 2010 
- Letní turistické autobusy 
- Internetové stránky www.cesky-raj.info  

U příležitosti fóra vyjde jarní číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj, ve kterém jsou informace o aktivitách Sdružení Český 
ráj a aktualitách na poli cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, jako je např. výročí vyhlášení CHKO Český ráj. 
Na dalších stranách je prezentován zámek Dětenice, seriál o mikroregionech Českého ráje představuje mikroregiony 
Kozákov a Valdštejnova zahrada. Nechybí přehled novinek v turistické nabídce regionu (viz příloha) a aktuální informace 
o projektech v oblasti cestovního ruchu, na kterých pracuje Sdružení Český ráj, Turnov a Mladá Boleslav. 

Součástí aktuálního vydání Zpravodaje je Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2009, schválená Valnou hromadou 
SČR dne 23. 3. 2010. Zpravodaj bude v tištěné podobě k dispozici na informačních centrech v Českém ráji a na 
prezentačních akcích. V elektronické podobě je také zdarma ke stažení na internetových stránkách regionu 
(http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/zpravodaj-scr/). 

Zpracoval Ing. Slavomír Říman. 

http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/zpravodaj-scr/
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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 

- Mgr. 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. Hana Ledabylová - marketingový pracovník, tel.: 481 540 253, 739 44 9510, ledabylova@cesky-raj.info 
- Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a nemotorovou 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 

 


