
Sdružení Český ráj, jehož hlavním cílem je rozvoj a propagace regionu v tuzemsku i zahraničí, 

uspořádalo v roce 2016 a počátkem roku 2017, ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu 

CzechTourism, několik presstripů pro zahraniční novináře.  

Na jaře loňského roku zavítali do regionu novináři ze Skandinávie, kteří zahájili pobyt v České 

republice v Hradci Králové, odkud se přemístili do Krkonoš a tři dny ke konci pobytu strávili 

v Českém ráji. Během těchto dní se podívali do Bozkovských dolomitových jeskyní, na Maloskal-

sko, zámek Sychrov, zříceninu Hradu Trosky, do Hruboskalska a navštívili i provoz družstva umě-

lecké výroby Granát Turnov.

V létě téhož roku Český ráj přivítal v rámci individuálního presstripu nezávislého dánského 

fotografa a novináře píšícího pro různá média. Během své cesty po České republice strávil v našem 

regionu tři dny, během nichž mu byla představena výroba granátových šperků v Turnově, pivovar 

Svijany či zámek Sychrov. Největší zájem však projevil o skalní města Českého ráje, která ho nato-

lik uchvátila, že zde strávil většinu svého času procházkami a fotografováním.  

Další skupina nezávislých novinářů, která přijela rovněž v létě 2016, pocházela z Holandska. Za 

tři dny viděli Prachovské skály, město Jičín, zříceninu hradu Trosky či hrad Kost. Krásy podzimu 

přijeli koncem října obdivovat dva novináři z Itálie, jejichž cílem bylo 

zaměření na gastronomii.                                   Pokračování na str. 3

SKALNÍ MĚSTA ČESKÉ 

REPUBLIKY: SPOLEČNÝ 

PRODUKT TŘÍ DESTINACÍ

Na začátku letošního roku se po dlouhých 
letech diskusí a přesvědčování partnerů zro-
dil společný produkt „Skalní města České 
republiky“. Na počátku byl zájem a dohoda 
tří destinačních managementů (České Švý-
carsko, Broumovsko, Český ráj) společně 
propagovat unikátní fenomén pískovcových 
skalních měst české křídové pánve. Hlavním 
cílem této aktivity je prezentovat uceleně 
tento fenomén zejména na evropském trhu 
a postupně budovat zajímavou nabídku pro 
touroperátora, ale zejména pro individuální 
turisty. 

Část marketingového úsilí bude samozřej-
mě věnována také českým návštěvníkům. 
Všechna tři území propojuje jedno téma, ale 
přesto je každé zcela jiné. Návštěvník tak 
na Broumovsku může poznat propojení skal 
a barokní sakrální architektury. Český ráj 
má jako přidanou hodnotu úžasné středo-
věké památky a vedle pískovců také bývalé 
sopky. České Švýcarsko nabízí mj. unikátní 
architekturu hrázděných domů. 

Společnou aktivitou byly vytvořeny webo-
vé stránky www.skalnimesta.cz, vydán byl 
informační leták, připravují se presstripy pro 
zahraniční novináře a připravuje se účast na 
zahraničních veletrzích. Kromě již tří zmíně-
ných destinací se do podpory projektu zapo-
jily kraje Královéhradecký, Liberecký, Ústec-
ký a Středočeský. Významným partnerem je 
i agentura CzechTourism.

Bc. Aleš Hozdecký
ředitel Sdružení Český ráj

Jičín je historickým městem 
roku 2016 v České republice
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Představujeme:
Zámek Svijany
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Výroční zpráva SČR
za rok 2016

samostatná příloha

ČESKÝ RÁJ S OBLIBOU NAVŠTĚVUJÍ TAKÉ
NOVINÁŘI ZE ZAHRANIČÍ

SCR_zpravodaj_01_2016.indd   1 8.6.2017   19:46:49



2                                                                             ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ                                                Číslo I, ročník 2017

Krásy podzimu přijeli koncem října obdivovat 

dva novináři z Itálie, jejichž cílem bylo zamě-

ření na gastronomii. Během jejich týdenního 

pobytu jim byla představena základní nabídka 

regionu (hrady, zámky, skalní města, aktivní 

turistika, lidová architektura apod.), zavítali 

i do dílen některých držitelů značky Regionální 

produkt Český ráj a vzhledem k tematickému 

zaměření presstripu na zmíněnou gastronomii 

jim byl představen Pivovar v Nové Pace, místní 

výrobci uzenin či Pražírna a kavárna Mikula 

a řada místních restaurací.

A na Český ráj v zimě se v únoru 2017 přijelo 

podívat celkem 12 novinářů z Ruska, konkrét-

ně z oblasti Jekatěrinburgu. Novináři zavítali 

na zámek Sychrov, do výrobních prostor d.u.v. 

Granát, na Jičínsko, Hruboskalsko a do Škoda 

Muzeum v Mladé Boleslavi. Novináři přijeli 

i s televizním štábem a zástupci místních médií 

i regionální televize s dosahem 30 milionu divá-

ků.

Ač byly důvody a požadavky na zaměření 

všech presstripů různorodé, nakonec všich-

ni odjížděli velmi spokojení a unešení krásou 

regionu a především našimi skalními městy, 

což nás opět přesvědčilo o faktu, že skalní měs-

Konference o destinačním 
managementu v Turnově

Sdružení Český ráj společně s dalšími part-

nery pořádá v září v prostorách KC Střelnice 

Turnov konferenci zaměřenou na destinační 

management a fungování organizací desti-

načního managementu v České republice. 

„Impulzem k pořádání této akce bylo na jed-
né straně 25. výročí založení Sdružení Český 
ráj, které lze považovat za nejstarší organi-
zaci destinačního managementu (dále DMO) 
v Česku a na straně druhé neutěšený stav 
a nestabilní podmínky pro fungování organi-
zací tohoto typu“ vysvětluje Aleš Hozdecký, 

ředitel Sdružení Český ráj. Cílem konferen-

ce je otevřít odbornou debatu o systémovém 

řízení a fi nancování cestovního ruchu v regi-

onech a připomenout ekonomické přínosy 

DMO. Účastnící se budou mj. moci sezná-

mit s činností úspěšných českých, ale také 

zahraničních destinací, jejich marketingový-

mi nástroji či způsoby získávání dat. Akce 

je organizována ve spolupráci s agenturou 

CzechTourism, Libereckým krajem, Vyso-

kou školou hotelovou v Praze, Masarykovou 

univerzitou, společností KPMG a dalšími. 

Hlavní hvězdou konference je profesor John 

Lennon, šéf Moffat Centre na Glasgow Cale-

donian University, které je největším britským 

univerzitním centrem v oblasti výzkumu 

v cestovním ruchu. Další zajímavé přednáše-

jící přivítáme např. ze Slovenska či Saska. 

Nová naučná stezka 
v Mladé Boleslavi

O tom, že je v Českém ráji spousta krás-

ných míst k navštívení, není žádných pochyb. 

Ale protože je někdy trochu náročné zabavit 

na procházce i naše ratolesti, máme pro vás 

skvělý tip na výlet, na kterém se děti zabaví 

a i něco málo přiučí. V lesoparku Štěpánka 

v Mladé Boleslavi, v části zvané Veverkov, 

totiž vznikla nová naučná stezka určena prá-

vě dětem.

Průvodcem dětí po naučné stezce se sta-

la veverka obecná, která dostala název pod-

le místa stezky – Štěpánka.  Veverka byla 

vybrána z důvodu jejího hojného výskytu 

v dané lokalitě. 

Krátká procházka děti zavede k celkem 

deseti celodřevěným zastavením, u nichž se 

hravou formou dozví informace ze života 

veverek, ale i další poznatky o ostatních oby-

vatelích lesa, o stromech, lesních plodech, 

houbách a léčivých bylinách. Většina her-

ně-naučných panelů vybízí i k plnění úkolů, 

které mají dětem stezku zpestřit – u někte-

rých stanovišť musí přecházet po rozhoupané 

větvi, přelézat roští bez dotknutí nebo házet 

šišky na cíl. Na konci stezky na ně čeká obří 

socha veverky a potom si budou moci odpo-

činout v malém dřevěném altánku. 

Tak tedy neváhejte a vydejte se s i dětmi 

do přírody!

AKTUALITY

Od počátku roku 2017 vydalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery nové propagační mate-

riály pro oblast Českého ráje. Jsou jimi „trhací mapa regionu Český ráj“, která usnadní turistům 

všeobecnou orientaci v regionu a v níž najdou její uživatelé přehled těch nejvýznamnějších turis-

tických cílů a památek. 

Další nově vydanou tiskovinou je „Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí 
2017“, který vychází již tradičně začátkem roku a v němž najdou čtenáři celoroční přehled těch 

nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, turistických pochodů či letních 

a prázdninových programů ve městech a na turistických atraktivitách. Součástí kalendáře je také 

přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji.

Dále došlo k reedici turisty velmi žádaných letáků „Hrady a zámky“ a „Skalní města“, které byly 

vydány ve čtyřech jazykových mutacích – čeština, anglič-

tina, němčina a polština. Na jaře byl pak vydán Katalog 

regionálních výrobců, turistické noviny Český ráj a pro-

běhl dotisk Cestoknížek. V červnu pak bude vytištěn 

informační leták ke stezce GW Jizera, na podzim se plá-

nuje vydání katalogu turistické nabídky GW Jizera.

Cílem všech těchto tiskovin je propagace kulturní a tu-

ristické nabídky regionu. Materiály jsou k dispozici zdar-

ma na pultech informačních center a na dalších místech 

v regionu. Zájemci si je mohou také objednat přes e-shop 

Českého ráje (http://shop.cesky-raj.info). 
Nabídka regionu je také prostřednictvím těchto mate-

riálů prezentována na domácích i zahraničních veletrzích 

cestovního ruchu, kterých se SČR či jeho partneři v letoš-

ním roce zúčastní.

Z tuzemských veletrhů se jedná se především o vele-

trhy RegionTour Brno, Holiday World Praha, Dovolená 

a region Ostrava, Infotour Hradec Králové, Euroregi-

on Tour Jablonec nad Nisou, For Bikes Praha či Krajské 

dny Libereckého kraje a ze zahraničních např. Vakantie 

Utrecht, ITB Berlín, Tourtec Jelení Hora, ReiseMarkt 

Drážďany a MTT Wroclaw.

Materiály jsou v elektronické formě ke stažení k dispo-

zici na stránkách www.cesky-raj.info  ZDE: 

http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/propagac-
ni-materialy-regionu/ .

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

ta jsou fenoménem Českého ráje, který nemá ve 

světě obdoby. Děkujeme všem partnerům, kteří 

nám vyšli vstříc a spolupodíleli se na organizaci 

jednotlivých presstripů. Jejich vstřícného posto-

je a ochoty si velmi vážíme!

Lucie Rakoušová

Novinář M. Rella

ČESKÝ RÁJ S OBLIBOU NAVŠTĚVUJÍ TAKÉ
NOVINÁŘI ZE ZAHRANIČÍ
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Vloni na konci června byl pro veřejnost otevřen zrekonstruovaný zámek ve Svijanech. Ten v roce 2013 koupil 

Pivovar Svijany a za přispění EHP a Norských fondů se rozhodl vrátit mu původní lesk. Celková suma za revita-

lizaci památky se vyšplhala na 60 mil. Kč, 30 mil. bylo fi nancováno z dotací. „Původní rozpočet byl 50 mil. Kč, 
z této sumy jsme měli přislíbenou dotaci z EHP a Norských fondů ve výši 30 mil. Kč. V průběhu rekonstrukce 
se ale objevily např. vzácné fresky v kapli, proto jsme investici ze strany pivovaru zvýšili o dalších 10 mil.,“ 

upřesnil vloni při otevření zámku ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Návštěvníci si mohou prohléd-

nout zrekonstruovaný interiér zám-

ku včetně kaple s restaurovanými 

stropními freskami i přilehlou 

zahradu. Připravena je také řada 

stálých expozic, jedná se o archeo-

logickou výstavu s exponáty ze Svi-

jan a blízkého okolí, pivovarnickou 

expozici, je tu také část věnovaná 

bývalým pánům zámku – Valdštej-

nům a Vartenberkům a další.

Kastelána zámku Svijany, Víta 
Pražáka, jsme se zeptali:

* Jak jste spokojeni s návštěv-
ností svijanského zámku? O co je 
největší zájem?

Po otevření zámku a jeho expo-

zic vloni v červnu jsme počítali 

s návštěvností kolem šesti tisíc 

osob, ale skutečnost předčila naše 

očekávání. Do konce loňského ro-

ku nás navštívilo přibližně deset 

tisíc turistů.  S návštěvností jsme 

tedy spokojeni, ale určitě budeme 

rádi, když k nám v letošním roce 

zavítá i více lidí za poznáním 

a odpočinkem. Naše expozice jsou 

muzeálního typu a návštěvník se 

zde pohybuje samostatně, ale lze 

si objednat i komentovanou pro-

hlídku celého zámku. Příchozím 

se nejvíce líbí netradiční výstava 

o době bronzové, kterou koncipo-

val spolu s Archou 13 architekt 

David Vávra. V letošním roce jsme 

tuto expozici doplnili i o audio 

výklad. Velký zájem je také o pro-

hlídku zámecké kaple sv. Jana 

a Pavla – bývalého rytířského sálu, 

která je unikátem se svými pozdně 

renesančními výmalbami a pozdně 

barokním oltářem.

* Co zajímavého jste pro náv-
štěvníky letos připravili?

V letošním roce chceme náv-

štěvníkům nabízet mimo stálé 

PŘEDSTAVUJEME: ZÁMEK SVIJANY

zámecké expozice i další spole-

čenské akce. K 1. výročí otevření 

zámku pro veřejnost budeme 24. 

června pořádat Zámecké slavnos-

ti s názvem Putování časem na 

zámku Svijany. Akce je zaměřena 

na děti, každý dětský návštěvník 

dostane cestovatelskou kartu a v 

průběhu dne bude moci plnit různé 

úkoly. Pokud všechny splní, dosta-

ne i drobnou odměnu. Samozřej-

mostí bude i bohatý doprovodný 

program, ukázky sokolnictví, dog 

feesbe, kejklíři, jízda na ponících. 

I v letošním roce pak plánujeme 

noční prohlídky zámku s prů-

vodním slovem archeologa Petra 

Brestovanského, archeologickou 

dílnu pro děti, malý country fes-

tiválek a Svatováclavskou slavnost 

i s příjezdem patrona České země 

na koni. O adventních nedělích bu-

dou různé koncerty včetně advent-

ního trhu.  

* Jaké máte plány do budouc-
na, hovoří se o ubytování na zám-
ku, jistě by vám pomohlo pro-
dloužení cyklostezky Greenway 
Jizera z Turnova přes Přepeře 
do Svijan…

Není tajemstvím, že jsme 7. červ-

na otevřeli HOTEL ZÁMEK SVI-

JANY, který disponuje 40 lůžky 

v 15 pokojích. Tím byla zakonče-

na druhá etapa rekonstrukce zám-

ku. Také se otvírá RESTAURACE 

ZÁMECKÝ ŠENK i s venkovním 

občerstvením a grilem, takže tu-

ristům a cyklistům dokážeme na-

bídnout i tyto služby. V letošním 

roce dokončujeme i další části 

zámecké zahrady, do budoucna 

by měla být novinkou bylinková 

zahrada a zážitkový minipivovar. 

Trasa cyklostezky je plánována 

i k zámku Svijany a my jsem vel-

mi rádi, protože i cykloturistům 

dokážeme poskytnout ucelené 

služby. Každý rok spolupracuje-

me na různých akcích kolem GW 

Jizera.

* Jak vnímáte práci Sdružení 
Český ráj na propagaci regionu?

Spolupráce se SČR je z našeho 

pohledu na velmi slušné úrovni, 

vzájemně si vycházíme vstříc, 

pokud sdružení potřebuje, dáváme 

k dispozici naše schůzovní míst-

nosti atp.

* Děkujeme za rozhovor. -pch-Zámek, archeologická expozice, nahoře pohled do kaple.

Po rekonstrukci se v budo-

vě Hrubého domu na Husově 

náměstí znovu otevřelo Infor-

mační středisko města. Jeho 

provoz byl slavnostně zahájen 

v sobotu 20. května 2017 do-

poledne. 

Obyvatelé města i návštěv-

níci jistě ocení prosvětlený 

vzdušný prostor s prosklenými 

dveřmi, nápaditý a přitom cit-

livý design, nábytek dokonale 

sladěný s interiérem a s dostat-

kem úložného místa pro nabíze-

né zboží, dominantní obslužný 

pult ve tvaru podkovy, zútulně-

nou chodbu se sezením a wi-fi  

připojením jako útočiště pro 

klienty… Návrh interiéru ctí 

historickou hodnotu místa a je 

také řešen s odkazem na nový 

logotyp Kulturního a informač-

ního střediska, provozovatele 

IS.

Stavební práce od prosince 

loňského roku prováděla na 

základě výběrového řízení fi r-

ma ESCO stavební společnost, 

s. r. o. Jičín. Nábytek a vyba-

vení vyrobila a dodala fi rma 

Truhlářství RATEG – Radek 

Tegel Nová Paka. Spolu s tě-

mito pracemi byl proveden i ná-

těr vstupních dveří a oken, 

označení na venkovní fasádě 

nebo obnova nápisu na klenbě 

v chodbě s heslem rodu Šlech-

tů, původních majitelů budovy. 

Celkové náklady na úpravy 

včetně vybavení činily cca 2,4 

mil. Kč a byly hrazeny z roz-

počtu města.

www.kislomnice.cz 

KIS V LOMNICI 

NAD POPELKOU 

SE OTEVŘELO 

PO REKONSTRUKCI
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Sledování vývoje návštěvnosti 

v regionu Český ráj je již několik 

let společnou aktivitou Sdružení 

Český ráj a jeho partnerů. Ve spo-

lupráci s pracovníky informačních 

center v regionu se tak každoročně 

sleduje pohyb tuzemských i za-

hraničních návštěvníků v infor-

mačních centrech i na památkách 

a turistických cílech v regionu. 

A jak vypadala návštěvnost v roce 

2016? 

NÁVŠTĚVNOST 

TURISTICKÝCH 

ATRAKTIVIT V ROCE 2016

Monitoring návštěvnosti byl 

prováděn na 64 turistických atrak-

tivitách regionu, které v roce 2016 

navštívilo v celkovém součtu 1 768 

402 turistů.

Nejvyšší návštěvnost byla za-

znamenána v roce 2016 ve Škoda 

Muzeu v Mladé Boleslavi, které 

navštívilo 242 062 turistů. K dal-

ším nejnavštěvovanějším objektům 

patří Zámecký resort Dětenice (238 

347), Prachovské skály (152 000), 

Hrad a zámek Staré Hrady (143 

000), Zámek Sychrov (126 621), 

hrady Trosky (109 742) a Kost (81 

200). U všech těchto turistických 

cílů se zároveň návštěvnost oproti 

roku 2015 zvýšila.

Od loňského roku mají návštěv-

níci Českého ráje možnost navštívit 

nově zrekonstruovaný zámek Svi-

jany, na který se od konce června, 

kdy byl slavnostně otevřen, přijelo 

NÁVŠTĚVNOST REGIONU ČESKÝ RÁJ V ROCE 2016

podívat bezmála 10 000 turistů. 

Z pravidelných akcí, které se 

v regionu pořádají, mají nejvyšší 

návštěvnost festival Jičín – město 

pohádky (65 000), Slavnosti Svi-

janského piva (10 000), Skotské 

hry na Sychrově (10 000), Vald-

štejnské slavnosti, které se konají 

každý sudý rok v Jičíně (10 000) 

a zahájení turistické sezony na 

Turnovsku (5 000).

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI 

V ROCE 2016 

V TURISTICKÝCH 

CENTRECH ČESKÉHO RÁJE

Počet turistů i místních obyva-

tel, kteří v loňském roce využili 

služeb informačních center v těch 

největších městech regionu, oproti 

roku 2015 mírně vzrostl. Nejvyš-

ší návštěvnost měla již tradičně 

informační centra v Jičíně (99 

665), Turnově (50 271) a v Mla-

dé Boleslavi (45 814). Výraznější 

nárůst počtu turistů byl zaregis-

trován v informačních centrech 

v Jičíně, Nové Pace, Železném 

Brodě, Dolním Bousově a v Ro-

vensku pod Troskami. 

Co se týká zahraničních turistů, 

tak k nejsilnějším skupinám, kte-

ré region navštěvují, patří turisté 

z Německa, Polska, Nizozemí 

a Velké Británie. 

„U návštěvnosti turistických 
informačních center bohužel nejs-
me schopni dát konkrétní celková 
čísla za všechna centra dohroma-

dy a porovnat je s rokem 2015. 
V některých informačních cent-
rech se totiž změnil systém sčítání 
a porovnání by tak nebylo zcela 
objektivní. I tak ale můžeme s jis-
totou konstatovat, že v těch nejví-
ce navštěvovaných informačních 
centrech se návštěvnost tuzem-
ských i zahraničních návštěvníků 
zvýšila, čímž se potvrzuje i všeo-
becný trend nárůstu českých turis-
tů v domácích destinacích,“ dopl-

ňuje Lucie Rakoušová ze Sdružení 

Český ráj.

NÁVŠTĚVNOST 

INTERNETOVÉ PREZENTACE

Ofi ciální stránky regionu www.
cesky-raj.info zaznamenaly v loň-

ském roce dle Google Analytics na 

557 tisíc návštěv (dalších zhruba 

127 tisíc návštěv registrují tema-

tické weby). Nejnavštěvovanějším 

měsícem byl červenec (93 tisíc 

návštěv) a informace, které uživa-

telé nejvíce vyhledávali, se týkaly 

ubytování, turistiky a tipů na výle-

ty a památek.

Sdružení Český ráj aktivně pra-

cuje i v oblasti on-line marketingu, 

a to především prostřednictvím 

sociálních sítí. Nejvíce využívaný 

ve smyslu komunikace s návštěvní-

ky je Facebook, kde se za poslední 

rok zvýšil počet fanoušků o 75 %, 

přičemž průměrný roční dosah 

jednoho příspěvku je více než 

2 500 uživatelů Facebooku. 

Údaje o návštěvnosti jsou prů-

běžně uveřejňovány na interneto-

vých stránkách regionu Český ráj 

www.cesky-raj.info.

Návštěvníci na Troskách.

Sdružení Český ráj vydalo 

v březnu nový Katalog regio-

nálních výrobců v Českém ráji. 

Katalog nabízí kompletní pre-

zentaci certifi kovaných nositelů 

značky „Regionální produkt Čes-
ký ráj“ - výrobky od keramiky, 

skla, šperků, textilních produktů, 

mýdel, přes pečivo, cukrovinky, 

maso, mléčné výrobky, med až po 

nápoje, jako jsou ovocné mošty či 

pivo. Čtenáři v katalogu najdou 

výběr kvalitních produktů míst-

ních výrobců včetně přehledné 

mapky a seznam prodejen, ve kte-

rých je možné regionální výrobky 

zakoupit. 

Katalog bude k dispozici zdar-

ma v informačních centrech regi-

onu, v regionálních prodejnách 

a u nositelů značky Regionální 

produkt Český ráj. Dále bude 

distribuován na tuzemských vele-

trzích cestovního ruchu a dalších 

prezentačních akcích, kterých se 

REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ V ROCE 2017

Sdružení Český ráj či jeho partneři 

účastní. Elektronická verze kata-

logu je k dispozici ke stažení na 

adrese: http://www.regionalnipro-
dukt.cz/cs/tiskoviny-ke-stazeni.   

* Nová prodejna farmářských 

a regionálních produktů v Jičíně. 

Nová prodejna pod názvem „Fabio 
– ochutnejte region“ byla začátkem 

února slavnostně otevřena v centru 

Jičína, na Valdštejnově náměstí. 

Prodejna nabízí vedle pestrého 

sortimentu fi rmy Fabio, která se 

zabývá především výrobou rost-

linných olejů, i produkty zaměřené 

na zdravý životní styl. Zákazníci 

zde najdou například výrobky bez 

lepku, ekologicky šetrnou sekci 

„BEZOBALU“, zdravé svačiny 

a dárková balení dle přání zákaz-

níků. 

Těšit se v prodejně můžete také 

na zajímavé workshopy, pravidelné 

ochutnávky, konzultace s výživo-

vým poradcem, besedy na téma 

bylinky, zdravé vaření a celou řadu 

dalších zajímavých akcí (sledujte 

na facebooku).

Více k certifi kovaným výrob-

kům a prodejnám na www.regi-
onalniprodukt.cz a https://www.
facebook.com/rpceskyraj.

NOVĚ CERTIFIKOVANÍ 

VÝROBCI Z ČESKÉHO RÁJE

V říjnu 2016 a v květnu 2017 

proběhly dvě certifi kace nových 

uchazečů o značku Regionální 

produkt Český ráj a mezi nositele 

značky se tak nově zařadili:

- Eva Skoblíková – keramika,
- Silvie Košková – oděvy z přírod-
ních materiálů,
- Život bez bariér, z. ú. – textilní a 
tkané výrobky,
- Ing. Zdena Nikodémová za fi r-
mu Planta Naturalis – přírodní 
rostliny a osiva,
- Břetislav Jansa – ručně vyřezá-
vané dřevěné lžíce a mísy,
- Jana Kuntošová - Vesnické dob-
roty - džemy, omáčky, bylinkové 
sirupy, sušené ovoce a jablečné 
mošty,
- Matouš Kubáček za společnost 
Mlýn Perner Svijany,
- Pavlína Veselá – Pulpamen - 
omáčky, džemy a hořčice.
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V úterý 18. dubna 2017 se ve 

Španělském sále Pražského hradu 

konalo slavnostní vyhlášení sou-

těže o Cenu za nejlepší přípravu 

a realizaci Programu regenerace 

městských památkových rezerva-

cí a městských památkových zón. 

Titul Historické město roku 2016 

obdržel letos poprvé ve své histo-

rii Jičín. Do soutěže postoupil jako 

vítěz krajského kola již podeváté 

a poslední dva roky zůstával dokon-

ce těsně před branami vítězství, 

tedy na společném druhém až tře-

tím místě. Letos se tak prvně Jičínu 

dostalo za přístup k obnově pamá-

tek nejvyššího uznání a jako odmě-

nu získává 1 milion korun. 

Letošní vítězství v soutěži dává 

městu odpověď na to, že postupná 

a systematická rekonstrukce a oži-

vování místních památek má správ-

ný směr a smysl.

Jičín se v soutěži pochlubil 

rekonstrukcemi památek za 12,1 

milionu korun. V roce 2016 pokra-

čovaly např. práce ve Valdštejnské 

lodžii, a to opravou čestného dvora, 

kde mají letos vzniknout nová soci-

ální zařízení. Několik měsíců před-

tím byla vybudována pro Lodžii 

dosud chybějící kanalizační přípoj-

ka. Lektorská místnost se rozšířila 

o dřevěné patro. Pokračovala také 

rekonstrukce další části terasních 

zdí v Libosadu, investovalo se ale 

i v jiných částech města - pokračo-

valo se např. s rekonstrukcí věže 

kostela sv. Ignáce z Loyoly, byla 

JIČÍN SE STAL HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU 2016, KROMĚ PRESTIŽNÍHO TITULU 
ZÍSKAL NA OPRAVY PAMÁTEK 1 MILION KORUN

natřena střecha Valdické brány a bu-

dova I. ZŠ v ulici 17. listopadu zís-

kala nově zrekonstruovaná sociální 

zařízení. Dále byly podpořeny při 

renovaci tři historické domy sou-

kromých vlastníků na Valdštejnově 

náměstí. Jičín se na opravy historic-

kých objektů snaží získávat dotační 

podpory např. z Ministerstva kultu-

ry, z Ministerstva pro místní rozvoj, 

Krajského úřadu ad. 

Jičín chce v opravě svých pamá-

tek pokračovat i nadále - z Programu 

regenerace bude letos spolufi nanco-

vána oprava schodů v Letohrádku 

a v případě zájmu budou podpořeny 

i opravy soukromých domů v cen-

tru. Mimo něj začne v nejbližších 

dnech rekonstrukce prostoru Měst-

ského informačního centra a vedlej-

ších nebytových prostor vč. prvního 

patra směrem k náměstí. Počítá se 

také s první etapou opravy oken na 

jičínském zámku ad.

Jičín získává fi nance z Programu 

regenerace od roku 1995. V sou-

těži o titul Historické město vyhrál 

v krajském kole a získal odměnu 

100 tisíc Kč celkem devětkrát - 

v letech 2003, 2004, 2006, 2008, 

2009, 2010, 2014, 2015 a 2016. 

V roce 2015 a 2016 skončil v celo-

státní soutěži na druhém až třetím 

místě a pokaždé získal další fi nanč-

ní podporu - 100 000 Kč. Podle pra-

videl soutěže se nyní nebude moci 

jako vítěz 5 let do soutěže přihlásit. 

Zdroj: Tisková zpráva 
města Jičín, M. Doležalová

Milovníci dalekých rozhledů 

mají opět o důvod víc, proč zavítat 

do Českého ráje. 

Počet vyhlídkových míst a roz-

hleden nabízejících výhledy v tom-

to krásném kraji doplnila zcela 

nová rozhledna Čížovka v obci 

Kněžmost. Investorem této stavby 

a vlastníkem rozhledny je Středo-

český kraj.

Rozhledna má tvar úzkého jeh-

lanu a od terénu po špičku měří 

téměř 40 metrů. Výhled do okolí 

umožňuje celkem pět vyhlídko-

vých plošin. Součástí jedné z nej-

výše umístěných plošin jsou i dvě 

prosklené vyhlídkové lávky. Ve 

spodní části rozhledny je připrave-

na místnost se zázemím pro jejího 

případného provozovatele. Ote-

vřeno bude prozatím o víkendech 

a svátcích od 9.30 do 16.00 hodin 

za příznivého počasí.

V ČESKÉM RÁJI BYLA OTEVŘENA NOVÁ ROZHLEDNA!

Výstavba rozhledny se potýkala 

od začátku s řadou problémů, čímž 

se její původní termín dokonče-

ní protáhl téměř o čtyři roky. Byl 

jím například i úpadek původního 

dodavatele stavby, který skončil 

v konkursu. To vrátilo Středočeský 

kraj prakticky na počátek realizace 

projektu, kdy v souladu s platnou 

legislativou bylo nutné mj. připra-

vit nová výběrová řízení a znovu 

vysoutěžit všechny dodavatele. 

Celkové výdaje na stavbu rozhled-

ny, včetně pozemku, jeho zasíťo-

vání a dokončovacích prací činily 

přibližně 9 milionů korun.

TURNOVSKÉ LÉTO 

– UŽÍVEJTE SI CELOU 

DOBU PRÁZDNIN

Město Turnov ve spolupráci 
s dalšími subjekty připravilo již 
druhým rokem na prázdninové 
měsíce cyklus akcí Turnovské 
léto. 

Návštěvníci mají možnost na-
vštívit Turnov nevšedním způ-
sobem, zúčastnit se rozmani-
tých výtvarných a rukodělných 
dílen a užít si různých koncertů, 
divadel a dalších připravených 
pořadů. Na každý den v týdnu je 
připraven bohatý program včet-
ně večerních prohlídek na hradě 
Valdštejně i v samotném Turno-
vě.

Více informací najdete na 
internetových stránkách www. 
infocentrum-turnov.cz. Zde si ta-
ké můžete stáhnout i připravený 
plakát a brožuru.   
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Greenway Jizera v roce 2016 a připravované aktivity v roce 2017
V průběhu roku 2016 organizovalo Sdružení 

Český ráj (SČR) několik setkání v rámci pro-

jektu Greenway Jizera s cílem aktivizovat 

partnery a získat aktuální informace o rozvoji 

jednotlivých úseků i rozvoji turistické nabídky 

v koridoru řeky Jizery.

První významnou akcí byla pracovní cyklo-

jízda partnerů Greenway Jizera, která se kona-

la v září 2016. Akce se kromě SČR zúčastnili 

zástupci jednotlivých měst a obcí (Paseky n. J., 

Kořenov, Semily, Železný Brod, Líšný, Malá 

skála, Turnov, Přepeře, Příšovice, Svijany), 

Libereckého kraje a SMO Krkonoše. V průbě-

hu cyklojízdy byl přímo na místě diskutován 

současný stav investičních příprav a optimální 

trasování produktu Greenway Jizera ve stávají-

cích mantinelech daných platnou sítí cyklotras 

a cyklostezek. Cyklojízda byla zakončena set-

káním partnerů ve Svijanech.

V prosinci 2016 se ve Svijanech konalo 

fórum cestovního ruchu k projektu GW Jizera. 

Setkání, které svolalo SČR – hlavní koordinátor 

projektu, se konalo za účasti hlavních partnerů 

a garantů jednotlivých úseků a poskytovatelů 

služeb či provozovatelů turistických atraktivit 

a služeb cestovního ruchu. Cílem společného 

jednání bylo představit připravované marketin-

gové aktivity pro celý koridor Greenway Jizera 

a aktuální projektovou a investiční připravenost 

na jednotlivých úsecích. Dále navázat spolu-

práci se subjekty, které vytváří nebo připravují 

turistickou nabídku v okolí řeky Jizery.

Na rok 2017 připravuje SČR vydání pro-

Předsedkyně SČR Jana Svobodová vysvětluje budoucí trasování cyklostezky u Přepeř.

Chystáte se do Českého ráje na výlet či 

dovolenou? Pokud ano, pak si určitě nezapo-

meňte pořídit Regionální kartu hosta, se kte-

rou získáte velké množství benefi tů, a která 

letos slaví již rok od uvedení do provozu. Tak 

jako vloni, i letos nabízí karta svým držite-

lům, ať z řad turistů či místních obyvatel, 

spoustu dalších výhod a slev, které lze čerpat 

například na hradech a zámcích, v muzeích, 

sportovních i zábavních zařízeních, v restau-

racích a prodejnách některých regionálních 

výrobců. Slevy na ubytování s kartou posky-

tují i některé hotely a penziony.

Kartu lze získat buď zdarma ve vybraných 

ubytovacích zařízeních jako bonus k pobytu, 

nebo si ji můžete za poplatek 50 Kč zakoupit 

v některém z informačních center regionu. 

Kartu si můžete pořídit i online přes e-shop 

Českého ráje na http://shop.cesky-raj.info. 
Velkou novinkou, která zajisté potěší jak 

obyvatele Mladé Boleslavi, tak i turisty, kte-

ří tam zavítají, je možnost pořídit si i místní 

„mladoboleslavskou kartu benefi tů“, která 

navazuje na projekt Regionální karty Český 

ráj, a která rozšiřuje nabídku na Mladobo-

leslavsku. Karta bude dostupná během léta. 

Obě karty jsou vzájemně propojené a jejich 

držitelé mohou čerpat z obou karet stejné 

bonusy.

Benefi ty lze čerpat po celý rok od vydání 

karty!

www.cesky-raj.info

REGIONÁLNÍ KARTA HOSTA 
– VÍCE ZA MÉNĚ! duktového katalogu a letáku Greenway Jize-

ra. Katalog by měl přehledně po jednotlivých 

úsecích představit trasu a kompletní turistickou 

nabídku atraktivit a služeb. Partneři, provo-

zovatelé služeb a další podnikatelé budou mít 

možnost prezentace své nabídky v této tiskovi-

ně. SČR je s touto nabídkou osloví v průběhu 

roku 2017. Základní informace ke Greenway 

Jizera přinese pak leták s přehlednou map-

kou. Dále se připravuje rozsáhlejší aktualizace 

a částečná přestavba webu www.greenway-

jizera.cz, který je klíčovým nástrojem on-line 

komunikace s návštěvníky.

Dne 13. května 2017 se konala cyklojíz-

da GW Jizera pro veřejnost na trase Turnov 

– Svijany, které se účastnilo na 30 osob. Všem 

zúčastněným byly představeny různé varianty 

řešení v tomto úseku cyklotrasy.

Rok 2017 je pro projekt Greenway Jizera 

významným milníkem. Uplyne totiž již 10 let 

od podpisu společného Memoranda a Dohody 

o partnerství na projektu Greenway Jizera, kte-

rou na společném setkání ve Svijanech pode-

psaly Liberecký a Středočeský kraj, Sdružení 

Český ráj, Svazek měst a obcí Krkonoše 

a Zlatý pruh Polabí, Semily, Železný Brod, 

Turnov, Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav. 

V této souvislosti by SČR s partnery rádo usku-

tečnilo podobné setkání za účasti obou krajů 

s cílem posunout rozvoj spolupráce v koridoru 

Greenway Jizera na další úroveň, a to zejména 

v oblasti fi nancovaní a managementu celého 

produktu.

Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní 

ruch na letošní letní turistickou sezónu opět připravila Turis-

tické noviny Turnovska. Turistické noviny jsou zaměřeny 

na oblast Turnovska a přináší vám tipy na výlety, kulturní 

a sportovní tipy, informace o možnostech trávení volného 

času pro celou rodinu a další zajímavosti. Pro rodiny s dětmi 

je připravena kompletní nabídka, co vše je možné podnik-

nout na Turnovsku právě s těmi nejmenšími. Naleznete zde 

i program Turnovského léta s pestrou nabídkou na každý 

den v týdnu po dobu letních prázdnin.

Turistické noviny Turnovska byly distribuovány poštou do 

schránek obyvatel Turnova. Pro ostatní zájemce jsou noviny 

k dispozici v Regionálním turistickém informačním centru 

Turnov a v dalších infocentrech nejen v Českém ráji. Stáh-

nout si je můžete také na www.infocentrum-turnov.cz.

TURISTICKÉ NOVINY TURNOVSKA 2017 
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Rok 2017 je pro hrad Valdštejn 

ve znamení stavebních, udržova-

cích i restaurátorských prací. Náv-

štěvníkům se omlouváme za určité 

snížení komfortu během prohlídky 

hradu. Zároveň však bude pří-

ležitost uvidět památku poněkud 

jinak a nahlédnout do procesu jejích 

proměn.

Na jaře byla za částku 0,8 mil. Kč 

provedena úprava předhradí u hos-

půdky. Jednalo se o zřízení mlatové 

cesty, umístění dřevěných a kamen-

ných zábran, stojanu pro kola a stolů 

s lavicemi. 

V dubnu znovu započaly práce na 

dokončení oprav střechy kaple sv. 

Jana Nepomuckého, které se týkají 

úpravy krovu a nové střešní kryti-

ny, včetně výměny okapů a svodů. 

Součástí je také zřízení dřevěné 

podlahy v části půdního prostoru 

kaple a oprava omítek a osvětlení 

u kamenného schodiště vedoucí-

ho do tohoto prostoru. Tato úprava 

umožní i mimořádné prohlídky pro 

veřejnost. Stavba za 2,7 mil. Kč byla 

dokončena v měsíci květnu.

Další velkou stavební akcí, která 

bude hrad provázet s přestávkami 

po celou letošní sezónu, je oprava 

vstupního kamenného mostu zdo-

beného barokními sochami svět-

ců. Práce byly zahájeny v dubnu 

a účelem je provedení nové izolace 

HRAD VALDŠTEJN PROCHÁZÍ 
V ROCE 2017 REKONSTRUKCÍ

mostovky. Současně dojde k pře-

ložení žulové dlažby mostu. Další 

činnosti se budou týkat oprav para-

petních zídek, chrličů, spárování 

a kleneb. Náklady stavby se pohy-

bují v částce 3,2 mil. Kč. 

Na obě posledně uvedené stav-

by získalo Město Turnov fi nance 

z dotačních zdrojů v rámci pro-

gramů Ministerstva kultury Čes-

ké republiky (Program záchrany 

architektonického dědictví) a Libe-

reckého kraje (Záchrana a obnova 

památek v Libereckém kraji).

Z menších prací upozorňujeme 

na novou dlážděnou plochu před 

pokladnou, opravu schodiště a pod-

lahy v biliárním sále, obnovu nátě-

rů dveří v klasicistním domě a lavic 

v kapli i nové nátěry venkovních 

prvků po celém areálu hradu. 

Opravena byla i fasáda klasicist-

ního domu a staví se komín.

Do prázdninových měsíců bude 

opraveno a postaveno nové zábradlí 

po turistické cestě z parkoviště pod 

Valdštejnem na hrad (fi nancují Lesy 

ČR).

Letos bude také restaurována 

nástěnná malba sv. Jana Křtitele ve 

stejnojmenné kapličce na prvním 

nádvoří, k níž se vztahuje legenda 

o podobizně básníka Karla Hynka 

Máchy.

www.hrad-valdstejn.cz 

Krajina Novopacka je součástí 

Geoparku Český ráj i Sítě evrop-

ských geoparků pod patronací 

UNESCO.

Návštěva Klenotnice drahých 

kamenů je procházkou geologic-

kým vývojem naší planety - uvidí-

te drahé kameny, typické pro tuto 

oblast, acháty, jaspisy, karneo-

ZAVÍTEJTE NA NOVOPACKO

Lešení na hlavním přístupovém mostě.

Hrad Valdštejn letos projde stavebními úpravami.

Klenotnice drahých kamenů, Nová Paka.

ly, ametysty i zkamenělé zbytky 

stromů, přesliček a kapradin. 

Druhé patro pak nabídne histo-

rii spiritistického hnutí.  Muzejní 

sbírka spiritistických kreseb, platí 

za největší tohoto typu u nás a jed-

nu z největších v Evropě!

V bývalém rodinném domě 

uměleckého rodu Suchardů Vás 

čeká historická expozice a výstav-

ní prostory. Letos Vám ve stálé 

expozici nabídneme něco více 

informací o fenoménu východo-

českého loutkářství, které bylo 

vloni zapsáno na seznam nehmot-

ného dědictví lidstva UNES-

CO. Nová Paka byla místem pro 

zrození loutek nadmíru úrodná. 

Narodilo se zde či tvořilo něko-

lik generací Suchardů, z jejichž 

dílny vyšli i další zkušení řezbáři. 

K nejvýznamnějším východočes-

kým „producentům“ marionet pro 

zdejší, ale i jiné loutkáře patřila 

Suchardova dílna v Nové Pace. 

Osobností tzv. suchardovské školy 

je Vojtěch Sucharda (1884 -1968) 

zakladatel pražského amatérského 

divadla Říše loutek.

V letošním roce si Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku připo-

míná 25 let od svého založení. 

I jim budeme věnovat pozornost 

v naší expozici. Po návštěvě novo-

packého muzea se pak můžete 

vydat stezkou, která je pojmeno-

vaná po básníkovi K. H. Mácho-

vi na hrad Kumburk odkud jsou 

nádherné pohledy Na Krkonoše, 

Jizerské hory a také do Českého 

ráje.

Nebo můžete otestovat dva 

nové poznávací okruhy po Nové 

Pace, které Vás zavedou do inte-

riéru bývalého kláštera paulánů 

s poutním kostelem Nanebevzetí 

Panny Marie nebo dřevěného řec-

kokatolického kostelíka z Podkar-

patské Rusi, který sem byl převe-

zen v roce 1930. Tyto okruhy jsou 

zpřístupněny pouze s průvodcem 

a jsou připraveny na letní měsíce.

www.muzeum.cz

Chcete vidět šaty princezny 

Slavěny z pohádky Princ Bajaja, 

šaty Večernice, kostým Mrako-

mora z pohádky Princ a Večer-

nice či kouzelný prsten ze seriálu 

Arabela? Navštivte od června do 

konce srpna hrad Valdštejn, kde 

je ke zhlédnutí výstava kostýmů 

z fi lmového studia Barrandov 

z pohádek točených na hradě 

Valdštejně a v okolí. V rámci pro-

hlídky uvidíte i kostým královny 

z Říše pohádek a jejích dcer Ara-

bely a Xenie, Rumburaka, čaro-

děje Viga, čerta Blekoty a jeho 

paní Miriam Millerové, tedy paní 

Blekotové. Chybět nebude ani 

ZA POHÁDKOU NA VALDŠTEJN

kouzelný cestovní plášť. Poslední 

zastoupenou pohádkou je Kočičí 

princ, pohádka točená na nedaleké 

Hrubé Skále. Výstava je doplněna 

informačními panely a interaktiv-

ními prvky.
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Znáte pohádku o Rumcajsovi, 

jeho ženě Mance a malém synko-

vi Cipískovi? Jejich autor, Václav 

Čtvrtek, zasadil tuto postavičku 

loupežníka do lesa Řáholce, poblíž 

města Jičín. Výtvarnou podobu 

jičínské rodinky ztvárnil Radek 

Pilař a letos je tomu právě 50 let. A 

tak se bude po celý rok v Jičíně sla-

vit! Neváhejte a vydejte se do Jičína 

za loupežnickou rodinou, čeká na 

vás spousta zajímavých akcí a zábavy!

Po celý rok je otevřena Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře, kde 

si vyhrají především děti, od dubna zase můžete navštívit Rumcajsovu 
ševcovnu. A chcete-li raději na kratší výlet a zabavit své ratolesti, pak se 

můžete projít po Cipískově stezce. Ta je dlouhá pouhé dva kilometry a je 

vhodná i pro rodiny s kočárky. Svou Rumcajsovu stezku má i samotný 

loupežník, ta už je ale delší. Téměř patnáctikilometrová trasa vede z Mla-

dějova přes Prachovské skály a přes Rumcajsovu jeskyni až do Jičína. 

Nadační fond Jičín – město pohádky (dále jen NFJMP) pořádá od 

května do srpna Rumcajsí výlety. Jedná se o výlety vhodné hlavně pro 

organizované skupiny a více se dozvíte na vylety.pohadka.cz. 
A když budete mít štěstí, třeba v červenci či srpnu potkáte ve městě 

i samotného Rumcajse s Mankou. Ti totiž v letních měsících korzují 

městem, můžete se s nimi vyfotit, nebo Vám poradí, kam vyrazit. 

V létě si na každé pondělí připravila program i Knihovna Václava 

Čtvrtka. Čekají Vás Relaxační čtení pohádek o Rumcajsovi nebo výle-

ty za tímto loupežníkem. A u Knihovny V. Čtvrtka ještě zůstaneme. Ta 

si pro vás ve spolupráci s NFJMP připravila soutěže: výtvarnou, literární 

a soutěž Staň se youtuberem! Vyhlášení všech soutěží proběhne na fes-

tivalu Jičín – město pohádky, který se koná 13. – 17. září. 27. ročník 

UŽIJTE SI ROK S RUMCAJSEM V JIČÍNĚ

na téma Český rok aneb Tradice tradičně i netradičně započne ve středu 

tematickým průvodem v maskách. A jelikož právě středa bude věnovaná 

Rumcajsí rodince, pokusíme se průvodem zapsat do České knihy rekordů 

o co největší počet bytostí z Rumcajsova příběhu. 

Během léta také můžete vyrazit na Loupežnickou výpravu do Bio-
grafu Český ráj, kde vás čekají pohádky s Rumcajsem.

A na podzim se chystá Rumcajsovský maškarní rej a přehlídka 

loutkových představení u příležitosti 65. výročí místní loutkové scény 
Srdíčko s Rumcajsovskými cenami. A protože máme tajnou informaci, 

že se Rumcajs narodil přesně 5. listopadu, o víkendu 4. a 5. 11. budete 

moci navštívit Galerii Rumcajsův svět Radka Pilaře zdarma. 

To vše se pro Vás připravuje na tento rok, Rok s Rumcajsem v Jičíně!   

www.jicin.org 

TURISTICKÉ NOVINY ČESKÝ RÁJ 2017

V první polovině května vyšly 

turistické noviny Český ráj 2017 

– tradiční průvodce turistickou 

sezonou v regionu, které poskytují 

návštěvníkům i místním obyvate-

lům důležité informace o nabídce 

území od Mladé Boleslavi přes 

Turnov po Semily, Novou Paku, 

Jičín a Sobotku.  

První strany této oblíbené tis-

koviny jsou věnovány Zlaté stezce 

Českého ráje, která je synonymem 

pěší turistiky a propojuje ta nej-

krásnější místa regionu. Navíc v le-

tošním roce slaví již 80. výroční 

své existence. Čtenáři se dozví 

o počátcích jejího vzniku, formou 

tipů na výlety se projdou po celé 

její trase a možná jim čtení bude 

inspirací na výlet. 

Na dalších stranách novin čtenáři 

najdou kalendář akcí a důležitých 

výstav v regionu, přehledy turistic-

kých cílů a památek - včetně infor-

mací o vstupném a otevírací době, 

jízdní řády cyklobusů, mapu regio-

nu, prázdninovou nabídku pro každý 

den, informace o značce Regionální 

produkt Český ráj a v neposlední 

řadě i novinky z regionu.

Noviny připravilo a také vydalo 

Sdružení Český ráj ve spolupráci 

s informačními centry a dalšími 

partnery. Noviny jsou k dispozici 

zdarma v informačních centrech 

a dalších místech v regionu. 

V elektronické podobě noviny 

najdete na stránkách www.cesky-

raj.info: http://www.cesky-raj.info/
cs/region-cesky-raj/propagacni-
materialy-regionu/turisticke-novi-
ny-cesky-raj-2017.html.
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