
GREENWAY JIZERA ZAHAJUJE

FOTILI JSME NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY. V průběhu letošního léta byly na mnoha 
místech regionu pořizovány fotografi e, které doplní fotobanku sdružení a současně se objeví 
v nových propagačních materiálech, které vznikají v rámci projektu „Marketingové a koordinač-
ní aktivity v Českém ráji“. Snímek byl pořízen v Rumcajsově ševcovně v Jičíně.

V rámci mimořádné Valné hromady SČR byla 24. listopadu 2011 schválena Smlouva o poskyt-

nutí dotace a systém fi nancování projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. Spolu 

s předchozím podpisem Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby tak může být v prosinci 

zahájena vlastní stavba. V červnu se v Malé Skále konala tisková konference, kde byly prezen-

továny informace o vývoji projektu. Na TK byly mj. uvedeny nutné kroky k zahájení realizace 

projektu, především výběru zhotovitele stavby, podpisu smlouvy o dotaci a nastavení systému 

fi nancování. Po vydání stavebního povolení byly na Úřad regionální rady předány podklady 

k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS2 Severovýchod. Návrh smlouvy k podpisu 

obdrželo SČR v listopadu. Podpis oběma stranami by měl proběhnout do 1. prosince.

V průběhu léta byli vybráni dodavatelé činností nezbytných k realizaci projektu a stavby. Jedná 

se o zajištění autorského dozoru a zpracování prováděcí dokumentace (Nýdrle, projektová kan-

celář s. r. o.), technický dozor investora (Profes projekt spol. s r. o.) a konzultační a zadavatelské 

služby, komplexní management a administrace projektu (Compet Con-

sult s. r. o.).                                                        Pokračování na str. 5

Infocentrum soukromě?
Jde to? Jde. Ale...

strana 3

Mikroregiony a MAS
na území Českého ráje

strana 4

Výzva pro poskytovatele služeb 
v cestovním ruchu

strana 8

SLOVO ÚVODEM
Hlavní turistická sezona roku 2011 je za 

námi a památky, informační střediska, muzea, 
galerie a další turistické cíle sčítají své náv-
štěvníky. První informace svědčí o tom, že se 
jejich počty po předchozím propadu opět zvy-
šují.  Turisté mohli využít bohaté programové 
nabídky, ve které nechyběly zajímavé novinky. 
To je ale jen část toho, co hledají.  Zásadní 
význam mají kvalitní služby. I zde věřím, že se 
mnohé jejich provozovatelům podařilo. Dnešní 
návštěvník však může srovnávat, konkurence 
je veliká, a tak máme stále mnoho úkolů před 
sebou. 

Já bych ale nyní chtěla poděkovat všem, kte-
ří se jakoukoli formou zasloužili o to, že náv-
štěvník odjížděl z Českého ráje spokojen a také 
s přáním se sem vrátit. 

Dalším zásadním tématem letního obdo-
bí byla velká organizační změna v našem 
sdružení. Po mnoha letech činnosti, ať již ve 
funkci jednatele, předsedy a v posledním roce 
ředitele, odešel Aleš Hozdecký. Jeho současné 
působení ve funkci ředitele odboru cestovního 
ruchu Ministerstva místního rozvoje ČR při-
spěje nepochybně k potřebnému prosazování 
podmínek pro rozvoj tohoto oboru včetně tak 
potřebného zákona a fi nanční podpory. Přeji 
mu za nás za všechny, aby byl v této náročné 
práci úspěšný.

Rada sdružení na svém zasedání 23. září 
jmenovala novým ředitelem Sdružení Český ráj 
Ing. Jiřího Lukeše. Je to zkušený odborník, kte-
rý je s naším sdružením již po několik let spjat 
a detailně zná celou problematiku jeho činnos-
ti. Jistě své úkoly dobře zvládne a tým pracov-
níků bude pod jeho vedením i nadále úspěšně 
pracovat. Přeji mu hodně úspěchů!

PhDr. Hana Maierová, 
předsedkyně Sdružení Český ráj
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Kde a s kým propagujeme 
Český ráj v roce 2012?

V roce 2012 plánujeme ve spolupráci s part-

nery účast na těchto veletrzích cestovního ru-

chu:

* 10. – 15. 1. 2012 Vakantie Utrecht (ve spo-

lupráci s Libereckým krajem a Městem Mladá 

Boleslav).

* 12. – 15. 1. 2012 RegionTour Brno (s Králo-

véhradeckým krajem).

* 19. – 22. 1. 2012 ITF Slovakiatour Bratisla-
va (s Libereckým krajem).

* 19. – 12. 2. 2012 Holiday World Praha 

(s Libereckým krajem).

* 2. – 4. 3. 2012 Dovolená a region Ostrava 

(s Libereckým krajem).

* 16. – 17. 3. 2012 Infotour Hradec Králové.

* 22. – 24. 3. 2012 EuroregionTour Jablonec 
nad Nisou (s Libereckým krajem).

* 30. 3. – 1. 4. 2012 For Bikes Praha (s Libe-

reckým krajem).

* 11. – 12. 5. 2012 Tourtec Jelení Hora 

(s Libereckým krajem).

* 12. – 13. 5.2012 Konvent’a Löbau  (s Libe-

reckým krajem).

Členové SČR mají letákový servis na výše 

uvedené veletrhy cestovního ruchu zdarma. 

Distribuce a prezentace propagačních materiá-

lů na veletrhy cestovního ruchu pro nečleny je 

zpoplatněna následujícím způsobem: 

* Regionální veletrhy cestovního ruchu – 500 
Kč. 
* RegionTour Brno, Holiday World Praha, For 
Bikes Praha – 1000 Kč. 
* Zahraniční veletrhy cestovního ruchu – 1500 
Kč. 

V případě zájmu o letákový servis na domácí 

i zahraniční veletrhy cestovního ruchu kontak-

tujte Ing. Hanu Ledabylovou, Sdružení Český 

ráj, tel. 481 540 253, 739 449 510, e-mail: leda-

bylova@cesky-raj.info.

KOUPALIŠTĚ KNÍŽE V JIČÍNĚ MÁ ZA SEBOU PRVNÍ SEZONU

V průběhu podzimu 2011 se Sdružení Český 

ráj zúčastnilo dvou veletrhů cestovního ruchu, 

které patří mezi nejvýznamnější akce tohoto 

druhu ve střední Evropě. Region na nich byl 

prezentován v rámci expozic Královéhradecké-

ho kraje. Veletržní sezona 2011/2012 byla zahá-

jena účastí na 22. ročníku veletrhu Toursalon 

Poznaň ve dnech 19. – 22. října. Účast na tomto 

veletrhu byla možná díky spolupráci s Městem 

Turnov. Ve dnech 16. – 20. listopadu byl Český 

ráj ve spolupráci s Městem Jičín prezentován na 

veletrhu TC Lipsko.

Propagace Českého ráje 
v závěru roku 2011

SEZONA V INFOCENTRU MLADÁ BOLESLAV

Uplynulá turistická sezona v Mladé Bolesla-

vi byla opravdu rušná. Na počátku roku 2011 

došlo ke stěhování infocentra do náhradních 

prostor ve staré radnici. Jakmile byly v polovině 

března podepsány smlouvy na projekt s názvem 

„Metalová cesta Mladou Boleslaví“, vše nabralo 

velmi rychlý spád. O týden později jsme se pře-

stěhovali a bourací práce byly zahájeny. Kromě 

rekonstrukce byly započaty přípravné práce na 

naučné stezce stejného názvu. Rekonstrukce 

a instalace informačních panelů v rámci stezky 

má být zkompletována do konce roku 2011. Nyní 

doufáme, že v roce 2012 budeme moci představit 

návštěvníkům nejhezčí infocentrum nejenom ve 

Středočeském kraji, ale i v celé České republice. 

Doufáme, že infocentrum nebude bráno jenom 

jako samostatná turistická atrakce, ale dovede 

také nasměrovat turisty do nejvýznamnějších 

i méně známých částí města.

Mezitím jsme si uvědomili, že peněz bude 

vždy a na všechno málo. Proto jsme využili 

poslední možnost zažádat v rámci ROP Střed-

ní Čechy o grant na reklamní materiál. Projekt 

„Mladoboleslavsko – nejen brána do České-
ho ráje“ má za cíl lépe prezentovat region, 

a to také díky jednotnému designu. Do projek-

tu budou zapojeni i místní podnikatelé, kteří 

zajisté ocení zlepšení spolupráce a komuni-

kace mezi jednotlivými subjekty. V rámci 

projektu vytvoříme kromě množství brožu-

rek také DVD, fotobanku, internetové strán-

ky a grafi cký manuál. Pro nevidomé budou 

texty převedeny do Braillova písma. Během 

tvorby materiálu chceme spolupracovat se 

zástupci okolních měst a fi rem, podnikajících

v oblasti cestovního ruchu, abychom i jejich 

připomínky vzali na vědomí, a tím je co nejlépe 

prezentovali. Partnery projektu jsou například 

Sdružení Český ráj, Zlatý pruh Polabí, město 

Mnichovo Hradiště a Klub českých turistů.

Gerard Keijsper, IC Mladá Boleslav

V roce 2011 proběhla první sezona na novém, 

moderním, nerezovém koupališti Kníže v Jičí-

ně. I přesto, že letošní počasí, a to především 

v červenci, nebylo až tak teplé, koupat se přišlo 

zhruba 35 700 návštěvníků. 

Pro přítomné bylo připraveno mnoho atrak-

cí, které staré jičínské koupaliště nemohlo 

v minulosti nabídnout. Pro dospělé a mládež 

to byl 70 metrů dlouhý tobogán, Family sklu-

zavky, několik vířivek, vodních clon či chrličů. 

Velkou popularitu si získala široká skluzavka 

a vodní houpačka. Naopak nejmenší měli mož-

nost využít zajímavého brouzdaliště s vodními 

děly, hříbkem, klouzačkou apod. Vyžití pak 

našli i v dětském koutku bez vodních prvků.

Pro milovníky romantiky má jičínské kou-

paliště svůj přístav, ze kterého je možné se 

vydat na lodičkách po rybníku Kníže. Koupa-

liště nabídlo i možnosti pro sportovní nadšen-

ce. Pískový kurt, víceúčelové hřiště, ping-pong 

či stolní fotbálek, to vše bylo využíváno po 

celé léto. Samozřejmostí byla i možnost občer-

stvení s posezením. 

První zkušební sezona proběhla z pohledu 

provozovatele bez větších problémů. Podařilo 

se udržet kvalitu vody bez překračování hygie-

nických norem, čistotu zázemí i kvalitu služeb 

pro návštěvníky. Pro příští sezonu chystáme 

změny, které ještě vylepší současnou nabídku 

služeb.                                           

-SZMJ Jičín-

Národní památkový ústav – Státní zámek 

Mnichovo Hradiště – ve spolupráci s městem 

a partnery připravili pro rok 2011 kulturní 

a vzdělávací program, který se snažil přiblížit 

dobový život v 17., 18. a na počátku 19. století. 

Projekt NPÚ „Oživlé památky“ je zaměřen 

na oživení jednotlivých prostor v barokním 

komplexu státního zámku Mnichovo Hradiště 

včetně zámeckého divadla. 

V sobotu 17. prosince od 10.00 do 18.00 

hodin  proběhne v areálu zámku největší slav-

nost „Valdštejnské Vánoce“. Podrobný aktuální 

program najdete na www.mnichovo-hradiste.cz 

a www.mnhradiste.cz.                Soňa Švábová

KULTURA NA ZÁMKU

Interiér nového infocentra.
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Český ráj v létě. Tisíce turistů, které je třeba ubytovat, nabídnout jim program, nasytit je a nechat odpočívat. 

A hlavně – podat jim čerstvé, zaručené a hodnověrné informace, které je nasměrují do míst, která stojí za pozornost. 

V regionu Českého ráje se o to stará v sezoně celkem 17 infocenter roztroušených od Turnova po Železný Brod, 

a od Semil přes Lomnici do Nové Paky a Jičína a ze Sobotky do Mnichova Hradiště. Zřizovateli těchto informač-

ních center jsou vesměs města, zaměstnanci jsou většinou pro svoji práci zanícení a jazykově vybavení jedinci. 

INFOCENTRUM SOUKROMĚ. JDE TO? JDE. ALE…

V letošní sezoně jste mohli 

zaznamenat jednu novinku. V Ma-

lé Skále vedle známého Boučkova 

statku vzniklo soukromé info-

centrum. Na jeho personál byla 

slyšet velká chvála, návštěvníci 

pozitivně kvitovali komunikační 

vstřícnost ve všech hlavních svě-

tových jazycích a informační úpl-

nost. Že tu navíc bylo k dispozici 

i malé občerstvení, je jen rozšíře-

ní služeb žádoucím směrem.

„Na začátku všeho bylo obcí 
vypsané výběrové řízení na objekt 
bývalého výměnku, později tra-
fi ky v areálu Boučkova statku,“ 

přibližuje vznik Infoshopu Vej-

měnek Lenka Jůnová. Podmínkou 

obce bylo, aby noví nájemníci 

provozovali v tomto objektu i se-

zonní infocentrum. „S přítelem 
jsme přednesli náš podnikatelský 
záměr, musel se na obci líbit, pro-
tože jsme výběrové řízení vyhráli. 
Naším cílem bylo vybudovat pro-
stor, který bude slučovat infocen-
trum, kavárnu, vinárnu a prodej-
nu regionálních výrobků.“

Podle Jůnové jde o to, aby všem 

příchozím byla na jednom místě 

poskytnuta komplexní síť služeb. 

Pokud někdo hledá ubytování, 

obvolají ubytovatele. Hledají tak 

dlouho, až klientovi najdou tako-

vé, které mu vyhovuje. Pokud 

chce někdo půjčit třeba loď, zajít 

do lanového centra a využít dal-

ších možností, které Malá Ská-

la poskytuje, sdělí turistovi na 

místě všechny podrobnosti včet-

ně rezervace žádané služby na 

konkrétní dobu. Samozřejmos-

tí je nabídka tipů na výlety, na 

požádání vymyslí trasu na přání. 

Něco jiného chce mladý, outdoo-

rově oblečený pár, a něco jiného 

rodina s kočárkem.

 „Zákazník má u nás možnost 
posilnit se exkluzivní italskou Lenka Jůnová (vpravo) navrhuje nad mapou příchozím, kam se ještě vydat...

LIBERECKÝ KRAJ 
SE OBLEČE 

DO SKLENĚNÉHO 
PLÁŠTĚ

Liberecký kraj hledal téma 

pro prezentaci na veletrzích 

cestovního ruchu v tuzemsku 

i v zahraničí, a téma našel. Je 

jím SKLO, BIŽUTERIE A PI-

VO.  Regionální produkty a tra-

diční výroba jsou stále zajíma-

vá témata a my máme v kraji 

tradice, které chceme Čechům 

připomínat a cizincům neustále 

představovat. 

Jizerské hory, Český ráj, Kr-

konoše, Máchovo jezero a dal-

ší krásy Libereckého kraje už 

snad všichni znají, proto jsme 

se rozhodli jít cestou trochu 

netradiční a „vážné“ téma skla 

a bižuterie trochu odlehčit té-

matem piva. Vždyť i to přece 

nejlépe chutná ze skla. Věděli 

jste, že na území Libereckého 

kraje a jeho turistických regio-

nů je devět pivovarů? Že v příš-

tím roce oslaví nejstarší sklárna 

v České republice 300 let od 

založení? A že tato sklárna je 

v Harrachově? To chceme na-

šim návštěvníkům ukázat 

a představit. Veškerá propa-

gace bude tedy zaměřena na 

toto téma – zejména veletržní 

stánek, kde bude možné naše 

regionální pivo ochutnat či si 

navléknout korálky z Jablon-

ce. Vzniká též mapa pivovarů, 

budou připraveny sklářské stez-

ky, chystáme módní přehlídky. 

Bude toho hodně a návštěvníci 

Libereckého kraje se mají na co 

těšit. A vše bude doplněno hes-

lem: „Liberecký kraj – křehká 
krása, vybroušená chuť.“

Liberecký kraj bude i nadále 

pokračovat v systému regio-

nální certifi kace. Při hledání 

ubytování pro vaši dovolenou, 

nebo služební cestu často hle-

dáte vodítko, které by usnadnilo 

váš výběr. Liberecký kraj toto 

vodítko nabízí ve formě pečetě 

kvality, která byla ubytovacím 

zařízením přidělena na základě 

Regionální certifi kace kvality 

služeb. Seznam certifi kovaných 

subjektů najdete na www.libe-

recky-kraj.cz.

Eva Hornová,
Liberecký kraj

kávou Bazzara, připravenou 
baristickým způsobem. Kdo má 
chuť na vínečko, nabízíme nejmé-
ně čtyři druhy sudového morav-
ského vína. Chceme podporovat 
místní produkci, tudíž nabízíme 
zákazníkům lažanské mošty, či 
mošty Stará dáma. Žádná Coca 
Cola, žádná pepsi,“ zdůrazňuje 
Lenka Jůnová. „Jsme přesvědče-
ni o tom, že je správné podporovat 
místní trh. Proto je většina našich 
suvenýrů místní produkce. Turis-
tům nabízíme foukané skleněné 
fi gurky od pana Sobotky z Těpeř, 
dřevěné výrobky od paní Řezní-
kové z Koberov, místní bižuterii, 
Bylinky z ráje od paní Vondrové, 
sýry z farmy Tompeli, medicinál-
ní sirupy Kitl…“ 

Praxí se také naučili odhadovat 

dopředu návštěvníky. Málokterý 

turista je v nějakém výrazném 

spěchu, proto jich většina ocení, 

pokud si k mapě mohou sednout, 

dát si kávu, víno a regionální sýr. 

To lze u dvou stolů uvnitř, v létě 

infocentru slouží malá předza-

hrádka. „Snažíme se neoriento-
vat se jen na turisty, jsme rádi, 
když k nám přijdou i místní. Aby-
chom posloužili také jako místo 
pro vzájemné setkávání. Vždy 
jsme rádi, když nám někdo zdejší 
nabídne své výrobky, nebo přine-
se pozvánku na kulturní, sportov-
ní či jakoukoli jinou akci. My se 
tady pak postaráme o propagaci. 
Malá Skála, to je studnice nových 
nápadů, v poslední době se vyroji-
la spousta zajímavých akcí, ať už 
je to jarmark či festival outdooro-
vých fi lmů.“

Na místě je také poděkování, 

Lenka Jůnová a Jiří Boháč, kte-

ří společně Infoshop Vejměnek 

provozují, jsou si vědomi neoce-

nitelné pomoci hlavně v začátcích 

ze strany standardních informač-

ních center v okolí, ať už je to 

Turnov, Železný Brod či Jičín, 

odkud berou kromě rad i cenné 

materiály. Maloskalské infocent-

rum je samozřejmě hlavně sezon-

ní, přesto provozovatelé uvažují 

o tom, že před Vánoci na pár 

dní infoshop otevřou, protože 

i v pěkných zimních dnech je také 

v této malebné obci množství tu-

ristů. Hlavní provoz je ale logicky 

zaměřen na léto.

Jaké to je, provozovat infor-

mační centrum soukromě? Kde 

hledat podporu? Dá se vůbec ta-

to služba soukromě provozovat 

dlouhodobě? 

„Má se to jako se vším – jako 
živnostník se člověk snaží úplně 
jinak než zaměstnanec. My se pro 
návštěvníky snažíme udělat maxi-
mum. Máme totiž osobní zájem 
na tom, aby byl s našimi službami 
spokojen, naše služby doporučil 
a napříště se k nám opět vrátil. 
Navíc jako soukromníci můžeme 
naše infocentrum provozovat čis-
tě podle našich představ, což ote-
vírá široké pole možností. Jestli 
se budeme schopni sami tzv. ufi -
nancovat, to ukáže až čas. První 
sezona byla velice úspěšná. Mimo 
jiné jsme vyhráli i soutěž o nejlep-
ší infocentrum v libereckém kra-
ji pořádanou A.T.I.C.  a deníky 
Bohemia. Věříme, že náš projekt 
soukromého infocentra nakonec 
skončí úspěchem,“ uzavřela Jůno-

vá.                                         -pch-

Objekt maloskalského infocentra 
Vejměnek.
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patří sbory dobrovolných hasičů, 

TJ Sokol atd.

Přestože MAS Turnovsko neby-

la vybrána k podpoře z Programu 

V malém seriálu ve Zpravodaji 

SČR vám budeme jednotlivé MAS 

představovat.

MAS TURNOVSKO
Občanské sdružení „MAS 

Turnovsko“ je právnickou oso-

bou registrovanou podle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování obča-

nů. Sídlem sdružení je Obecní 

úřad v Příšovicích. Sdružení vyví-

jí svoji činnost na území obcí: 

Čtveřín, Frýdštejn, Jenišovice, 
Klokočí, Koberovy, Kobyly, Laža-
ny, Líšný, Loučky, Malá Skála, 
Mírová pod Kozákovem, Ohraze-
nice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, 
Příšovice, Radimovice, Radostná 
pod Kozákovem, Rakousy, Sobě-
slavice, Svijanský Újezd, Svijany, 
Sychrov, Vlastibořice, Žďárek 
a sousedících obcí. Sdružení má 

nyní zhruba 50 členů, podnikatelů, 

zástupců obcí ad. Nejvyšším orgá-

nem sdružení je valná hromada, 

výkonným orgánem sdružení je 

rada. Předsedou sdružení „MAS 

Turnovsko“ je Bohumil Bra-

dáč, starosta Jenišovic. Hlavním 

posláním sdružení je podporovat 

aktivity vedoucí k naplnění roz-

vojových záměrů strategie „MAS 

Turnovsko“, která byla zpracována 

z iniciativy obyvatel mikroregionů 

Jizera a Podkozákovsko a která 

navrhuje konkrétní kroky ve všech 

oblastech života obcí. 

Na území MAS najdete 25 obcí 

s celkem 40 katastrálními území-

mi a 94 místními částmi. Žije zde 

více než 13 tisíc lidí. Podle demo-

grafi ckého vývoje bude počet oby-

vatel klesat. Obce se proto snaží 

tento nepříznivý vývoj zastavit 

umožněním například individuální 

výstavby rodinných domů. Na úze-

mí MAS Turnovsko se usiluje o to, 

aby mladší generace nemusela za 

základním vzděláním dojíždět do 

vzdálenějších center. Působí zde 

10 základních a 7 mateřských škol. 

Ohled je brán také na seniory, pro 

které zde byly zřízeny čtyři pen-

ziony pro důchodce. V obcích je 

také poměrně vysoký počet spolků 

a osvětových organizací. K nejak-

tivnějším spolkům a sdružením 
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MIKROREGIONY A MAS NA ÚZEMÍ ČESKÉHO RÁJE

Na území Českého ráje v současnosti působí pět tzv. Místních akčních 
skupin (MAS): Turnovsko, Brána do Českého ráje, Otevřené zahrady 
Jičínska, dále MAS Český ráj a Střední Pojizeří a nakonec MAS Kozákov. 
Základním dokumentem pro všechny MAS je Strategický plán Leader, 
defi nující strategické cíle a potřeby území. MAS jsou jediným vhodným 
příjemcem fi nančních prostředků z Programu obnovy venkova – opatření 
Leader, který je také hlavním zdrojem fi nancování většiny regionálních 
MAS, ať již přímo nebo prostřednictvím tzv. projektů spolupráce. Jednot-
livé subjekty následně žádají o dotaci prostřednictvím své MAS na prin-

cipu grantového schématu. V zájmu regionálního rozvoje má Sdružení 
Český ráj zájem spolupracovat se svazky obcí i místními akčními sku-
pinami na společných projektech. K tomu byl v roce 2009 také schvá-
len statut regionálního partnera a postupně se uzavírají se svazky obcí 
a MAS smlouvy o regionální spolupráci. Spolupráci nabízíme na bázi 
partnerství při přípravě či realizaci projektů, nebo ve formě dodávky 
služeb (např. administrace žádostí, realizace aktivit, zajištění služeb). 
Komunikace se svazky obcí a MAS probíhá na platformě projektové pra-
covní skupiny při SČR, která se schází zhruba dvakrát ročně.

Pohled na Malou Skálu z vyhlídky na Pantheonu.

rozvoje venkova v realizaci svého 

Strategického plánu LEADER 

a nemá tedy možnost rozdělovat do 

území každoročně evropské dota-

ce, její činnost nestagnuje a každo-

ročně realizuje několik projektů, 

ať již z vlastních prostředků nebo 

z dotací.

V letech 2009–2010 realizovala 

spolu s partnerskou LAG Podral-

sko projekt spolupráce „U nás je 

taky hezky!“, díky němuž na úze-

mí obou MAS vznikla síť šestnácti 

tematicky propojených výstavních 

zastavení. Náklady na dvě etapy 

tohoto projektu byly ve výši 10 mil. 

Kč, přičemž dotace z Programu 

rozvoje venkova přesáhla mírně 

9 mil. Kč. Na území MAS Turnov-

sko jsou do projektu zapojeny tyto 

obce: Kobyly, Líšný, Loučky, Radi-

movice, Radostná pod Kozákovem, 

Žďárek a TJ Sokol Malá Skála.

Na základě získaných fi nanč-

ních prostředků z vlastních čin-

ností, dotací města Turnova nebo 

krajského úřadu Libereckého kra-

je podporuje MAS také činnost 

spolků a živnostníků v území. 

V roce 2010 byly podpořeny mj. 

tyto projekty: SDH Svijany – nákup 

hasičského materiálu (10 tis. Kč), 

TJ Sokol Malá Skála – mezinárod-

ní turnaj ve volejbale (5. tis. Kč), 

SDH Loučky – kulturní život v ob-

ci (9,5 tis. Kč) ad. V roce 2011 

připravovala MAS několik žádos-

tí na získání dotace z Programu 

rozvoje venkova. Projekt „ Živý 

venkov – tradice a současnost“ je 

opět projektem spolupráce s LAG 

Podralsko, MAS Otevřené zahrady 

Jičínska a MAS Skleněný Nový 

Bor. Celkové náklady na projekt 

jsou ve výši 5 mil. Kč. Hlavním 

cílem projektu je zprostředkovává-

ní, poznávání a výměna zkušeností 

mezi partnerskými MAS prostřed-

nictvím podpory kulturních a spor-

tovních akcí. Na území MAS Tur-

novsko jsou do projektu zapojeny 

tyto obce: Svijany, Sychrov, Líšný, 

Pěnčín, Loučky, Malá Skala. Dru-

hým projektem z Programu rozvoje 

venkova je projekt naučné stezky 

ve Svijanech, který bude podpořen 

částkou zhruba ve výši 1,3 mil. Kč, 

realizována bude v příštím roce. 

Zatím poslední aktivitou MAS 

Turnovsko je příprava 3. ročníku 

výtvarné soutěže určené pro žáky 

1. stupně vesnických škol.

Kontakt: MAS Turnovsko, Pří-
šovice 60, 463 46 Příšovice, www.
masturnovsko.cz, masturnovsko@
seznam.cz.

KAREL GOTT S RODINOU NAVŠTÍVIL STARÉ HRADY

Zpěvák Karel Gott s rodinou 
navštívil v neděli 11. září 2011 
hrad a zámek Staré Hrady u Jičí-
na. 

V rytířském převleku slavnost-
ně pokřtil knihu Starohradské 
pohádky čaroděje Archibalda I. 
a spolu s manželkou Ivanou 
a dcerkami Charlotte Ellou a Nel-
ly Sofi í se stali patrony starohrad-
ských pohádek. 

Knížku lze zakoupit v hradní 
pokladně, nebo objednat na dobír-
ku na info@starehrady.cz. Hned 
během prvního měsíce se prodalo 
na 1500 kusů. Druhý díl pohádek 
bude vydán v prosinci 2011. Více 
na www.starehrady.cz. Několikanásobný Zlatý slavík s rodinou ve Starých Hradech.
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ZNAČENÍ TURISTICKÝCH CÍLŮ

GREENWAY JIZERA ZAHAJUJE

Dokončení ze str. 1
V neposlední řadě byl v rámci 

otevřeného podlimitního řízení 

vybrán zhotovitel stavby (spolu 

s vybavením stezky a zajištěním 

povinné publicity projektu). Mezi 

14 uchazeči byla jako nejvýhod-

nější vybrána nabídka společnos-

ti SDS EXMOST s cenou 23 451 

834,45 Kč bez DPH. 

Na základě výběrových říze-

ní a souvisejících změn rozpočtu 

mohla být upravena výše předpo-

kládaných uznatelných nákladů na 

cca 33,4 mil. Kč z původních 40,8 

mil. Kč. K tomu je nutné počítat 

s dalšími náklady neuznatelnými 

(např. zajištění úvěru a splátky 

úroků, mzdové výdaje nebo pří-

padné vícenáklady). 

Připomeňme, že kromě stezky 

pro cyklisty a pěší (včetně dvou 

nových mostů a úpravy lávky na 

železničním mostě) je součástí 

projektu turistický mobiliář, infor-

mační systém, dopravní značení 

a tvorba a propagace nové turistic-

ké nabídky.

Realizace takového projektu 

není pro subjekt velikosti a cha-

rakteru SČR možná bez využi-

tí fi nančního nástroje v podobě 

revolvingového úvěru. Valná 

hromada schválila otevření úvěru 

s maximálním úvěrovým limitem 

15 mil. Kč a celkovým součtem 

čerpání odpovídajícím rozpočtu 

projektu. Ručitelské prohlášení za 

úvěr poskytlo město Turnov.

V rámci podpisu smlouvy se 

zhotovitelem stavby byl upraven 

harmonogram stavebních prací. 

Realizace stavby bude zahájena 

v prosinci předáním stanoviště. 

První úsek stezky (Malá Ská-

la – Líšný) by měl být dokončen 

v květnu 2012, celá stezka pak do 

léta 2013. Realizace projektu bude 

ukončena v srpnu 2013 s fi nančním 

ukončením (proplacením poslední 

Ilustrační snímek z tiskové konference v Malé Skále.

dotace) do konce roku 2013. 

 Projekt „Greenway Jizera v ú-
seku Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/

3.1.00/14.00946) je spolufi nanco-
vaný Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Jak bylo uvedeno v jarním vy-

dání Zpravodaje SČR, po celý 

rok 2011 běží projekt „Značení 
významných kulturních a turistic-
kých cílů Českého ráje na území 
Euroregionu Nisa“ fi nancovaný 

z Fondu malých projektů. Před-

mětem projektu je označení cílů 

v oblasti Turnovska a zpracování 

projektu a následné označení cílů 

na Železnobrodsku a Lomnic-

ku. Takzvané hnědé značení je 

v regionu stále častější a tento pro-

jekt řeší označení zbývajících cílů 

na území Libereckého kraje.

V roce 2011 byla dokončena 

realizace projektu „Vícejazyčný 
informační systém na území Čes-
kého ráje“, jehož hlavní náplní 

bylo zhotovení nových informač-

ních tabulí. Nejednalo se o další 

dřevěné stojany (kterých je v něk-

terých oblastech více než dost), 

ale znovuosazení stávajících 

nosičů, které neplnily svoji funkci 

(neaktuální, chybějící či poškoze-

ný obsah). 

Nové, převážně mapové tabule 

obsahují turistickou mapu regio-

nu nebo oblasti a texty ve čtyřech 

jazycích (čeština, angličtina, něm-

čina, polština) doplněné fotogra-

fi emi či kresbami. Celkem bylo 

v první etapě zhotoveno 37 nových 

panelů v obcích Čtveřín, Jenišo-

vice, Karlovice, Líšný, Loučky, 

Malá Skála, Mírová pod Kozáko-

vem, Příšovice, Radimovice, Svi-

jany a Vlastibořice. Řešené území 

VÍCEJAZYČNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

je omezeno hranicemi Euroregio-

nu Nisa (resp. Libereckého kraje). 

Celkové náklady na první eta-

pu v rámci přeshraničního projek-

tu dosáhly výše cca 406 tis. Kč, 

z čehož 85 % činí dotace.  Nákla-

dy zahrnují mj. redakční a textové 

práce, grafi cký návrh, překlady, 

jazykové korektury, zpracování 

obrazových podkladů a fotografi í, 

zhotovení panelů, management 

a administraci projektu. Grafi c-

ká podoba vychází z grafi ckého 

manuálu SČR, mapové podklady 

dodala Geodezie OnLine.

Druhá etapa (cca 15–20 panelů) 

v současnosti pokračuje do jara 

2012 na základě poptávky obcí 

z roku 2011. Dle zájmu obcí 

a zajištění fi nancování může být 

v roce 2012 zahájena další eta-

pa, tentokrát již nad rámec úze-

mí Euroregionu Nisa. Případná 

výzva bude zveřejněna v jarním 

vydání Zpravodaje SČR. 

Stránku připravil: Jiří Lukeš

V červnu bylo provedeno ozna-

čení cílů Synagoga Turnov, Zámek 

Hrubý Rohozec a Hrad Valdštejn 

v celkovém počtu 10 ks dle pro-

jektu značení z roku 2010. Mj. 

se jedná o návěsti IS 23 (200 x 

150 cm) na silnicích I/10 a I/35. 

Náklady na značení činily cca 130 

tis. Kč včetně DPH. Již v průbě-

hu uplynulé turistické sezony se 

toto značení pozitivně projevilo 

v nárůstu návštěvnosti turnovské 

synagogy.

V květnu bylo současně zahá-

jeno zpracování projektu značení 

pro kulturní a turistické cíle Lom-

nice nad Popelkou (VPR Kar-

lov, Rozhledna Tábor) a Želez-

ný Brod (VPR Trávníky). Zatím-

co projekt značení VPR Trávní-

ky byl bez problémů projednán, 

v případě cílů Lomnicka obdržel 

zpracovatel (SPMARO CZ s. r. 

o.) opakovaně nesouhlasná vyjád-

ření ze strany dotčených institucí 

(mj. Police ČR, Ředitelství silnic 

a dálnic). 

Výsledkem je jednak znač-

ná redukce dopravního značení 

oproti předpokladu, ale především 

značný časový skluz v realiza-

ci. Z toho důvodu požádalo SČR 

o posun dokončení projektu do 

února 2012 s cílem realizace zby-

lého značení a souvisejících akti-

vit (pracovní workshop, exkurze) 

v průběhu zimy. 

Projekt „Značení významných 
kulturních a turistických cílů ČR 
na území ERN“ (CZ.3.22/3.3.01
/10.02098) je podpořen z Fondu 
mikroprojektů v rámci OPPS ČR 
– PL 2007-2013 „Cíl 3“ Česká 
republika – Polsko prostřednic-
tvím Euroregionu Nisa. 
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První Slavnost stromů, která se konala v ne-

děli 16. října 2011 v okolí městské knihovny 

v Dolním Bousově, se vydařila. Hlavním pro-

gramem byla společná výsadba stromků na nově 

vznikající zahradě za pomoci veřejnosti. 

Počátkem září bylo občanům Dolního Bou-

sova nabídnuto k „adopci“ více než 60 stromů 

a keřů. Každý měl možnost si na plánku zahra-

dy vybrat rostlinu, kterou zaplatí a která bude 

„jeho“. Akce byla nad očekávání úspěšná. „Své“ 

stromky si chodily vybírat rodinky s dětmi, 

prarodiče pro svá vnoučata, ale i žáci místní ZŠ 

si přišli zakoupit svůj „třídní“ strom. Nemalou 

částkou na projekt přispěla také mladoboleslav-

ská ŠKODA Auto.   

Více než třem stovkám návštěvníků hrály celé 

odpoledne k poslechu kapely Sešlost z Mladé 

Boleslavi a country kapela Kačeři. Významným 

mezníkem odpoledne bylo zasazení Stromu 

města Dolní Bousov. Stromem města byl zvolen 

impozantní dub červený a společně jej vysadili 

současní členové rady města. 

Během odpoledne bylo vysazeno úctyhod-

ných 30 stromů a 22 keřů, a protože se sázely 

již pěkně vzrostlé rostliny, kolem čtvrté hodiny 

odpolední se všem před očima začala objevovat 

krásná zahrada.

Během následujícího týdne do nové zahra-

dy přibylo ještě 15 keřů a dva stromy, které si 

zakoupili a v rámci vyučování společně přišli 

zasadit žáci jednotlivých tříd prvního stupně 

místní základní školy.

Každý, kdo si zakoupil v aukci keř nebo strom, 

bude mít na jaře 2012 možnost přijít jedno odpo-

ledne do keramické dílny v ZŠ a vyrobit si (tře-

ba společně se svými dětmi) na „svůj“ stromek 

tabulku s věnováním. Pro ty, co nenajdou čas 

SLAVNOST STROMŮ V DOLNÍM BOUSOVĚAKTUALITY Z REGIONU

Turnovské informační centrum má 
nový vstupenkový terminál

Regionální turistické informační centrum 

rozšířilo svou nabídku předprodeje vstupenek. 

Kromě terminálů Ticketpro a Ticketstream je 

od června nově v provozu i portál E-vstupenka. 

Aktuální nabídku předprodeje najdete na www.

evstupenka.cz.         -am-

Hrad Kost 2012
I v roce 2012 chystá hrad Kost pro své náv-

štěvníky zajímavý program v podobě rytířských 

turnajů v podhradí, které se budou konat v určitý 

čas po celou sezonu na nově upraveném kolbišti 

s tribunou. Pořádání turnajů je zajištěno ve spo-

lupráci s rytířskou skupinou Ordokromen.

A jistě příjemnou novinkou pro návštěvníky 

hradu je informace o nově otevřené stylové hrad-

ní restauraci „U Draka“, do které jsou všichni 

srdečně zváni.

Pozvánka do Nové Paky
Klenotnice i Muzeum v Nové Pace se po krát-

ké přestávce návštěvníkům otevřou 6. prosince 

a kromě stálých expozic, které někteří už znají, 

budou mít příchozí možnost vidět a zažít i ně-

co nového. V Klenotnici drahých kamenů byla 

dokončena expozice vulkanologie. Velký ohlas 

měla vitrína, v níž může návštěvník simulo-

vat sopečnou erupci. V Suchardově domě se 

bude jako každý rok konat výstava betlémů. 

Zároveň zde budou mít návštěvníci možnost 

vidět práce žáků a studentů místních škol. A 

kdo si dělá třeba starosti s tím, čím překvapit 

pod stromečkem své nejbližší, může se zastavit 

v prodejně v budově Klenotnice. 

Integrovaný terminál 
veřejné dopravy

V pátek 4. listopadu byl slavnostně ote-

vřen nový dopravní terminál v Turnově. 

Hlavním účelem stavby bylo přesunout ter-

minál pravidelné autobusové dopravy z 

dnešní vzdálené polohy do těsné blízkos-

ti nádraží ČD. Náklady na stavbu, hrazené 

z podstatné části z dotace EU (Regionální ope-

rační program NUTS II Severovýchod – ROP), 

jsou ve výši 72 mil. Kč.        -eg-

Kulturní centrum Kino Železný Brod
Přerod původního kina v Kulturní centrum 

Kino Železný Brod se povedl. Nová etapa živo-

ta kinosálu se začala psát v pátek 23. září 2011. 

Na samém sklonku loňského jara vypadal 

osud železnobrodského kina značně nejistě. 

Na představení chodilo jen pár desítek diváků 

a často se pro nezájem ani nepromítalo. Město 

tedy vypsalo veřejnou soutěž, předloženy byly  

v podstatě dva totožné návrhy: Kino je třeba  

přestavět na kulturní centrum. Soutěž vyhrál 

ucelenější a detailněji připravený návrh Davi-

da Peška, který se tímto de facto stal vedou-

cím nově vznikajícího Kulturního centra Kino 

Železný Brod. Nyní má toto zařízení rok na to, 

aby přesvědčilo o své životaschopnosti.

Po měsících příprav je projekt KOLORA 

01 za námi. Navzdory krásnému počasí, které 

jistě lákalo k výletům do přírody, absolvova-

lo 30. září a 1. října prohlídku továrny během 

dvou odpolední přes 400 návštěvníků nejen ze 

Semil.

V rámci této akce jsme se pokusili umělec-

kými prostředky upozornit na nevyužitý poten-

ciál krásného industriálního objektu, který nám 

pomalu mizí před očima. Chtěli jsme jej ales-

poň na dva dny oživit a zprostředkovat divákům 

ochutnávku z minulosti i současnosti tohoto 

místa. Naším záměrem bylo rovněž pokusit se 

nalézt řešení, jak naložit s továrnou dál.

nebo odvahu k vlastní výrobě, mohou vyrobit 

tabulky s textem dle přání žáci keramického 

kroužku při ZŠ.                               Dita Říhová

Projekt jsme také prezentovali na konferen-

ci (pořádané katedrou architektury Stavební 

fakulty ČVUT v Praze) „Průmyslové dědic-
tví – na hraně“, která byla zaměřená právě na 

hledání alternativního využití industriálních 

budov. Rádi bychom podotkli, že mezi archi-

tekty se o naší semilské továrně ví a je jimi 

ceněna i v evropském měřítku.

Co jsme mohli, to jsme udělali, a teď už 

nezbývá než čekat, jestli tato továrna svůj 

„závod o čas“ nakonec vyhraje.

Velký dík patří zvláště režisérce projektu 

Marianě Večeríkové, všem 31 tvůrcům, desít-

kám dobrovolníků z řad skautů a našich kama-

rádů, fotografům, dokumentaristům, hudeb-

níkům, zdravotníkovi, hasičům, technikům 

a všem, kteří nás v našem počínání podporo-

vali. Akce by se nikdy nemohla konat bez pod-

pory Nadace Vodafone Česká republika, pro-

gramu Think Big, fi rmy Hybler Textil, města 

Semily, tiskárny Glos Semily, DAMU v Praze 

a KC Golf Semily. Všem touto cestou velmi 

děkujeme.

Brzy bude možné si všechny shromážděné 

fotografi e z akce prohlédnout na webu: www.

kolora01.webnode.cz. 

Anežka Navrátilová, foto Tomáš Hyka

KOLORA 01: ZÁVOD O ČAS UŽ JE U KONCE???

AUTOŠKOLSKÉ MUZEUM
Pelechov u Železného Brodu se možná již 

v příštím roce bude pyšnit prvním autoškol-
ským muzeem v Evropě. Bude to věc zatím 
neviděná. Miroslava Šimková z jablonecké 
Autoškoly O.K., která je nadšenou sběra-
telkou veteránů a milovnicí automobilové 
historie, má v plánu v prostorách bývalého 
motorestu v Pelechově u odbočky na Semily 
a Kozákov vybudovat Muzeum autoškolství 
a motorismu. Unikátní expozice by měla 
vzniknout nejpozději do dvou let. Projekt má 
zatím dvě varianty. V případě, že se na něj 
podaří získat dotaci z evropských fondů, kte-
rá by umožnila přistavět ještě jedno patro, 
začalo by muzeum na ploše 400 metrů čtve-
rečných fungovat v roce 2013. Pokud však 
dotace schválena nebude a přístavba se tedy 
nezrealizuje, muzeum se v menším, na ploše 
zhruba 220 metrů, otevře již v roce 2012. 
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MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V ČESKÉM RÁJI DVOŘÁKŮV 
FESTIVAL – 57. ročník

(2. – 24. 6. 2012)

Dvořákův festival je hudební 

festival s obrovskou tradicí a jeho 

počátky spadají do 50. let 20. sto-

letí. V posledních letech se poda-

řilo festival významně rozšířit 

a v příštím roce jej budou poslu-

chači moci navštívit ve více než 

dvou desítkách měst Královéhra-

deckého, Libereckého a Středo-

českého kraje. O takto dynamic-

ký vzestup festivalu se zasloužila 

společnost České doteky hudby 

Em-Art, o. p. s., která je mimo 

jiné členem prestižní Asociace 

hudebních festivalů a Dvořákův 

festival přináší již po několik let 

ve zcela novém hávu. 

Snahou pořadatelů festivalu 

je představit Dvořákovu tvor-

bu nejen v klasickém podání, 

ale interpretovat ji i v nových 

neotřelých aranžích a stylech. 

Doprovodnou aktivitou hudeb-

ního festivalu je DVOŘÁKŮV 

CESTOVNÍ PAS S KUPÓNY 

na zvýhodněné vstupy do řady 

zajímavých turistických míst či 

atrakcí regionu. Ten obdrží náv-

štěvníci ke každé vstupence spolu 

s katalogem obsahujícím program 

festivalu a „tištěným průvod-

cem“ jednotlivými festivalovými 

městy. Pro rok 2012 se mohou 

návštěvníci těšit jak na tradiční 

oblíbená místa, tak na nová místa 

nabízející další cestování s Dvo-

řákovým cestovním pasem. 

 Vzhledem k počtu koncertů, 

partnerských měst a bonusovým 

vstupům do vybraných turistic-

kých atrakcí je Dvořákův festival 

velkolepou předprázdninovou 

akcí. Novinkou je také možnost 

zakoupení PERMANENTKY 

NA VŠECHNY FESTIVALOVÉ 

KONCERTY za více než přijatel-

nou cenu 360 Kč. Ke každé per-

manentce získají navíc dva Dvo-

řákovy cestovní pasy a katalog 

s průvodcem.  Podrobné informa-

ce o Dvořákově festivalu a Dvo-

řákově cestovním pasu jsou na 

www.ceskedotekyhudby.cz. 
Festivalová města pro rok 2012: 

Sychrov, Státní zámek Mnichovo 

Hradiště, Trutnov, Dvůr Králové, 

Lomnice nad Popelkou, Kosmo-

nosy – hotel Galatea, Nová Paka, 

Frýdlant, Jičín, Liberec, Jablonec 

n. Nisou, Vysoké Mýto, Podě-

brady, Svitavy, Police nad Metu-

jí, Česká Lípa, Mělník, Hořice, 

Turnov, Mladá Boleslav, Hradec 

Králové.

I v tomto čísle Zpravodaje při-

cházíme s pravidelnou informací 

týkající se vývoje projektu „Mar-

ketingové a koordinační aktivity 

v Českém ráji“, na jehož realizaci 

získalo Sdružení Český ráj fi nanč-

ní podporu v rámci 14. kola výzvy 

Regionálního operačního progra-

mu NUTS II Severovýchod.

V období od května do října 

2011 byla zrealizována spousta 

plánovaných aktivit, byla úspěšně 

uzavřena všechna naplánovaná 

výběrová řízení a uzavřeny smlou-

vy s vítěznými dodavateli.

Ve stručnosti k některým probí-

hajícím zakázkám:

Na internetové stránky SČR byl 
implementován mapový portál 
turistického regionu Český ráj, 
který zobrazuje sítě značených 
pěších tras, cyklotras, různých 
turistických atraktivit a je propo-
jen se systémem datového skladu. 

Během měsíce září byly vyro-
beny upomínkové předměty 
– samolepky, magnetky, papírové 
a igelitové tašky, které především 
propagují internetové stránky 
regionu Český ráj. 

Zcela nově byla spuštěna inter-
netová prezentace regionu Český 
ráj v holandské a ruské mutaci.

Dále byly zahájeny práce na 
zpracování Studií Český ráj bez 
bariér a Technické památky a roz-
hledová místa v Českém ráji. 

V současné době probíhá zpra-
cování „Střednědobého a akčního 
plánu Programu trvale udržitel-
ného rozvoje cestovního ruchu 
v turistickém regionu Český ráj“. 
Ve čtvrtek 10. listopadu se k tomu-
to tématu konal velký pracovní 
workshop s důležitými partnery, 
kteří ovlivňují  rozvoj cestovního 
ruchu v Českém ráji.

V září 2011 se uskutečnila 

exkurze pro pracovníky informač-

ních center na území Českého ráje, 

tentokráte zaměřená na území 

Účastníci setkání v Sedmihorkách diskutovali v pracovních skupinách.

Kozákovska, Semilska a Železno-

brodska. V úterý 6. prosince 2011 

se bude konat Fórum cestovního 

ruchu, tj. setkání zástupců OCT 

s podnikatelskou, neziskovou a ve-

řejnou sférou.

V roce 2012 je plánována účast 

na mezinárodním veletrhu v U-

trechtu a na tuzemských veletrzích 

v Praze a v Brně, na kterých bude 

Český ráj prezentován již i formou 

nových propagačních materiálů 

(Image katalog a Propagační des-

ky).

Projekt je spolufi nancován Ev-

ropskou unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Lucie Rakoušová

Na osm desítek zástupců nezis-

kových organizací, obcí a měst, 

dobrovolných svazků obcí, míst-

ních akčních skupin, institucí, fi -

rem, památkových objektů, turis-

tických atraktivit, pracovníků 

ochrany přírody a podnikatelů 

v cestovním ruchu jednalo na 

pozvání Sdružení Český ráj ve 

čtvrtek 10. listopadu ve spo-

lečenských prostorách kempu 

v Sedmihorkách o vizi budouc-

nosti Českého ráje, resp. o aktu-

alizaci střednědobého a akčního 

plánu „Programu trvale udržitel-
ného rozvoje cestovního ruchu 
v turistickém regionu Český ráj“. 

Práce na tomto dokumentu 

začaly letos v létě, skončit by měly 

v únoru příštího roku, kdy mají být 

teze o dalším rozvoji cestovního 

ruchu a konkrétní projekty v regio-

nu představeny veřejnosti. Zpraco-

vání koncepce se věnuje tým kolem 

Blaženy Huškové, konzultantky 

v oblasti trvale udržitelného roz-

voje, která je známa především 

projekty v Jizerských horách. 

Diskuze byla nasměrována na 

pět hlavních témat, která účastní-

HLEDÁNÍ VIZE ROZVOJE ČESKÉHO RÁJE

Sdružení Český ráj vyhlásilo v rámci projektu „Marketingové 
a koordinační aktivity v Českém ráji“ výzvy pro poskytovatele služeb 

v cestovním ruchu, kteří mají zájem prezentovat se zdarma v připra-

vovaných propagačních materiálech či turistických produktech. Lhůta 

pro zaslání přihlášek k uvedeným výzvám byla prodloužena. Podrobné 

informace i plná znění výzev jsou k dispozici na www.cesky-raj.info 

(sekce Dotace a projekty). Kontakt na tel. 481 540 253, e-mail: info@

cesky-raj.info. Projekt je spolufi nancován Evropskou unií z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj.

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB

ci setkání rozebrali v pracovních 

skupinách: 

1. Návštěvník Českého ráje (pro 

jaké skupiny návštěvníků je tento 

region zajímavý, za čím návštěvní-

ci přijíždějí a co jim region může 

a měl by nabídnout).

2. Důležitost vzájemné komu-

nikace, spolupráce a partnerství 

všech zainteresovaných v cestov-

ním ruchu.

3. Místní obyvatelé a cestovní 

ruch.

4. Infrastruktura a služby – Čes-

ký ráj přívětivý.

5. Návštěvník v čase a prosto-

ru (žádoucí rozprostření nabídky 

i mimo nejvyhledávanější místa, 

prodloužení sezony…).

Výstupy z jednotlivých témat 

se jistě objeví v aktualizovaném 

střednědobém a akčním plánu.
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V Muzeu Českého ráje v Turnově vzniká návštěvnické cent-

rum. V první etapě proběhla v září a v říjnu 2011 rekonstrukce 

pokladny a prodejny muzea. V návaznosti na celkovou rekonstruk-

ci barokního domu U Bažanta, ve kterém se prostory pokladny 

a prodejny nacházejí, byly vyměněny okna a dveře, zhotovena byla 

nová výkladní skříň pro pokladnu muzea a provedeny byly prá-

ce spojené s opravou elektroinstalace a bezpečnostního systé-

mu. Tyto náklady byly hrazeny z prostředků Libereckého kraje 

a vyžádaly si 250 tis. Kč. Do upravených prostor muzeum pořídilo 

nový mobiliář a část původního byla dle potřeb upravena. Náklady 

s tím spojené, zhruba 180 tis. Kč, muzeum hradilo z příjmů z vedlejší 

hospodářské činnosti. V současné době byly zahájeny stavební práce 

v dalších dvou místnostech, ve kterých bude vybudováno zázemí pro 

návštěvníky. Návštěvnické centrum s bezbariérovým přístupem bude 

umístěno v přízemí domu U Bažanta.                    Marcela Beranová

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA V ČESKÉM RÁJI 2011 BYLA ÚSPĚŠNÁ

Návštěvnost turistického regionu Český ráj v uplynulé letní turistické 

sezoně (červen–září) opět vzrostla. To dokazují statistické údaje o návštěv-

nosti jednotlivých turistických center regionu Český ráj. Celková návštěv-

nost informačních center vzrostla o 13 %. Nejvyšší nárůst zaznamenalo 

Městské informační centrum Jičín (33 %). Vysoká návštěvnost byla bezpo-

chyby způsobena otevřením nové expozice „Rumcajsův svět očima Rad-

ka Pilaře“, která přímo navazuje na informační centrum. Značný nárůst 

návštěvnosti zaznamenalo také Informační centrum Semily (24 %), Měst-

ské informační centrum Sobotka (22 %), Městské informační středisko 

Rovensko p. Tr. (18 %) a Regionální turistické informační centrum Turnov 

(7 %). Pokles návštěvnosti v Infocentru Mladá Boleslav (36 %) byl způso-

ben jeho dočasným přestěhováním do náhradních prostor z důvodu pře-

stavby objektu. 

Na rozdíl od minulých let došlo nejen k nárůstu domácích turistů 

(13 %), ale i ke zvýšení počtu zahraničních návštěvníků (7 %). A to především 

v informačních centrech Semily, Železný Brod, Lomnice n. P. a částečně 

i Mladá Boleslav a Turnov. Přesto čeští návštěvníci jsou stále našimi hlav-

ními hosty (95 %). Ze zahraničních návštěvníků největší podíl tvoří turisté 

z Německa (26 %), Nizozemí (22 %), Polska (19 %) a nově ze Slovenska 

(12 %). Ve srovnání s rokem 2010 ubylo holandských hostů a výrazně se 

zvýšil počet slovenských hostů.

Dosavadní návštěvnost památek a turistických zajímavostí v letošním 

roce je srovnatelná s rokem 2010. Na některých atraktivitách z nich se 

v letošním roce pro návštěvníky brány ještě neuzavřely. Takže přesná čís-

la budeme mít k dispozici až v lednu 2012. Nárůst návštěvnosti více jak 

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM V MUZEU

o 10 % zaznamenaly např. Michalovická Putna, Vyhlídková věž v Mladé 

Boleslavi, lovecký zámeček Humprecht, Válečné muzeum v Újezdě pod 

Troskami, hrad Valdštejn, Trosky, synagoga v Turnově, Muzeum drahých 

Kamenů pana Votrubce, Výletní areál Pěnčín, rozhledna Tábor a nová 

expozice „Rumcajsův svět očima Radka Pilaře“ v Jičíně.

K turistickým atraktivitám s nejvyšší návštěvností již tradičně patří zám-

ky Dětenice, Sychrov, Staré Hrady, Prachovské skály, Trosky, Bozkovské 

dolomitové jeskyně, Hrad Kost, Valdštejn, Šťastná země a Škoda Auto 

Muzeum. Provozovatelé památek a dalších turistických cílů si letošní sezo-

nu chválili. I přes zdražení vstupného byl počet návštěvníků památkových 

objektů uspokojivý. Většina památek totiž připravila pro návštěvníky zají-

mavé doprovodné programy, ať to byly noční prohlídky, koncerty, divadelní 

vystoupení či přednášky. Letošní prázdninová sezona byla na kulturní akce 

opravdu bohatá a bylo si z čeho vybírat. Skvělým pomocníkem k plánování 

volného času se pro návštěvníky staly tradiční Sezonní turistické noviny, 

které byly vydány v nákladu 10 tisíc výtisků a k dispozici byly za 20 Kč 

na všech informačních střediscích regionu i v okolí či u dalších subjektů. 

Tématem letošního ročníku byl hravý a zábavný Český ráj, a ten letošní byl 

díky hezkému, i když ne zrovna letnímu počasí, opravdu pohádkový. Vel-

ké množství pořádaných akcí, krásnou krajinu, pohádkové hrady, zámky 

a romantické zříceniny i množství různorodých zajímavostí si turisté a náv-

štěvníci chválili. A co jim chybělo? Jako již každoročně vhodné parkovací 

plochy, dostatek cyklopůjčoven, otevřené obchody o víkendu a někde by to 

chtělo lepší služby, více tolerance a ohleduplnosti.                           -pb, eg-

Přehled návštěvnosti v informačních turistických centrech za období 

červen – září 2011:

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Předsedkyně SČR: PhDr. Hana Maierová, tel.: 481 366 223, h.maierova@

mu.turnov.cz. Místopředseda SČR: Ing. Martin Bauer. Ředitel SČR: Ing. 

Jiří Lukeš – manažer projektů, tel.: 739 611 493, lukes@cesky-raj.info.

Jednatelé: TURNOV – Ing. Eliška Gruberová, tel.: 481 366 257, 

e.gruberova@info.turnov.cz, JIČÍN – Mgr. Alena Stillerová, tel.: 493 545 

170, 739 348 616, stillerova@mujicin.cz, MLADÁ BOLESLAV – Gerard 

Keijsper, tel.: 326 322 173, keijsper@kulturamb.eu. 

Zaměstnanci:  Ing. Pavla Bičíková – manažer projektů, tel.: 481 540 253, 

bicikova@cesky-raj.info, Ing. Hana Ledabylová – marketingový pracov-

ník, tel.: 481 540 253, 739 449 510, ledabylova@cesky-raj.info, Lucie 

Rakoušová – administrátor projektů, tel.: 739 611 608, rakousova@cesky-

raj.info, Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu, 

tel.: 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info, Alena Antošová – účetní, anto-

sova@cesky-raj.info.

Zpravodaj Sdružení Český ráj. Vydává SČR, Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV, tel.: 481 540 253, e-mail: info@
cesky-raj.info, http://www.cesky-raj.info/. Odpovědný redaktor Lucie Rakoušová. Vydávání povoleno MK ČR E 17896. 
Tisk: Tiskárna Unipress, s.r.o., Svobodova 1431, Turnov, tel. 481 319 411, e-mail: tiskarna@unipress.cz. Grafi cká úprava 

a zlom: Pavel Charousek a René Rejman. Vychází dvakrát ročně, pro zájemce zdarma. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. listopadu 2011. Zpravodaj 
SČR byl vydán v rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“, reg.č. CZ.1.13./3.2.00/14.00947. Tento projekt je spolu-
fi nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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