
GREENWAY JIZERA – STAVÍME!

Dobrá zpráva pro všechny generace cyklistů: Už letos se projedete po nové cyklostezce z Malé Skály do 
Líšného a na konci příštího roku se na kole podél Jizery dostanete z Maloskalska až do Turnova.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. Byla 

podepsána smlouva s poskytovatelem dotace a vybranou stavební fi rmou (SDS EXMOST s. r. o.) 

a zajištěno fi nancování prostřednictvím revolvingového úvěru (ČSOB).

Na počátku roku 2012 bylo předáno staveniště na všech etapách a zahájeny byly přípravné práce 

ve smyslu kácení stromů a křovin v koridoru budoucí stezky. Co je však nejdůležitější, v březnu 

byly zahájeny vlastní stavební práce v úseku Líšný – Malá Skála, kde bude na levém břehu řeky 

zbudován úsek stezky v délce zhruba 1,4 km. Převážně se jedná o zpevněnou stezku s nezpevně-

ným povrchem o šíři asi 2,5 metru (dovolují-li to prostorové poměry). Výjimkou je krátký asfaltový 

úsek na straně Líšného (stoupání k OÚ). Stezka bude dokončena v květnu, aby od června mohla po 

slavnostním otevření sloužit uživatelům. Přesný termín slavnostního otevření bude upřesněn dle 

průběhu stavebních prací (předběžně poslední květnový den). 

V květnu bude zahájena výstavba v úseku Rakousy – Loužek, včetně úpravy pěší lávky na 

železničním viaduktu. Tento úsek by měl být dokončen v srpnu, resp. v září 2012. Nejnáročnější 

úsek Rakousy – Malá Skála s dvěma mosty bude zahájen v srpnu 2012 s dokončením v dubnu, resp. 

květnu 2013 před letní turistickou sezonou.

V rámci každého úseku bude rozmístěn informační systém a mobiliář. Jedná se např. o Loužek 

– nájezd na železniční viadukt, Rakousy – obec, Malá Skála – Na Teplici, 

                                                                        Pokračování na str. 5

Český ráj je typickým regionem s hlavní sezo-

nou v letních měsících. To ale neznamená, že 

by jednotliví hráči na poli cestovního ruchu 

zaháleli. I v této době probíhaly zajímavé 

akce, zvláště v období Vánoc, masopustu atd.  

Zároveň se ale již připravuje nová návštěvnic-

ká sezona  v památkových objektech, muzeích 

a galeriích, v ubytovacích zařízeních a dal-

ších službách. Pracovníci Sdružení Český ráj 

a kolegové z informačních center mimo jiné 

chystali nové informační materiály, zajišťova-

li účast na veletrzích doma i v zahraničí atd. 

Velké množství práce bylo týmem Sdružení 

odvedeno na projektech dotovaných z růz-

ných programů EU. Pro mě osobně měla velký 

přínos diskuzní setkání věnovaná aktualizaci 

strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu 

a dalším aktuálním tématům. Jednání s růz-

nými skupinami partnerů – se zástupci obcí, 

pracovníky informačních center, provozovateli 

turistických cílů i podnikateli – přinesla mno-

ho nápadů a nových podnětů. Zároveň přispěla 

k navazování osobních kontaktů, což je nemé-

ně důležité. 

Důležitým úkolem bylo zahájení realizace 

projektu Greenway Jizera.  Jeho garantem 

je Ing. Jiří Lukeš, který tomuto úkolu věnuje 

obrovské množství práce.  Na podzim proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele stavby, byla uza-

vřena smlouva s poskytovatelem dotace a díky 

ručení Městem Turnov mohla být uzavřena 

i smlouva o poskytnutí  úvěru na předfi nanco-

vání jednotlivých etap. Nyní na jaře je stavba 

na jednotlivých místech zahajována a již v létě 

se některými novými úseky budou moci náv-

štěvníci projet. Věřím, že tento projekt bude 

významným obohacením turistické nabídky 

nejen pro návštěvníky, ale i pro místní občany. 

PhDr. Hana Maierová, 
předsedkyně Sdružení

Dopravní značení
kulturních a turistických cílů

strana 5

Dnes se představuje
Balonové létání

strana 3

Výroční zpráva za rok 2011
Sdružení Český ráj

samostatná vložená příloha

SLOVO ÚVODEM
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AKTUALITY

Už to víte? 
Jdeme s dobou, měníme portál!
Během prosincových měsíců se spustil turis-

tický portál cestovního ruchu www.liberecky-

kraj.cz v novém kabátě. Nabízíme Vám zbrusu 

novou internetovou multimediální prezentaci, 

která Vás bude provázet při plánování Vašich 

výletů po Libereckém kraji. 

Nově se představí 3D logo, interaktivní 

mapa, virtuální fotografi e či úložná schrán-

ka, kam si můžete uložit své výlety a poslat je 

známým, které chcete na výlet pozvat. Máme 

profi l na sociálních sítích a můžete odebírat 

newsletter. 

Jak se Vám nový portál líbí? 

Své náměty můžete posílat na e-mailovou 

adresu: eva.hornova@kraj-lbc.cz.

Návštěvnické centrum
Od 1. března 2012 je v Muzeu Českého ráje 

otevřeno nové návštěvnické centrum s bezba-

riérovým přístupem, kde návštěvníci naleznou 

stručné turistické informace a budou tu probí-

hat videoprojekce fi lmů s tipy na výlety. Cent-

rum se nachází v rekonstruovaných prostorách 

domu čp. 70 „U Bažanta“, kde byl vytvořen 

atraktivní prostor, který nabídne návštěvní-

kům komfortnější zázemí při návštěvě muzea 

– prostor určený k odpočinku, kde si budou 

moci vypít kávu, posvačit nebo např. napsat 

pozdrav. V neposlední řadě bude návštěvnické 

centrum sloužit veřejnosti přístupem na inter-

net, kde si budou moci vyhledat autobusové či 

vlakové spoje, nebo konkrétní cíl své návštěvy 

a informace o něm.

Proměnou prošla také muzejní prodejna dra-

hých kamenů, šperků a dárkového zboží, kde 

zákazníci najdou rozšířenou nabídku drahých 

kamenů z místních nalezišť, granátový šperk, 

stříbrný šperk, skleněnou a drahokamovou 

bižuterii atd. Nechybí tu ani produkty oceně-

né známkou Regionální produkt Český ráj, 

jejichž nabídka bude stále rozšiřována tak, aby 

měl návštěvník-zákazník možnost nakoupit 

a odnést si to, co je pro tento region nejtypičtější. 

     Marcela Beranová, Muzeum Českého ráje

AKTUÁLNĚ K PROJEKTU „MARKETINGOVÉ 
A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V ČESKÉM RÁJI“

Projekt, na jehož realizaci získalo Sdružení 

Český ráj fi nanční podporu v rámci 14. kola 

výzvy Regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod, pokračuje a průběžně 

probíhá plnění plánovaných aktivit tohoto pro-

jektu.

Během prosince 2011 byly vydány propagační 

desky a image katalog Český ráj. Image katalog 

se vydal v šesti jazykových mutacích (cs, en, de, 

pl, nl, rus) v celkovém nákladu 95 tisíc kusů.  

Dále byly zhotoveny tipy na výlety (pěší a cyk-

lo), které budou před sezonou vloženy na webo-

vé stránky. V současné době se zpracovávají 

podklady pro vydání infomapy a trhacích map 

osmi turistických oblastí regionu Český ráj.  

Na internetové stránky SČR byly implemen-

továny herní prvky pro děti – puzzle a omalo-

vánky s českorajskou tematikou.

V rámci realizace reklamní kampaně bylo 

vyrobeno celkem 12 outdoorových a 11 inter-

netových bannerů, jejichž cílem je především 

propagace internetových stránek a turistické 

nabídky regionu. Průběžně probíhá zpracování 

tematických DVD.

Ze čtyř programů cestovního ruchu – Český 

ráj bez bariér, Zlatá stezka Českého ráje, Za 

pohádkou do Českého ráje, Technické památky 

a rozhledová místa v Českém ráji, byla dokonče-

na studie „Za pohádkou do Českého ráje“, která 

nabízí přehled fi lmů, pohádek či osobností, kte-

ré mají vazbu k regionu Český ráj. Zpracované 

produkty budou k dispozici na internetových 

stránkách SČR.

Dále byla zpracována aktualizace „Střed-

nědobého a akčního plánu Programu trvale 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turis-

tickém regionu Český ráj“. Oba koncepční mate-

riály byly projednány na Valné hromadě SČR 

a dne 18. 4. 2012 se bude k tomuto tématu 

konat veřejná diskuze na Fóru cestovního ruchu 

v Lomnici nad Popelkou.  

Během měsíců ledna a února byl region Čes-

ký ráj prezentován na veletrzích v holandském 

Utrechtu a dále pak v Brně   a Praze. V únoru se 

v prostorách zámku Sychrov konalo v pořadí již 

druhé pracovní setkání památek a turistických 

atraktivit regionu Český ráj.

Na květen 2012 je plánována další exkurze 

pro pracovníky informačních center na území 

Českého ráje, tentokráte do oblasti Podtrosec-

kých údolí. 

O dalších aktivitách budeme průběžně infor-

movat.

Projekt je spolufi nancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Lucie Rakoušová, SČR

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ PAMÁTEK, MUZEÍ A GALERIÍ A DALŠÍCH TURISTIC-
KÝCH ATRAKTIVIT ČESKÉHO RÁJE. Ve čtvrtek 16. února se v barokním salonku sychrovského 
zámku uskutečnilo v pořadí druhé pracovní setkání zástupců památek, muzeí a galerií a dalších 
turistických atraktivit Českého ráje. Setkání proběhlo pod patronací Sdružení Český ráj a Národní-
ho památkového ústavu, územního odborného pracoviště Liberec. Už na loňském setkání v Lomnici 
nad Popelkou byla prodiskutována celá řada otázek, hovořilo se zejména o větší vzájemné spolu-
práci, výměně a tvorbě propagačních materiálů a turistické nabídce. Setkání na zámku Sychrov se 
zúčastnily zhruba tři desítky zástupců památkových objektů a muzeí z širokého regionu, významně 
byla zastoupena Mladá Boleslav, Jičín, byli zde i pracovníci turnovského muzea, Muzea přírody 
v Prachově, zámků Mnichovo Hradiště, Staré Hrady a zámku Sychrov, Valdštejnské lodžie, ale i 
Správy CHKO Český ráj, hradů Kost a Valdštejn, Muzea Škoda Auto, areálu Šťastná země atd.

Bezbariérový vstup do turnovského muzea.
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Letěli jste někdy v horkovzdušném balonu? Jestli ano, budete napříště vědět, na co si dát pozor. Až se vás 

totiž nějaký balonář zeptá, odkud že jste, v žádném případě nesmíte odpovědět, že z Turnova, Jičína, Mladé 

Boleslavi, z Liberce či z Prahy. Každý vzduchoplavec se stává pomyslným šlechticem a jmenuje se podle místa, 

kde s balonem přistál. Má to svůj nezaměnitelný rituál. Po zhruba hodinovém letu v koši nad Českým rájem na 

vhodném místě přistanete, a jestliže jste letěli poprvé, následuje tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm 

a sektem. Od té chvíle jste vlastníky vzduchoplaveckého šlechtického titulu podle místa dopadu. Autor tohoto tex-

tu se například jmenuje Pavel z Písku, to podle osady kousek od Malechovic na Sobotecku. Běda, kdyby na setkání 

s nějakým balonářem uvedl, že je z Turnova. Platil by pokutu, která obnáší bednu šampaňského!

HORKOVZDUŠNÉ BALONY: ATRAKTIVNÍ NABÍDKA ČESKÉHO RÁJE

Stát se pilotem horkovzduš-
ného balonu, to je jistě splnění 
klukovského snu. Bylo tomu tak 
i v případě Ivana Kábeleho, kte-
rý v létě křižuje Český ráj od 
Sychrova k Jičínu? 

„Zcela jistě je to splnění jed-

noho velkého snu o létání všeo-

becně. Je to směsice zvědavosti, 

touhy po dobrodružství a chu-

ti otestovat si své schopnosti. 

Původně jsme v Liberci začína-

li ve trojici, jeden kolega to ale 

vzdal před dokončením výcviku, 

protože zjistil, že není schopen 

létání skloubit s prací a dalšími 

svými činnostmi. Takže jsme 

nakonec zůstali se dvěma balony 

dva, což obnáší, že v sezoně jsme 

ve vzduchu prakticky každý den,“ 

přibližuje Kábele.

* Co člověk kromě odvahy po-
třebuje k tomu, aby se stal pilo-
tem balonu?

„Především čas, odhodlání, bo-

hužel také peníze. Výcvik pilota 

balonu je časově i fi nančně hodně 

náročný.“

* Ekonomika tedy hraje vel-
kou roli, kolik je vlastně v Česku 
fi rem, které horkovzdušné balo-
ny vyrábějí?

„Pořízení balonu je opravdu dra-

há záležitost v řádu statisíců korun 

a k tomu se následně přičítají další 

náklady na provoz, příslušenství, 

auta atd. Horkovzdušné balony 

v České republice vyrábí pouze 

Časné letní ráno u Mladějova...

fi rma Balóny Kubíček v Brně. Ta 

je zároveň třetím největším výrob-

cem balonů na světě.“

* Kolik balonů v současnosti 
asi létá v různých koutech České 
republiky?

„Přesně to nevím, ale tuším, že 

něco kolem 200 až 250. Každo-

pádně jich je víc než pilotů…“ 

* Jaké nejčastější dotazy od 
lidí dostáváte?

„Kolik balon stojí? Dá se řídit? 

Kde budeme přistávat? Nemůže 

to spadnout? Jak vysoko poletí-

me?...“ 

* Vašim teritoriem jsou Jizer-
ské hory a okolí Liberce, a pře-
devším Český ráj. Jaká máte 
oblíbená místa v Českém ráji?

„Osobně mám z Českého ráje 

rád spíše než konkrétní památky 

různé lesní cestičky a místa mezi 

Hrubou Skálou a Vyskří. Určitě 

ale stojí za to výhled od Kozákova 

nebo Hrubé Skály. Moc hezky je 

také nad Vescem u Sobotky, což 

je malá vesnička mezi Sobotkou 

a Kostí.“

* Jste vítaným zpestřením let-
ní oblohy. Setkali jste se někdy 
s nějakou negativní reakcí?

„Zatím byly, naštěstí, kromě 

snad dvou, všechny reakce pozitiv-

ní. V těch dvou případech to byli 

zemědělci, kteří na nás přiběhli 

preventivně s holí v ruce, aby-

chom jim náhodou nesedli s ba-

lonem na pole. Jedna ze zásadních 

věcí, které se při našem létání 

snažíme dodržovat, je právě sluš-

nost vůči zemědělcům a majite-

lům pozemků, kam přistáváme. 

I díky tomu se nám zatím vyloženě 

negativní reakce vyhýbají a jsme 

za to rádi.“

* Pasažéři bývají nadšeni, 
nemáte v zásobě jednu dvě his-
torky o tom, co lze také v balonu 
zažít?

„Tady vás zklamu. Jednotlivé 

zážitky z letů balonem se popisu-

jí těžko. Vnímání letu má každý 

pasažér různé a těžko lze popsat 

nebo vyzdvihnout jen něco z toho. 

Je to poměrně subjektivní věc 

a zážitek těžko přenosný. Spíše 

bych doporučil, aby si každý, kdo 

o to stojí, tohle prožil na vlastní 

kůži. Určitě to stojí za to.“

* Máte na sezonu 2012 při-
pravenou nějakou novinku, 
nebo půjde o standardní ranní 
a podvečerní lety nad Českým 
rájem?

„Pokud chceme dodržovat 

zásady bezpečného létání (a to 

rozhodně chceme), tak se žádné 

velké novinky vymýšlet nedají. 

Přes den létat s balony nelze kvůli 

termice, takže zůstaneme u kla-

sických ranních nebo podvečer-

ních letů. Spíše se budeme snažit 

udržet i nadále co nejvyšší kvalitu 

našich služeb a pasažérům zpro-

středkovat maximální zážitek.“

* Děkujeme za rozhovor.
Pavel Charousek, foto autor

Více informací najdete na
www.vyletbalonem.cz.

* NOVÁ VÝSTAVA V MU-

ZEU FRÁNI ŠRÁMKA. V pro-

sinci 2011 byla slavnostně zahá-

jena nová výstava ve Šrámkově 

domě v Muzeu Fráni Šrámka 

v Sobotce. Vytvořena byla mo-

derní a svěží výstava, která dopl-

nila původní expozici. Součástí 

projektu je i organizace sedmi 

workshopů a uspořádání lite-

rární a fi lmové soutěže pro žáky 

základních a středních škol. 

Během workshopů vznikla 

reportáž o Sobotce a fi ktivní 

rozhovor básníka a jeho ženy 

Milky, v němž hraje hlavní roli 

komiks. Uskutečnily se i další 

tři workshopy na půdě Gymná-

zia Dr. Emila Holuba v Holicích, 

které byly věnovány literatuře, 

užití různých žánrů v praxi, 

komiksu a otextování hudby. 

Soutěže jsou otevřeny všem, na 

vítěze čekají věcné ceny a mož-

nost prezentovat dílo na festivalu 

Šrámkova Sobotka. 

Projekt vznikl v rámci magis-

terské diplomové práce Niny 

Seyčkové na FF UK, oboru 

Studia nových médií. Finančně 

projekt podpořila Evropská unie 

prostřednictvím programu Mlá-

dež v akci, Nadace Vodafone 

ČR v rámci projektu V pohybu 

a Městské kulturní středisko 

Sobotka.

* REKONSTRUKCE MALÉ-

HO NÁMĚSTÍ V ŽELEZNÉM 

BRODĚ. Snahy o rekonstrukci 

Malého náměstí provázejí město 

již několik let. V listopadu roku 

2011 vypsala železnobrodská 

radnice s ČKA architektonickou 

soutěž na jeho novou podobu. 

Do prvního kola soutěže zamí-

řilo 31 návrhů. Vítězný návrh by 

měl v této době vstoupit do fáze 

přípravy projektu. A poté snad 

i k realizaci. Pokud nebudou 

k dispozici žádné dotace, etapy 

rekonstrukce se rozčlení a začne 

se budovat z rozpočtu města.

* STARÉ HRADY. Pro letoš-

ní sezonu je zde připraven bohatý 

program pro děti i dospělé „Do 
pohádek čaroděje Archibalda 
I“. V okruhu Zámecké pohád-

kové sklepení se v hnízdě draka 

Třífrňáka přes zimu z pravého 

dračího vajíčka vylíhli rovnou 

dva dráčkové – dračí dvojčát-

ka...  

Celoroční program pohádko-

vých i historických akcí a další 

informace najdete na www.sta-

rehrady.cz.

AKTUALITY

Ivan Kábele v koši balonu.

SCR_zpravodaj_01_2012.indd   3 11.4.2012   10:49:36



04                                                                            ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ                                                Číslo I., ročník 2012

Na území Českého ráje v sou-
časnosti působí pět MAS – Tur-
novsko, Brána do Českého ráje, 
Otevřené zahrady Jičínska, dále 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
a nakonec MAS Kozákov. 

V malém seriálu ve Zpravodaji 

SČR vám budeme jednotlivé MAS 

představovat.

Obecně prospěšná společnost 
pro Český ráj – MAS ČESKÝ 
RÁJ A STŘEDNÍ POJIZEŘÍ. 
Obecně prospěšná společnost pro 

Český ráj byla založena 25. června 

2002.

Sídlo MAS: Předměstská 286, 

507 43 Sobotka. Internetové strán-

ky OPS: www.craj-ops.cz.

Statutární zástupcem je ředitel 

Luděk Láska. Předsedou správní 

rady je Ing. Petr Hejn.

V současné době má Obecně 

prospěšná společnost pro Český ráj 

48 členů. Působíme na území krajů 

Libereckého (sedm obcí), Králové-

hradeckého (čtyři obce) a Středo-

českého (23 obcí), a to na území 

zahrnujícím centrální část Českého 

ráje. Od roku 2006 jsme rozšířili 

území MAS i na Střední Pojizeří. 

Členy OPS jsou obce, mikroregio-

ny, ale i podnikatelé v zemědělství, 

službách i cestovním ruchu. Dal-

šimi členy jsou zástupci místních 

spolků i neziskové organizace. 

Mezi členy najdete i podnikatel-
ské subjekty – například Tomovy 
parky, s.r.o., AGRO Český ráj, a.s., 
Tyres Kněžmost, a.s., Agrochov 
Sobotka, a.s., Dobra a další. Čle-
ny MAS jsou obce Boseň, Hrubá 
Skála, Kacanovy, Karlovice, Kto-
vá, Libošovice, Loukovec, Loukov, 
Mnichovo Hradiště, Mohelnice, 
Osek, Přepeře, Ptýrov, Sezemice, 
Sobotka, Strážiště, Troskovice, 
Vyskeř, Všeň ad.

MIKROREGIONY A MAS NA ÚZEMÍ ČESKÉHO RÁJE

NOVOPACKÝ PIVOVAR SLAVÍ V LETOŠNÍM 
ROCE 140 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

V sobotu  9. června 2012 se 

budou konat v Nové Pace velkolepé 

„Pivovarské slavnosti“ s  bohatým 

hudebním programem. U příležitos-

ti oslav výročí připravil pivovar pro 

příznivce zlatavého moku řezaný 

Výroční ležák a speciální sérii pivní-

ho skla. Městské muzeum Nová Paka 

přichystalo k tomuto  významnému výročí výstavu pod názvem „Kde se 
pivo vaří, tam se dobře  daří“, která bude probíhat od 22. 6. do 16. 9. 2012 

v Suchardově domě. V průběhu celého roku pak můžete zavítat do Pivovaru 

Nová Paka, a.s., a v rámci exkurze si prohlédnout, jak se pivo i dnes vaří 

v původních prostorách. 

Během exkurze nechybí samozřejmě ochutnávka. Termín exkurze je nut-

né předem rezervovat na: jirankovae@novopackepivo.cz, tel. 493 727 031.

Mladějov s Troskami v pozadí.

Nyní došlo k rozšíření území 

MAS o obce Modřišice, Markvarti-

ce, Samšina a Dolní Bousov. Jedná-

ní o přistoupení probíhají s městem 

Turnov.

OPS byla založena za účelem 

zprostředkování a poskytování 

služeb zaměřených k rozvoji regio-

nu Českého ráje a jeho nejbližšího 

navazujícího území. Společnost se 

mj. zabývá součinností se zahra-

ničními subjekty majícími vztah 

k Českému ráji, výchovou a vzdělá-

váním a hledáním nových originál-

ních strategických záměrů a metod 

práce, v neposlední řadě je to potom 

též přípravou a realizací různých 

projektů. Obecně prospěšná společ-

nost pro Český ráj získala v rámci 

evropského programu Leader dota-

ce na rozvoj regionu v letech 2009–

2013. Tyto dotace jsou rozdělovány 

úspěšným žadatelům – autorům 

projektů v těchto tematických okru-

zích: Modernizace zemědělských 

podniků, rozvoj podniků, lesy, ces-

tovní ruch, vesnice, krajina, vzhled 

obcí a spolkový život.

Do budoucna bychom uvítali 

rozšíření členské základny o aktiv-

ní členy. Je zde také potřeba zahá-

jit aktivní spolupráci s vysokými 

školami. Po diskusi s našimi členy 

bychom rádi byli nositeli projektů 

směřujících do výstavby centrál-

ních parkovišť v území a výstavby 

cyklotras a cyklostezek.

Projekty realizované v minu-
lých letech:

* Ve spolupráci s našimi obcemi 

(Mladějov, Libošovice, Troskovice, 

Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice) 

jsme v 8. kole Programu rozvoje 

venkova požádali o dotaci z opat-

ření III.2.1.1. ve výši 4,5 mil. Kč 

na obnovu místních komunikací. 

Dotace nám byla udělena. Toto je 

jedna z forem aktivní spolupráce 

s obcemi, za které přijaté podpory 

administrujeme. Případně našim 

členům pomáháme bezplatně se 

zpracováním žádostí o dotace z růz-

ných dotačních zdrojů.

* Každoročně pořádáme cyklus 

podzimních setkání „Posezení se 

zajímavými lidmi“ v kulturním 

domě v Libošovicích. 

* Podporujeme vydávání kniž-

ních publikací a všeho zajímavého, 

co o Českém ráji vzniká. 

* Vytvořili jsme a provozujeme 

venkovskou tržnici.

Projekty, které se chystají:
* V současné době administruje-

me mezinárodní projekt spoluprá-

ce GEOPARK – poznání, rozvoj 

a sjednocení, spolu s partnerskými 

MAS: MAS Brána do Českého ráje 

se sídlem v Libuni, MAS Přiďte 

pobejt!, o.s., se sídlem v Jilemnici 

a italským partnerem GAL Valle 

del Crocchio. Na území GAL Val-

le del Crocchio bude uspořádána 

v září 2012 tvořivá konference 

a workshop zaměřený na podporu 

geoparku. V geoparku Český ráj 

v Karlovicích bude českými part-

nerskými MAS uspořádána v červ-

nu 2012 tvořivá konference, Slav-

nosti geoparku, dále bude realizo-

ván projekt geocachingu. Na území 

OPS pro Český ráj budou realizo-

vány dvě mininaučné stezky, insta-

lovány tři vzorové infoprvky, v ZŠ 

Sobotka vznikne školní minimuze-

um, bude pořízena GPS navigace. 

Vše je realizováno ve spolupráci 

se základními školami. Partnerem 

projektu je Geopark Český ráj, 

o.p.s.

* Připravujeme také další dva 

projekty spolupráce. Je to meziná-

rodní projekt s italskými partnery 

(GAL Valle del Crocchio) a Švédy 

(Místní akční skupina DalAlvarna) 

na téma geopark – poznání, rozvoj 

a sjednocení (II. etapa), který bude 

navazovat na projekt v současné 

době realizovaný. Druhý projekt 

bude zaměřen na spolupráci mezi 

MAS Broumovsko a MAS Labské 

skály, jeho náplní bude obnova 

skalních vyhlídek, schodišť atd.

Jarmila Lásková Soldátová, 
jarmila.soldatova@gmail.com

METALOVÁ CESTA MLADOU BOLESLAVÍ

Na podzim loňského roku byla v Mladé Boleslavi otevřena naučná stezka 

s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví. Trasa dlouhá 4 km má svou 

zkrácenou variantu i pro dětského výletníka. Zavede vás do historických 

zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které zůstávají oku 

turisty zcela neprávem skryty. Návštěvníka cestou doprovází na dvanácti 

zastaveních originální, audiovizuální panely z kovářské dílny Davida Sza-

laye. A ačkoli jsou jednotlivé motivy panelů variabilní dle místa, na které 

mají lákat, celkový design je jednotný. Cílem naučné stezky je upozornit 

na to, že Mladá Boleslav není pouze „město automobilů“... Naučná stezka 

je součástí rozsáhlého projektu, který kromě již zmíněné stezky obsahuje 

ještě dvě další části – kompletní rekonstrukci interiéru a exteriéru budovy 

Infocentra Mladá Boleslav v Železné ulici a umístění hnědého turistického 

značení ve městě. 

Projekt byl spolufi nancován z evropských fondů, a to konkrétně Regionál-

ním operačním programem Střední Čechy.
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Dokončení ze str. 1
Panský ostrov nebo Líšný – cent-

rum. Celkem budou na osmi mís-

tech stezky rozmístěny čtyři stoly 

s lavicemi, dvě lavičky, dva stojany 

na kola a informační systém (stojan 

pro panel o rozměru max. 60x100 

cm) v počtu pěti kusů. 

Kromě stavebních prací bude v létě 

zahájena tvorba souvisejícího turis-

tického produktu (propagační leták, 

tip na výlet, prezentace na webu, 

informační panely). Konec realiza-

ce celého projektu je naplánován na 

září 2013 s fi nančním ukončením 

(proplacení dotace) do konce roku 

2013. Partnery projektu, kteří se 

podílejí na spolufi nancování pro-

jektu, jsou Město Turnov a obce 

GREENWAY JIZERA – STAVÍME! STŘÍPKY Z REGIONU

Rakousy, Malá Skála a Líšný.

Neměli bychom opomenout ani 

práci na jiných úsecích, především 

souběžně budovaný úsek v Semi-

lech s novou lávkou přes Jizeru. 

Tento úsek mezi okresním archi-

vem a sídlem hasičského záchran-

Ilustrační foto ze zahájení prací mezi Malou Skálou a Líšným.

Služby pro cyklisty
Již řadu let trvá v České repub-

lice „boom“ cyklistiky a cyklo-

turistiky. V první fázi se jednalo 

o rostoucí prodej kol, růst náv-

štěvnosti cykloturistů v regionech 

a s tím související masivní rozvoj 

značení cyklotras (Český ráj byl 

jedním z prvních „proznačených 

regionů“ v republice). Nyní při-

chází doba budování cyklostezek, 

a především zkvalitňování služeb 

pro cyklisty.

Sdružení ve spolupráci s part-

nery chce pomoci zkvalitňování 

služeb pro cyklisty v Českém 

ráji. Rádi bychom ve spolupráci 

s Nadací Partnerství navýšili počet 

objektů certifi kovaných v systému 

„Cyklisté vítáni“. Souběžně s tím 

máme zájem budovat v regionu 

síť servisních míst, vybavených 

základním nářadím, materiálem 

a zdravotnickým vybavením (něco 

jako cyklistická první pomoc nebo 

dříve fungující „Technická pomoc 
cyklistům“). 

Výzva k provozovatelům 
ubytovacích a stravovacích 
služeb a turistických cílů
Zájemci o získání certifi kace 

„Cyklisté vítáni“ se mohou obrátit 

na pracovníky Sdružení Český ráj, 

kteří jim podají informace o pod-

mínkách certifi kace a zprostřed-

kují zařazení do systému. Doku-

menty s kritérii certifi kace jsou 

zveřejněny na stránkách www.

cyklistevitani.cz a www.cesky-raj.

info. Kdo nemá zájem o komplet-

ní certifi kaci, nebo mu to provoz 

v celém rozsahu neumožňuje, 

může být součástí sítě servisních 

míst. Informace o tomto systému 

budou před sezonou upřesněny 

a sděleny pracovníky SČR.

Respektujme se navzájem
Česká Mountainbiková Asoci-

ace (ČEMBA), Amulet Bicycles 

a Pivovar Rohozec představili 

projekt „RESPEKTUJME SE 

NAVZÁJEM“. Cílem projektu 

je informovat dvě skupiny (pěší 

a cyklisté) hojně se pohybující na 

stejných trasách o vhodném cho-

vání a vzájemném respektu tak, 

aby si obě skupiny užily pohyb 

v přírodě v klidu a bezpečí. Pra-

vidla pro pohyb na trasách budou 

vyvěšena na vybraných místech 

regionu a zveřejněna mj. na inter-

netových stránkách regionu. 

Připravil: -jl-

ného sboru by měl být dokončen na 

podzim t.r.                     Jiří Lukeš
Projekt „Greenway Jizera v úseku 

Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.
00946) je spolufi nancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ
S koncem února 2012 byla do-

končena realizace projektu „Zna-
čení významných kulturních a tu-
ristických cílů Českého ráje na úze-
mí Euroregionu Nisa“. Po oblasti 

Turnovska byly v roce 2012 ozna-

čeny cíle v Lomnici nad Popelkou 

a Železném Brodě: vesnické památ-

kové rezervace Karlov a Trávníky. 

Celkem v rámci projektu bylo mj. 

označeno 6 cílů v rozsahu 15 návěs-

tí IS 23 a 20 značek IS 24a (orien-

tační systém pro pěší) resp. IS 24b 

(kulturní nebo turistický cíl).

V úterý 21. února proběhl v rám-

ci projektu workshop (pracovní 

setkání) s následnou exkurzí pro 

české a polské partnery. Celkem 

35 účastníků (21 českých a 14 pol-

ských) nejdříve diskutovalo na téma 

turistického značení v Euroregionu 

Nisa, aby odpoledne navštívilo 

vybrané cíle označené v rám-

ci projektu. 

Na realizaci projektu bylo využi-

to dotace 13.080 EUR z česko-

polského Fondu malých projek-

tů. Partnery projektu byla města 

Turnov, Lomnice nad Popelkou 

a Železný Brod.

V současné době je v Českém 

ráji označena většina cílů (celkem 

28) uvedených v metodickém poky-

nu „Označení kulturních a turistic-

kých cílů na dálnicích a silnicích“, 

který vydalo Ministerstvo dopravy 

(odbor pozemních komunikací). 

Do budoucna bude třeba provést 

analýzu stavu a případně zažádat 

o doplnění dalších cílů. Souběžně 

se budeme snažit doznačit zbývající 

cíle nebo projednat a doplnit chy-

bějící značení (např. návěsti IS 23 

v okrese Jičín). 

Jiří Lukeš
Projekt „Značení významných kul-

turních a turistických cílů ČR na úze-
mí 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 
prostřednictvím Euroregionu Nisa.
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AKTUALITY

Cesta za poznáváním stromů 
v Lomnici

V letošním roce vznikla v Lomnici nad Popel-

kou krátká naučná stezka, jejímž cílem je sezná-

mení se s dřevinami rostoucími v Tyršově parku 

a v Parku Svatopluka Čecha. Na dvou desítkách 

stromů byla umístěna tabulka se jménem dřevi-

ny, nainstalovány byly také informační tabule 

s mapou parku.                                              -kis-

Rekonstrukce ŠKODA Auto Muzea
V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce 

ŠKODA Auto Muzea, která potrvá do podzimu 

2012. Od března 2012 bude uzavřena hlavní 

budova muzea.  Pokladna a zázemí pro návštěv-

níky budou k dispozici v Zákaznickém centru 

(vedle muzea).  Pro návštěvníky bude přístupný 

pouze depozitář s částí sbírky historických vozů. 

Prohlídky výrobních provozů probíhají nadále 

bez omezení. Obchod s propagačními předměty 

a rally bar budou po dobu rekonstrukce uzavře-

ny. Nebude možný ani pronájem sálů muzea. 

Podrobné informace vám rádi poskytneme na 

telefonních číslech návštěvní služby – tel. 326 8 

31134, 35, 37 nebo na recepci muzea – tel. 326 

8 32038, případně na e-mailu: museum@skoda-
auto.cz. Děkujeme za pochopení.

ŠKODA Auto Muzeum

Procházka městem 
se zvukovým průvodcem

Novinkou pro letošní turistickou sezonu 

v Lomnici nad Popelkou bude zvukový průvodce 

po městě, který vzniká v lomnickém Informač-

ním centru pro mládež za pomoci místního Kul-

turního a informačního střediska. Jeho cílem je 

postupně zmapovat historii několika zajímavých 

turistických cílů ve městě a okolí. Zájemci si 

budou moci stáhnout zvukovou stopu s namluve-

ným textem, případně i zapůjčit MP3 přehrávač, 

k dispozici bude také mapový podklad s označe-

ním popisovaných míst.                                -kis-

Infoshop Vejměnek
Po úspěšné  zahajovací sezoně v loňském roce 

opět otevíráme naše soukromé sezonní infocen-

trum „Infoshop Vejměnek“ v Malé Skále. Kro-

mě služeb, které jsou poskytovány v klasických 

turistických infocentrech, ke kterým patří zpro-

středkování ubytování, dobré rady a vyhledání 

kdejaké informace, nabízíme též našim návštěv-

níkům občerstvení v podobě lahodné italské 

kávy připravené profesionálním způsobem, 

moravských víneček, Lažanských moštů, míst-

ních sýrů aj. Naše infocentrum nabízí též široký 

výběr výrobků značky „Regionální produkt čes-
ký ráj“. Infoshop Vejměnek se tak stává místem, 

ve kterém se prezentuje dovednost zdejších lidí. 

Naše infocentrum sídlí přímo v budově býva-

lého vejměnku Boučkova statku, posedět u kávy 

tedy můžete přímo v roubence z roku 1813, či na 

zahrádce a kochat se pohledem na zurčící Jizeru. 

Naším cílem je, aby u nás návštěvník strávil pří-

jemné a inspirativní chvilky. Přijďte pobejt!

Lenka Jůnová

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 2012
Dvořákův festival je hudební festival s obrov-

skou tradicí, který představuje Dvořákovu tvor-

bu nejen v klasickém podání, ale interpretuje 

ji i v nových neotřelých aranžích a stylech či 

netradičních nástrojových složeních. Posluchači 

se vedle klasického provedení mohou těšit na 

koncerty s nádechem jazzu, swingu, šansonu či 

rocku. Letošní ročník je dramaturgicky konci-

pován spíše komorněji a zaměřuje se na progra-

my umožňující užší kontakt umělců s diváky. 

Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé literár-

ně-hudební programy, ve kterých se představí 

herci našich velkých divadelních scén – Václav 

Postránecký, Taťjana Medvecká, Valérie Zawad-

ská, Saša Rašilov nebo Alfred Strejček. V sekci 

hudebních koncertů pak na pódiu uvítáme světo-

známé sólisty – Václava Hudečka, Ivana Ženaté-

ho, Jitku Hosprovou či Aleše Bártu, vynikající 

Smetanovo trio, jazzové trio Vojtěcha Eckerta 

či rockové hvězdy Michala Pavlíčka a Načevu. 

Netradičním programem výborně prezentujícím 

myšlenku „napříč žánry“ je koncert „Paganini 

– Dvořák – Beatles“ v podání Wihanova kvar-

teta. 

Jako každoročně jsme se snažili uspořádat 

různorodý, lákavý program a připravit něco pro 

podporu poznávání kulturně-turistických krás. 

Také letos lze zakoupit permanentku na celý 

festival za 360 Kč a již tradičním bonusem ke 

vstupence je Dvořákův cestovní pas s kupóny na 

zvýhodněné vstupy do atraktivních míst. Letos 

vás zavede na zámek Sychrov, do ZOO Dvůr 

Králové, nechybí pozvání na významné akce 

partnerských měst, slavnosti, muzea, galerie či 

vyhlídky. Více na www.ceskedotekyhudby.cz

Lenka Poláková

NOVINKY NA ZÁMKU MNICHOVO HRADIŠTĚ
Na státním zámku Mnichovo Hradiště, 

národní kulturní památce, můžete objevit 

neobjevené, a to především hrobku slavného 

vojevůdce 30leté války Albrechta Eussebia 

Valdštejna v kapli sv. Anny a bohaté rodo-

vé valdštejnské sbírky porcelánu a obrazů 

a knihovnu o 22 tisících svazcích v hlavní 

budově zámku. Rod Valdštejnů zde na zám-

ku působil 300 let, od Albrechta z Valdštejna 

v roce 1622 až do roku 1946.

V letošním roce kromě tradičního kultur-

ního programu připravujeme na 1. 6. 2012 při 

příležitosti Noci kostelů u hrobky Albrechta 

z Valdštejna v kapli sv. Anny nově nainsta-

lovanou připomínku „Po stopách Albrechta 
z Valdštejna, jeho ostatků a pokračování 
rodu“. 

Život Albrechta z Valdštejna bude v sakris-

tii sv. Anny, formou stálé výstavy, sepsán na 

panelech a doplněn fotografi emi portrétů, listin 

a rytin z bohatých sbírek v Čechách. Zároveň 

zde bude popsáno složité putování jeho ostat-

ků z Chebu do Mnichova Hradiště a význam 

jeho osobnosti pro rod Valdštejnů. Dne 22. 7. 

2012 bude odhalena replika barokní sochy sv. 

Anny, patronky města, před kaplí sv. Anny, při 

příležitosti tradičního procesí při slavnostním 

zahájení Svatoanenské pouti v dobových kos-

týmech. Replika sochy sv. Anny je fi nancována 

z podpory ze Středočeského kraje a originál 

bude osazen do lapidária pískovcových soch 

dovnitř kaple sv. Anny, neboť by venkovní kli-

ma na původním místě nepřežil.

                                                Soňa Švábová

JIČÍN – VALDŠTEJNOVO MĚSTO

Plout tak ve vesmírném korábu od planety 
k planetě naší planetární soustavou….

Takovou cestu můžeme dosud podniknout 

jen v představách. Anebo ve městě Jičíně!

Oblíbená vycházková trasa od Valdštejnské-

ho zámku na náměstí v Jičíně do barokního are-

álu Valdštejnské lodžie na okraji města se brzy 

promění v názorný model sluneční soustavy. Na 

trase dlouhé 2 358 m budou návštěvníci míjet 

kamenné bloky s bronzovými disky, znázorňu-

jícími planety rozmístěné ve stejných vzájem-

ných vztazích jako ve vesmíru. 

K lepšímu pochopení vzájemných vztahů 

mezi vesmírnými tělesy pomůže tištěný prů-

vodce „Cesta ke slunci“ – informuje o zajíma-

vostech na cestě a provokuje zvídavost různými 

otázkami. V areálu Valdštejnské lodžie pak na 

zájemce čeká nová expozice, která mimo jiné 

ukazuje – prostřednictvím Keplerova vztahu 

k Valdštejnovi a Pieronimu – fascinující dobu 

zrodu astronomie a celé moderní vědy. Dozví 

se, že architektem složité geometrie Jičína, 

Valdštejnova rezidenčního města, byl význam-

ný matematik, fortifi kační inženýr, astronom 

a astrolog Giovanni Pieroni, jenž udržoval dlou-

hodobé přátelské vztahy s absolutními špičkami 

tehdejší astronomické vědy Galileo Galileem 

a Johannesem Keplerem. Autorem celého pro-

jektu je Robert Smolík.

A protože do Jičína stále častěji přijíždí vévo-

da Albrecht z Valdštejna, rozhodlo se město 

Jičín zřídit pro něj „úřadovnu“ – Valdštejnovu 

kancelář. Vévoda bude v Jičíně úřadovat během 

letních prázdnin v červenci a srpnu každý pátek 

od 16 do 18 hodin v rámci projektu „prodloužený 

víkend v Jičíně“. Kancelář najdete v jičínském 

zámku, vstup Městským informačním centrem. 

Nenechte si ujít příležitost osobně se pozdravit 

či si popovídat s „vévodou“.                      

Alena Stillerová
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NOVINKY LETOŠNÍ SEZONY V TURNOVĚ 

Na letošní sezonu si pro vás 

RTIC Turnov rovněž připravilo 

nový propagační materiál. Jed-

ná se o chytrého miniprůvodce 

s názvem Turnov v srdci České-

ho ráje, díky kterému se dozvíte 

nejen spoustu zajímavých infor-

mací z Turnova a okolí, ale navíc 

ho pohodlně strčíte do kapsy.

Synagoga Turnov
V letošním roce vstupuje Synago-

ga Turnov do své čtvrté návštěv-

nické sezony. Otevřena bude od 

LEPŠÍ ČASY 

VE SLUŽBÁCH?

Provozovatelé ubytovacích 

a stravovacích zařízení Českého 

ráje a Jizerských hor se zapo-

jili do vzdělávacího projektu 

Okresní hospodářské komory 

v Jablonci nad Nisou a Krajské 

hospodářské komory Králové-

hradeckého kraje a využívají 

období mimosezony ke zvýšení 

odborných i obecných znalostí 

svých i svého personálu. 

Zaměstnanci zúčastněných 

subjektů mohou využít nabídku 

osmi vzdělávacích programů se 

41 různými kurzy a semináři. 

Předpokládá se, že během let 

2011 – 2013 absolvuje školení 

přibližně 1000 účastníků, a to 

by se na kvalitě služeb již oprav-

du projevit mohlo. 

Vzdělávání probíhá v rámci 

projektu „Zvýšení adaptabi-
lity zaměstnanců členských 
fi rem Okresní hospodářské 
komory v Jablonci nad Nisou 
a zaměstnanců partnera pra-
cujících v odvětví cestovního 
ruchu“, zkráceně Vzdělávání 

členů OHK Jablonec. Projekt 

je fi nancován Evropským soci-

álním fondem prostřednictvím 

Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státním 

rozpočtem České republiky.

Bližší informace na projek-

tových stránkách www.vzdela-

vaniohkjablonec.cz.

Kateřina Bartoňová
30. dubna do 30. září denně kromě 

pondělí od 9 do 17 hodin (posled-

ní prohlídka začíná 20 minut před 

zavírací dobou). Na ženské gale-

rii budou připraveny tři zajímavé 

výstavy: v květnu – „Pamiatky 

stratených susedov“, v červnu 

a červenci – „Sny o mrtvých“ a na 

srpen a září je připravena výstava: 

„Hieronysmus Lorm – Muž, jenž 

otevřel hluchoslepým svět“. Dále 

v prostorách synagogy budou pro-

bíhat zajímavé přednášky a kon-

certy. Na všechny akce jste srdeč-

ně zváni. Více na: www.synagoga-

turnov.cz. 

Zahájení turistické sezony 
v Českém ráji – Český ráj dětem

V sobotu 28. dubna proběhne již 

9. ročník akce na zahájení turistic-

ké sezony „Český ráj dětem“. A na 

co se můžete letos těšit? Opět vás 

čeká nenáročné putování krásnou 

přírodou Hruboskalského skal-

ního města s možností návštěvy 

hradu Valdštejn a zámku Hrubá 

Skála. Startuje se z parkoviště pod 

Valdštejnem. Na trase nebudou 

chybět postavičky z pověstí, kte-

rým děti ukáží, co všechno vědí 

o Českém ráji. V cíli trasy – auto-

kempu Sedmihorky – dostanou 

úspěšní soutěžící drobné ceny a po 

celé odpoledne zde bude probíhat 

zábavný program. Pro účastníky 

jsou zajištěny pohádkové turistic-

ké autobusy.

Turistické noviny 2012
Již dvanáctým rokem se mohou 

turisté v Českém ráji i místní obča-

né setkávat s Turistickými novi-

nami. Ty letošní budou od května 

v prodeji na pultech turistických 

informačních center a u vybraných 

prodejců. Novinkou bude přehled-

nější a skladnější formát, díky 

kterému se noviny pohodlně ve-

jdou do kabelky či batohu. Najdete 

v nich opět spoustu zajímavých 

informací, tipů na výlety, přehled 

akcí a také jízdní řády turistických 

autobusů.

 
RTIC Turnov

TURISTICKÉ BALÍČKY V SEMILECH 
Pro letní sezonu roku 2012 při-

pravilo Sportovní centrum Semily 

ve spolupráci s Informačním cent-

rem Semily pro návštěvníky Semil 

speciální nabídku – tzv. Turistické 

balíčky. „Oproti obdobným Turis-
tickým balíčkům, které jsme nabí-
zeli v uplynulé letní sezoně, došlo 
pro sezonu letošní k podstatným 
změnám,“ prozradil Ing. Vladi-

mír Kužel, ředitel Sportovního 

centra Semily. „Největší a zá-
sadní změnou je cena balíčků. 
V letošní sezoně, která potrvá od 
dubna až do října, po kterou SC 
Semily tyto balíčky bude nabízet, 
je cena balíčků poloviční. K drob-
ným změnám došlo i v programo-
vé náplni balíčků. Další změnou 
je rozšíření tzv. bonusu, kterým je 
zapůjčení elektrokola zdarma.“ 
S podrobnostmi ohledně nových 

„Turistických balíčků“ se můžou 

zájemci seznámit ve Sportovním 

centru Semily nebo v IC Semily, 

kde jim pracovníci těchto organi-

zací rádi vše podrobně vysvětlí. 

Informace o balíčcích budou 

také uvedeny na webových strán-

kách Sportovního centra Semily 

(www.sportovni-centrum.cz) a na 

stránkách města Semily (www.se-

mily.cz).

OPRAVY „SVÉPOMOCÍ“ KOSTELA V DOLNÍM BOUSOVĚ 
V říjnu 2009 bylo Minister-

stvem vnitra ČR zaregistrováno 

občanské sdružení „Kostel sv. 
Kateřiny v Dolním Bousově“. 

Cílem tohoto sdružení je zajistit 

fi nanční prostředky potřebné na 

dokončení opravy kostela započa-

té v r. 2007.

Jednou z prvních aktivit tohoto 

sdružení bylo sestavení a roze-

slání dopisu s informací o nově 

vzniklém sdružení a jeho snaze. 

Na základě prvního dopisu, kte-

rým byli osloveni občané a rodáci 

z Dolního Bousova a významné 

fi rmy z okolí, se během sbírky 

získalo 153 tisíc Kč. Společně 

s 250 tisíci Kč z dotace Minister-

stva kultury České republiky bylo 

za tyto peníze opraveno východní 

průčelí kostela a věž.

Na rok 2010 byla sdružením 

zajištěna dotace Ministerstva kul-

tury ČR ve výši 300 tisíc Kč. Dle 

zásad ministerstva však musí spo-

lufi nancování ze strany sdružení 

činit dalších 200 tisíc korun, 

a proto se představitelé OS znovu 

obrátili se žádostí o podporu na 

širokou veřejnost. A opět úspěšně. 

I tyto peníze již byly v loňském 

roce proinvestovány a byla za ně 

opravena jižní strana kostela. Sna-

hou sdružení je v roce 2012 pokra-

čovat opravou západní a severní 

fasády tak, aby byl kostel zcela 

bez lešení. Tato snaha je samo-

zřejmě limitována úspěchem při 

zajišťování fi nančních prostřed-

ků. Dalším chystaným krokem 

je již druhý ročník benefi čního 

koncertu pro kostel sv. Kateřiny, 

který se bude v prostorách kostela 

konat v teplých červnových dnech. 

Využijte této příležitosti a přijeďte 

se do Dolního Bousova podívat, 

jak to sv. Kateřině s novou fasá-

dou sluší.

Dita Říhová

SČR ve spolupráci s partnery 

již několik let sleduje návštěv-

nost v jednotlivých turistických 

informačních centrech a na turis-

tických atraktivitách. Výsledky 

šetření najdete na internetových 

stránkách regionu Český ráj 

(www.cesky-raj.info) v sekci Mo-

nitoring návštěvnosti. Dále jsou 

zde umístěny výstupy monito-

ringu Libereckého kraje – Profi l 

návštěvníka turistických regionů 

Libereckého kraje (léto 2010, 

zima 2011) a odkazy na další prů-

zkumy. Patří k nim např. moni-

toring ČCCR – Czech Tourism  

skladby tuzemských návštěvníků 

našeho regionu (zima, léto 2010 

– 2014) nebo studie Statistická 

šetření a monitoring cestovního 

ruchu v Královéhradeckém kraji 

v období 2011 – 2013.

Pavla Bičíková

VÝVOJ CESTOVNÍHO 

RUCHU V REGIONU
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REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ – NOVINKY V PROPAGACI A ROZVOJI PROJEKTU

Sdružení Český ráj vydalo 

za účelem propagace značky 

Regionální produkt Český ráj 

a jejích nositelů Katalog regio-

nálních výrobců. Katalog byl 

veřejnosti poprvé představen 

na největším tuzemském vele-

trhu cestovního ruchu Holiday 

World Praha ve dnech 9.–12. 2. 

2012. Katalog obsahuje vizitky 37 nositelů značky Regionální produkt 

Český ráj a jejich certifi kovaných výrobků. Je v něm přehled prodejen 

regionálních výrobků a také akce a jarmarky, kde se lidé mohou setkat 

s tradičními výrobky z Českého ráje. Nechybí přehledná mapa dílen, 

farem, podniků výrobců a prodejen regionálních výrobků. Zájemci 

mohou katalog získat v turistických informačních centrech. V elektro-

nické podobě je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.

regionalniprodukt.cz.

O značce Regionální produkt Český ráj nově informuje také panel na 

novém dopravním terminálu v Turnově, který se díky OCR Města Tur-

nova podařilo umístit na plochy, které oddělují nástupiště od ostatních 

prostor areálu. K propagaci celého projektu přispěje také nový tematic-

ký outdoorový banner (cca 3 x 1 m), který bude využit především pro 

umístění na viditelných plochách v dějištích významných kulturních 

a společenských akcí v Českém ráji a v turisticky exponovaných oblas-

tech. Propagaci projektu na internetu  pomůže také nový internetový ban-

ner 250 x 250 px. 

Od 1. 4. 2012 bude možné zakoupit vybrané certifi kované regionální 

produkty v Regionálním turistickém informačním centru v Turnově, kde 

bude instalována nová prodejní výstava. Celý projekt je nově prezentován 

také v Návštěvnickém centru Muzea Českého ráje v Turnově, které mu 

věnovalo část těchto nově rekonstruovaných prostor.

V roce 2011 se rozšířil počet prodejen regionálních výrobků:

* PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA
Pečivo, cukrovinky, mléčné výrobky, mošty.

TURNOV: 5. května 468, 5. května 30, Nádražní 1121, Studentská 1064
ROVENSKO p. TROSKAMI: Komenského 24
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM: Bělá 39
VYSKEŘ 15
tel. 481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz, 

www.pekarnamikula.cz

* REGIONÁLNÍ PRODUKTY ČESKÝ RÁJ
Sýry, mošty, uzeniny, pivo, bio ovoce a zelenina, rostlinné oleje a další.

„Sedmihorské léto 2012“ navazu-

je na své úspěšné předešlé ročníky, 

které přilákaly posluchače nejen 

z Českého ráje a širokého okolí. 

V rámci III. ročníku, s podtitulem 

„hudební a divadelní léto“, se v prů-

běhu května až srpna v zastřešeném 

areálu představí písničkáři a hudeb-

ní skupiny různých žánrů. 

Sedmihorské léto odstartuje 19. 

května 2012 „Folk-rockový festival“. 

Můžete se těšit na příjemnou atmo-

sféru za účasti skupin a písničkářů, 

jako jsou Kantoři, Poutníci, Zuzana 

Michnová, Oskar Petr a Kalandra 

Memory band, Jarret a další. 

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2012 

V průběhu hlavní turistické se-

zony se v rámci samostatných kon-

certů představí Lenka Filipová, 

Pacifi k, Roháči z Lokte, Petran 

a kapela, Michal Hrůza a kapela 

Hrůzy, Václav Neckář, Hradišťan, 

bratři Nedvědi, Michal Prokop 

a skupina Framus Five. Za divadelní 

scénu nesmíme zapomenout na herce 

Josefa Dvořáka, kterého uvidíte v ko-

medii „S Pydlou v zádech“. 

Srdečně vás zveme  na „Sedmihor-

ské léto 2012“ do areálu fi rmy King-

house a motelu Even v Sedmihorkách 

u Turnova. Více www.sedmihorskele-

to.cz, tel. 481 389 007, 602 606 034.

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 20. března 2012. 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.

TURNOV: Trávnice 169, tel. 739 589 477
LIBEREC: ul. v Úvoze (spojka Husovy ul. a ul. 5. května – pod nemocni-
cí), tel. 739 589 739, verich@quick.cz, www.potravinyceskyraj.cz

* INFOSHOP VEJMĚNEK
INFOCENTRUM, KAVÁRNA A VINÁRNA MALÁ SKÁLA
Dřevěné šperky, skleněné foukané fi gurky, bylinné produkty,

pivo a limonáda, sýry, mošty a mnohé jiné.

Provoz prodejny je sezonní od května do září, v dubnu a říjnu o víken-

dech.

Vranové I. díl 12, 468 33 Malá Skála (roubené stavení naproti Boučkově 

statku), tel. 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz

* PRODEJNA REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ NA HRADU VALD-
ŠTEJN
Skleněná bižuterie a fi gurky, výrobky z keramiky chráněné dílny,

dřevěné šperky, háčkované čepice a klobouky a další.

Provoz prodejny je sezonní od července do září.

Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 01 Turnov, tel. 608 028 477, ivvall@

tiscali.cz

Certifi kované regionální výrobky lze zakoupit také v Informačním 

středisku CHKO Česky ráj v Arboretu Bukovina na Hrubé Skále, v Infor-

mačním centru Semily, Kulturním a informačním středisku Lomnice nad 

Popelkou, v Městském informačním centru Jičín a Regionálním turistic-

kém informačním centru v Turnově.                   Hana Ledabylová, SČR
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