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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, které se do této podoby transformovalo v 
roce 1999 z původního sdružení měst a obcí. Hlavní náplní činnosti sdružení je rozvíjení aktivit za účelem rozvoje cestovního ruchu v 
turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení přes 40 členů.  
Toto zájmové sdružení s centrem v Turnově, spojuje nejen všechna větší města regionu - Mladou Boleslav, Sobotku, Jičín, Turnov, 
Lomnici n. Pop., Železný Brod a Mnichovo Hradiště, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Tisková zpráva  FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU 
V úterý 13. listopadu 2007 od 15 hodin se v Parkhotelu Skalní město v Prachovských skalách uskuteční 
„FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU“, na které jsou srdečně zváni podnikatelé v cestovním v ruchu v Českém 
ráji i další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, kteří se chtějí dozvědět více o Sdružení Český ráj a jeho 
aktivitách a diskutovat o možnostech rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji. 
 
Na fóru bude představen rezervační systém - „Booking SystemBS”, univerzální rezervační systém pro celou 
paletu turistických a kulturních služeb, v současnosti nejpropracovanější nabídka na českém trhu (na vývoji 
se podílelo Sdružení Český ráj).  
Účastníci budou dále seznámeni s aktuálními trendy v cestovním ruchu, s projekty Greenways Jizera, 
Cyklisté vítání, Kudy z nudy a možnostmi jejich zapojení do těchto projektů. Zaměstnanci Sdružení Český ráj  
také představí své projektové záměry na programové období 2007 – 2013. 
 
V rámci akce proběhne udílení certifikátů novým nositelům značky „Regionální produkt Český ráj“ a 
představení tohoto projektu za účasti výrobců i zřizovatelky prvního obchůdku s regionálními produkty, paní 
Jany Vachuškové z ozdravovny Radostín u Sychrova.  
 
Účastníci akce obdrží soubor propagačních materiálů Sdružení Český ráj a čerstvé vydání prvního čísla 
tištěného Zpravodaje SČR. 
 
Na akci bude zajištěno občerstvení z regionálních zdrojů.  
Po ukončení programu jsou účastníci akce provozovateli Muzea přírody Českého ráje (asi 1 km od hotelu) 
zváni k návštěvě muzea.  
 
Přibližný časový harmonogram fóra: 
15.00 – 15.05 – úvodní slovo, A. Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj 
15.05 – 15.30 – představení současných aktivit SČR a projektových záměrů 
15.30 – 15.45 – R. Svobodová (Czech Paradise) – hodnocení uplynulé sezony, trendy 
15.45 – 16.05 – D. Jung (OHK Jičín) – projekty OHK Jičín, Cyklisté vítáni 
16.05 – 16.25 – značka regionální produkt Český ráj, udílení certifikátů 
16.25 – 16.45 – Rezervační systém 
diskuze 
 V případě zájmu prosíme potvrďte účast prostřednictvím e-mailu či telefonicky.  
Kontakt: Ing. Jitka Stránská, Sdružení Český ráj, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Kontakty: 
 ► Předseda správní rady Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov, tel. 481 366 225,  
fax: 481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: hozdecky@cesky-raj.info ► Manažer SČR:  
Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info 
Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info ► Jednatelka sdružení: 
- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov, tel. a fax: 481 366 258, mobil 737 204 262,  
e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz 
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