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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 47 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 Sdružení Český ráj 
 
 SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ MÁ NOVÝ ZPRAVODAJ 
V těchto dnech vyšlo první, nulté číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj. Můžete se s ním seznámit na internetových 
stránkách http://www.cesky-raj.info/. Podle předsedy sdružení Aleše Hozdeckého jde o další postupný krok, jak 
s jednotlivými aktivitami seznámit širší veřejnost. „Nulté číslo bude pouze v elektronické podobě, tištěná verze by měla 
vycházet nejméně dvakrát ročně, pro zájemce bude k dispozici zdarma,“ uvedl Aleš Hozdecký. 
Sdružení Český ráj jako dobrovolné sdružení právnických osob pracuje v regionu od roku 1999 (respektive od r. 1992). 
Za tuto dobu se podařilo vybudovat z turistického regionu Český ráj území, které nabízí skrze síť devíti informačních 
středisek kvalitní informační servis, prezentuje jednotnou image regionu v Čechách i v zahraničí, vytvořilo řadu 
fungujících turistických produktů a programů. „V době, kdy média ovlivňují svět, jsme se rozhodnuli vystoupit z jakési 
informační ilegality a pravidelně informovat o dění v regionu, záměrech či projektech, ke kterým se veřejnost, občanská 
sdružení nebo organizace budou moci připojit,“ přiblížil Hozdecký. 
Podle manažerky sdružení Jitky Stránské, která je odpovědnou redaktorkou Zpravodaje, je důležitá i komunikace uvnitř 
Sdružení Český ráj. V tiskovině by proto měly být informace o připravovaných projektech a existujících finančních 
zdrojích především z Evropské unie. Veřejnost by zase díky Zpravodaji měla získat informace, které se většinou v jiných 
médiích neobjevují a přitom jsou pro život obyvatel Českého ráje důležité. „Uvítáme jakýkoli podnět, připomínky, ale i 
výhrady k novému periodiku, první tištěná verze by měla vyjít letos na podzim,“ řekla Jitka Stránská. 
Zpravodaj Sdružení Český ráj je celobarevný, vychází na osmi stranách formátu A4. 
 
Foto: titulní strana Zpravodaje Sdružení Český ráj  
 
 
 
 
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 ► Jednatel 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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