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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 Města Turnova - Odboru cestovního ruchu 
 
 PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE LETOS S NĚKOLIKA NOVINKAMI 
Putování „Za pověstmi Českého ráje“ je jeden z nejúspěšnějších počinů Sdružení Český ráj a odboru cestovního ruchu 
turnovské radnice. S nápadem nabídnout dětem a jejich rodičům netradiční putování po Českém ráji tady přišli před 
několika lety. Od té doby tato turistická nabídka získala několik celostátních ocenění a je neustále vylepšována. 
„Její smysl spočívá v tom, že děti putují krajem, seznamují se s ním v pro ně přijatelnou formou, objevují, dávají si viděné 
do souvislostí a ještě na cestě v dobrém slova smyslu potrápí své rodiče,“ uvádí Eliška Gruberová, vedoucí Odboru 
cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově. Postupně byla k putování vydána speciální mapa – Cestomapa, brožura 
Dvanáct pověstí Českého ráje a Cestoknížka, do které si děti zapisují své zážitky, plní zajímavé úkoly a získávají razítka 
z jednotlivých navštívených výletních míst. K původním dvanácti pověstem bylo na začátku letošních prázdnin vydáno 
dalších osmnáct pověstí na pohlednicích. Je to například příběh o tajné chodbě na Rotštejně, o zámku Dětenice, o vílách 
z hruborohozeckých rybníčků a další. A letošní putování je právě o sbírání těchto pohlednicových karet rozšířeno.  
„Aby mohli děti, ale i dospělí získat titul Všudybyl, který všude v Českém ráji byl, musí si zájemce o tuto hru nejdříve 
zakoupit v některém z informačních center Českého ráje Cestoknížku, ke které zdarma dostane Cestomapu a obal na 
pohlednice a může vyrazit na putování Českým rájem,“ vysvětluje základní pravidla Eliška Gruberová. Do Cestoknížky 
potom rodiče s dětmi sbírají na místech, která jsou označena logem putování, tj. skřítkem kamenářem, razítka. Za pět 
nasbíraných razítek a splnění soutěžních úkolů z jedné oblasti v Cestoknížce cestovatelé dostanou v info centrech 
Bonusovou kartu a malý dárek. „Na Bonusovou kartu mohou návštěvníci získat zajímavé slevy ze vstupného na 
koupaliště, na turistické autobusy nebo třeba do Šťastné země v Radvánovicích a na další místa,“ doplnila Eliška 
Gruberová. 
 
Výstava: Putování „Za pověstmi Českého ráje“ má také svoji výtvarnou podobu. Až do 12. srpna t.r. je v Muzeu Českého 
ráje v Turnově otevřena výstava a názvem „Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa“. Ta je složena ze dvou částí. V té 
první se jedná o soutěžní výtvarné práce českých a polských dětí z turnovského partnerského města Jawor (do soutěže 
bylo přihlášeno celkem 438 obrázků, 194 z Polska a 244 z České republiky). Druhou část výstavy představují postavičky 
vyřezávané z lipového dřeva. Postavy víly Jizerýny, loupežníků, krále Granáta, skřítků Titíka s Jaspískem, Černého rytíře 
či hada ze Sobotky vytvořila řezbářka Jarmila Haldová podle návrhů akademické malířky Barbory Kyškové, která je 
autorkou grafické podoby turistické nabídky putování „Za pověstmi Českého ráje“. 
 
 
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 ► Jednatelé 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 
- Elena Ťukalová, Městský úřad Jičín, tel. 493 545 170 
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 ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE 
Seznam míst, kde lze využít bonusovou kartu v roce 2007  
* Sezónní turistické autobusy Český ráj - volná dětská jízdenka na jednu z linek  turistických autobusů. Jízdní řády 
autobusů najdete v Turistických novinách Český ráj a v informačních střediscích regionu. * Koupaliště  Košťálov –  volná jednodenní vstupenka pro dítě do 15 let.  
Adresa: Koupaliště – autokemp Košťálov 332, Košťálov, tel: 481 689 200, provozní doba: ½V.–IX.  po–ne  9–17 hod. 
(dle počasí) 
* Sportovní centrum Semily –  bezplatný pronájem squashového hřiště na dobu ½ hod. – nutno objednat v recepci. 
Sportovního centra Semily – u dětí je nutný doprovod  osoby starší 15 let. Adresa: Sportovní centrum Semily, 3. května 
327, Semily, tel.: 481 622 996, provozní doba:   VI.–X.  po–ne  6–23 hod. 



* Koupaliště Lomnice nad Popelkou  – volná jednodenní vstupenka pro dítě do 15 let. 
Adresa: Koupaliště, U Obory  1055, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 731 610 510, provozní doba: VII.–VIII. po–ne 
10–21 hod. (dle počasí). 
* Sportovní hale při ZŠ Lomnice nad Popelkou  – 50% sleva pro dítě do 15 let na 1 hod. hry squashe – nutno 
telefonicky objednat. 
Adresa: Sportovní hala, Školní nám. 1000, Lomnice nad Popelkou, tel: 481 671 620, 728 783 999, provozní doba: V., VI., 
VIII. po–pá 15–21 hod., ne 16–20 hod., IX.–XII.  po–pá  14–21 hod., so  8–16 hod., ne 8–21 hod. 
* Prohlídka turnovských kostelů s průvodcem – volná vstupenka na pravidelnou pondělní prohlídku s průvodcem. 
Adresa: Městské informační středisko, nám. Českého ráje 26, Turnov, tel.: 481 366 255, provozní doba: 20. 6. – 12. 9. v 
pondělí ve 14 hod. (od MIS Turnov). * Pekelné lanové dráhy Čertoryje –  20% sleva pro dítě do 18 let. 
Adresa: Krčkovice 78, Turnov, tel.: 602 485 390, provozní doba: VII.–VIII.  po – ne 11–18 hod., V., VI., IX., X. so, ne 11 -
18 hod. * Šťastná země Radvánovice – volná vstupenka pro dítě do výšky 130 cm. 
Adresa: Radvánovice 11, Turnov, tel.: 481 311 219, provozní doba:  VI.–IX. po–pá  10–17 hod., so–ne   10–18 hod. * Městské informační centru Jičín –  zdarma suvenýr dle aktuální nabídky.  
Adresa: Městské informační centrum, Valdštejnovo nám. 1, Jičín, tel.: 493 534 390. 
*  Aquacentrum Jičín – 50% sleva pro dítě do 15 let na 1,5 hod.  
Adresa:  Sportovní areál Jičín, Revoluční 863, Jičín, tel.: 493 531 860, 493 533 462, provozní doba: I.–VI., IX.–XII.  po–
pá  14–21 hod., so 10–21 hod., ne 10–20 hod., VII., VIII. po–ne 10–21 hod. 
* Festival evropských filmových úsměvů Mladá Boleslav – volná vstupenka pro dítě do 15 let  na jedno filmové 
představení. Festival se koná 9. – 16. 9. 2006 v Muzeu Škoda Auto Mladá Boleslav. Vstupenku je nutné vyzvednout před 
akcí v Infocentru Mladá Boleslav. 
Adresa: Infocentrum Mladá Boleslav, Železná 107, Mladá Boleslav, tel.:  326 322 173. 
* Divadelní představení v divadle Mnichovo Hradiště – volná dětská vstupenka na dětské představení v divadle 
Mnichovo Hradiště.  
Vstupenku je možné vyzvednout v MIC, Klub s.r.o. Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel.: 
326 772 464-5. 
*  Městské koupaliště Železný Brod – 50% sleva ze vstupného (dítě do 12 let vstup zdarma) na městské koupaliště. 
Adresa: Nábřeží Obránců míru, Železný Brod, tel.: 483 390 243, provozní doba: po – ne 10.00 – 19.00 (léto) 
* Sklářská dílna a obchod KORTAN – SKLO BIŽUTERIE – zdarma skleněný suvenýr dle aktuální nabídky. 
Adresa: Železná 103, Železný Brod, tel.: 483 390 086. 
* Statek Nadace Tábor v Nové Vsi nad Popelkou - 50% sleva pro mládež do 18 let na ½ hod. procházku na koni – 
nutno telefonicky objednat, tel.: 481 675 264, 603 238 962 
 
Bližší informace: Městské informační středisko Turnov, tel.: 481 366 255-6, e-mail: info@turnov.cz 
www.turnov.cz, www.cesky-raj.info 
 


