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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 
 
 ČESKÉ A POLSKÉ DĚTI MALOVALY ČESKÝ RÁJ 
V úterý 12. června se v Muzeu Českého ráje v Turnově od 16.30 hodin uskuteční vernisáž výstavy na téma pověstí 
Českého ráje a Euroregionu Nisa. Výstava je složena ze dvou částí. V první části se jedná o soutěžní výtvarné práce 
českých a polských dětí. Na kvalitu přeshraniční spolupráce, konkrétně Turnova s polským Jaworem, ukazuje fakt, že do 
soutěže bylo přihlášeno celkem 438 obrázků, 194 z Polska a 244 z České republiky.  
„Co mě opravdu potěšilo, byl velký zájem hlavně polských dětí, které malovaly obrázky na téma pověstí Českého ráje,“ 
uvedla Eliška Gruberová, vedoucí Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově, který soutěž organizoval. 
Mezinárodní porota měla podle Gruberové těžké rozhodování, některé obrázky jsou opravdu krásné a hodně náročné na 
zpracování. Děti použily různé materiály, jsou tu obrázky ze suchých květin, zápalek, pilin z ořezaných tužek, látky, 
korálků, krepového papíru ad. 
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 bude mít na vernisáži velkou autogramiádu. Výstava v turnovském muzeu 
potrvá do 12. srpna. 
„Těší mě zájem o celý projekt Za pověstmi Českého ráje se všemi jeho aktivitami a jsem moc ráda, že se líbí nejen 
dětem, ale i dospělým. Vždyť kdo by se v dnešní uspěchané době nechtěl alespoň na chvilku, třeba prostřednictvím 
pověstí a obrázků, vrátit do dětství, do světa, kde je zlo potrestáno a kde vítězí láska a spravedlnost?“ uzavřela Eliška 
Gruberová. 
 Na vernisáži 12. června bude představena i polsko - německá verze turistických sezonních novin Český ráj 2007. 
Noviny jsou vydávány v nákladu pěti tisíc kusů a k dispozici budou na polské i německé straně Euroregionu Nisa a v 
informačních střediscích Českého ráje a sousedních regionů. 
 
 
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu NISA a spolufinancován z ERDF. 

 
 
 
Foto: obrázky polských dětí na téma pověsti Českého ráje a titulní strany polské a německé verze turistických novin Český ráj 2007.  
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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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