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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.
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Tisková zpráva

PLAKÁTY Z ČESKÉHO RÁJE USPĚLY NA PRESTIŽNÍ PŘEHLÍDCE
V minulém týdnu se v Písku konal již 11. ročník národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG
a 4. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů EUROREGIONpropag.
Prestižní soutěže se účastní města a regiony z celé republiky. Písek se tak každoročně stává místem dvoudenního
pracovního setkání odborníků z krajů, turistických regionů, mikroregionů, regionálních agentur, měst i obcí, které spojuje
problematika cestovního ruchu.
TOURPROPAG - porota vybírala z 431 materiálů vydaných po 1. lednu 2006 v šesti soutěžních kategoriích:
plakát 70 kusů, leták-skládačka 116 kusů, informační brožura 113 kusů, mapy 52 kusů, kalendář 46 kusů
a reprezentační publikace 34 kusů. Porota s potěšením konstatovala, že úroveň tiskovin v cestovním ruchu neustále
stoupá.
EUROREGIONpropag - porota vybírala z 37 kolekcí přihlášených tiskovin vydaných po 1. lednu 2005 z České republiky
a ze zahraničí o celkovém počtu 180 kusů.
Sdružení Český ráj, resp. Město Turnov se soutěže zúčastnilo v několika kategoriích. A nebylo to poprvé, když z
prestižní přehlídky vyšli zástupci Českého ráje jako jedni z vítězů.
V tvrdé konkurenci v kategorii plakátů obsadilo Sdružení Český ráj, které do soutěže zaslalo kolekci tří plakátů Geopark, Lidová architektura a Místa dalekých rozhledů - konečné druhé místo za plakátem Slovácký rok 2007
z Kyjova, třetí skončila Litomyšl.
Podle Elišky Gruberové, vedoucí Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově a též jednatelky sdružení, jde o
velký úspěch. „Do soutěže se každoročně přihlašuje velké množství kvalitních propagačních materiálů. Jde o prestižní
soutěž a ocenění v takovéto soutěži je pro nás signálem, že vytvářené propagační materiály jsou kvalitní a na vysoké
úrovni,“ uvedla Gruberová. Za úspěchem Sdružení Český ráj podle ní stojí úspěšná spolupráce s grafickým studiem
bratří Rejmanů z Hořic, kteří se v poslední době podílejí na nové formě propagačních materiálů sdružení, které tak
dostaly novou, moderní a hlavně jednotnou formu. A to je nejlépe vidět na oceněných plakátech.
Plakáty byly vytvořeny na Odboru cestovního ruchu v Turnově.
Foto: PDF všech tří oceněných plakátů.
_______________________________________________________________________________________________
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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