
ZA FILMEM A POHÁDKOU DO ČESKÉHO RÁJE!

V rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“ je již druhým rokem 
pořizována nová kolekce fotografi í, která obohatí databanku Sdružení Český ráj. Jsou zde i sním-
ky, které významně doplní právě nově vznikající turistickou „pohádkovou“ nabídku. Snímek byl 
pořízen v areálu sychrovského zámku.

Český ráj je také rájem fi lmařů. Rájem hlavně fi lmařů - pohádkářů! Snad každý si vzpome-

neme přinejmenším na jednu pohádku či fi lm, jejichž děj se alespoň částečně odehrává v této 

úchvatné krajině. A abychom vám vzpomínání usnadnili a případně pohádkové obzory rozšířili, 

vytvořili jsme nový produkt, který vznikl na základě jedné ze čtyř studií cestovního ruchu „Za 
pohádkou do Českého ráje“, precizně zpracované Pavlem Charouskem. 

Na internetových stránkách regionu byla vytvořena nová sekce pod názvem „Za fi lmem 
a pohádkou do Českého ráje“, která obsahuje podrobný výčet fi lmů a pohádek natočených 

v našem regionu a představuje snad všechna známá a klíčová fi lmová místa, včetně fotografi í 

a popisů. Dozvíte se, kde učil o českých velikánech Jára Cimrman, kde odpočíval princ Bajaja 

nebo kde měl sídlo Mrakomor v pohádce Princ a Večernice. O tento nový produkt byl projeven 

velký zájem ze stran novinářů a České televize a věříme, že si najde i další příznivce mezi náv-

štěvníky Českého ráje a přiláká do regionu spoustu nadšenců, kteří touží putovat po „pohádko-

vých“ koutech naší krajiny…

                                                                        Pokračování na str. 2
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SLOVO ÚVODEM
V Českém ráji má pro cestovní ruch zásadní 

význam letní turistická sezona, již po několik let 
symbolicky zahajovaná oblíbenou a hojně nav-
štěvovanou akcí Český ráj dětem. Ne náhodou 
bylo vybráno toto téma – vždyť rodiny s dětmi 
jsou tou největší skupinou návštěvníků našeho 
regionu. A také další programy, kde našly zába-
vu a poučení děti v doprovodu svých rodičů, pat-
řily během sezony k těm nejnavštěvovanějším.

Také ostatní programová nabídka pro širo-
ké spektrum návštěvníků byla letos snad opět 
bohatší než v předchozích letech. Stačilo jen 
otevřít turistické noviny, podívat se na webové 
stránky Sdružení Český ráj nebo jednotlivých 
turistických cílů. Věřím, že si aktivní návštěv-
ník vždy mohl vybrat a byl spokojen. Pořadatelé 
nyní jistě budou nejen hodnotit, ale zároveň již 
přemýšlet o tom, co nového vymyslet pro příští 
rok. Jsem zvědavá, jaké informace dostaneme 
k průběhu sezony například z Jičína, kde připra-
vili nové pravidelné programy, nebo co nového 
pro příští rok vymyslí pořadatelé Sedmihorské-
ho kulturní léta, protože letošní ročník byl co 
do nabídky opravdu skvělý. A tak bych mohla 
pokračovat. Nezastupitelným a možná nejdů-
ležitějším faktorem, který ovlivňuje spokojenost 
turistů, jsou provozovatelé nejrůznějších služeb. 
I zde se mnohé zlepšilo a všem aktivním podni-
katelům patří poděkování. Za Sdružení Český 
ráj bych si přála, aby se do budoucna podařilo 
navazovat v této oblasti ještě širší spolupráci, 
než je tomu nyní. Spojení našich sil by mohlo být 
prospěšné pro všechny aktéry cestovního ruchu, 
což si možná někteří podnikatelé stále neuvědo-
mují. 

Závěrem chci poděkovat za spolupráci všem 
partnerům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
sezony. Děkuji pracovníkům informačních cen-
ter i kolegům ve Sdružení Český ráj. Těším se, že 
společná práce bude i nadále pokračovat.

PhDr. Hana Maierová, 
předsedkyně Sdružení Český ráj
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Informační centrum 
v Jičíně boduje!

Ráda bych Vás seznámila s průběhem let-

ní sezony v informačním centru (dále jen IC) 

v Jičíně. Od počátku června až do poloviny září 

navštívilo naše „íčko“ celkem 57 253 Čechů 

a 3 386 cizinců. Nejčastěji k nám ze zahraničí 

zavítali turisté z Polska (1 014), Německa (765) 

nebo Holandska (630).

Nejen my, zaměstnanci IC, hodnotíme sezonu 

jako velmi úspěšnou. Stejného názoru je také 

kontrola, která u nás proběhla. Navštívil nás tzv. 

Mystery Shopper. Jedná se o tajného zákazníka, 

který prověřoval naše odborné znalosti o regio-

nu, zda se v prostorách IC nenacházejí neaktuální 

letáčky nebo zda je zákazníkům k dispozici třeba 

kus čistého papíru a tužka. Nejdůležitějším zkou-

maným faktorem byl zaměstnanec IC. Díky naše-

mu spolehlivému kolektivu jsme získali celých 

100 %, a tak jsme se stali nejlépe hodnoceným 

informačním centrem (nejen) v Českém ráji.

Nejenže jsme se tedy stali nejkvalitnějším 

infocentrem, ale jsme také nejoblíbenějším IC 

v Královéhradeckém kraji. Od 15. června do 31. 

července probíhala na webových stránkách www.

denik.cz soutěž Informační centrum 2012, kde 

jsme získali 97 hlasů. 

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří nav-

štěvují naše informační centrum a jsou s námi 

spokojeni.                                       Pavla Piriová

SEMILSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NOVÉ ADRESE
Sdružení Český ráj připravuje již třetí vydání 

turisty velmi oblíbeného a žádaného katalogu 

Dovolená v Českém ráji. Katalog se za dobu své 

existence stal základním propagačně-informač-

ním materiálem turistického regionu, který nabí-

zí turistům všeobecný přehled a ucelené infor-

mace o nabídce Českého ráje. Bude rozdělen na 

dvě základní části, přičemž úvodní část bude 

obsahovat přehledné představení základních 

témat turistické nabídky Českého ráje a v je-

ho druhé části se budou formou inzercí prezen-

tovat ubytovací, stravovací a další služby. 

Předpokládaný náklad katalogu bude činit 30 

tisíc výtisků (!) a nabídne texty v české, anglic-

ké, německé a polské jazykové mutaci. Katalog 

bude distribuován zdarma po dobu příštích dvou 

let prostřednictvím ČCCR – CzechTourism, 

informačních center, dále na veletrzích cestov-

ního ruchu v tuzemsku i v zahraničí a na dalších 

významných regionálních i nadregionálních 

výstavách, akcích apod.         Lucie Rakoušová

ZA FILMEM A POHÁDKOU DO ČESKÉHO RÁJE!

Dokončení ze str. 1
Dalším produktem, který vzniká a na němž 

se intenzivně pracuje, je „Český ráj bez ba-
riér“. Produkt vychází rovněž ze zpracované 

stejnojmenné studie cestovního ruchu a značně 

usnadní nejen hendikepovaným návštěvníkům, 

ale i rodinám s malými dětmi a kočárky putová-

ní po Českém ráji. Na webových stránkách bude 

spuštěna sekce, která nabídne přehled míst, 

atraktivit, ubytovacích a stravovacích zařízení, 

která může výše uvedená skupina turistů bez 

problémů navštívit. Najdete zde i tipy na výle-

ty s mapou a podrobným popisem trasy, včetně 

informace o povrchu terénu a uvedení stupně 

obtížnosti trasy, což přispěje k lepší orientaci 

v terénu, především osobám na vozíku. Studii 

zpracovalo o. s. Sportem proti bariérám.

Výstupy ze zbývajících dvou studií „Technic-
ké památky a rozhledová místa v Českém ráji“ 
a „Zlatá stezka Českého ráje“ jsou ve fázi 

rozpracovanosti a budou rovněž k dispozici na 

www.cesky-raj.info.

Zpracování studií je součástí projektu fi nan-

covaného Evropskou unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Lucie Rakoušová

V červenci t. r. bylo Turistické informační 

centrum v Semilech otevřeno ve zcela nových 

prostorách.

Z Riegrova náměstí jsme se přestěhovali do 

historické budovy muzea, která se nachází na 

nejrušnější městské ulici, spojující Komenské-

ho náměstí s Riegrovým. V památné jedno-

patrové budově čp. 2 bývala známá hospoda 

U České koruny, míval tu advokátní kancelář 

JUDr. Antonín Zeman (spisovatel Antal Stašek) 

a narodil se zde také jeho syn Kamil Zeman 

(spisovatel Ivan Olbracht). V současné době 

zde najdeme výstavní prostory. Muzeum a Po-

jizerská galerie nabízí stálé expozice i tema-

tické výstavy, například 9. listopadu 2012 byla 

zahájena výstava PATCHWORK/ART-QUILT, 

neboli „Od záplaty k obrazu.“  Muzeum zajišťuje 

i prohlídky roubené chalupy s expozicí výroby 

pilníků a ochozu věže kostela sv. Petra a Pavla. 

Od začátku prázdnin vítá Turistické informační 

centrum v Semilech své návštěvníky právě zde. 

Malé, ale příjemné prostředí, milé a vstřícné 

pracovnice a v neposlední řadě možnost posadit 

se, odpočinout si, prostudovat trasu cesty nebo 

nakoupit suvenýry tvoří z našeho TIC místo, 

kam rád zavítá místní občan i přespolní turis-

ta. Máme otevřeno celý týden včetně soboty 

a neděle, v létě do 17.00 hodin, v zimě do 16.00 

hodin.

Zastavte se při svých toulkách krajem v na-

šem informačním centru. Jste vítáni.                       

Kolektiv TIC Semily

Rekonstrukce nového muzea ŠKODA v Mla-

dé Boleslavi se dostala do cíle. Po devíti měsí-

cích kompletní přestavby byla nová „výkladní 

skříň značky“ slavnostně otevřena 26. listopadu 

2012. Muzeum ŠKODA na třídě Václava Kle-

menta v Mladé Boleslavi, na místě první tovární 

haly automobilky ŠKODA, v budoucnu umožní 

interaktivně poznávat dějiny značky. 

Od konce listopadu mohou návštěvníci muzea 

novým a fascinujícím způsobem objevovat histo-

rii a legendy této značky. Na 1 800 m² výstavní 

plochy prezentuje automobilka, v bezprostřed-

ní blízkosti hlavního závodu Škoda, klenoty ze 

117leté historie podniku a další důležité milníky 

výroby automobilů.

MUZEUM ŠKODA 

NOVĚ OTEVŘENO

Filmaři oblíbeným místem je Vesec u Sobotky....

...a především zámek Sychrov.

Katalog Dovolená 
v Českém ráji 2013 - 2015

Nové sídlo semilského infocentra.
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Romana Béma, jednatele společnosti Outdoor Discovery s. r. o., jsme se zeptali:

DNES PŘEDSTAVUJEME AGENTURU OUTDOOR DISCOVERY

* V Českém ráji působíte přede-

vším na Maloskalsku, které patří 

v posledních letech do samého če-

la sezonní nabídky Českého ráje. 

Turisté zde mohou sjíždět Jizeru, 

lézt na skalách, půjčit si jízdní 

kola, využít průvodců a podívat 

se na místa, která by jinak zůstala 

nepovšimnuta. V příštím roce bude 

zprovozněna první část cyklostez-

ky Greenway Jizera z Malé Skály 

do Turnova. Nabídka zbytku regi-

onu za Maloskalskem evidentně 

pokulhává, proč tomu tak podle 

vašeho názoru je?

Malá Ská-
la, to je v prvé 
řadě neuvěři-
telně podma-
nivá krajina. 
Tajemná skal-
ní bludiště, 
rychlá řeka 
v malebném 
údolí, roman-

tické hrady na skalách… To jsou 
důvody, proč sem přijet – a hlav-
ně – proč tady pár dní zůstat. 
Prachovky mají asi i víc návštěv-
níků než Malá Skála, jenže večer 
se kraj vylidní a turisté odjedou 
domů, nebo do svého pražského 
hotelu. Když ale zůstanete v Malé 
Skále třeba i týden, můžete každý 
večer vyrazit na pivo do jiné hos-
pody nebo restaurace. A bydlet 
můžete v kempu, v hostelu nebo 
slušném hotelu – jak je libo. Nudit 
se tady určitě nebudete.  Malá 
Skála má stovky hotelových lůžek 
různé úrovně a to je pro kterouko-
liv turistickou destinaci naprostý 
základ. Takže odpověď na vaši 
otázku: Ostatní lokality v Českém 
ráji netrpí nedostatkem přírodních 
krás, ale infrastruktury. Schází 
prostě pestřejší nabídka ubytování 
i stravování, která by z jednoden-
ních exkurzionistů udělala více-
denní návštěvníky.  

* Jaká vidíte největší úskalí roz-

voje turistického ruchu v Českém 

ráji v budoucnu?

Sebezahleděnost a také neocho-
ta přiučit se, jak dělají cestovní 
ruch vyspělé země, třeba Rakous-
ko nebo Francie. Mám-li v červen-
ci plnou hospodu nebo hotel, je 
docela snadné podlehnout pocitu, 
že to dělám skvěle a zlepšovat není 
co… Jenže náročnější už začí-
nají být i tradičně skromní Češi, 
o zahraničních hostech ani nemlu-
vě. Myslím, že by nebylo dobré, 
aby Český ráj přitahoval hosty 
především nízkými cenami. Na společném snímku jsou zaměstnanci a spolupracovníci agentury.

Na začátku to byli aktivní 

sportovci se zálibou v lezení po 

skalách, speleologii, jízdě na 

horském kole, orientačním běhu 

a poznávání různých zákoutí na-

ší planety s báglem na zádech. 

Zálibou ve všem, co mělo a má 

jakoukoliv spojitost s přírodou

a dobrodružstvím. V roce 1991 

se rozhodli, že by se něčím po-

dobným mohli zabývat také 

v práci a založili fi rmu Disco-

very Tours. Společnost prošla 

dlouhým profesním vývojem 

a postupně se začala specializo-

vat na organizaci outdoorových 

programů pro fi rmy, školy, spor-

tovní kluby i jednotlivce. Výsled-

kem je profesionálně fungující 

fi rma se sídlem v Praze, ale vše-

mi aktivitami a hlavně srdcem 

pevně zakotvená v Českém ráji 

– zde především na Maloskal-

sku. Dalšími silnými lokali-

tami jsou malebné Krkonoše 

a zelený pás za hradbami Pra-

hy.

„Jsme přesvědčeni, že pří-
roda kolem nás má být objevo-
vána skrze intenzivní prožitek, 
který nám okénko autobusu či 
auta prostě nabídnout nedo-
káže. Proto bereme naše hos-
ty do skal, šplháme po lanech 
v korunách stromů, sjíždíme 
řeky, běháme a jezdíme na kole 
po lesích nebo dobýváme hra-
dy,“ je uvedeno na interneto-

vých stránkách společnosti.

Nejen ale pouze využití pří-

rodních krás, ale i jejich ochra-

na a péče, to je z pohledu této 

společnosti samozřejmostí. Do-

pad „komerčních“ aktivit na 

přírodní prostředí by měl být 

co nejmenší. Že to v Outdoor 

Discovery myslí vážně, o tom 

svědčí mj. letošní již 15. roč-

ník posezonní akce „Podzim-
ní úklid Českého ráje“. Jedná 

se o třídenní pracovní aktivitu 

zaměřenou na odstraňování 

erozních škod na značených 

stezkách, úklid nepořádku po 

turistech, likvidaci černých 

skládek a na ochranu krajin-

ného rázu regionu. Brigády se 

účastní zaměstnanci a spolu-

pracovníci agentury a jejich 

přátelé. Pracují bezplatně. Bri-

gáda byla uspořádána ve spolu-

práci se starosty obcí, Správou 

CHKO Český ráj a odborem 

životního prostředí MěÚ v Tur-

nově. Náklady akce hradí agen-

tura Outdoor Discovery (www.
outdoordiscovery.cz).

* Ze současných statistik vyplý-

vá, že v letním Českém ráji ubylo 

turistů ze zahraničí. Vy dlouhodo-

bě se zahraniční klientelou pracu-

jete. Proč tomu tak je?

Naše partnerské cestovní kan-
celáře v zahraničí uvádí jako obli-
gátní důvod hospodářskou krizi. 
Osobně musím připustit, že pro 
některá zdrojová teritoria, jako 
jsou Holandsko, Německo, Dán-
sko, může být Český ráj už trochu 
„okoukaný“, to je normální vývoj. 
Tomu se ale dá čelit, na rozdíl od 
krize. Nápaditější marketing, nová 
teritoria… 

* Asi nám do budoucna v Čes-

kém ráji zůstane jako hlavní náv-

štěvnická skupina česká rodina 

s dětmi se středními a nižšími 

příjmy. Jak by se pro tuto skupinu 

měla uzpůsobit nabídka regionu? 

Co tady výrazně chybí?

Dovolím si s vyzněním otázky 
trochu nesouhlasit. Kdy že při-
jede ta česká rodina? Především 
v létě, když mají děcka prázdniny 
a rodiče si berou dovolenou. Jenže 
to i tak praská Český ráj ve švech. 
Opravdu má cenu tuto špičkovou 
sezonu ještě víc hrotit? Po prázd-
ninách, někdy kolem půlky září, se 
v Malé Skále ve všední den můžete 
cítit docela osaměle a Skalák už 
máte jen a jen pro sebe. Proto si 
myslím, že chybí především taková 
nabídka, která by hosty přilákala 
i v dubnu nebo v říjnu.

* Velmi kritizovaná je nabíd-

ka služeb především v centrálním 

Českém ráji, dlouhodobě je zmiňo-

ván nedostatek parkovacích míst na 

nástupištích do centrálních částí. 

Dá se s tím něco dělat, aby to stále 

nebyla pouze rétorická cvičení?

Je to problém. Třeba na Hru-
bici je to v létě opravdu otřesné. 
Myslím, že je třeba přijmout fakt, 

že lidé prostě budou do oblasti 
přijíždět osobními auty, i když se 
mi to osobně nemusí líbit. Přiznám 
se, že netuším, na čí straně je nyní 
zakopaný pes, ale situaci by jistě 
vyřešilo zřízení kapacitně dimen-
zovaných parkovišť nebo i odstav-
ných ploch v rozumné docházkové 
vzdálenosti – to „rozumné“ bych 
podtrhl – za současného důrazné-
ho sankcionování přestupků do-
pravní policií i ochranáři.

* Sdružení Český ráj a jeho čle-

nové, Správa CHKO, jednotlivé 

obce a podnikatelé - majitelé pen-

zionů, hotelů, restaurací ad.  Jak 

byste si představoval ideální formu 

spolupráce těchto subjektů?

To je téma na velmi dlouhou dis-
kuzi. Pokud jde o členy Sdružení, 
měli by konkrétněji formulovat, 
čeho chtějí dosáhnout společnou 
prací a jak k cíli dojít. Formulace 
„spolupráce subjektů na rozvoji 
cestovního ruchu“  či „vytvoření 
turisticky atraktivní oblasti“ zní 
mým uším až příliš vágně a neu-
možňuje defi novat charakter účin-
né spolupráce. Ochranáři mají pak 
z logiky věci úlohu spíš regulační 
až brzdnou, ale pokud mohu sou-
dit, využívají svou oponentní roli 
uvážlivě.                                 -pch-

Roman Bém
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katelé a třináct neziskových sub-

jektů, jako například Klub českých 

turistů, ZO ČSOP Křižánky, Kraj-

ská hospodářská komora atd.

V našem malém seriálu dnes 

představujeme:

OTEVŘENÉ ZAHRADY 
JIČÍNSKA

Občanské sdružení Otevřené za-

hrady Jičínska vzniklo roku 2005. 

Jeho zakládajícími členy byly teh-

dejší Oblastní hospodářská komo-

ra Jičín (dnes oblastní jednatelství 

Krajské hospodářské komory 

Královéhradeckého kraje), Svazek 

obcí Mariánská zahrada a fyzické 

osoby.  

Základním cílem sdružení je 

otevřené partnerství mezi soukro-

mými subjekty, veřejnou a nezis-

kovou sférou na zájmovém území, 

jímž je turistická oblast Mariánská 

zahrada a část turistické oblasti 

Valdštejnova zahrada na Jičínsku.

V roce 2008 byl schválen 

k podpoře ze Státního zeměděl-

ského intervenčního fondu (SZIF) 

Strategický plán Leader. Otevřené 

zahrady Jičínska se staly v rámci 

metody Leader „regionální nada-

cí“, která na základě spolupráce 

členů a partnerů každoročně roz-

děluje fi nanční prostředky ve výši  

3,5 až 5 mil. Kč mezi projekty ve 

svém území.

Sídlo MAS: Veliš 40, 507 21 
Veliš, www.otevrenezahrady.cz.

Statutárním zástupcem je před-

seda Mgr. Jan Jiterský. Předsedou 

výběrové komise je Jiří Drška.

Devětadvacetičlennou základnu 

v současnosti tvoří devět fyzických 

osob, tři subjekty státní a komu-

nální sféry (SO Mariánská zahra-

da, který sdružuje 30 obcí zájmo-

vého území MAS, obec Kozojedy 

a Bačalky), dvě církve, dva podni-
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MIKROREGIONY A MAS NA ÚZEMÍ ČESKÉHO RÁJE

Na území Českého ráje v současnosti působí pět tzv. místních akčních 
skupin (MAS): Turnovsko, Brána do Českého ráje, Otevřené zahrady 
Jičínska, dále MAS Český ráj a Střední Pojizeří a nakonec MAS Kozákov. 
Základním dokumentem pro všechny MAS je Strategický plán Leader, 
defi nující strategické cíle a potřeby území. MAS jsou jediným vhodným 
příjemcem fi nančních prostředků z Programu obnovy venkova – opatření 
Leader, který je také hlavním zdrojem fi nancování většiny regionálních 
MAS, ať již přímo, nebo prostřednictvím tzv. projektů spolupráce. Jednot-
livé subjekty následně žádají o dotaci prostřednictvím své MAS na prin-

cipu grantového schématu. V zájmu regionálního rozvoje má Sdružení 
Český ráj zájem spolupracovat se svazky obcí i místními akčními sku-
pinami na společných projektech. K tomu byl v roce 2009 také schvá-
len statut regionálního partnera a postupně se uzavírají se svazky obcí 
a MAS smlouvy o regionální spolupráci. Spolupráci nabízíme na bázi 
partnerství při přípravě či realizaci projektů, nebo ve formě dodávky 
služeb (např. administrace žádostí, realizace aktivit, zajištění služeb). 
Komunikace se svazky obcí a MAS probíhá na platformě projektové pra-
covní skupiny při SČR, která se schází zhruba dvakrát ročně.

Dominantou tohoto regionu je vrch Veliš.

Občanské sdružení Otevřené za-

hrady Jičínska podpořilo za posled-

ní čtyři roky 30 projektů v celkové 

hodnotě zhruba 15 mil. Kč.  Kromě 

administrace vlastních projektů 

nabízí dotační poradenství a zpra-

cování k dalším dotačním titulům 

(POV, KHK, Nadace Via ad.). 

O rozvoj území a navázání mezi-

regionální spolupráce usiluje také 

prostřednictvím tzv. projektů spo-

lupráce. V roce 2010 byly Otevřené 

zahrady Jičínska úspěšné ve spolu-

práci s pelhřimovskou MAS Šipka 

s projektem „Venkov za sportem“ 

a v roce 2011 s projektem „Živý 

venkov – tradice a současnost“ 

ve spolupráci s LAG Podralsko, 

MAS Turnovsko a MAS Skleně-

ný Nový Bor. V roce 2012 podaly 

s občanským sdružením Rozvoj 

Tanvaldska další projekt spoluprá-

ce na podporu uměleckých spolků 

„Kumštýři na horách i v kraji“, 

o jehož podpoře bude teprve roz-

hodnuto. V neposlední řadě MAS 

Otevřené zahrady Jičínska podpo-

ruje společenské, kulturní a spor-

tovní dění ve svém území formou 

prezentačních akcí a propagace 

akcí členských i nečlenských sub-

jektů na svých webových strán-

kách. O činnosti sdružení, akcích, 

dotačních možnostech a seminá-

řích jsou zájemci informováni také 

prostřednictvím elektronického 

bulletinu „Informatorium“, které 

je zasíláno e-mailem a je volně ke 

stažení na stránkách MAS - www.

otevrenezahrady.cz.

MAS Otevřené zahrady Jičínska 

by i do budoucna chtěla pokračovat 

v podpoře svého zájmového území, 

a to především v oblastech záchra-

ny a obnovy kulturního dědictví, 

občanské vybavenosti a služeb, 

podpory cestovního ruchu, zvyšo-

vání atraktivity vzhledu obcí, pod-

pory živnostníků a malých podni-

ků, navazování meziregionální či 

mezinárodní spolupráce a formou 

dotačního poradenství a projekto-

vým řízením. Budeme také velmi 

potěšeni, když se nám bude dařit 

posilovat vlastní spolupráci mezi 

subjekty v našem zájmovém území 

a rozvíjet jejich potenciál tak, aby 

z toho těžilo celé území Jičínska. 

Vrátíme-li se ke konkrétním čís-

lům a výstupům, abychom dokres-

lili obrázek, kdo jsme, podívejme se 

na rok 2012: V tomto roce sdružení 

hospodařilo s částkou ve výši 5,5 

mil. Kč, z nichž 4,5 mil. Kč bylo 

rozděleno mezi 13 projektů, mezi 

nimiž byly tři na opravu památek 

(Nemyčeves, Údrnice, Jičín), dva 

na zlepšení vzhledu místa (Kopi-

dlno, Vitiněves), pět na podporu 

občanské vybavenosti (Běchary, 

Podhradí, Vitiněves, Veliš, Nemy-

čeves) a dva na podporu podnika-

telů (Podhradí, Kostelec).

Mezi zrealizované projekty od 
roku 2009 například patří:

Sadovnické úpravy a údržba 

zeleně návsi ve Veliši (2009), úpra-

va veřejného prostranství v Dol-

ním Lochově (2009), zviditelnění 

a zpřístupnění památek Libáňska 

(2009), Bukvice – úprava komuni-

kace u kaple (2010), restaurování 

kulturní památky v Rokytňanech 

(2010), zvýšení atraktivnosti obce 

Zelenecká Lhota obnovou veřej-

ného prostranství ve středu obce 

(2010), rekonstrukce sociálního 

zařízení v kabinách TJ Kopidl-

no (2010), obnova počítačového 

vybavení pro Oblastní charitu Jičín 

(2010), Husanka – místo pro rekre-

aci ve Vitiněvsi (2010), adaptace 

nebytových prostor pro činnost 

občanského sdružení Na zelené 

louce (2011), záchrana kostela 

všech svatých v Jičíně – Sedlič-

kách (2011), úprava prostranství 

před hasičskou zbrojnicí v Hlásné 

Lhotě (2011) a restaurování sochy 

sv. Václava v Nemyčevsi (2012).

Mezi zajímavé projekty z posled-
ní doby, které jsou v této době 
dokončovány, mj. patří: 

Restaurace oltáře sv. Františ-

ka s relikviářem sv. Sekundiny 

v kostele sv. Ignáce v Jičíně (2012), 

opravy omítek s výmalbou v kos-

tele v Bystřici (2012), materiálně-

technické vybavení SDH Běchary, 

zajištění zázemí mladých hasičů 

a kroužku mladých včelařů (2012) 

a evangelická fara - záchrana 

a zhodnocení (2010).

Projekty, které se chystají:
V prosinci  2012 vyhlásí Ote-

vřené zahrady Jičínska 5. výzvu 

příjmu žádostí o dotaci. Obec Buk-

vice chystá projekt na vybavení 

informačního centra a obecního 

úřadu, obec Nemyčeves na stavbu 

venkovní učebny základní školy. 

Očekáváme, že by mohlo být pod-

pořeno asi 15 projektů. Otevřené 

zahrady samy čekají na výsledek 

projektu spolupráce na podporu 

uměleckých spolků „Kumštýři na 

horách i v kraji“.

Za OTEVŘENÉ ZAHRADY 

JIČÍNSKA: 

Mgr. Kamila Kabelková, 
manažerka MAS, 

otevrenezahrady@seznam.cz
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GREENWAY JIZERA: STAVEBNÍ PRÁCE V ÚSEKU DOLÁNKY - LÍŠNÝ

V průběhu roku 2012 se naplno 

rozeběhly stavební práce na výstav-

bě stezky Greenway Jizera v úseku 

Dolánky – Líšný. Jako první byla 

zahájena stavba v úseku Malá Ská-

la – Líšný.

Zásadní věcí v tomto úseku se 

ukázalo zjištění nestabilního pod-

loží po nájezdu stavební techniky, 

což mj. vedlo k posunu harmono-

gramu prací a realizaci neplánova-

ných víceprací na sanaci podloží. 

Stavební práce byly dokončeny 

v září, v říjnu proběhlo předání 

stavby a bylo zahájeno kolaudační 

řízení. V rámci kompletací dokla-

dové části pro kolaudaci stavby 

(listopad 2012) probíhá mj. vyrov-

nání nájemní smlouvy se správcem 

železniční tratě (SŽDC, s. o.). 

Mezi Malou Skálou a Líšným 

byla po levém břehu Jizery vybu-

dována komunikace o délce zhruba 

1,4 km. Většinou se jedná o stezku 

šíře 2,5 m s povrchem z mechanic-

ky zpevněného kameniva (MZK, 

minerální beton), část v délce 0,11 

km je dlážděná v šíři 1,65 m, závě-

rečný úsek v délce 0,840 km je v 

šíři 3 m s živičným povrchem. 

Komunikace je značena jako stezka 

pro chodce a cyklisty (C 9a, C 9b) 

se smíšeným provozem. Na stezce 

je umístěn mobiliář (stůl, lavice, 

lavička, informační tabule, stojan 

na kola).

V dubnu byly zahájeny stavební 

práce v úseku Dolánky – Rakou-

sy. Komplikaci zde představuje 

přetrvávající nesouhlas obyvatel 

a majitelů nemovitostí v Loužku 

s podáním žádosti o přezkoumání 

vydaného stavebního povolení (KÚ 

ji shledal neopodstatněnou). Sta-

vební práce (opěrné stěny, zemní 

práce, nájezd na lávku) byly zaháje-

ny na levém břehu Jizery, od června 

probíhají práce na úpravě a rozšíře-

ní lávky pro pěší na železničním 

mostě s osazením novými plechy 

v listopadu (šíře zhruba 1,6 m). 

Z důvodu minimalizace zatížení 

Loužku a stávající komunikace 

stavebními pracemi a pohybem 

techniky v letních měsících bylo 

přistoupeno k zajištění přístupu na 

stavbu z Rakous prostřednictvím 

provizorního brodu. Po čekání na 

vypořádání podnětu tak v důsled-

ku zajištění přístupu, dočasného 

záboru a potřebných povolení došlo 

také zde ke změně harmonogramu 

s dokončením stavebních prací do 

konce roku 2012. 

Komunikace bude budována 

v šíři 2 - 3 metry jako stezka pro 

chodce a cyklisty (DZ C 9a, b) 

s povrchem z minerálního betonu. 

V nájezdu na železniční most bude 

stezka zúžena na 1,5 m a označena 

dopravní značnou „Cyklisto sesed-

ni z kola“ (C 14a, b).

Jako poslední byla zahájena stav-

ba v úseku Rakousy – Malá Skála. 

V září byly zahájeny práce na most-

ních objektech v rozsahu budování 

mostních opěr a kotevních bloků. 

Při výkopových pracích bylo také 

zde geologem zjištěno nevyhovu-

jící podloží a předepsány úpravy 

základové spáry. Tyto vícepráce 

již nemají dopad na harmonogram 

Snímek z nové cyklostezky.

prací. Do konce roku se předpoklá-

dá osazení ocelových konstrukcí 

obou mostů. 

Termín dokončení a předání celé 

stavby (5/2013) v současné době 

není ohrožen. Ten je klíčový pro 

realizaci projektu s čerpáním dotace 

a zajištěním letní turistické sezony 

2013 a jako takový je vázán smluv-

ními pokutami. Realizace celého 

projektu (vč. majetkového vypořá-

dání) bude ukončena v září 2013.

Po dokončení stavebních prací 

bude na novou stezku přelože-

na cyklotrasa č. 4170 (Dolánky 

– Líšný), nově značená jako č. 17. 

Současně dojde k osazení infor-

mačních panelů a vydání informač-

ně-propagačního letáku. Ale o tom 

podrobněji až v jarním čísle Zpra-

vodaje SČR.

PODÉL JIZERY Z LÍŠNÉHO DO PODSPÁLOVA

Město Železný Brod zadalo zpracování projektové dokumentace stezky 

Greenway Jizera v úseku Líšný - Podspálov. Dokumentaci zpracovává spo-

lečnost PUDIS, a. s., a v současné době po zpracování dokumentace pro 

územní řízení probíhá její projednání s orgány státní správy. 

Stezka z Líšného do Železného Brodu je navržena po břehu Jizery mezi 

řekou a železnicí. Stezka je navržena v šířce 3 metry, pouze v krátkém 

úseku před Železným Brodem v šířce 2,5 metru. Na 4,2 km dlouhém úseku 

jsou navržena dvě odpočinková místa s lavičkami. V Líšném stezka nava-

zuje na čerstvě dokončený úsek z Malé Skály. V rámci průjezdu městem 

Železný Brod je stezka vedena pod silničním mostem směrem na Jirásko-

vo nábřeží. Dále budou cyklisté vedeni ke stávající lávce, která bude při 

realizaci projektu opravena. V úseku ze Železného Brodu do Podspálova 

zůstanou cyklisté na stávající silnici, kde jsou navržena opatření ke zvý-

šení jejich bezpečnosti (dopravní značení, snížení rychlosti, piktogramy 

na vozovce). Před předáním dokumentace stavebnímu úřadu budou probí-

hat jednání s majiteli dotčených pozemků (mj. správci dráhy a toku řeky). 

Vzhledem k potřebě zajištění podmínek z jejich strany se nepředpokládá 

zahájení stavby dříve než v roce 2014. Zpracování projektové dokumentace 

je spolufi nancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřed-

nictvím Euroregionu Nisa. 

(Zdroj: MěÚ Železný Brod, Ing. Daniel 
Mach, vedoucí odboru územního pláno-
vání a regionálního rozvoje)

SEMILY STAVÍ DALŠÍ ČÁST CYKLOSTEZKY

Stavební práce na novém úseku 

cyklostezky v Semilech byly zahá-

jeny v březnu t. r. s původním ter-

mínem dokončení v průběhu podzi-

mu. Nový úsek povede od bývalého 

koupaliště přes novou lávku a dále 

po Ostrově směrem k hasičské zbroj-

nici na nábřeží Svatopluka Čecha. 

Stavbu zajišťuje společnost SDS 

EXMOST, spol. s r. o., Brno, která 

ve výběrovém řízení předložila nej-

výhodnější nabídku. Na realizaci 

město získalo dotaci z Operačního 

programu přeshraniční spolupráce 

ČR – Polsko. První část stezky podél 

Jizery okolo sídliště Řeky v roce 

2009 fi nančně podpořil Státní fond 

dopravní infrastruktury. Obdobná 

stezka vzniká také na polské straně 

v Jelení hoře podél toku řeky Bobr. 

Součástí projektu cyklostezky 

přes Ostrov (od lávky k hasičské 

zbrojnici) je i nová lávka přes Jize-

ru. Lávka s obloukem se zavěšenou 

mostovkou má pouze krajní bře-

hové opěry. Materiálově se jedná 

o ocelovou konstrukci s betonovým 

povrchem. Cyklostezku bude tvořit 

3,5 m široký asfaltový povrch se 

smíšeným provozem pro pěší i cyk-

listy. Kromě cyklistů ji jistě využijí 

i občané města ať k cestě do práce či 

do města, tak i k příjemné procház-

ce do zelené části Ostrova nacháze-

jícího se v centru města.  

Další cyklostezky se Semily doč-

kají ještě v letošním roce. Díky dota-

ci ze SFDI bude vybudován úsek 

pro pěší i cyklisty po levém břehu 

řeky Jizery, který propojí cyklostez-

ku v Řekách s novou lávkou a dále 

bude v ulici Ke Stadionu navazovat 

na cyklostezku podél Olešky. V celé 

délce 361 m zde bude vybudována 

nová stezka s asfaltovým povrchem 

o šířce 3 m. Na nové stezce bude  

smíšený provoz pěších a cyklistů. 

Součástí stavby je i veřejné osvět-

lení, posunutí stávajícího oplocení, 

dopravní značení, mobiliář a drob-

né sadové a terénní úpravy. Celkové 

rozpočtované náklady na výstav-

bu cyklostezky jsou asi 3 mil. Kč, 

s dotací ve výši 1,68 mil. Kč. Vzhle-

dem k termínu je její stavba koordi-

nována s výstavbou lávky na Ostrov. 

(Zdroj: MěÚ Semily, Ing. Vladimír 
Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje 
a správy majetku) 

Stránku připravil Jiří Lukeš
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REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ JE PRESTIŽNÍ ZNAČKOUAKTUALITY Z REGIONU

Čtvrtá sezona v Synagoze Turnov
Na 2 500 zájemců navštívilo v letošní sezo-

ně Synagogu Turnov. Kromě běžné prohlídky 

s průvodcem byly na ženské galerii instalovány 

tři zajímavé výstavy, proběhly zde čtyři koncer-

ty, jedno divadelní představení, čtyři přednášky 

a další zajímavé vzdělávací akce.

Synagoga Turnov byla zařazena do tzv. Letní 

prázdninové nabídky Českého ráje. Na úterý byla 

vždy pro zájemce připravena prohlídka židovské-

ho hřbitova a povídání o bývalé židovské čtvrti.  

Ve středu byla návštěva synagogy v rámci pro-

gramu „Magický Turnov“ spojena s magickými 

symboly židovství. 

Mezi zahraniční návštěvníky patřili v letošním 

roce i turisté z Izraele, kteří v návštěvní knize 

zanechali krásná, hebrejsky psaná poděkování. 

Další turistická sezona začne v turnovské 

synagoze 1. května 2013. Všichni jste srdečně 

zváni nejen do synagogy, ale na všechny připra-

vené akce. 

Více informací najdete na internetových strán-

kách www.synagoga-turnov.cz.

Eliška Gruberová

Stanislav Libenský Award 2012
Na Pražském hradě byli vyhlášeni laureáti 

„Stanislav Libenský Award 2012“.

V této prestižní mezinárodní soutěži, zamě-

řené na sklářskou tvorbu a určené pro studenty 

vysokých uměleckých škol, se letos předsta-

vily rovněž skleněné objekty a instalace pěti 

absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě (Zuzana Kubelková, 

Michal Šilhán, David Valner, Tereza Kovaříková 

a Alena Hájková). 

„Stanislav Libenský Award“ je poctou největ-

šímu českému sklářskému výtvarníkovi a záro-

veň jedinečnou celosvětovou přehlídkou mladé 

nastupující generace sklářů. Letos se o zisk oce-

nění ucházelo 48 studentů z celého světa. Ofi ci-

ální výsledky byly vyhlášeny v rámci slavnost-

ního večera, který se konal ve čtvrtek 20. září 

2012 v Nové galerii Pražského hradu za účasti 

reprezentantů kulturně-politického života Čes-

ké republiky. Druhou cenu Stanislav Libenský 

Award 2012 získala absolventka sklářské školy 

Zuzana Kubelková za skleněný objekt „Proces 

deformace“. Podle hodnocení poroty autorka 

v souladu s názvem díla pracuje inovativním 

způsobem s deformací materiálu ve žhavém 

stavu. Tento proces je dokonale zakonzervován 

v prezentovaném objektu, který zobrazuje mezní 

stav akce a reakce.                 IKS Železný Brod

Liberecký kraj si pro rok 2012 vybral motto 

své prezentace na poli cestovního ruchu „Libe-

recký kraj – křehká krása, vybroušená chuť“, 

aby nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům kra-

je dokázal, že tradice jako sklářství, bižuterní 

výroba či pivovarnictví stále žijí. 

Již v únoru byly na pražském veletrhu ces-

tovního ruchu Holiday World představeny dva 

nové propagační materiály, které tyto tradice 

podporují, a to „Mapa pivovarů v Libereckém 

kraji a jeho turistických regionech“ a brožura 

„Za skleněným zážitkem“, ve které je uvede-

no 15 míst, kde si návštěvník může sklářskou 

a bižuterní výrobu vyzkoušet na vlastní kůži.

Společně se Svazem výrobců skla a bižuterie 

vznikla myšlenka oživit slávu dřívějších proslu-

lých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad 

Nisou konaly v letech minulých. A tak se zrodil 

nápad uspořádat výstavu Křehká krása, vybrou-

šená chuť, která se konala 24. až 26. srpna 2012 

v Jablonci nad Nisou. A úspěšně. 

Každý, kdo na výstavu dorazil, mohl na 

jednom místě najít 37 výrobců skla a bižute-

rie, ochutnat pivo z pěti regionálních pivovarů 

či obdivovat krásu fi nalistek MISS LIBEREC 

OPEN 2012 v rámci módní přehlídky „14 kle-

notů v srdci Evropy“ z dílny mladých nadějných 

studentů uměleckořemeslných škol a módní 

návrhářky Jany Berg. Proběhla zde také pře-

hlídka Made in Jablonec 2012,  která byla zamě-

řena na bižuterní výrobky. Z výrobků sklářů 

a bižuterních fi rem přecházel zrak, nabídka byla 

rozmanitá a zájem návštěvníků obrovský. 

Aby nezůstalo jen u obdivu, byla připravena 

i řemeslná dílna, ve které si mohl každý pod 

taktovkou zkušených designerů vyrobit šperk 

podle svého gusta. Kdo si netroufl  na vlastní 

práci, mohl pozorovat výrobu u řady vystavují-

cích subjektů, jako bylo rytí skla, výroba prým-

ků z perliček či sklářská pec. Jen o kousek dále, 

v Muzeu skla a bižuterie, mohli návštěvníci po 

celé tři dny výstavy sledovat výrobu z vinutých 

perlí, rytí skla či malování knofl íků, a to díky 

projektu „Skleněné prázdniny“. 

V současné době je již známo nové datum 

konání dalšího ročníku výstavy: 15. - 18. srp-

na 2013 (čtvrtek až neděle) opět v jabloneckém 

Eurocentru. 

Skleněný rok se tedy chýlí ke svému konci. 

Rok 2013 Liberecký kraj oblékne do králov-

ských hermelínů, šlechtických titulů a oslav 40. 

výročí otevření hotelu a televizního vysílače 

Ještěd, symbolu Libereckého kraje. 

Co se chystá, najdete již brzy na www.libe-

recky-kraj.cz. 

Eva Hornová, Liberecký kraj

SKLENĚNÝ ROK LIBERECKÉHO KRAJE KONČÍ

V průběhu roku 2012 se opět rozšířil počet 

prodejen regionálních výrobků i nositelů znač-

ky. Vedle zavedených, fungujících prodejen 

potravin v Turnově, Liberci a sítě prodejen tur-

novské pekárny a cukrárny Mikula je možné 

především potravinářské výrobky nově zakoupit 

v centru Mnichova Hradiště v obchůdku Far-

mářka z ráje - viz snímek (www.zraje.cz). Nově 

se mezi prodejny regionálních výrobků zařadi-

lo i návštěvnické centrum turnovského Muzea 

Českého ráje (www.muzeum-turnov), které je 

tak po hradu Valdštejně dalším turistickým 

cílem, kde lze zakoupit regionální výrobky. 

Širokou nabídku výrobků z Českého ráje lze 

zakoupit v Infoshopu Vejměnek v Malé Ská-

le a v informačním středisku CHKO Český ráj 

v Arboretu Bukovina v Hrubé Skále. 

Noví nositelé regionální značky:

* Helena Paterová – výrobce skleněných 
šperků a doplňků a bylino-ovocných čajů.

* Pavel Ježek - broušené drahé kameny a mi-
nerály (www.jaspis.cz).

* Tomáš Oliva - Tomášova huť - autorské 
hutní sklo, plastiky a těžítka.

* U Vincenta - ručně šité kabelky, peněženky 
a další módní doplňky (www.uvincenta.cz).

Podrobné informace o prodejnách a regionál-

ních výrobcích naleznete na www.regionalni-

produkt.cz.                            Hana Ledabylová
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RTIC V TURNOVĚ PROJEKT 
VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ 

OHK JABLONEC

Hlavní turistická sezona v Čes-

kém ráji skončila, začal další škol-

ní rok ve „Vzdělávání členů OHK 

Jablonec“. Projektu se účastní 26 

podnikatelských subjektů, půso-

bících ve službách cestovního 

ruchu především v Českém ráji 

a na Jablonecku. Projekt se pře-

houpl do druhé poloviny. Hlavní 

turistická sezona skončila a než 

přijde ta další, mají zaměstnanci 

členských fi rem opět příležitost 

načerpat nové poznatky z oblasti 

cestovního ruchu na vzdělávacích 

kurzech a seminářích, kterých je 

pro tento školní rok v rámci pro-

jektu připraveno více než padesát. 

Nabídka vzdělávání pokrý-

vá široké spektrum odborných 

i obecných témat, počínaje ho-

telnictvím a gastronomií přes 

regionální cestovní ruch, právo, 

ekonomiku a management až po 

komunikační dovednosti, IT a ci-

zí jazyky. Kurzy jsou určené 

zaměstnancům členských fi rem 

projektu, ať už jde o management, 

recepční, číšníky, servírky či ku-

chařský personál. V minulém 

školním roce absolvovalo pro-

jektové vzdělávání více než 400 

účastníků, tento školní rok je při-

praveno ještě více kurzů a počet 

úspěšných absolventů kurzů by 

na konci projektu mohl překročit 

i tisícovou hranici. Vedle opako-

vání úspěšných školení z loňska 

jsou v nabídce i zcela nové kur-

zy a semináře. Garantem kvality 

vzdělávání jsou zkušení profesi-

onálové ze společností EDUCA 

– Vzdělávací centrum,  APERTA 

a Asociace hotelů a restaurací ČR.  

Kalendář akcí a bližší informace 

o kurzech jsou dostupné na www.

vzdelavaniohkjablonec.cz. 

Projekt s názvem „Zvýšení 

adaptability zaměstnanců člen-

ských fi rem Okresní hospodář-

ské komory v Jablonci nad Nisou 

a zaměstnanců partnera pracují-

cích v odvětví cestovního ruchu“, 

zkráceně Vzdělávání členů OHK 

Jablonec, realizuje v letech 2011 – 

2013 Okresní hospodářská komo-

ra v Jablonci nad Nisou ve spo-

lupráci s Krajskou hospodářskou 

komorou Královéhradeckého kra-

je. Je fi nancován Evropským so-

ciálním fondem prostřednictvím 

Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státním 

rozpočtem České republiky.

Kateřina Bartoňová

Novinky z turnovského íčka:
* Nová turistická známka. 
Dobrou zprávou především pro 

turisty-sběratele je vydání nové 

turistické známky na Turnovsku. 

Jedná se turistickou známku č. 

1967 – Zřícenina hradu Chlum-

Kozlov. Od poloviny října si ji 

mohou zájemci zakoupit v RTIC 

Turnov za obvyklou cenu 30 Kč. 

* Regionální výrobky. 
S velkým zájmem návštěvníků se 

setkaly regionální výrobky, které 

jsou v prodeji v turnovském RTIC. 

Nabídku zboží s certifi kátem Regi-

onální produkt Český ráj budeme 

i nadále doplňovat a rozšiřovat.

* Letní sezona v RTIC. 
V průběhu měsíců června až 

září navštívilo RTIC 22 164 turis-

tů, což je o 7 % více než v loňském 

roce a o 9 % více než v roce 2010. 

Z tohoto počtu tvořili zahraniční 

turisté pouze necelé 2 000. Nej-

větší zastoupení mezi zahraniční-

mi návštěvníky mají již tradičně 

Německo, Holandsko a Polsko, ale 

do regionu zavítali i turisté z Číny, 

Indie či Brazílie. Celosvětová eko-

nomická situace a s tím spojená 

menší ochota návštěvníků utrácet 

se projevila i na tržbách RTIC, kte-

ré oproti loňsku klesly o 12 %.

Na prázdninové měsíce byla 

opět připravena „Letní prázdnino-

vá nabídka“, kterou zajišťuje odbor 

cestovního ruchu MěÚ Turnov ve 

spolupráci s dalšími subjekty. Kaž-

dý den v týdnu nabídl zajímavý 

program.                                   -eg-

I v tomto čísle Zpravodaje přiná-

šíme aktuální informace k vývoji 

projektu „Marketingové a koordi-

nační aktivity v Českém ráji“, na 

jehož realizaci získalo Sdružení 

Český ráj fi nanční podporu v rám-

ci 14. kola výzvy Regionálního 

operačního programu NUTS II 

Severovýchod.

Na jaře byly vydány nové pro-

pagační materiály, a to mapa turis-

tických cílů (infomapa) a infor-

mačně-propagační trhací mapy 

osmi turistických oblastí regionu 

Český ráj. Infomapa byla vydá-

na ve třech jazykových mutacích 

(ČJ/AJ, ČJ/NJ, ČJ/PL) a v počtu 

10 tisíc výtisků od každé mutace. 

Trhací mapy byly vydány v počtu 

5 tisíc výtisků od každé oblasti. 

Oba materiály jsou k dispozici 

VÝVOJ  PROJEKTU 

„MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V ČESKÉM RÁJI“

v informačních centrech regionu 

a rovněž ke stažení na interneto-

vých stránkách regionu.

V rámci realizace reklamní 

kampaně byla vyrobena celkem 

čtyři tematická propagační videa. 

Videa jsou umístěna na interne-

tových stránkách a na sociálních 

sítích, jako je například Facebook, 

Youtube apod. Před sezonou byl 

také dokončen polep turistického 

autobusu, který jezdil po celou 

sezonu na hlavní lince. Cílem bylo 

zpropagovat internetové stránky 

regionu a produkty pro rodiny 

s dětmi. Dále byla na internetových 

stránkách založena nová sekce 

„Virtuální prohlídky“, která nabízí 

prohlídky a panoramatické rozhle-

dy z celkem 30 lokalit regionu.

V rámci tohoto projektu budou 

pracovníci SČR prezentovat region 

na veletrzích v holandském Utrech-

tu, v Praze a Bratislavě. 

O dalších aktivitách budeme 

průběžně informovat.

Projekt je spolufi nancován 

Evropskou unií z Evropského fon-

du pro regionální rozvoj.

Lucie Rakoušová

V sobotu 20. října proběhl v Dol-

ním Bousově - ve farské zahradě 

- druhý ročník „Slavnosti stromů“, 

pořádané u příležitosti Mezinárod-

ního dne stromů. I přes nepřízeň 

počasí se uskutečnila hlavní část 

letošního programu – dřevoso-

chání – pod názvem „Bousovský 

masakr motorovou pilou“. K žád-

nému masakru naštěstí nedošlo 

a zahradu okolo knihovny teď hlí-

dá nádherný krokodýl, zdobí zvo-

nička a zútulňuje bytelná lavice 

z jednoho kusu topolu. Letošním 

mottem slavnosti bylo společné 

zvelebení pozvolna se rodící farní 

zahrady. Bylo vybudováno nové 

ohniště s lavičkami a květinové 

záhony. Pro návštěvníky slavnos-

ti byl připraven bohatý program 

a na své si přišly zejména děti. 

ZAHRADU V BOUSOVĚ HLÍDÁ KROKODÝL

V říjnu 2012 byla podána žádost do Fondu malých projektů Operační-

ho pergamu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko. Předmětem žádosti je 

spolupráce a prezentace geoparků Euroregionu Nisa. Konkrétně se jedná 

o Geopark Český ráj a Geopark Muskauer-Faltenbogen (leží na německo-

polské hranici v blízkosti Bad Muskau). Žadatelem a leader partnerem 

projektu je Sdružení Český ráj, přeshraničním partnerem je turistická 

oblast Neisseland, regionálními partnery jsou Geopark Český ráj, o. p. s., 

a DSO Mikroregion Kozákov.

Předmětem projektu je navázání spolupráce a výměna zkušeností 

s partnerským geoparkem a především zkvalitnění prezentace geoparku 

Český ráj. Na české straně bude vydán informačně-propagační materiál 

s tématem geoparku a dojde ke zkvalitnění internetové prezentace. Záro-

veň bude zpracována studie geologických zastavení v oblasti Kozákova, 

jako podklad pro realizaci vzorového geo-turistického produktu. Před-

pokládaná realizace je plánovaná na celý rok 2013, rozpočet žádosti na 

české aktivity činí 433.750 Kč. 

SPOLUPRÁCE A PREZENTACE GEOPARKŮ

Bylo přichystáno deset stanovišť se 

soutěžemi a dílničkami, a protože 

se vše konalo na Mezinárodní den 

stromů, dřevo a stromy byly hlav-

ním námětem.

Dita Říhová
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Z BABIČČINY ZAHRÁDKY 
DO DĚDOVA SKLÍPKU

Nová kniha PhDr. Vladimíry Jakouběové
Člověka po řeči, bylinu po vůni - říkávaly naše babičky. V této lidové 

moudrosti je zřejmě nejlépe pojmenován vztah lidí k bohatství naší kvě-

teny a stromoví, které naplňuje téměř všechny naše smysly - čich, hmat, 

zrak a v neposlední řadě i chuť. V lidové kultuře v Pojizeří a Podkrkonoší 

byly rostliny a plody stromů nejen nenahraditelnou surovinou pro přípravu 

tradičních pokrmů a pevnou součástí jídelníčku, ale především zaujíma-

ly významné místo v lidovém léčitelství. Léčivé účinky rostlin a bylinek 

znali naši předkové odpradávna. Věděli, že byliny tají všemocné kouzlo 

a že celá řada rostlin, plodů, nejrůznější zelenina a ovoce i květiny ros-

toucí volně v přírodě i pěstované na zahrádkách mají neobyčejně příznivé 

a léčivé účinky na lidské zdraví. 

V rámci zahájení výstavy 

Z babiččiny zahrádky do dě-
dova sklípku aneb bylinkami 
a ovocem proti nemocem 
v Muzeu Českého ráje v Tur-

nově byla uvedena nová kniha 

Vladimíry Jakouběové Z ba-
biččiny zahrádky do dědova 
sklípku. Autorka knihy k je-

jímu vydání uvádí: „Knížka 

vznikla na přání mých kole-

gů, kterým bylo líto, že jsem 

ve své první knize nazvané 

V babiččině kuchyni od Tří 

králů do Vánoc, která vyšla 

v roce 2009, nevěnovala do-

statečnou pozornost přípravě 

alkoholických nápojů. Pro-

tože ale v mé rodině, podob-

ně jako v mnoha jiných, byl 

alkohol vždy považován za 

lék, spojila jsem recepty na podomáckou přípravu alkoholu s moudrostmi 

našich babiček a dědů, kteří věděli, jak alkohol ve spojení s dary přírody 

– ovocem a bylinami – může pomoci při léčení různých neduhů. Recepty 

na léčivé nápoje, které v knize uvádím, nejsou ověřenými návody na léče-

ní nemocí. Jsou sebrány ze záznamů v kronikách, ze starých herbářů, ze 

zápisů z ústního podání a z rodinných receptů.“ 

Kniha vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR, města Turnov a fi rmy 

Kitl s. r. o.

Marcela Beranová 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
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VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI V HLAVNÍ SEZONĚ 
V INFOCENTRECH ČESKÉHO RÁJE

Celková návštěvnost turistických informačních center v letošní turistické 

sezoně (červen – září) byla srovnatelná s loňským rokem. Nejvyšší návštěv-

nost měla již tradičně informační centra v Jičíně, Turnově a Mladé Bole-

slavi. Došlo však ke změně struktury návštěvníků. Přibylo návštěvníků ze 

zahraničí. Letos jich do informačních center přišlo o 15 % více. 

Naopak došlo nepatrně ke snížení počtu českých návštěvníků (o 2 %). 

Tento malý nárůst za-

hraničních náštěvníků 

by mohl být předzvěstí 

prolomení několikaleté-

ho úbytku zahraničních 

turistů v Českém ráji. 

V turistické sezoně 

2009 byl podíl zahra-

ničních návštěvníků, 

kteří navštívili IC, 8 %, 

v roce 2010 již jen 5,3 

% a v roce 2011 5 %. 

Letos to bylo 6 %. Nej-

více zahraničních hostů 

přijelo z Německa, dále 

z Nizozemí a Polska. 

Zaznamenali jsme po-

kles návštěvníků ze 

Slovenska. 

Na základě uvede-

ných dat budou propa-

gační aktivity Sdružení 

Český ráj v následujícím roce zaměřeny především na český trh. Dále na 

Německo, Nizozemí a Slovensko. Na začátku roku 2013 se budeme jako 

vystavovatelé poprvé účastnit veletrhu cestovního ruchu v Bratislavě a ve 

spolupráci s českou centrálou CzechTourism jsou nově plánovány další pro-

pagační aktivity na Slovensku.                                              Pavla Bičíková

Vývoj struktury zahraničních návštěvníků v letech 2010 – 2012 (%):

Ilustrační snímek je z Prachovských skal.
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