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Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335
511 01 TURNOV, tel. 481 540 253, fax: 481 366 256
http://www.cesky-raj.info

Sdružení Český ráj je neziskovým zájmovým sdružením měst, obcí 
a dalších právnických osob. Z původního sdružení měst a obcí se trans-
formovalo v roce 1999. Cílem jeho činnosti je systematicky rozvíjet 
cestovní ruch v turistickém regionu Český ráj, připravovat regionální 
produkty a programy, zajišťovat propagaci vůči domácímu i zahranič-
nímu trhu, koordinovat jednotlivé činnosti v území a co nejvíce spolupracovat s nejrůznějšími partnery z veřejného i privátního sektoru. 

Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2012

Český ráj je jedním z ofi ciálních turistických 

regionů ČR vymezených Českou centrálou ces-

tovního ruchu CzechTourism (CzT).

Sdružení Český ráj (SČR) působí na území 

regionu jako regionální organizace cestovního 

ruchu (OCR) a plní na tomto území funkci des-

tinačního managementu (DM). Cílem činnosti 

SČR je systematický rozvoj cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj. Mezi aktivity 

SČR patří mj.:

- koordinace marketingových aktivit podporují-
cích především tvorbu a zajištění regionálních 
turistických programů, produktů a projektů,
- prezentace a propagace turisticky významné-
ho území,
- zajištění turistického informačního systému 
a webových prezentací,
- zajištění analytické činnosti (statistická šetře-
ní, sledování zpětné vazby realizovaných opat-
ření a dopadů projektů),
- vytváření a rozvoj partnerství mezi veřejnou, 
podnikatelskou a neziskovou sférou za účelem 
alokace fi nančních prostředků a efektivního 
využití potenciálu cestovního ruchu a vytváře-
ní předpokladů k jeho dalšímu rozvoji v daném 
území,
- zajištění informačního servisu mj. formou 
aktualit, tiskových zpráv a dalších informací,
- budování, rekonstrukce a opravy cykloste-
zek, turistických stezek, informačního systému 
a další infrastruktury cestovního ruchu.

K naplnění těchto priorit probíhá proces 
postupné profesionalizace organizace ces-
tovního ruchu a rozvíjí se činnost pracovních 
skupin. Turistický region Český ráj leží na 
území tří krajů (Královéhradecký, Liberecký 
a Středočeský). SČR je neziskového charakte-
ru, postaveno na principech vícezdrojového 
fi nancování činnosti.

Obsah:

A. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2012

B. Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2012

C. Stav členské základny SČR 

A. ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ 
ČESKÝ RÁJ V ROCE 2012

1) Veletrhy cestovního ruchu
a) Domácí
GO + Regiontour, Brno (12. – 15. 1.), Holiday 

World, Praha (9. – 12. 2.), Dovolená a region, 

Ostrava (2. – 4. 3.), Euroregiontour, Jablonec 

nad Nisou (22. – 24. 3.), Infotour Hradec Králo-

vé (16. – 17. 3.), For Bikes, Praha (30. 3. – 1. 4.)

b) Zahraniční
Vakantie, Utrecht (11. – 15. 1.), ITF Slovakia-

Tour Bratislava (19. – 22. 1.), F.RE.E Mnichov 

(22. – 26. 2.), Jena (8. – 11. 3.), TOURTEC, Jele-

nia Góra (11. – 12. 5.), OC Postupim (11. – 14. 

10.)

2) Propagační a prezentační akce
Propagační akce pro širokou veřejnost

a) Český ráj dětem, 28. 4.
- 9. ročník zahájení turistické sezony v Českém 

ráji, putování Hruboskalskem od hradu Vald-

štejn do Autocampu Sedmihorky, zajišťovalo 

město Turnov ve spolupráci se Sdružením Čes-

ký ráj

b) Cyklojízda Greenway Jizera, 22. 9.
- cyklistická vyjížďka „Podél řeky za přírodou 

a historií“, v rámci Evropského týdne mobility, 

zajišťovalo Sdružení Český ráj a město Turnov

Prezentační a vzdělávací akce pro odbornou 
veřejnost
a) Semináře pro průvodce, 13. 3. 
- prezentace nabídky regionu pro průvodce 

v rámci seminářů agentury Czechtourism (Praha)

b) Poznávací cesty marketingové pracovní sku-
piny Český ráj

V červnu 2012 se uskutečnila propagační jízda kolem celého toku Jizery.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ 2012

- Mladá Boleslav, Turnov, Železný Brod, Mni-

chovo Hradiště

c) Exkurze pro pracovníky informačních center 
- pracovníci informačních center se seznamují 

s památkami, geologicky zajímavými lokali-

tami, lidovou architekturou, regionálními pro-

dukty, sakrálními památkami atd.

- Podtrosecká údolí (10. 5.),  Mariánská zahrada 

(2. 10.)

d) Tiskové konference a presstripy
- 12. 1. (Brno) – prezentace na tisk. konferenci 

„Voda a cestovní ruch“, v rámci veletrhu Re-

giontour 

- 16. 3. (Hradec Králové) – prezentace aktuální 

turistické nabídky na tiskové konferenci Králo-

véhradeckého kraje, v rámci veletrhu Infotour 

a cykloturistika 2012

- 19. – 24. 5. – presstrip pro italské žurnalisty 

pracující pro časopis EV-Magazine – ve spo-

lupráci s partnery a zahraničním zastoupením 

ČCCR Czechtourism v Miláně

- 26. 6. (Malá Skála) - setkání s novináři v rám-

ci cyklojízdy „Greenway Jizera – bez bariér“ 

- 28. 6. (Jičín) – prezentace spolupráce SČR 

a města Jičín, aktuální nabídka na tur. sezonu

- 2. 7. (Turnov) – tisková konference k projektu 

„Marketingové a koordinační aktivity v Čes-

kém ráji“ 

- 3. 9. (Turnov) – tisková konference o prodej-

nách regionálních výrobků

e) Workshop k návrhu věcného záměru zákona 
o cestovním ruchu
- 2. 2. (Turnov) SČR ve spolupráci s MMR

f) Seminář pro pracovníky informačních center 
o pravidlech vydávání tiskových zpráv a výstu-
pů určených pro mediální prezentaci, o úpravě 
fotografi í
- 15. 6. (Turnov) – přednášející Pavel Charousek 

– Agentura TvA

g) Tvořivá konference - Geopark Český ráj 
- 31. 5. (Karlovice – Sedmihorky), v rámci pro-

jektu „Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení 

(MAS Český ráj)

h) Pracovní cesta do partnerského geoparku 
Valle del Crochio (MAS Český ráj)
- 12. 9. (Cropani, Itálie), workshop „Metodika 

značení Klubu českých turistů“

- 14. 9. (Cropani, Itálie), Tvořivá konference – 

Evropský park UNESCO, Slavnosti geoparku 

i) Workshop a exkurze „Turistické značení 
Euroregionu Nisa“
- 21. 2. (Turnov) – pracovní seminář na téma 

turistického značení a značení kulturních a tu-

ristických cílů v rámci česko-polského projek-

tu

Další prezentační akce
a) Krajské dny Libereckého kraje v Liberci, 22. 6.
- prezentace turistické nabídky Českého ráje 

v rámci prezentace turist. regionů Libereckého 

kraje

b) Euroregion Tour 2013, Jablonec nad Nisou, 
22. – 24. 3.
- 22. 3. – prezentace projektu GW Jizera pro 

veřejnost v rámci doprovodného programu

- 23. 3. – workshop PPP (Spolupráce obcí, státní 

správy a podnikatelů v rozvoji)

c) Výstava „Křehká krása, vybroušená chuť“ 
v Jablonci nad Nisou, 24. - 26. 8.
- prezentace turistické nabídky v rámci prezen-

tace turistických regionů Libereckého kraje

3) Propagace, tiskoviny 
- Kalendář TOP akcí 

- Turistické noviny Český ráj

- Zpravodaj Sdružení Český ráj 

- Katalog regionálních výrobců 

- Mapa turistických cílů

- Trhací mapy turistických oblastí 

- Dovolená v Českém ráji - příprava katalogu 

turistické nabídky a služeb

- Elektronické tipy na výlety 

- Leták „Cyklotrasy, tipy na cyklovýlety“

- Leták „Turistické trasy, tipy na pěší výlety“

- Prázdninová nabídka pro každý den 

- Plakát Cyklojízda Greenway Jizera

- Lidová architektura na území MAS Brána do 

Českého ráje

- Reklama – výroba 4 propagačních videí

4) Informační systém
a) Značení kulturních a turistických cílů
- označení cílů – rozhledna Tábor (Lomnice 

n. Pop.), památková rezervace Karlov (Lom-

nice n.  Pop.), památková rezervace Trávníky 

(Železný Brod) - v rámci projektu „Značení 

významných kulturních a turistických cílů 

Českého ráje na území Euroregionu Nisa (FMP 

ČR – Polsko)

b) Regionální turistický a informační systém
- monitoring a zajištění udržitelnosti infor-

mačních panelů v rámci projektu „Vícejazyčný 

turistický informační systém na území Českého 

ráje“, FMP ČR – Sasko

- příprava podkladů pro další etapu vícejazyč-

ného turistického informačního systému; pří-

prava informačního systému Greenway Jizera 

v projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky 

– Líšný“

- naplňování Optimalizace informačního systé-

mu Českého ráje a Pojizeří

- monitoring informačního systému (ROP)

c) Geografi cký informační systém (GIS)
- vlastní mapové podklady (GW Jizera, Sezon-

ní turistické noviny, katalog Dovolená, tipy na 

výlety) 

- korektury mapových podkladů a tipů na výle-

ty, data pro mapový server

- monitoring turistického informačního systé-

mu; datová vrstva turistického značení a turis-

tického informačního systému

d) Značení cyklotras
- zajištění funkce Cyklopartnera Libereckého 

kraje pro Český ráj (Ing. Mertlík)

5) Internetová prezentace
- provoz a rozvoj ofi ciální prezentace turistic-

kého regionu Český ráj: www.cesky-raj.info 

(mapový portál turistického regionu, editace, 

ukládání a export uživatelských výletů, uživa-

telské fotogalerie, propojení se sociálními 

sítěmi, kalendář akcí s možností otevřeného 

vkládání akcí - 3 835 akcí, návštěvnost 323 621 

návštěv, 1 290 753 stránek  - Google Analytics, 

herní prvky pro děti, multimédia

- provoz a rozvoj tematických a produktových 

prezentací www.albrechtzvaldstejna.cz, www.

ceskyrajdetem.cz, www.greenway-jizera.cz, 

www.regionalniprodukt.cz

- využití Datového skladu pro internetové pre-

zentace a exporty pro tiskové výstupy 

- vytvoření nových sekcí (Puzzle a omalovánky 

pro děti, Virtuální prohlídky a panoramatické 

rozhledy, Za fi lmem a pohádkou do Českého 

ráje, rozšíření sociálních funkcí webu, imple-

mentace tipů na výlety – pěší a cyklo)

- zpracování výstupů studií – Rozhledová mís-

ta, Český ráj ve fi lmu a pohádkách

- rozšíření webu www.greenway-jizera.cz o tu-

ristickou nabídku regionu Polabí

6) Projekty, žádosti
- žádosti o dotace z krajských, národních a evrop-

ských dotačních programů (Grantový fond Libe-

reckého kraje, program Greenways Nadace Part-

nerství, Regionální operační program NUTS2 

Severovýchod, Fond malých projektů OPPS Cíl 

3, Podpora nestátních neziskových organizací 

2012 - Ministerstvo pro místní rozvoj). Realiza-

ce, management a administrace projektů

7) Partnerství, PR
Činnost pracovních skupin
a) Marketingová skupina 
- koordinace a realizace marketingových aktivit 

– propagačních materiálů, veletrhů cestovního 

ruchu, marketingových projektů, projektu vzdě-

lávání; členy jsou zástupci IC a subjektů z pod-

nikatelského a neziskového sektoru, řídí Ing. 

P. Bičíková

- 2. 2. (Turnov), 22. 3. (Jablonec nad Nisou), 

26. 4. (Mladá Boleslav), 15. 6. (Turnov), 18. 9. 

(Železný Brod), 6. 11. (Mnichovo Hradiště)

b) Projektová skupina 
- projednávání a koordinace rozvojových pro-

jektů, příprava a koordinace regionálních a ob-

lastních projektů, členy jsou zástupci svazků 

obcí, obcí s rozšířenou působností, MAS a dal-

ších partnerských subjektů, řídí Ing. J. Lukeš

- 14. 2. (MěÚ Jičín), 27. 11. (KC Turnov)

c) Setkání partnerů projektu „Marketingové 
a koordinační aktivity v Českém ráji“
- informace o projektu a plánování aktivit na 

následující období; partneři z turistického regi-

onu, zástupci turistických regionů Libereckého 

kraje a KÚ libereckého kraje

- 9. 2., 24. 9., 19. 12. (KÚ Libereckého kraje)

d) Pracovní skupina ke značce Regionální pro-
dukt Český ráj
- rozhoduje o přijetí dalších nositelů značky regio-

nální produkt (posuzuje plnění stanovených kri-

térií) a koordinuje aktivity v rámci systému

- členové: zástupci podnikatelů (regionální vý-

robci) a dalších subjektů, řídila Ing. H. Leda-

bylová, v roce 2012 proběhlo jednání 4. 5. a 10. 

12. 2012

Spolupráce s veřejným, podnikatelským a ne-
ziskovým sektorem
a) Zpravodaj Sdružení Český ráj (ROP)
- zpravodaj informující členy a partnery o akti-

vitách a záměrech SČR a jeho partnerů, distri-

buován po celém regionu (IC, obce, členové) 

a při jednáních SČR

b) setkání zástupců památek, muzeí a galerií 
a dalších turistických atraktivit Českého ráje 2012
- ve spolupráci s NPÚ Liberec, Státní zámek 

Sychrov, 16. 2. 2012

c) workshop k 5. výročí značky Regionální pro-
dukt Český ráj
- projednání společných aktivit a dalšího rozvo-

je projektu Regionální produkt Český ráj
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- 10. 12. 2012 (Kamenářský dům Turnov)

d) Fórum cestovního ruchu (ROP)
- setkání se zástupci podnikatelského sektoru, 

památek, obcí a dalších subjektů 

- 18. 4. (Lomnice nad Popelkou), 6. 12. (Jičín) 

e) setkání partnerů Greenway Jizera
- výjezdové setkání se zástupci partnerů v rámci 

cyklojízdy GW Jizera - bez bariér, 25. - 27. 6. 

f) projekt „Vzdělávání pracovníků ubytovacích 
a stravovacích služeb“ 

- spolupráce s OHK Jablo-

nec nad Nisou na organizaci 

a přípravě kurzů

- prezentace regionální tu-

ristické nabídky a systému 

regionální produkce

g) aktualizace Střednědo-
bého a Akčního plánu Pro-
gramu rozvoje CR (ROP)
- projednání strategických 

dokumentů v rámci jejich 

aktualizace

- Sedmihorky, Lomnice nad 

Popelkou

h) komunikace s partnery 
z podnikatelského sektoru
- příprava 3. vydání katalogu 

tur. nabídky a služeb Dovo-

lená v Českém ráji, pre-

zentace provozovatelů slu-

žeb na internetových strán-

kách regionu, prezentace 

služeb a partnerů na pre-

zentačních akcích a veletr-

zích CR, zapojení partnerů 

do aktivit SČR

i) setkávání s jednotlivými 
regionálními partnery 

- v rámci přípravy a realiza-

ce projektů a aktivit, účast 

na jednáních svazků obcí

Propagace v médiích
a) spolupráce s médii 
- vydání 17 tiskových zpráv 

o aktivitách SČR a dění v re-

gionu (archiv na www.ces-

ky-raj.info)

b) propagace v TV Metro-
pol (16. 5.)
- jarní pozvánka do regio-

nu od pracovníků SČR ve 

vysílání pro Prahu a střední 

Čechy

c) propagace na Českém 
rozhlasu 2 (31. 8.)
- propagace regionu v živém 

vysílání, zaměřeném na re-

giony České republiky

- ve spolupráci s CzechTou-

rism

d) inzerce MF Dnes – pro 
Liberecký kraj (květen)

- propagace produktu Re-

gionální produkt Český ráj 

v příloze „Pivní mapa Libe-

reckého kraje“ 

e) inzerce MF Dnes – celo-
státní příloha (termín vydání 
26. 6.)
- inzertní plocha v příloze 

„Alíkovy noviny“, propaga-

ce nabídky pro rodiny s dět-

mi

f) společná inzerce ve spolu-

B. ZPRÁVA 
O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 

ČESKÝ RÁJ V ROCE 2012

práci s Královéhradeckým krajem
- Welcome to Prague (květen), C.O.T. Mosty 

– časopis o cestování pro ruský trh (srpen), C.O.T. 

(říjen), MF Dnes - samostatná příloha Královéhra-

deckého kraje věnovaná zimní nabídce (listopad)

8) Programy a produkty
a) Manuál turistických produktů (CzechTou-
rism)
- spolupráce s ČCCR CzechTourism (CzT) na 

přípravě Manuálu turistických produktů, vč. cca 

10 nadregionálních a 30 regionálních produktů 

(17 tur. regionů)

- turistické produkty Českého ráje zapracovány 

do koncepce cestovního ruchu agentury Czech-

Tourism pro období 2012 – 2015

- workshopy za účasti partnerů, zástupců CzT 

a zpracovatele manuálu (29. 8. a 20. 11.)

b) Prázdninová nabídka pro každý den
- soubor nabídek na prázdninové dny prostřed-

nictvím internetu a informačních center (PDF)

c) Regionální produkt Český ráj 
- podpora místní produkce, značka „Regionální 

produkt Český ráj“, 45 nositelů (k 31. 1. 2013)

- setkání zástupců regionálních výrobců potra-

vin a restaurací, výměna informací a nabídek 

pro rozšíření zastoupení regionálních potravin 

v gastronomii restaurací, 25. 4. (KC Turnov)

- workshop k 5. výročí značky, 10. 12. (Kame-

nářský dům Turnov)

- rozšíření aktivit o prodejní místa se statutem 

„Prodejna regionálních výrobků“

- vydán Katalog regionálních výrobců (únor)

- vydány samolepky loga Regionální produkt 

Český ráj k označení prodejních míst a výrob-

ků

- naplňování webových stránek www.regio-

nalniprodukt.cz

- propagace značky Regionální produkt Český 

ráj v příloze „Pivní mapa Libereckého kraje“ 

(květen)

- certifi kováni 4 noví regionální výrobci, recer-

tifi kace stávajících nositelů značky

- spolupráce na přípravě videa „Krajina s tradi-

cí…“ a „Pohádková dovolená…“ 

- prezentace v regionálních propagačních mate-

riálech – turistické noviny, infomapa

d) Za pověstmi Českého ráje
- programová nabídka pro rodiny s dětmi

- Český ráj dětem – zahájení turistické sezony 

(28. 4.), cca 5.000 účastníků (Hruboskalsko)

- výstava Za pověstmi Českého ráje, v roce 

2012: hrad Valdštejn 

- prezentace v regionálních prop. materiálech 

– Turistické noviny Český ráj, Mapa turistic-

kých cílů

- aktualizace brožury „12 pověstí Českého 

ráje“

- rozšíření razítkovacích a bonusových míst 

v rámci turistické hry

- polep autobusu na červené lince Letních turis-

tických autobusů s motivem postav z pověstí

- stránky www.ceskyrajdetem.cz (ROP)

e) Po stopách Albrechta z Valdštejna
- nadregionální produkt pro zájemce o historii

- Valdštejnova kancelář na nádvoří zámku v Ji-

číně v rámci letního programu „Prodloužené 

víkendy v Jičíně“ (město Jičín), zařazeno do 

Prázdninové nabídky regionu

- nové propagační materiály (město Jičín), pla-

Rekapitulace

Zůstatky na účtech SČR k 31. 12. 2012

běžný účet   126255017/0300      534 389,09 Kč

kontokorent (provoz.)  238655154/0300                 0,00 Kč

účet ROP marketing  241185050/0300                 0,00 Kč

kontokorent (ROP)  246416479/0300            -1 131 780,06 Kč

účet ROP GW Jizera  241185106/0300      526 769,39 Kč

úvěr GW Jizera  250113067/0300            -7 824 167,97 Kč

Celkový zůstatek na účtech SČR                     -7 894 789,55 Kč

Podané Žádosti o platbu (ŽoP) k 31. 12. 2012

ROP 3.2 (marketing)  ŽoP č. 8       705 987,93 Kč

ROP 3.1 (GW Jizera)  ŽoP č. 5                      6 597 816,26 Kč

Celkem žádosti o platbu                      7 303 804,19 Kč
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netární expozice ve Valdštejnské lodžii (město 

Jičín), expozice v kapli Svaté Anny v Mnichově 

Hradišti (NPÚ SZ Mnichovo Hradiště)

- akce pro veřejnost za účasti vévody – Staré 

Hrady, Jičín, Valdštejn

- distribuce propagačního letáku CZ-Nj

- internetové stránky www.albrechtzvaldstejna.cz  

f) Greenway Jizera
- Prezentace na veletrhu Regiontour (Brno, le-

den 2012), EuroregionTour (Jablonec nad Nisou, 

březen 2012), For Bikes (Praha, březen 2012)

- Cyklojízda Greenway Jizera – bez bariér (25. 

– 26. 6.), propagace, mapování bariér na cyk-

lotrasách

- tisková konference k projektu - červen 2012

- cyklojízda Greenway Jizera - září 2012

- propagační samolepky projektu 

- distribuce propag. letáku CZ-PL

- prezentace vodní turistiky na řece Jizeře

- internetové stránky www.greenway-jizera.cz

9) Činnost organizace cestovního ruchu, des-
tinační management
- administrace a management projektů (kraje, 

ROP, FMP, MMR), personální, materiální a fi -

nanční zajištění činnosti OCR, provoz služební-

ho automobilu, kanceláře a skladových prostor 

SČR

10) Investiční a rozvojové projekty
Greenway Jizera
- výstavba stezky v rámci projektu „Greenway 

Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ (SČR, ROP), 

- výstavba stezky a nové lávky v Semilech (měs-

to Semily, OPPS ČR-Polsko)

- výstavba a vybavení naučné stezky ve Svija-

nech – Kabeláčově zahradě (obec Svijany)

- projektová příprava (DUR) v úseku Železný 

Brod - Líšný (město Železný Brod, FMP ČR Pol-

sko)

- projektová příprava Středočeský kraj, Podspá-

lov – Dolní Sytová (majetkové vypořádání) 

- projekt „Greenway Jizera 2011 – 2012“ 

(Nadace Partnerství), rozvoj partnerství a pro-

pagace 

11) Analytická činnost
a) Monitoring návštěvnosti IC
- výsledky hodnocení monitoringu návštěvnosti 

vybraných památek a cílů v roce 2012

- monitoring návštěvnosti 2012 dle jednotné 

metodiky

b) Monitoring návštěvnosti turistických cílů
- výsledky hodnocení monitoringu návštěvnosti 

vybraných památek a cílů v roce 2012

- monitoring návštěvnosti vybraných památek 

a cílů v roce 2012

c) Zpětná vazba realizovaných produktů
- vyhodnocení produktů Za pověstmi Českého 

ráje a Po stopách Albrechta z Valdštejna

d) Monitoring regionálního informačního sys-
tému (ROP)
- monitoring značených tras, zpracování dato-

vých vrstev v systému GIS

e) Další šetření
- monitoring návštěvnosti internetové prezenta-

ce www.cesky-raj.info

12) Zpracování analytických a koncepčních 
materiálů v oblasti CR (ROP)
Začátkem roku 2012 byla odevzdána aktuali-

zace rámcové strategie, aktualizace Středně-

dobého plánu pro období 2012-2017 a Akčního 

plánu pro období 2012-2013 Programu trvale 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turis-

tickém regionu Český ráj. Dokumenty byly 

projednávány s odbornou i laickou veřejností, 

byly k dispozici k připomínkování na webových 

stránkách a jejich fi nální podoba byla schválena 

řídícím orgánem v květnu 2012

C. STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY SČR 
K 31. 12. 2012

Členská základna SČR činí celkem 63 členů (+ 2 

přidružená členství), z toho 39 měst a obcí 

(62 %), 3 neziskové organizace (5 %) a 21 subjek-

tů ze soukromého sektoru (33 %). 

Noví členové v roce 2012:  Kinghouse s. r. o., 

Miroslav Kněbort – Sdružení Bohém, Hotel 

Jičín, Pivní lázně Dolní Bousov.

Členové: Agentura ARA s. r. o.; Alternati-

va 3000, o. s.; Autokemp Sedmihorky, v. o. s.; 

BAART s. r. o.; Consultour s. r. o.; České doteky 

hudby EM-ART, o. p. s.; Discovery Tours s. r. o.; 

Galatea Brno, a. s.; Hotel Jičín; HOTELONLI-

NE, a. s.; Hrad Valdštejn; Jezdecký klub Ptýrov, 

o. s.; Kinský Dal Borgo, a. s.; J. M. Schlik s. r. o.; 

Kinghouse s. r. o.; Krajská hospodářská komora 

Královéhradeckého kraje; Město Dolní Bousov; 

Město Jičín; Město Lomnice nad Popelkou; Měs-

to Mnichovo Hradiště; Město Nová Paka; Město 

Rovensko pod Troskami; Město Semily; Město 

Sobotka; Město Turnov; Město Železnice; Město 

Železný Brod; Statutární město Mladá Boleslav; 

Miroslav Kněbort – Sdružení Bohém; Obec 

Boseň; Obec Branžež; Obec Březina; Obec Buk-

vice; Obec Čtveřín; Obec Dětenice; Obec Hrubá 

Skála; Obec Jenišovice; Obec Kacanovy; Obec 

Karlovice; Obec Klokočí; Obec Kněžmost; Obec 

Kobyly; Obec Ktová; Obec Líšný; Obec Malá 

Skála; Obec Mírová pod Kozákovem; Obec 

Modřišice; Obec Přepeře; Obec Rakousy; Obec 

Svijanský Újezd; Obec Svijany; Obec Sychrov; 

Obec Tatobity; Obec Troskovice; Obec Vlasti-

bořice; Obec Vyskeř; Pivní lázně Dolní Bousov; 

Pivovar Nová Paka, a. s.; Pivovar Svijany, a. s.; 

Pivovary Rohozec, a. s.; Pavel Ondráček - AR 

Tour Ondráček; Pro – elektro CZ s. r. o.; Sun-

disk s. r. o.; Tarbon, spol. s r. o.; Tomovy parky 

s. r. o.

Vlevo je jeden z nově vydaných propagačních materiálů, vpravo prezentace na veletrhu cestovního ruchu.
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