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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 
 GREENWAYS JIZERA 17. A 18. ZÁŘÍ 2007, PODROBNÉ INFORMACE 
Jak jste se mohli dočíst v první tiskové zprávě, odeslané v minulém týdnu, v úterý 18. září v poledne podepíše 
v Pivovarské restauraci ve Svijanech hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan 
dohodu o partnerství na nadregionálním projektu výstavby cyklostezky moderního, evropského typu „Greenways Jizera“.  
 Slavnostnímu podepsání dohody 18. září 2007 ve Svijanech bude předcházet „Cyklojízda Greenways Jizera“.  
Ta se jede po záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana a hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla. 
 V pondělí 17. září v 9 hodin vyjede jedna skupina cyklistů z Kořenova a druhá od soutoku Jizery s Labem.  
Skupiny budou projíždět podél řeky Jizery. Na předem dohodnutých místech (v obcích) se uskuteční zastávky, na 
kterých budou zástupci obcí podepisovat memorandum, představovat své projektové záměry, či se fyzicky přidají ke 
skupině cyklistů. V úterý 18. září se obě skupiny setkají v obci Svijany, která leží na hranicích Středočeského a Libereckého kraje.  
Zde proběhne slavnostní podepsání dohody o partnerství za přítomností hejtmanů Středočeského a Libereckého kraje, 
představitelů ministerstev a dalších významných hostů. Dále se zde uskuteční prezentace projektu a tisková konference. 
Akce se uskuteční v souběhu s Evropským týdnem mobility (16. - 22. 9. 2007). 
 JIŽNÍ TRASA 
Lázně Toušeň (zde pojedou část cesty s pelotonem děti z místní školy), další zastávky - Skorkov, Benátky n. J., Horky n. 
J., Mladá Boleslav (přenocování), Bakov nad Jizerou (zde by se měl připojit senátor Jaromír Jermář), Mnichovo Hradiště 
(zde se připojí hejtman Středočeského kraje Petr Bendl), Loukov, Svijany.  
 Fototermíny na této trase: 

- 17. 9. 2007 – 9.10  až 9. 30 hodin, Lázně Toušeň, soutok Jizery s Labem (břeh Labe na straně Lázní Toušeň), 
přivítání starostkou města, krátké představení projektu, podpis memoranda Lázně Toušeň, Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav, Zeleneč, ČSOP Opočeň, následuje odjezd skupiny cyklistů, podpoří je děti z místních škol 
v baráčnických krojích 

- 17. 9. 2007 – 16.30 hodin, Podlázky (Mladá Boleslav) na nové pláži u Jizery., podpis memoranda  Mladá 
Boleslav, Jizerní Vtelno, Bradlec, Dalovice, Josefův Důl, Bakov n. J., Hrdlořezy, Krnsko, Písková Lhota,  krátká 
bike show M. Šimůnka (vícemistr  republiky v bikecrossu) 

- 18. 9. 2007 – 10.40 až 11 hodin, Mnichovo Hradiště, v zámeckém areálu u budovy zámku, podpis memoranda 
Mnichovo Hradiště, Klášter H. n. J., Ptýrov, Březina, Mohelnice, Žďár, k peletonu se připojí hejtman Bendl 

 
Další případné fototermíny na této trase si můžete sjednat individuálně, kontaktní osobou na této trase  
je Pavla Bičíková, tel. 724  078 973, ta na požádání upřesní i konkrétní časy jednotlivých zastavení. 
 
 SEVERNÍ TRASA 
Kořenov, Paseky, Jilemnice - Hrabačov, Bystrá nad Jizerou, Malá Skála (přenocování), Turnov – Dolánky (zde se připojí 
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, v Dolánkách pořádá odbor životního prostředí turnovské radnice při této 
příležitosti akci k Evropskému týdnu mobility, pro účastníky jízdy mají děti z turnovských škol přichystáno překvapení), 
Přepeře, Svijany.  Fototermíny na této trase: 

- 17. 9. 2007 – 16.00 až 16.15 hodin, Podspálov (konec Riegrovy stezky), podpis memoranda Semily, Železný 
Brod, zároveň zde proběhne nastínění vize vedení cyklostezky údolím Jizery v souběhu s Riegrovou stezkou 

- 18. 9. 2007 – 10.30 až 10.45 hodin, Dolánky u Turnova (Dlaskův statek), podpis memoranda Turnov, Rakousy, 
Sdružení Český ráj, k peletonu se připojí hejtman Skokan 

- 18. 9. 2007 – 11.15 až 11.30 hodin, Přepeře – jez na Jizeře, podpis memoranda Přepeře, Příšovice, Všeň  
Další případné fototermíny na této trase si můžete sjednat individuálně, kontaktní osobou na této trase je Jiří Lukeš,  
tel. 739 611 493, který na požádání upřesní konkrétní časy jednotlivých zastavení.     



HLAVNÍ FOTOTERMÍN 
- 18. 9. 2007, 11.50 až 12.05 hodin - křižovatka silnic nad Pivovarskou restaurací ve Svijanech, místo setkání 

obou hejtmanů, kteří sem dorazí na kolech, příjezd obou peletonů, vyhrazený prostor pro fotografy  
Mapový odkaz setkání: 
http://www.mapy.cz/?mapType=ophoto&zoom=15&centerX=134523072&centerY=137677568&portWidth=596&portHeig
ht=493&forceMapParams=1&query=svijany%20pivovar&page=1&searchPort=134512252_137658320_134560251_137
682665&userMarkX=134521664&userMarkY=137680160&userMarkTitle=Svijany,%20k%C5%99i%C5%BEovatka%20n
ad%20pivovarem&userMarkDescription=m%C3%ADsto%20setk%C3%A1n%C3%AD%20hejtman%C5%AF"><img 
src="http://1.im.cz/mapy/img/usericon.gif" width="88" height="31" border="0" alt="" title="Mapy.cz: Najdete nás zde" 
/></a> 
 
 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ GREENWAYS JIZERA - PODPIS DOHODY, PREZENTACE PROJEKTU, TISKOVÁ KONFERENCE 

- 18. září od 12.15 hodin v Pivovarské restauraci ve Svijanech. Kromě všech signatářů dohody se slavnostního 
aktu zúčastní představitelé měst, obcí, zástupci ministerstev, médií a další čestní hosté. 

 
Podrobný program: 

- 12.15 hodin – zahájení 
- 12.20 hodin – úvod a podpis dohody hejtmany krajů a zástupci dalších subjektů 
- 12.30 hodin – slovo hejtmanů, zástupců ministerstev a dalších orgánů a organizací 
- 12.45 hodin – prezentace projektu 
- 13.00 hodin – tisková konference 
- 13.30 hodin – konec oficiální části, občerstvení 
- následuje volná diskuse 

 Podrobnosti k setkání v Pivovarské restauraci ve Svijanech 18. září vám poskytne kontaktní osoba pro toto místo - 
manažerka Sdružení Český ráj Jitka Stránská, tel. 739 611 608, novináři a fotografové se s konkrétními dotazy mohou 
obracet také na spolupracovníka SČR Pavla Charouska, tel. 603 377 157. 
 
Partnery programu Greenways Jizera je Nadace partnerství a Nadace České spořitelny 
Partnery Cyklojízdy Greenways jsou Pivovar Svijany, Škoda Auto a.s., BC Sport Semily a Termotisk 
 
 
 
Kontakty: 
 ► Pavla Bičíková, projektový manažer, tel. 724  078 973, e-mail: pavla.bicikova@seznam.cz ► 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 ► Jednatel 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 
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