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Údaje o společnosti  

 

Sídlo:    Turnov, Skálova 71, PSČ 511 01 

Kancelář:     Turnov, Vejrichova 539, PSČ 511 01 

               od 1. 9. 2018 Turnov, Markova 311, PSČ 511 01 

IČ:    27511774 

DIČ:       CZ27511774 

Den vzniku:   29. března 2007 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl O, vložka 147 

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 

Orgány společnosti: Správní rada        

   Dozorčí rada 

Statutární orgán:  Ředitel 

Kontaktní informace:   tel.: +420 481 540 253, +420 603 448 459 

    e-mail.: info@geoparkceskyraj.cz 

    www:  www.geoparkceskyraj.cz 

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, č. ú. 288053135/0300 
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I. 

Poslání společnosti 
 

1. Společnost byla založena za účelem spolupráce Zakladatelů, signatářů Dohody o 
spolupráci v rámci Geoparku Český ráj a dalších subjektů na rozvoji geoparku 
Český ráj jako součásti Evropské a Globální sítě geoparků a pokračuje v činnosti 
deklarované signatáři Dohody o spolupráci na projektu Geoparku Český ráj, která 
zůstává v platnosti. Cíle jsou programově a účelově zaměřené na spolupráci 
v oblasti celkového rozvoje území při současném zachování jeho přírodních a 
historických hodnot, zejména propagace a ochrany přírodního a kulturního 
dědictví, rozvoje a podpory šetrného cestovního ruchu a informačních služeb.  

 

2. Globální geopark UNESCO Český ráj (od r. 2016) byl definován jako území 
v Libereckém, Královehradeckém a Středočeském kraji, které zahrnuje významné 
přírodní a kulturní dědictví ve formě geologicky, archeologicky, ekologicky, 
historicky, kulturně i jinak významných lokalit. 

 

3. Mezi hlavní cíle Společnosti v souladu s činností Evropské sítě geoparků 
(European Geoparks Network) a Globální sítě geoparků (Global Geoparks 
Network), které vycházejí z Evropské charty geoparků, Madonské a Pekingské 
deklarace, patří především uchování a ochrana geolokalit, jejich zkoumání a 
interpretace, propagace jejich významu, zapojování veřejnosti do péče o tyto 
lokality a především dosažení trvale udržitelného ekonomického rozvoje Geoparku 
Český ráj. 
 

4. Výše uvedených cílů Společnost dosahuje především koordinací aktivit všech 
zainteresovaných a partnerských subjektů v rámci Geoparku Český ráj a 
provozem obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti. 

 

II. 
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

 

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 
 

a) V oblasti rozvoje Geoparku Český ráj: 
podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje 
jejich činnost. Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace 
k jejich přípravě, zpracovává a podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje 
zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s rozvojem geoparku a podporuje místní 
produkci. Spolupracuje s partnery v rámci Geoparku Český ráj a se zahraničím a 
poskytuje služby, které přispívají k rozvoji a dosažení cílů geoparku, uvedených 
v článku 3. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře, zejména z fondů 
Evropské unie a Vlády České republiky, k využívání dostupných finančních zdrojů 
pro naplňování poslání Geoparku. 

 

b) v oblasti vědy a výzkumu: 
usměrňuje a podporuje výzkumnou činnost v oborech, které souvisejí s programy 
geoparku, například geologie, archeologie, etnologie, ekologie a historie a 
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popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a 
jednotlivci. 
 

c) v oblasti vzdělávání: 
prostřednictvím environmentální výchovy, věd o Zemi a dalších vědních disciplín 
informuje a vzdělává občany všech věkových kategorií. Konzultuje a vede závěrečné 

práce univerzitních studentů realizované na území geoparku. Vytváří regionální 
informační a publikační fond, který zpřístupňuje široké i odborné veřejnosti. V rámci 
ediční činnosti připravuje a vydává informační, studijní a metodické materiály a školní 
pomůcky.  
 

d) v oblasti cestovního ruchu: 
ve spolupráci se strategickými partnery propaguje geopark a vybrané geolokality a 
vytváří nabídku, kterou realizuje formou geoturismu, dopravy a ubytovacích služeb. 
Propojuje atraktivity geoparku s ostatními službami v cestovním ruchu a vytváří 
komplexní turistické balíčky a jejich marketing. Ve spolupráci s ostatními subjekty 
vytváří jednotný informační systém sloužící k podpoře udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji společnosti jako takové. 
Prezentuje geopark jako atraktivní a autentickou turistickou oblast a podporuje rozvoj 
šetrného cestovního ruchu. Organizuje různé aktivity k využití volného času a 
geoturistiku. Organizuje průvodcovské služby a zajišťuje realizaci turistické nabídky. 
Zabývá se obstaratelskou činností. 
 

e) v oblasti péče o místní prostředí: 
provádí monitoring návštěvnosti a jejích dopadů na nejvýznamnější geolokality a 
podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, geologických, 
technických, kulturních archeologických, historických a jiných památek. Pomáhá při 
ochraně jedinečného rázu krajiny Geoparku Český ráj jako základního kapitálu pro 
jeho další rozvoj. 
 

 

III. 

Doplňková činnost 

a) kromě obecně prospěšných služeb vykonává Společnost také tyto doplňkové 
činnosti: 
i) organizace školení 
ii) propagace, zprostředkování a zajišťování služeb v cestovním ruchu 
iii) maloobchodní prodej suvenýrů 
iv) vydávání publikací určených k prodeji 
v) reklamní činnost 
vi) marketing 

 

b) služby, které jsou uvedeny mezi obecně prospěšnými službami v článku II. a jsou 
poskytovány za jiným účelem, než je rozvoj geoparku (například pro partnerské 
organizace v rámci jiných projektů, jen okrajově nebo vzdáleně souvisejících 
s naplňováním poslání Geoparku Český ráj). 
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Orgány společnosti  

Zakladatelé:  

Středisko ekologické výchovy Český ráj  

Městské muzeum Nová Paka 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně 

Česká speleologická společnost, základní organizace 5-01, Bozkov 

AUTOCAMP – Sedmihorky veřejná obchodní společnost 

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje 

Discovery Tours, s. r. o. 

RNDr. Radek Mikuláš, CSc. 

Ilona Schliková 

RNDr. Lenka Šoltysová 

 

Správní rada  

Josef Jadrný - předseda správní rady - do 18. 4. 2018, člen společnosti do 9. 7. 2018  

      Mgr. Jana Svobodová – předsedkyně správní rady od 19. 4. 2018 

Ing. Martina Pásková Ph.D. 

JUDr. Jan Malý 

Mgr. Josef Cogan 

RNDr. Radek Mikuláš CSc., DSc. 

Ing. Jan Mertlík 

Roman Rákosník 

PhDr. Jan Prostředník 

Dominik Feštr 

Vít Preisler  

RNDr. Luboš Stárka – do 19. 9. 2018 

Ing. Jiří Klápště - od 20. 9. 2018 

 

Dozorčí rada  

Mgr. Bohuslav Benč 

PhDr. Michal Babík 

Ing. Jan Mocek - do 19. 9. 2018 

RNDr. Lenka Šoltysová - od 20. 9. 2018 
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Činnost správní a dozorčí rady  

 

V roce 2018 proběhla celkem čtyři zasedání správní rady a jedno zasedání dozorčí rady. 

Na jednání dne 18. 4. 2018 proběhly změny ve správní radě a byl odvolán ředitel 

společnosti. Řízením společnosti byla pověřena do nástupu nového ředitele předsedkyně 

správní rady Mgr. Jana Svobodová. Bylo projednáno řízení a financování geoparku, 

jmenována Vědecká rada a zadány úkoly k revalidaci geoparku. Správní rada dne 13. 6. 

2018 na základě výsledku výběrového řízení jmenovala do funkce ředitelky společnosti 

Ing. Blanku Nedvědickou s nástupem k 1. 9. 2018 a projednala financování společnosti. 

Na jednání správní rady 19. 9. 2018 proběhly změny ve správní a dozorčí radě, byly 

projednány kroky k institucionální a finanční stabilizaci společnosti a schválena změna 

sídla a kanceláře společnosti. Dne 14. 12. 2018 na společném jednání byly správní a 

dozorči rada seznámeny s výsledky hospodaření společnosti za rok 2018, byl projednán 

plán činnosti na rok 2019, schváleno nové logo a korporátní identita a projednán návrh 

rozpočtu na rok 2019. 

 

Ředitel – statutární orgán  

Jan Čermák do 18. 4. 2018  

Mgr. Jana Svobodová - od 19. 4. 2018 do 31. 8. 2018  

Ing. Blanka Nedvědická – od 1. 9. 2018 
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Aktivity společnosti v roce 2018 

 

Ochrana přírodního a kulturního dědictví, výzkum, monitorování 

     V roce 2018 byly realizovány tyto činnosti:  

 Zpracování a podání projektové žádosti: MŽP “Dokumentace geologických lokalit 
objektů v Globálním geoparku UNESCO Český ráj”, rozpočet: 285 000 Kč. 
 

 Zpracování projektové žádosti: SFŽP “Interpretace přírodního dědictví Globálního 
geoparku UNESCO Český ráj”, rozpočet: 376 000 Kč. 
 

 Zpracování a podání projektové žádosti “Spolupráce a propagace geoparků 
UNESCO v Euroregionu Nisa” (FMP Euroregionu Nisa) s Globálním geoparkem 
UNESCO Muskauer Faltenbogen, projekt schválen, realizace od 21. 12. 2018, 
rozpočet projektu: 454 000 Kč. 
 

 Zapojení geoparku do realizace česko – saského projektu GECON a  česko – 
polského projektu GECON, jejichž cíli je vznik a rozvoj geologické příhraniční sítě, 
která je neformální platformovou institucí, kterou spojuje společný zájem v oblasti  
studia,  ochrany  a  popularizace   geologického  přírodního  bohatství  v česko - 
saském a česko - polském pohraničí.  
Partneři česko – saského projektu: Geopark Ralsko, Technická univerzita v 

Liberci, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, pobočka Muzea v Görlitz 

Partneři česko - polského projektu: Geopark Ralsko, Technická univerzita v 

Liberci, Česká geologická služba, MAS Chrudimsko, Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark 

Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu. 

 Jmenování nového poradního orgánu Geoparku - Vědecká rada, která je složena 
z  29 odborníků napříč vědními obory. Implementace nového orgánu do struktur 
společnosti. 
 

 Příprava a zpracování podkladů pro 12 naučných panelů - Prachovské skály.  
 

 V průběhu roku probíhala, dle pokynů vedoucích příslušných pracovních skupin, 
práce na publikacích Evropské sítě geoparků věnovaných paleontologii a 
vulkanologii.  
 

 Pokračování výzkumu zkřemenělých dřev ze vzorků z muzea v Turnově a v Nové 
Pace a dále zpracování vzorků a výzkum rašelin. 
 

 Studium muzejních sbírek pro odborný výzkum (S. Štamberg - muzeum Hradec 
Králové, prof. J. Schneider – Univerzita Freiberg). 
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 Publikování článku o Geoparku Český ráj v časopise Evropské sítě geoparků. 
 

 Publikování článku Zkamenělé přesličky z Podkrkonoší v časopisu Krkonoše-
Jizerské hory (5/18): V. Mencl. 
 

 Praxe tří studentek Univerzity v Hradci Králové.  
 

 Spolupráce se 2 studenty Univerzity v Hradci Králové na diplomové a bakalářské 
práci. 
 

 Účast na jednání Národní rady geoparků Praha, listopad. 
 

 

Interpretace  geologického dědictví, vzdělávání, osvěta 

 Součástí realizovaného česko – saského projektu „Spolupráce a propagace 
geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“  je i vytvoření manuálu pro lektory  

EVVO,   který   doplní   původní   skripta   o   osídlení  člověkem, kulturní  památky,  
jejich historii, důležité vlastníky hradů a zámků a vývoj kulturní krajiny. Geologii 
bude manuál dostatečně přístupně prezentovat i laikům. 
Zároveň se je naplánováno vyškolení nových průvodců s  takto rozšířeným 
záběrem znalostí. 
 

 Uzavřena  Smlouva  o  vzájemné  spolupráci  se  Základní  školou Turnov 28. října.  
Globální geopark Český ráj představen prostřednictvím prezentace na přednášce 

ve   škole,   byly   naplánovány   terénní   exkurze   pro   žáky.   Cílem   je  vytvoření  
1. geoškoly na území Globálního geoparku Český ráj.  
 

 Uspořádány 3 veřejné exkurze po geologických lokalitách pro veřejnost. 
 

 Během roku pořádány školní exkurze, které jsou součástí výuky přírodních věd, 
dějepisu a ekologické výchovy. 
 

 Uspořádána   přednáška   na   celostátním   setkání   ČSOP   v   Sedmihorkách 
Prezentace věnovaná Globálnímu  geoparku  UNESCO Český ráj, září.  
 

 Zapojení do mezinárodní soutěže „Vezmi žlutou barvičku“ v rámci  mezinárodního 
vzdělávacího projektu Hugo na cestách. 
 

 Zapojení do pilotního projektu Cena Adolfa Heyduka pro památku a geologickou 
lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným. Při příležitosti předání ceny 
uspořádal geopark workshop věnovaný tématice zpřístupňování památek 
znevýhodněným, Stříbro, duben. 
 

 Kamenářský den v Muzeu Nová Paka - výukové a tvořivé dílny zaměřené na 
geologii v rámci Evropského týdne geoparků, červen. 
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Prezentace geoparku na akcích partnerů v regionu, workshopy a edukativní 

prezentace 

 

 Prezentace geoparku na oslavách 660.  založení města Stará  Paka    
ukázky zpracování kamene, informace o geoparku. 
 

 Prezentace geoparku na Dni Země v Jilemnici - poznávání kamenů, přednášky. 
 

 Muzeum Nová Paka  
- uspořádání letních geologických dílen pro děti v Roškopov 

(exkurze, přednášky, zpracování kamene), ve spolupráci s Open ART z.s. 

- uspořádání geologických exkurzí pro školy do okolí Nové Paky  
- průvodcovská činnost a přednášky v muzeu (hlavně pro školy). 

 

 Muzeum Českého ráje v Turnově  
- pořádání „Vycházek s geologem“ pro veřejnost 
- výstavy s geologickou tématikou  
- přednášky s geologickou tématikou  
- pořádání akce Den s mineralogem (během letních prázdnin každé úterý) 
- Letní geologická škola  (ve spolupráci s Geoparkem Ralsko), srpen 
 

 Den dětí se Žlutou ponorkou v Turnově  - geologický workshop pro děti a jejich 
rodiče, červen. 

    

 Středisko ekologické výchovy Český ráj – akce pro veřejnost  
Den geoparků – kemp Sedmihorky, červenec.  
Den geoparků – Arboretum Bukovina, červenec. 
 

 

Rozvoj šetrného geoturismu 

 Propagace  

 Zahájení realizace česko – saského projektu zaměřeného mj. na propagaci 
Globálního geoparku UNESCO Český ráj a šetrnou turistiku. 
 

 Spuštěny nové webové stránky Geoparku - implementace databáze 
geoturistických lokalit, propojení s datovým skladem LK.  
 

 Publikovány příspěvky propagující šetrnou turistiku na Facebooku a Instagramu 
geoparku. 
 

 Proběhla distribuce propagačních letáků geoparku (čeština) do informačních 
center v Českém ráji (tisk prosinec 2017), do tisku připraveny jazykové verze (AJ, 
N, PL).  
 

 Vytvořeno a prezentováno nové logo a korporátní identita Geoparku Český ráj.  
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 Proběhla propagační kampaň Globálního geoparku UNESCO Český ráj 
v Turistických novinách Český ráj 2018, distribuce především do turistických 
informačních center v regionu, náklad 20 000 ks, vydalo Sdružení Český ráj. 
 

 Reportáž jihokorejská televize o geoparku:  
https://www.youtube.com/watch?v=XYMWLIaq55M&feature= 
youtu.be&fbclid=IwAR20jZVpahRDIx6KYWjy4w9Pd_9JbJc7KTVC4HojXJP8X1zu
UV4VnEyPwsY. 
 

 Vytvořena mediální prezentace o Geoparku – využívána zejména na přednáškách 
pro školy a veřejnost.   
 

Prezentace geoparku na veletrzích  

 GO a Regiontour, Brno 18. - 21. 1.2018 
 

 Holiday World, Praha 15. – 18. 2.2018 
 

 Prostřednictvím Sdružení Český ráj, z.s. prezentace Geoparku na dalších 
domácích a zahraničních veletrzích. 
 

Průvodcovská činnost 

 V průběhu roku realizována průvodcovská činnost pro objednané skupiny domácí i 
zahraniční (11 skupin). 

 

Turistická infrastruktura   

 Podpora znevýhodněných návštěvníků - spolupráce na realizaci projektu se 
spolkem Ochrana Klokočských skal z.s. “Tichá a nevídaná stezka Klokočskými 
skalami” pro sluchově a zrakově postižené. Stezka byla otevřena 10. 6. 2018 a do 
konce roku ji navštívilo 800 slabozrakých a nevidomých a 400 neslyšících a 
sluchově postižených z České republiky i ze zahraničí. 
 

 Oprava turistické infrastruktury v Besedických skalách – realizováno jedním ze 
zakladatelů geoparku firmou Discovery Tours s.r.o. 
 

      Odborné semináře, konference  

 Uspořádání 12. ročníku odborného geologického semináře Klokočky, listopad. 
 
Zahraniční konference  

 41. zasedání Koordinačního výboru Evropské sítě globálních geoparků UNESCO, 
Globální geopark UNESCO Karawanken / Karavanke (Rakousko - Slovinsko) – 
mandatorní   účast   geologa a členky správní rady Geoparku, březen. 
Účast na Geofair v rámci zasedání  – prezentace geoparku a regionálních  produktů.  

https://www.youtube.com/watch?v=XYMWLIaq55M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20jZVpahRDIx6KYWjy4w9Pd_9JbJc7KTVC4HojXJP8X1zuUV4VnEyPwsY
https://www.youtube.com/watch?v=XYMWLIaq55M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20jZVpahRDIx6KYWjy4w9Pd_9JbJc7KTVC4HojXJP8X1zuUV4VnEyPwsY
https://www.youtube.com/watch?v=XYMWLIaq55M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20jZVpahRDIx6KYWjy4w9Pd_9JbJc7KTVC4HojXJP8X1zuUV4VnEyPwsY
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  42. zasedání Koordinačního výboru Evropské sítě globálních geoparků UNESCO, 
Mezinárodní konference globálních geoparků a 2. zasedání generálního 
shromáždění asociace Sítě  globálních geoparků, Globální geopark UNESCO 
Adamello Brenta, (Itálie) - mandatorní účast geologa a členky správní rady 
Geoparku, září. 
 

 Účast (úvodní přednáška) na konferenci GEOTOP 2018 
(http://www.geotop2018.de), vystoupení členky správní rady Geoparku, Německo, 
květen. 
 

Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku Český ráj  

 Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen – partnerská smlouva, 
spolupráce na projektu “Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v 
Euroregionu Nisa”. 
 

 Globální geopark UNESCO Rinjani  - Indonésie – kontakty prostřednictvím české 
dobrovolnice dlouhodobě působící v Geoparku Rinjani a ve Středisku ekologické 
výchovy Český ráj.  
 

 Globální geopark UNESCO Shennongjia, Čína  – návštěva Geoparku Český ráj 
čínskou delegací - výměna zkušeností a příklady dobré praxe, září.  
 

 Účast na realizaci mezinárodních projektů GECON CZ-PL, GECON CZ-SASKO. 
 

 

Partneři a spolupracující organizace v roce 2018  

Sdružení Český ráj  

CHKO Český ráj 

Liberecký kraj  

Královéhradecký kraj 

Město Turnov 

Město Nová Paka 

Město Jičín 

Mikroregion Český ráj  

MAS Český ráj  

Středisko ekologické výchovy v Sedmihorkách 

Univerzita Hradec Králové  

http://www.geotop2018.de/
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Dům přírody Českého ráje  

Základní škola 28. října Turnov 

Geopark Ralsko a ostatní národní geoparky 

Česká geologická služba  

Muzeum Českého ráje Turnov 

Městské muzeum Nová Paka  

ČSOP Bukovina 

Akademie věd České republiky 

Autokemp Sedmihorky  

Ochrana Klokočských skal z.s. 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburk 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně  

Česká speleologická společnost  

Neziskovky Libereckého kraje  

Česká speleologická společnost, z.o. 5-01 Bozkov 

Discovery Tours s.r.o. 

 

Zahraniční partneři 

Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen  

Globální geopark UNESCO Rinjani  - Indonésie 

Globální geopark UNESCO Shennongjia  
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Příspěvek k udržitelnému rozvoji 

 Zahájení    zpracování   Strategického    rozvojového   dokumentu   pro  Globální 
geopark UNESCO Český ráj pro období 2020-2030. 
 

 Spolupráce s CHKO Český ráj – spolupráce  na dotazníkovém šetření v rámci 
projektu  Koncepce  práce  s   návštěvnickou  veřejností.  Výsledky   výzkumu   

budou    použity   pro zpracování Strategického rozvojového dokumentu Geoparku 
pro období 2020 – 2030. 
 

 Spolupráce  s  obcemi  –  účast  na  jednáních  mikroregionů   a   MAS,  zapojení  
Geoparku  do  jednání o řešení dopravní  situace (parkování)  na území Českého  
ráje (zejména oblast Hruboskalska a okolí). 
 

 Geopark  se  aktivně zapojil do zpracování Strategického rozvojového dokumentu  
Libereckého kraje 2021+ (zastoupení  v komisích pro  životní prostředí a cestovní 
ruch).  

 

K   31.  8.   2018   zrušena    kancelář   na   adrese   Vejrichova,   kancelář    společnosti 

přestěhována na adresu: Markova 311, Turnov. 
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Přehled dotací, projektů a darů v roce 2018 

 

 
 Podpora rozvoje Globálního geoparku UNESCO Český ráj,  

sml.č. OLP/4540/2018  Liberecký kraj – kultura, památková péče a cestovní ruch. 
Účelová dotace 250.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 

 

 Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO Český ráj pro rok 2018,  
     sml.č.  18RG101 - 0057  Královéhradecký kraj,   účelová   neinvestiční   dotace       

200.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 

 Dotace na pokrytí části nákladů na činnost o.p.s. Geopark Český ráj 2018 
       Město Jičín, dotace 50.000 Kč, realizace 2018. Proplaceno v roce 2017. 

 Dotace na náklady neziskové organizace Geopark Český ráj 2018 
           Město Nová Paka, dotace 50.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 

 Dotace na činnost Geoparku Český ráj o.p.s. v roce 2018  
     Město Turnov, dotace 50.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 

 Projekt DANUBE 
     Dotace 156.199,79 Kč. Realizace 2017, proplaceno zpětně 2018, ukončeno. 
 

 Darovací smlouva    
    J.M.Schlik,.s.r.o., finanční dar 20.000 Kč.  
 

 Darovací smlouva 
     Autocamp – Sedmihorky, v.o. s., dar 10.000 Kč. 
 

 Darovací smlouva  
     PhDr. Jan Prostředník, dar 5.000 Kč. 
 

 Darovací smlouva  
     RNDr. Radek Mikuláš, dar 2.000 Kč. 
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Děkujeme za podporu Globálního geoparku UNESCO Český ráj 

 

 

 
 

 

    

 

 

Liberecký kraj 
 

  

    

 Králkovéhradecký kraj   

 

 
 

   

 Město Jičín   

  

  Město Nová Paka 

 

 
 

 

 Město Turnov 

  

 Sdružení Český ráj, z. s. 

  

  

    

    

 J. M. Schlik, s.r.o.  

   

 Autokemp Sedmihorky  

   

   

 PHDr. Jan Prostředník   

 RNDr. Radek Mikuláš   

    

 


