
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 7. 9. 2015 

 
Kladské pomezí má nové webové stránky 

Turistický region Kladské pomezí má nové webové stránky. Naším cílem bylo vytvořit 

přehlednější a uživatelsky příjemnější web, na kterém snadno a rychle získají návštěvníci 

všechny potřebné informace o našem regionu. Oproti starým stránkám však tento web nabízí 

mnohem více. Nově se zde dozvíte například o filmech natáčených v Kladském pomezí. 

Zjistíte, kde všude natáčely slavné filmy a pohádky jako Musíme si pomáhat, Babička, Třetí 

princ, Z pekla štěstí 2 a další a také, jaká konkrétní místa našeho kraje se v záběrech objevují. 

Víte, jako slavné osobnosti jsou neodmyslitelně spjaté s naším regionem?  I to se nově dozvíte 

v sekci Osobnosti regionu, která Vás provede životy slavných spisovatelů jako je Božena 

Němcová, Alois Jirásek nebo bratři Čapkové. V sekci Naše nabídka najdete ucelený přehled 

propagačních materiálů Kladského pomezí včetně jejich fotografií. Novinkou je také sekce 

Napsali o nás se zajímavými články, rozhovory z rádia a televizní vysílání z Kladského 

pomezí a nebo fotobanka, kde si prohlédnete nové fotografie z nejrůznějších koutů regionu. 

Pohodlně si náš nový web nyní také můžete prohlížet v i jakémkoliv chytrém telefonu či 

tabletu. Tak neváhejte a navštivte stránky www.kladskepomezi.cz. 

 

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím 

zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí 

a soukromých subjektů.  

Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, 

která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti 

Jestřebích hor.  Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu 

s polským Kladskem.  
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