
možno si ho zapůjčit! 

V destinační společnosti je ve-

den formulář, kde si můžete 

stánek na určitý termín zamlu-

vit. 

Doufáme, že bude sloužit k lepší 

propagaci Kladského pomezí a 

destinační společnosti BRANKA, 

o.p.s. 

 

Lenka Lembejová 

Destinační společnost Kladského 

pomezí vlastní nový propagační 

stánek.  

Grafika pana Jana Záliše před-

stavující na fotografiích celý náš 

region, spolu s lokalizační ma-

pou je velmi zdařilá.      Stánek 

bude využíván na různých kul-

turních a společenských akcích 

po celém Kladském pomezí.  

 Pro města, obce a sdružení je 

 

BRANKA, o.p.s.  

má nový propagační stánek 

Letní noviny  

Kladského pomezí 
Od ledna do března probíhala 

setkání redakční rady  letních  

novin Kladského pomezí. 

V měsíci dubnu budou podkla-

dy předány ke grafickému 

zpracování a poté do tisku.  

Na informačních centrech a 

v kanceláři BRANKA, o.p.s. 

budou k dostání v prvním 

květnovém týdnu!!! 

Lenka Lembejová 
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Vychází 2. dubna 2012 Číslo 1/2012 

Koncem měsíce února byl naplněn další výstup projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů 

propagační DVD.  

DVD má sloužit především jako pozvánka do našeho turistického území. Obsahuje 20 mi-

nut záběrů ze všech zajímavých míst od Broumova až po Jaroměř, od jara do zimy a zve 

naše potencionální návštěvníky na všechny významné sportovní akce, festivaly a kulturní i 

přírodní památky.  

Realizační tým Branka, o.p.s. se spolu s dodavatelem shodli na představení Kladského 

pomezí moderním způsobem, dynamickým rychle běžícím dějem, který dokáže vtáhnout 

diváka do prostředí, nezodpoví všechny detaily, naopak nedoříkává věci do konce a láká k 

návštěvě. Grafické informace zvědavost ještě umocňují.  

DVD bude v nejbližší době distribuováno na města, informační centra a členům Svazu 

cestovního ruchu BRANKA.  

Lenka Lembejová  

DVD Kladské pomezí—

Krajina příběhů 



Ke konci roku 2012 vznikla po 

více než devítiměsíční práci 

Strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Kladském pomezí  

v rámci projektu Kladské pomezí 

– Krajina příběhů. Strategie je 

zpracována pro období  2011-

2015 a její součástí je i Akční 

plán  po dobu trvání výše zmíně-

ného projektu, tzn. do konce 

března 2013. 

Strategii  rozvoje  zpracovala  M. 

Tauchmanová s J. Rutarovou  

s pomocí projektového týmu 

ROP. 

Strategie rozvoje včetně  Akční-
ho  plánu je k nahlédnutí na 
webových stránkách: 
 www.kladskepomezi.cz. 
 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 

turistické oblasti Kladské pomezí 

Pro všechny, kdo mají rádi běžecké 

lyžování byla loňská zima, tedy 

sezóna 2011/2012 jako vymalovaná. 

Počátek zimy byl tak trochu váhavý, 

hlavně kolem Vánoc, ale po Novém 

roce jsme se těšili vydatným přídě-

lům sněhových přeháněk. Přidáme-li 

k tomu všemu teploty pod bodem 

mrazu, hned tu máme príma sezo-

nu. 

Kladské pomezí bylo příjemcem 

dotace ve výši 190 000 Kč právě na 

údržbu běžeckých tras.  Nejvíce 

využívané byly trasy v severní části 

Kladského pomezí. Konkrétně 

v okolí Adršpachu a Teplic n. M., 

Javořích horách, Broumovských 

stěnách, Jestřebích horách a na 

Policku. Běžkaři se přišli na své i 

v okolí Hronova, Náchoda, Nového 

Města n. M. a nově i na upravované 

běžecké trase v Babiččině údolí. 

Stejně jako v sezoně 2010/2011 byl 

v provozu během ledna a února 

každou sobotu Ski bus, který pře-

pravoval běžkaře do Jestřebích hor 

na Odolov a na Karlów do Stolových 

hor. Linka měla o 100% vyšší vytíže-

nost tedy 210 přepravených a 133 

lyží. 

V lednu 2012 byla předložena nová 

žádost na spolufinancování údržby 

běžeckých lyžařských tras pro sezo-

nu 2012/2013. Snad jen popřát další 

sezóně stejně dobré sněhové pod-

mínky.  

Stránka 2 Bulletin  Číslo 1/2012 

Běžecké lyžování v Kladském pomezí 

Ve dnech 23. – 24. února se konalo školení pro zaměstnance informačních center Kladského pomezí. 

Školení v rámci projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů bylo na téma získání znalostí v PC progra-

mech MS WORD a ZONER Photo Studio 14, který byl na všechna informační centra zakoupen v rámci 

zmíněného projektu. Program slouží ke zpracování fotografií a posléze ke zjednodušení práce na pro-

pagačních materiálech - pozvánkách, plakátcích apod.  

Školení se konalo po oba dva dny v počítačové učebně v PELLYHO DOMECH v Polici nad Metují, kde 

nám bylo poskytnuto výborné zázemí.  

Věříme, že školení bylo pro všechny účastníky přínosné a doufáme, že získané znalosti zdárně využije-

me v praxi.  

Lenka Lembejová  

Školení pro zaměstnance turistických 

center Kladského pomezí 
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Ve dnech 12.-15. ledna 2012 se konal 

v Brně, jako už každoročně, veletrh 

cestovního ruchu Region Tour 2012, 

kde BRANKA, o.p.s. prezentovala 

území Kladského pomezí.  

I přesto, že doposud nemáme přesná 

čísla o návštěvnosti letošního ročníku, 

nebyl objem návštěvníků menší než 

loňský, kde se hovořilo o počtu 30 

tisíc osob. Ze všech dnů, byl nejsilněj-

ším zřejmě čtvrtek-den první a poté 

sobota. Neděle už byla tradičně dnem 

nejslabším.  

Personálně byl zdárný průběh veletr-

hu zajištěn zaměstnanci BRANKY, 

o.p.s. Danielem Denygrem a Lenkou 

Lembejovou, za informační centra 

posílily tento ročník Pavla Dušková 

(RIC Česká Skalice) a Petra Kuřátková 

(IC Nové Město nad Metují).  

Součástí našeho programu byl i vědo-

mostní kvíz na téma-voda. Zájemci, 

kteří si ho vyplnili se zúčastnili trojího 

losování o zajímavé ceny. Musíme 

přiznat, že i přes těžké otázky si s ním 

většina návštěvníků dobře poradila, i 

když někdy s naší pomocí.  

Návštěvníci veletrhu měli u našeho 

stánku kompletní nabídku propagač-

ního materiálu ze všech měst Klad-

ského pomezí i propagačního materi-

álu vydávaného destinační společnos-

tí. Největší zájem byl už tradičně o 

mapy, konkrétní tipy na výlety, kde 

nejvíce upoutaly nové materiály: 

Toulky v Kladském pomezí a 47 výletů 

v Kladském pomezí. Dalším žádaným 

materiálem byl bezesporu nový Kata-

log ubytování pro rok 2012, kde na-

jdou turisté kompletní nabídku uby-

tování na našem území.  

Velké pozitivní zjištění, které si z 

letošního ročníku odnášíme je , že 

náš název je už mnohem lépe čitelný 

a lidé si nás dobře lokalizují. Naši 

oblast si na veletrhu cíleně hledali a 

oceňovali především naše webové 

stránky, propagační matriál, který je 

na nich možné stáhnout a především 

konkrétní nabídky na strávení volné-

ho času na našem území.  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

přípravě a realizaci expozice a zdár-

ném průběhu prezentace Kladského 

pomezí - Královéhradeckému kraji, 

zástupcům měst a informačních 

center.  

Lenka Lembejová 

REGION TOUR 2012 
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TOURISM EXPO 2012   

Ve dnech 27. – 29. ledna 2012 se na Výstavišti 

Flora v Olomouci konal veletrh cestovního ruchu a 

využití volného času TOURISM EXPO 2012, kde 

BRANKA, o.p.s. prezentovala území Kladského 

pomezí v rámci výstavního stánku Královéhradec-

kého kraje.  

Podle prvních zpráv si veletrh letos přišlo prohléd-

nout přes čtyři tisíce návštěvníků, což je přibližně 

stejný počet jako v loňském roce. Veletrh začínal 

v pátek a tento den byl spolu se sobotou i dnem 

nejsilnějším. Již znatelně méně lidí přišlo v neděli.  

Největší zájem návštěvníků našeho stánku byl o 

cyklomapy, nové katalogy Ubytování na rok 2012, 

o publikaci s přehledem nejvýznamnějších pamá-

tek regionu a materiál Toulky v Kladském pomezí.  

Klára Borůvková 

INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA 2012  
Renesanci zažívá náš regionální 

veletrh cestovního ruchu v Hrad-

ci Králové. Tentokrát v termínu 

od 16. - 17. března opět probíhal 

v kongresovém centru Aldis v 

naší krajské metropoli.  

Hlavní změnou byla nová organi-

zační struktura, kdy se na reali-

zaci podílel Aldis spolu s Králové-

hradeckým krajem. Celkem se 

prezentovalo přes 120 vystavo-

vatelů. Připraven byl zajímavý 

doprovodný program - přednáš-

ky, kulturní vystoupení a závody 

na trenažérech.  

Kladské pomezí se prezentovalo 

společnou expozicí s Královéhra-

deckým krajem. Naší výstavní 

plochu oživil pěkný, přes dva 

metry vysoký, model Eifellovy 

věže, kterou zapůjčilo Muzeum 

Merkur, o. p. s. z Police nad 

Metují.  

V rámci spolupráce destinační 

společnosti Kladského pomezí a 

Královéhradeckého kraje vystou-

pil se zajímavou přednáškou Ing. 

Petr Ptáček z Nového Města nad 

Metují. Během svých dvou semi-

nářů seznámil posluchače a 

návštěvníky s možností trávení 

volného času na řekách v našem 

regionu.  

Závěrem došlo i na několik velmi 

zajímavých jednání s kolegy z 

ostatních oblastí, se zástupci 

kraje a samotnými partnery naší 

destinační společnosti, kteří na 

veletrh zavítali.  

Daniel Denygr  
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 „Křehká krása, vybroušená chuť“  

Takové bylo motto letošního veletrhu cestovního 

ruchu Euroregion Tour 2012, který se uskutečnil 

ve dnech 22. – 24. března 2012 v Eurocentru v 

Jablonci nad Nisou.  

Obvyklou turistickou nabídku doplnila v duchu 

tohoto sloganu prezentace tradiční výroby místní-

ho skla, bižuterie a piva. Připraveny byly různé 

ochutnávky regionálních potravin nebo expozice, 

kde si lidé mohli sami vyzkoušet výrobu typického 

zboží. Veletrh již tradičně doplnil bohatý kulturní 

program i další doprovodné akce - cestopisné 

přednášky, workshopy, výstavy a besedy. Na své si 

tak přišli návštěvníci všech věkových kategorií.  

Původně regionální veletrh zaměřený na propaga-

ci turistiky v Euroregionu Nisa, tj. v Libereckém 

kraji, Šluknovském výběžku a příhraničních oblas-

tech Německa a Polska, postupně rozšiřuje svoji 

nabídku. Proto se kromě výše uvedených na letoš-

ním ročníku veletrhu prezentovaly turisticky 

atraktivní lokality i z jiných částí Česka, Moravy a 

Slovenska. Na veletrhu se mimo jiné představilo 

město Liberec jako Evropské město sportu. Ze 

zahraničních destinací se zde prezentoval Prešov-

ský kraj, německý region Horní Lužice, ale i další 

německé a polské příhraniční oblasti, které neo-

právněně stojí stranou zájmu našich turistů. Mezi 

stovkou vystavovatelů nechyběly cestovní kance-

láře s pestrou nabídkou pobytových, poznávacích 

či sportovně zaměřených zájezdů. Atmosféru 

veletrhu oživila přehlídka asi 60 řemeslníků z 

Česka a Polska.  

Kladské pomezí se zde prezentovalo již třetím 

rokem v samostatném stánku, kde si mohli ná-

vštěvníci veletrhu vybrat z řady zajímavých propa-

gačních materiálů. Největší poptávka byla již tra-

dičně po katalogu ubytovacích kapacit, mapách 

všeho druhu a konkrétních typech na aktivní do-

volenou. Za zmínku jistě stojí pochvala jednoho z 

návštěvníků veletrhu, který ocenil jednotný a 

vkusný vzhled propagačních materiálů naší turis-

tické oblasti.  

Martina Tauchmanová 

EUROREGION TOUR 2012 


