
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 9.3.2015 

Kladské pomezí se prezentuje v Čechách i v  Polsku 

Tradičně se každý rok Branka, o.p.s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí, 

prezentuje na několika akcích pořádaných nejen pro odborníky cestovního ruchu, ale i pro veřejnost.  

Letos své pomyslné turné odstartovala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 

v Praze, který se konal téměř na konci února. Součástí expozice Královéhradeckého kraje na téma 

baroko bylo Kladské pomezí prezentováno prostřednictvím nejrůznějších propagačních materiálů. 

Přidanou hodnotou byla kulisa barokního trpaslíka z novoměstského zámku, která našla zalíbení 

především u malých návštěvníků. O týden později se Kladské pomezí účastnilo polského veletrhu 

cestovního ruchu ve Wroclawi, konaného ve výstavních prostorách Haly Století. Zde byl region 

propagován v expozici Czech Tourism pod hlavičkou Czech Republic Land of stories.  Přibližně 

v polovině března se Kladské pomezí prezentovalo také na 16. ročníku veletrhu Infotour a 

cykloturistika v Hradci Králové, který si s rozrůstající se účastí tuzemských  i zahraničních 

 vystavovatelů  vybudoval  své místo  mezi  prestižními akcemi, podporujícími cestovní ruch.  

Na všech veletrzích byl jednoznačně největší zájem o mapy a cyklomapy, zpracované výlety a 

průvodce. Především nás těšil velký zájem i o novou řadu pěti tematických propagačních materiálů, 

Image materiálu a katalogu ubytování, které Branka, o.p.s. vydala ještě před veletržní sezonou. Také 

jsme velmi potěšili děti, kteří od stánku odcházely s pracovními sešity z projektu Toulavý baťoh a 

drobnými dárky, jako jsou tužky, omalovánky nebo záložky. Nová řada propagačních tematických 

materiálů a Image materiálu byla vydána rovněž v polském jazyce, což ocenili především návštěvníci 

veletrhu ve Wrocławi. 

Kladské pomezí se však stalo i nedílnou součástí významných akcí v regionu. Ani letos tedy nebude 

chybět na tradičních akcích, jako jsou Poříčské toulky, Náchodská prima sezona, Jiráskův Hronov, 

Mezinárodní festival Červený Kostelec, nebo Náchodské Kuronské slavnosti.  

 

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.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakty: 

BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod 

www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185 

Markéta Venclová, ředitelka 

e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer 

e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 
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