
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 22. září 2014 

 

Slavnostní otevření rozhledny Čáp 

Slavnostního  otevření rozhledny na vrchu Čáp v Adršpašsko-teplických skalách (786 m n.m. ) se 

zúčastnilo několik desítek lidí a  neodradila je ani hustá mlha. V sobotu 20. září přesně v 10.00 hodin 

přestřihl starosta města Teplic nad Metují Milan Brandejs spolu s předsedou Svazu cestovního ruchu 

Kladské pomezí  Mgr. Josefem Thérem a  předsedou Správní rady BRANKY, o.p.s  Zdeňkem Špringrem  

pásku a první návštěvníci mohli vyšlapat 44 schodů a rozhlédnout se po okolí ze třináct metrů vysoké 

rozhledy.  V  případě hezkého počasí si můžete užít pohled na Adršpašsko-teplické skály, ale i na 

Krkonoše, Orlické , Jestřebí i Javoří hory. V neposlední řadě můžete spatřit i sousední rozhlednu 

v Markoušovicích, vzdálenou vzdušnou čarou cca 8 km. 

„Rozhledna na Čápu je jedna ze tří rozhleden, které BRANKA, o.p.s. realizuje v tomto roce a otvírá se 

jako první v řadě. Rozhledny na Slavíkově a Žernově budou následovat v průběhu měsíce listopadu. 

Pevně věříme, že jsme přispěli k bohaté nabídce turistických cílů pro návštěvníky Kladského pomezí. 

Jde nám o to, aby sem jezdili rádi a odjížděli spokojeni , s myšlenkou na návrat.“ řekl Zdeněk Špringr, 

předseda správní rady BRANKA,o.p.s.  

Text: BRANKA.o.p.s. 

 

 

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 

http://www.kladskepomezi.cz/
mailto:marketa.venclova@kladskepomezi.cz
mailto:lenka.lembejova@kladskepomezi.cz

