
 

 

 

 

 

 

 

 

Česko – polská konference pod názvem S toulavým baťohem do Kladského pomezí neměla 

za úkol představit pouze projekt se stejnojmenným názvem, ale zároveň jménem destinační 

společnosti pro Kladské pomezí BRANKY, o.p.s. a subjektů z celé oblasti, seznámit přítomné    

s novinkami turistické sezony 2014 pro cílovou skupinu rodiny s dětmi. 

Záštitu nad akcí převzal starosta města 

Náchod Jan Birke, který se zhostil i 

slavnostního přípitku. „ Jsem rád, když se 

tvoří pěkné a nové věci, vím jak těžké je 

někdy přivést nápad k samotné realizaci. 

Moc si vážím každé lidské práce. Připíjím 

především na Kladské pomezí a spokojené 

turisty“, pronesl starosta Jan Birke. Dále 

vznesl i prosbu k přítomným zástupcům obcí 

a měst Kladského pomezí: „Byl bych rád, 

abychom my všichni pomohli cestovnímu ruchu především většími finančními obnosy 

z obecních a městských rozpočtů, abychom mohli zkvalitňovat nabídku Kladského pomezí 

pro turisty.“ 

Konferenci navštívili i polští partneři 

s Kladského Hrabství, kteří měli 

připravenu jednu z prezentací, která se 

týkala projektu a jeho výstupů, který se 

realizuje v roce 2014. Projekt je i na 

polské straně hranice zaměřen 

především pro rodiny s dětmi. 

Česko – polská konference  

S TOULAVÝM BAŤOHEM DO KLADSKÉHO POMEZÍ 

představila novinky na turistickou sezonu 2014 



Účastníkům konference, která se konala 

v hotelu TOMMY v Náchodě, byl  hned 

v úvodu představen výše zmíněný 

projekt a jeho výstupy, mezi které patří 

dětský tištěný průvodce Kladským 

pomezím pod názvem Pracovní sešit, 

který hravou formou provede děti celou 

turistickou oblastí a představí jim 

atraktivity, které zde mohou navštívit. 

Sešit je plný hádanek a kvízů.  

Dále byly představeny  nové webové stránky www.kladskepomezidetem.cz nejen pro rodiny 

s dětmi a  interaktivní magnetické mapy, které budou umístěny ve všech informačních 

centrech Kladského pomezí. 

Účastníci se dále mohli seznámit s novým interaktivním programem pro děti pod názvem 

„Od půdy po sklep“ na zámku v Novém Městě nad Metují, ale i s nově otevřeným zámkem 

v Adršpachu a jeho horolezeckou expozicí. Dále se představilo Centrum Walzel neboli Fabrika 

na zážitky, seznámili jsme se s nově připravovanou výstavou ve zrekonstruovaném kuželníku 

v Ratibořicích a s výstavou PLAY Broumovsko, která probíhá v Broumově. 

V neposlední řadě nás Jan Machek seznámil s projektem realizovaným Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR  pod názvem Český systém kvality služeb. 

Na závěr poděkoval všem předseda Svazu cestovního ruchu Kladského pomezí Mgr. Josef 

Thér především za účast a všichni účastníci navzájem si popřáli pěkné letní dny. 

Lenka Lembejová 

BRANKA, o.p.s. 

http://www.kladskepomezidetem.cz/

