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Co se nám v roce 2014
podařilo

Co se nám v roce 2014 v Kladském pomezí podařilo

1

Zimní turistické noviny 2

S potěšením Vám přinášíme poslední bulletin roku 2014 spolu s přehledem
událostí, které se v našem regionu udály na poli cestovního ruchu.
Březen 2014

Kladské pomezí - místo 2
pro náš příběh
Nově otevřené rozhledny 3
v Kladském pomezí
PF 2015

4

Ve staré přádelně textilky
VEBA byla zahájena interaktivní výstava Play Broumovsko, která trvá až do února
2015.
Proběhlo slavnostní otevření
horolezeckého muzea v Adršpachu.
Branka, o.p.s. uspěla s žádostí
projektu Kladské pomezí –
Místo pro náš příběh, který
bude financovaný z ROP
NUTS II Severovýchod.

Květen 2014

Jako každoročně vyšly letní
turistické noviny Kladského
pomezí zaměřené především
na rodiny s dětmi.
Proběhl jubilejní 50. ročník
hudebního festivalu Koletova
Rtyně. Kapela zároveň
v tomto roce oslavila 150 let
nepřetržité činnosti.
V pevnosti Josefov byly ve
spolupráci s Centrem pevnostního stavitelství
v Terezíně vytvořeny nové
interaktivní programy pro
školy.
Byla představena nově značená trasa „Náchodem Josefa
Škvoreckého“, která prochází
městem a odhalen památník v
podobě lavičky slavného rodáka na náchodském náměstí.

Červen 2014

V Náchodě bylo nově otevřeno muzeum starožitných kočárků, panenek a výrobních
patentů.
Na zámku v Novém Městě
nad Metují byl zpřístupněn
nový
interaktivní
okruh
s názvem „Od půdy po
sklep“.
Branka o.p.s. vydala dva nové
propagační materiály— ilustrovanou mapu a pracovní
sešit v rámci projektu „S toulavým baťohem do Kladského pomezí“.
V závěrečné fázi projektu
„S toulavým baťohem do
Kladského pomezí“ byla
v hotelu Tommy uspořádána
česko-polská konference na
téma sociální turistika.
Na přelomu června a července se tradiční kuželník
v Ratibořicích přeměnil na
pohádkový kuželník s hravou
mobilní výstavou s názvem
Báchorky a pohádky spisovatelky Boženy Němcové.

Červenec 2014

Byla vybudována nová naučná
stezka s názvem Okolím Suchého Dolu, která prostřednictvím šesti informačních
panelů seznamuje návštěvníky
s významnými body obce
Suchý Důl.

Srpen 2014

V Hronově proběhl tradiční
festival amatérského divadla
Jiráskův Hronov.
Pro velký zájem o cestovatelskou hru pro děti a mládež
s názvem „Toulavý baťoh“
musela Branka, o.p.s. doobjednávat odměny pro soutěžící v podobě létajících talířů.
na konci srpna proběhl tradiční, jubilejní 60. ročník Mezinárodního folklórního festivalu.

Září 2014

Proběhlo slavnostní otevření
rozhledny Čáp v AdršpašskoTeplických skalách.
Proběhlo slavnostní otevření
rozhledny Slavětín na Markoušovickém hřebeni.
Po pětadvaceti letech byla Teplických skalách obnovena horolezecká chata, která
byla původně označována
jako „Salaš“.

Říjen 2014

Branka, o.p.s. získala 1. místo
na festivalu Tour Region Film
v kategorii multimedia pro rok
2014 za nové webové stránky
www.kladskepomezidetem.cz.

Listopad 2014

Vyšly zimní turistické noviny
Kladského pomezí.
Proběhlo slavnostní otevření
nové rozhledny na Žernově.

Prosinec 2014

Proběhlo slavnostní otevření
nové rozhledny Na Signálu u
obce Horní Radechová.
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Zimní turistické noviny mají opět co nabídnout

Zimní turistické
noviny vyšly v
nákladu 8 000 kusů.

V průběhu měsíce listopadu
vyšly očekávané zimní turistické noviny Kladského pomezí.
Noviny vznikly po téměř tříměsíční práci redakční rady,
informačních center a destinační společnosti BRANKA,
o.p.s. Vydány byly v nákladu
8 000 kusů.

Hlavním tématem novin byla
aktivní zima v Kladském pomezí a tak čtenářům kromě
novinek z regionu a jiných
zajímavých článků přinášejí
také spoustu tipů na aktivní
trávení volného času
v zimním období.

Nechybí zde samozřejmě ani
oblíbené rubriky, kterými jsou
dětská stránka, seriály a tipy
na to kam v zimě vyrazit. Noviny byly distribuovány do
informačních center a na další
místa v Kladském pomezí.
Budou také jedním z materiálů, které budeme distribuovat
na tuzemských veletrzích cestovního ruchu.

Kladské pomezí – Místo pro náš příběh
Branka, o.p.s. v roce 2014
opět uspěla s projektovou
žádostí na nový projekt, tentokrát pod názvem Kladské
pomezí – Místo pro náš příběh,
který
bude
financovaný
z Regionálního
operačního
programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je zaměřit se na propagaci a osvětu
rozvoje cestovního ruchu a
propagaci značky Kladské
pomezí uvnitř regionu.
Kromě nových tematických
letáků a image materiálu
v několika jazykových muta-

cích se mezi výstupy projektu
řadí i propagační stany, které
poslouží k propagaci značky
Kladské pomezí na tradičních
regionálních akcích. Pro tvorbu propagačních materiálů
bude pořízen mapový podklad
pro oblast Kladské pomezí a
nová fotobanka nejen pro
potřeby destinační společnosti. Dalšími výstupy budou
propagační bannery a vlajky,
propagační
předměty
a
v neposlední řadě bude zpracována i marketingová strategie, která bude navazovat na

stávající strategii turistické
oblasti
Kladské
pomezí.
V závěru projektu bude uspořádána konference na téma
„Historie vzniku názvu Kladské pomezí“, která bude volným pokračováním jednodenní poznávací cesty po Kladském pomezí.
Pevně věříme, že projekt přispěje k posílení pevných vazeb uvnitř regionu, které jsou
hlavním předpokladem pro
rozvoj cestovního ruchu.

BULLETIN
KLADSKÉHO POMEZÍ

Stránka 3

Nově otevřené rozhledny v Kladském pomezí
Jak jsme již v úvodním článku
psali, podařilo se v letošním
roce Brance, o.p.s. zrealizovat
projekt započatý již před sedmi lety. Cílem tohoto projektu
bylo vystavět na území Kladského pomezí tři rozhledny,
které jsme na podzim roku
2014 mohli slavnostně otevřít.
Jako první jsme představili
veřejnosti rozhlednu na vrchu
Čáp v Teplicích nad Metují,
kde se slavnostního otevření
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.
Po ní následovala čtyřiadvacetimetrová rozhledna Na Žernově, která byla za podpory
stovek účastníků slavnostně

Rozhledna ČÁP

otevřena 30. listopadu ve
14.00 hodin. Účastníci se
mohli za mrazivého počasí
přesvědčit, že výhledy z této
rozhledny budou za příznivějšího počasí úchvatné.
Poslední v řadě se v sobotu
dne 13. prosince, od 13:00
hodin konalo slavnostní otevření dvacet devět metrů vysoké rozhledny Na Signálu.
Dřevěná rozhledna se sto
pětadvaceti ocelovými schody
bude mít vyhlídkovou plošinu
ve výšce pětadvaceti metrů a
je ze všech rozhleden nejvyšší.

Rozhledna ŽERNOV

„Pevně věříme, že
jsme přispěli k bohaté
nabídce turistických
cílů pro návštěvníky
Kladského pomezí.“
řekl Zdeněk Špringr,
předseda správní rady
BRANKY, o.p.s.

Rozhledna NA SIGNÁLU
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Posláním společnosti je rozvoj cestovního ruchu v turistické
oblasti Kladské pomezí.
Branka, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu vyvíjí činnost na celém území Kladského pomezí, zastává funkci
společnosti destinačního managementu pro TVÚ Kladské
pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní
ruch a jeho rozvoj v daném území, které vyplývají z poslání
společnosti.
Vydává propagační materiály, zprostředkuje a propaguje možnosti pro turistiku a volný čas.
Provádí vzdělávací a osvětovou činnost.
Branka, o.p.s. zprostředkovává spolupráci mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře.
Koordinuje činnost informačních center v turistické oblasti.
Připravuje a realizuje projekty a využívá granty
v souvislosti s rozvojem turistiky.
Prezentuje turistickou oblast Kladské pomezí na veletrzích cestovního ruchu a při podobných příležitostech jako
turistický cíl návštěvníků.

Fotografie:
Archiv BRANKY, o.p.s.

K přání pevného zdraví a mnoha úspěchů
v roce 2015 připojujeme i poděkování
za spolupráci v roce minulém.
BRANKA, o.p.s.

