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KLADSKÉHO POMEZÍ
Místo pro náš příběh
Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení
příprav a plánů na další období. Mimo realizaci
dvou velkých projektů Toulavý baťoh a výstavba
rozhleden, o kterých jsme vás podrobně
informovali v minulém vydání bulletinu, jsme se
připravovali na podání žádosti o dotaci
Regionálního operačního programu v rámci výzvy
na marketingové a koordinační aktivity.
Projekt s názvem Místo pro náš příběh je
zaměřen na podporu osvěty rozvoje cestovního
ruchu a posílení značky Kladské pomezí mezi
místními obyvateli. Navazuje na úspěšně
realizovaný projekt Kladské pomezí – Krajina
příběhů. Vychází ze zkušeností s jeho realizací, je
v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu
Kladské pomezí.
Propagační stany, vlajky a bannery budou
využívány v rámci konání tradičních akcí
nadregionálního významu. Pořízení fotobanky a
mapového podkladu bude sloužit k propagaci
území pro aktivity realizované nejen Brankou.
Budou je moci využívat také města, obce a
soukromé subjekty, které jsou členy Svazu
cestovního ruchu Kladské pomezí.
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Součástí projektu bude zpracování marketingové
strategie, která bude konkretizovat základní
opatření k rozvoji turistické oblasti. Bude
obsahovat jasně definované aktivity vedoucí
k jejich naplnění.
Reprezentativní image tiskovina představí
jednotlivé oblasti Kladského pomezí. Pro běžnou
distribuci bude určena sada tematických letáků.
Na závěr projektu bude organizována konference
zaměřená na dějiny česko-polského příhraničí, její
součástí bude poznávací cesta.
Tiskoviny budou opatřeny QR kódy, což umožní
jejich propojení na moderní informační systémy.
Webové stránky budou inovovány tak, aby byl
umožněn pohodlnější přístup z mobilních zařízení.
Celková výše projektu je 1 400 000,- Kč. V těchto
dnech je podávána žádost o dotaci, zda bude
projekt podpořen prostřednictvím fondů Evropské
unie, budeme vědět přibližně v polovině roku
2014.
Markéta Venclová
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Realizace projektu „S toulavým baťohem do
Kladského pomezí“ vstoupila do své druhé třetiny
Projekt, který je realizován v rámci přeshraniční
spolupráce s polským partnerem Powiatem
Klodzkim se přehoupl do druhé třetiny své
realizace. Projekt už má svého
maskota, který bude ztvárněn
na všech výstupech projektu,
jako jsou nové webové
stránky pro cílovou skupinu
projektu, kterou jsou děti,
mládež a rodiny s dětmi. Dále
bude
maskot
ztvárněn
v propagačním časopise pro
děti a na ilustrované mapě,
jejímž autorem stejně jako u maskota je ilustrátor
Petr Čuhanič.
V rámci tohoto projektu jsme už nechali vyrobit
propagační předměty, jako jsou batohy, bloky
s tužkami a létající talíře. Propagační předměty

budou sloužit jako odměna při účasti
v cestovatelské soutěži, která je také jedním
z výstupů projektu.
V současné době jdeme do finále s realizací
ilustrované
mapy,
připravujeme
první
redakční radu v rámci
propagačního časopisu pro
děti
a
připravujeme
realizaci monitoringu.
Posledním výstupem tohoto projektu a jakousi
pomyslnou tečkou za ním, bude konání českopolské konference v průběhu měsíce května.
Lenka Lembejová

Katalog ubytování 2014 jde do tisku
Již tradičně počátkem roku vydává destinační společnost BRANKA, o.p.s. publikaci, která je na tuzemských
veletrzích cestovního ruchu jednou z nejvyhledávanějších - Katalog ubytování 2014.
Katalog ubytování je vždy připraven před veletržní sezonou a jednotliví ubytovatelé v ní
prezentují svou nabídku služeb. Letos počet ubytovatelů, kteří se v publikaci představují,
opět vysoko překročil počet sto a v rámci svého členství se zdarma prezentují v Katalogu i
členové Svazu CR KP.
Nabídka ubytovacích služeb je opravdu široká - hotely, penziony, ubytování v soukromí,
chaty, chalupy a samozřejmě i kempy a ubytovny.
Katalog ubytování vzniká ve spolupráci destinační společnosti a informačních center
Kladského pomezí už od října loňského roku.
Katalog ubytování bude vytištěn a připraven k distribuci již 13. ledna 2014 a k dostání bude na všech
informačních centrech Kladského pomezí a v kanceláři BRANKY, o.p.s..
Lenka Lembejová
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Sezona tuzemských veletrhů cestovního ruchu začíná
Stejně jako
v předešlých
letech i letos bude
destinační
společnost
BRANKA, o.p.s.
propagovat
turisticky
významné území
Kladské pomezí na
tuzemských
veletrzích
cestovního ruchu.
Veletržní sezonu zahajuje již tradičně veletrh
cestovního ruchu Regiontour v Brně - s podtitulem
mezinárodního veletrhu s turistickými možnostmi
v regionech, který se koná ve dnech 16. - 19. ledna
2014. Součástí tohoto veletrhu je i GO Regiontour,
který se zaměřuje na výjezdovou turistiku.

Novinkou a zajímavou součástí prezentace
Kladského pomezí, která bude v rámci expozice
Královéhradeckého kraje, bude
představení
Muzea papírových modelů v Polici nad Metují,
které zde předvede výstavu papírových modelů a
pro děti připraví tvůrčí dílnu.
Kladské pomezí se bude prezentovat i na již 15.
ročníku veletrhu INFOTOTOUR a CYKLOTURISTIKA,
který se koná 14. – 15. března 2014 v Hradci
Králové, v kongresovém centru Aldis.
Oba veletrhy budou personálně zajišťovat
zaměstnanci BRANKY, o.p.s. a pracovníci
informačních center Kladského pomezí
Na obou veletrzích se s Vámi budeme těšit na
viděnou. Jste srdečně zváni.
Lenka Lembejová

Kladské pomezí je připraveno na sníh
Obecně prospěšná společnost Branka sídlící v Náchodě podporuje prostřednictvím grantu úpravu
lyžařských běžeckých terénů v Jestřebích horách, v okolí Dobrošova, Machova, Javořích hor,
Broumovských stěn, Teplic nad Metují, Adršpachu, Hronova Police nad Metují. Pro sezónu 2013/2014
byla získána dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 150 000,- Kč.
Až do první březnové soboty se můžete nechat dovézt do oblíbených lyžařských běžeckých terénů
v Jestřebích a Stolových horách, aniž byste použili své auto. Branka ve spolupráci s firmou CDS
provozuje autobusové spojení určené pro zimní turisty. Skibus odjíždí v devět hodin ráno z Náchoda a
pokračuje přes Velké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec, Rtyni v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice do
Odolova v Jestřebích horách. Odtud se lehce dostanete na hřebenovku vedoucí na nejvyšší vrchol
Žaltman, kde je z rozhledny krásný výhled do okolí. Doporučeníhodná je zastávka v osadě Paseky, kde je
možné se občerstvit v Jestřebí boudě spravované Klubem českých turistů z Úpice. Skibusem odjíždějícím
z Náchoda ve 12.15 se dostanete do Karlowa, které je střediskem Stolových hor v Polsku. Tam se
můžete vydat po jednom z upravovaných okruhů, která vede v okolí hory Hejšovina.
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Jízdní řády a nově vydanou aktualizovanou orientační mapu s vyznačenými trasami a tipy na výlety a
letáček s jízdními řády najdete v informačních centrech. V provozu jsou také stránky
ski.kladskepomezi.cz , kde naleznete aktuální informace o upravovaných tratích a další informace.
Věříme, že příroda naše plány a činnosti podpoří a pak už bude záležet na Vašem času a chuti tuto
nabídku využít.
Markéta Venclová

Bulletin Kladského pomezí

Stránka 4

Branka, o. p. s.
Němcové 2020
547 01 Náchod
tel./fax: +420 491 405 185
mob.: +420 602 190 198
email: info@kladskepomezi.cz
www.kladskepomezi.cz
Redakční rada:
Lenka Lembejová
Radka Beranová
Markéta Venclová
Zpracovala:
Radka Beranová
Uzávěrka příštího čísla: březen 2014
Příspěvky zasílejte na: info@kladskepomezi.cz

Bulletin Kladského pomezí

Stránka 5

