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Letní turistická sezona v Kladském pomezí
S končícím létem pozvolna
ubývá slunečního svitu a hlavní turistická sezona je již
v těchto dnech minulostí. Jaká
vlastně byla a co nezisková
společnost Branka udělala pro
to, aby se zde návštěvníci cítili
co nejlépe a přijeli znovu?

zjistíte rychle, jednoduše a
přehledně, kam vyrazit na
výlety s dětmi.

Pravidelnou činností je provoz cyklobusů, které potkáváte v Kladském pomezí již
jedenáctou sezonu vždy od
května do září. V letošním
První týden v květnu vyšly
roce jezdí linka z Hradce Králetní turistické noviny, které
lové do Náchoda, přes Bezpřinášejí každoročně novinky, děkov, Polici nad Metují, Adrtipy na výlety a akce.
špach až na Pomezní Boudy.
K dispozici jsou
Druhá linka dováží cyklisty
v informačních cenz Náchoda do Stolových hor
trech, turisticky navštěvovav Polsku, Vambeřic a Brouných místech i na veletrzích
mova. Poptávka po této služcestovního ruchu. Místní pod- bě každoročně stoupá. Již
nikatelé stále ve větší míře
nyní můžeme s jistotou říci, že
využívají možnost inzerce
letos bude počet přepravev těchto novinách.
ných osob větší než deset
tisíc.
Největší novinkou letošní
sezony je „Toulavý baťoh“. Je Největším investičním projekto maskot, který provází nátem za dobu své existence je
vštěvníky stejnojmenným
projektem zacíleným pro rodi- pro Branku, o.p.s., stavba tří
rozhleden, které budou dony s dětmi. Dvanáct inforkončeny v listopadu letošního
mačních center je vybaveno
dětskou ilustrovanou mapou
území, jejíž součástí jsou
magnetky se symboly, které si
každý může zkusit přiřadit
k jednomu místu na mapě a
přemýšlet, proč tomu tak je.
Součástí projektu je také cestovatelská hra a ilustrovaný
průvodce regionem se spoustou hádanek, úkolů a kvízů.
Na nově vytvořených stránkách
www.kladskepomezidetem.cz

roku.
V sobotu 20.září 2014 byla
jako první veřejnosti zpřístupněna rozhledna v Teplicích
nad Metují na vrchu Čáp.
Z nejvyššího bodu Adršpašsko-teplických skal je umožněn výhled na všechny světové strany. Během října bude
otevřena rozhledna Na Signálu na Slavíkově a poté rozhledna v obci Žernov.
Na zimní sezonu připravujeme, mimo vydání turistických
novin, také podporu údržby
lyžařských běžeckých tratí a
provoz skibusu. Od září pracujeme na projektu, který je
zaměřený na osvětu a propagaci značky Kladské pomezí
mezi místními obyvateli. Byla
na něj získána dotace
z regionálního operačního
programu.
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Slavnostní otevření rozhledny ČÁP
v Teplicích nad Metují
„Rozhledna na Čápu je
jedna ze tří rozhleden,
které BRANKA, o.p.s.
realizuje v tomto roce
a otvírá se jako první v
řadě. „ řekl předseda
SR Branky, o.p.s.
Zdeněk Špringr.

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 Adršpašskoteplické 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.

Kladské pomezí převzalo ocenění v Grandhotelu Pupp
Branka, o.p.s. získala 1. místo
v kategorii multimedia pro
rok 2014 za nové webové
stránky
www.kladskepomezidetem.cz.
Stránky jsou součástí projektu
Toulavý baťoh a jejich cílem
je jednoduše a rychle vyhledat tipy na nejlepší výlety
s dětmi.
„Tento úspěch nás všechny
velmi těší a je pro nás velkou
motivací pro další práci“, sdě-

lil předseda Správní rady
Branky, o.p.s. pan Zdeněk
Špringr,
který
společně
s ředitelkou Branky, o.p.s.
Markétou Venclovou, převzal
cenu
na
galavečeru
v Grandhotelu
Pupp
v Karlových Varech.
Festival, který se koná od 9.
do 11. října je součástí Mezinárodního festivalu turistických filmů TOUR FILM.
Pořádá ho společně s několika

dalšími partnery česká centrála
cestovního ruchu CzechTourism.
Posláním celého festivalu je
především uvést a ocenit filmy
a multimedia, které svou obsahovou náplní a uměleckou
úrovní přispívají k rozvoji
cestovního ruchu v České
republice.

BULLETIN
KLADSKÉHO POMEZÍ

Stránka 3

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 ve
čtyřech jazykových mutacích

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
oblasti Kladské pomezí a nová fotobanka, nejen pro potřeby destinační společnosti.
Dalšími výstupy bude dvanáct
tematických bannerů a vlajek
s logem Kladského pomezí,
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 dvoudenní poznávací cesty po Kladském pomezí.
Pevně věříme, že projekt přispěje k posílení pevných vazeb uvnitř regionu, které jsou
hlavním předpokladem pro
rozvoj cestovního ruchu.

Den s Toulavým baťohem v Adršpachu
Na adršpašském zámku v
sobotu 16.8. proběhla akce
s názvem Toulavý baťoh
v Adršpachu, o kterou se zajímala i Česká televize. Událost
natolik zaujala, že o ní byla
odvysílána krátká reportáž
s pozvánkou v dětském pořadu Tamtam, který přináší tipy
na ty nejzajímavější víkendové
akce a události.

www.kladskepomezidetem.cz

Kladské pomezí se opět prezentovalo
na Kuronských slavnostech
Na náchodském zámku se
v sobotu 6. září 2014 na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona konal
již VIII. ročník tradičních
Kuronských slavností. Na
slavnostech kromě stánků s ukázkami lidových řemesel, opět nechyběl ani stánek
Branky o.p.s., která se zabývá

rozvojem cestovního ruchu v
Kladském pomezí.

správné vyplnění získali drobnou odměnu.

Návštěvníci slavností projevovali o propagační materiály
Kladského pomezí nemalý
zájem. Kromě letáků s tipy na
výlety, dětských pracovních
sešitů, jízdních řádů cyklobusů
a turistických novin byl pro
malé účastníky připraven také
jednoduchý kvíz, za jehož

Novinkou však byla zábavná
soutěž, která nadchla jak děti,
tak i dospělé. Kvízy se správnými odpověďmi byly následně slosovány a 10 šťastně
vylosovaných si domů odneslo hodnotné ceny v podobě
frisbee a jiných pěkných cen.

Toulavý baťoh s
námi bude poznávat
i v příštích
turistických
sezonách Kladské
pomezí. :)
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BRANKA, obecně prospěšná společnost
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., Jan Záliš

Projekt „Cyklobusy Kladským pomezím“
je stále více úspěšný
Služba, která v době letní sezony zajišťuje dostupnost
významných turistických cílů
je stále více oblíbená. Návštěvníci ji využívali hlavně
v období letních prázdnin,
kdy cyklobusy jezdily každý
den.
První trasa vedla z Hradce
Králové přes Náchod do Adršpachu a dále až na Pomezní
boudy. Druhá, nejvíce využívaná, vozila návštěvníky
z Náchoda do polské Kudowy
Zdróje, Karlówa, Wambierzyc
až do Broumova.
Počet přepravených osob
stoupl letos cca o 20 procent.
Přesnější výsledky budeme
znát po ukončení projektu. To
je výraznější nárůst

v porovnání s předchozími
lety. V minulém roce službu
využilo 10 500 lidí, v rok dříve
to bylo 9 500.
Přes narůstající počet cestujících je provoz ztrátový. Na
jeho financování se podílí
Královéhradecký kraj a nezisková společnost Branka, která
se zabývá rozvojem cestovního ruchu a celý projekt také
propaguje.
Letos svou činnost zacílila
převážně na místní obyvatele
a návštěvníky. Novinkou bylo
přímé spojení z Náchoda do
významného poutního místa
v Polsku Vambeřic.

