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KLADSKÉ POMEZÍ

Česko – polská konference
S TOULAVÝM BAŤOHEM DO KLADSKÉHO POMEZÍ

představila novinky sezony 2014
Česko – polská konference
pod názvem S toulavým

Účastníkům konference, která
se konala v hotelu TOMMY
baťohem do Kladského
v Náchodě, byl hned v úvodu
pomezí neměla za úkol před- představen výše zmíněný prostavit pouze projekt se stejno- jekt a jeho výstupy, mezi které
jmenným názvem, ale zároveň patří dětský tištěný průvodce
jménem destinační společnos- Kladským pomezím pod náti pro Kladské pomezí
zvem Pracovní sešit, který
BRANKY, o.p.s. a subjektů
hravou formou provede děti
z celé oblasti, seznámit přícelou turistickou oblastí a
tomné s novinkami turistic- představí jim atraktivity, které
ké sezony 2014 pro cílovou
zde mohou navštívit. Sešit je
skupinu rodiny s dětmi.
plný hádanek a kvízů.
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.“

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.
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Česko-polská konference
S toulavým baťohem do Kladského pomezí
„Připíjím především
na Kladské pomezí a
spokojené turisty“,
pronesl slavnostní
přípitek starosta
města Náchod
Jan Birke.

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.

ruchu Kladského pomezí
Mgr. Josef Thér především za
účast a všichni účastníci navzájem si popřáli pěkné letní
dny.
BRANKA,
o.p.s.

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

Kladské pomezí se prezentovalo
na Poříčských toulkách
Ve Velkém Poříčí proběhl dne
8. května 2014 jubilejní desátý
ročník turistického pochodu a
jízdy na kole Poříčské toulky,
na kterém nechyběla ani destinační společnost Branka,
o.p.s, zabývající se rozvojem
cestovního ruchu v Kladském
pomezí a propagací tohoto
turistického území.

Účastníci toulek o nabízené
propagační materiály Kladského pomezí projevili nemalý
zájem. Důkazem je, že byl
materiál rozebrán do posledního kousku.
Připraveny pro ně byly čerstvě
vydané letní turistické noviny,
brožury s cyklobusy, cyklomapy a letáky s tipy na výlety.

Pro malé účastníky byl připraven jednoduchý kvíz o pěkné
ceny a tak si téměř každý
odnesl domů něco na památku.
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Setkání informačních center Kladského pomezí
v pevnostním městě Josefov
V pevnostním městě Josefov
se dne 22. května konalo setkání informačních center
Kladského pomezí. Setkání
pořádala destinační společnost
Branka, o.p.s., zabývající se
rozvojem cestovního ruchu
v Kladském pomezí. Setkání
se zúčastnilo deset z dvanácti
informačních center.
Kromě zástupců z IC přijala
pozvání i paní Ing. Kateřina
Vilímová z oddělení cestovního ruchu krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a

paní Michaela Bělinová, radní
z asociace turistických a informačních center za Královéhradecký kraj.

propagačních materiálů a
předmětů v rámci projektu
Toulavý baťoh.

Na programu bylo seznámení
zástupců IC s novinkami sezony pro rok 2014, dále proběhla prezentace pevnostního
města Josefov a představení
jejich akcí pro rodiny s dětmi
a školy a v neposlední řadě
proběhla i samotná prohlídka
podzemních chodeb.
Pro zástupce IC mělo Kladské
pomezí připraveno též část

Letní sezona s Toulavým baťohem
Pojďte společně s
Toulavým baťohem
do Kladského
pomezí soutěžit,
hrát si, ale i
poznávat.

www.kladskepomezidetem.cz

VE ZKRATCE...
… BRANKA, o.p.s. uspěla
s žádostí v rámci výzvy
ROP na marketingový projekt-„Kladské pomezímísto pro náš příběh“.
Realizace projektu je
9/2014-7/2015 a celkové
náklady projektu budou
cca. 1 300 000,- Kč. Dotace
činí 100%.

… v rámci projektu „S toulavým baťohem do Kladského pomezí“ byly spuštěny nové webové stránky pro
děti, rodiny s dětmi a mládež
www.kladskepomezidetem.
cz

… letní turistické noviny
Kladské pomezí jsou už k
dostání v kanceláři BRANKY, o.p.s., ve všech informačních centrech a u vybraných provozovatelů služeb.
Celkový náklad je 25 000 ks.
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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.

CYKLOBUSY sezony 2014
Na výlet bez auta, to je motto projektu Cyklobusy nejen
pro letošní letní turistickou
sezonu. Cyklobusy jezdí od
31. května do 28. září o víkendech, v době letních prázdnin
každodenně.
Letos jsme připravili i novinku přímé linky prodloužené až
do Vambeřic. Další novinkou
této sezony je propagace formou velkoformátové fotografie na vleku cyklobusu a kampaň v místním periodiku Náchodský Swing, která probíhá
od května do září. Od letošního roku je také logo Kladského pomezí na každé jízdence firmy CDS Náchod.

