
 

KONFERENCE K ZAHÁJENÍ SEZONY, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, 29. ČERVNA 2021 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ 

 

KDYŽ VŠICHNI TÁHNOU ZA JEDEN PROVAZ  

Markéta Venclová, ředitelka, Kladské pomezí, o.p.s. 

Organizace destinačního managementu Kladské pomezí, o.p.s. funguje již 24 let. Za poslední roky jejího fungování se změnila v 

moderní dynamickou společnost jejímž přínosem je mimo společného marketingu také propojování funkcí veřejného a 

soukromého sektoru.  Prezentace přibližuje, jaké kroky k tomu vedly. 

 

OSOBNOSTI, TRADICE A CESTOVÁNÍ S DĚTMI V KLADSKÉM POMEZÍ 

Lenka Lembejová, projektový manažer, Kladské pomezí, o.p.s. 

Kladské pomezí nabízí turistické produkty nejen pro rodiny s dětmi.  První z nich s názvem Čapek je zaměřen na nejslavnější českou 

sourozeneckou trojici, která se narodila právě v regionu zvaném Kladské pomezí a pobývala i na dalších místech 

Královéhradeckého kraje.  

Do Kladského pomezí zveme i za další osobností, kterou je Božena Němcová. I jejím prostřednictvím můžete poznat úžasná místa.  

Toulavý baťoh je produkt, průvodce a zároveň cestovatelská soutěž o hodnotné pobyty, který nabízí nejvhodnější místa k návštěvě 

pro děti. Na stránce www.toulavybatoh.cz snadno naplánujete výlet pro děti dle jejich věku, aktivity, a za jakéhokoliv počasí.  

Letošní rok bude i ve znamení tradic, a to prostřednictvím třetího ročníku Festivalu zážitků. Představíme vám místa, kde se budete 

moci vrátit v čase. 
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O TMAVÁKU A DALŠÍCH NOVINKÁCH VE RTYNI 

Richard Švanda, Vedoucí odboru kultury, Město Rtyně v Podkrkonoší  

Rtyně v Podkrkonoší představuje nové letní novinky. V upravené muzejní expozici naleznete informace o táboře 
nucených prací na Tmavém dole, kde vzniká i nová naučná stezka. Město přichystalo nové turistické produkty, vč. 
letáků a publikací. Ale máme nachystané i další zajímavé akce po celé léto.  

 

SOUTĚŽ CYKLOPECKY VÝCHODNÍ ČECHY A MOTOPRŮVODCE PO VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 

Jan Špelda, marketingový manažer, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. 

Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. připravila pro 

letní turistickou sezónu další ročník soutěže Cyklopecky východní Čechy. Jedná se o cykloturistickou razítkovací soutěž o jízdní kola 

a pobyty ve východních Čechách. Dalším společným projektem pro letošní sezónu je vydání motorkářského průvodce. 

 

KULTURNÍ LÉTO V MALÝCH LÁZNÍCH BĚLOVES 

Markéta Tomanová, pracovnice MIC Malé lázně Běloves 

Malé lázně v Náchodě - Bělovsi v létě ožijí doprovodným programem s názvem "Kulturní léto v Malých lázních Běloves“. 

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty umělců z našeho regionu, pro děti jsou připraveny dětské dny plné her a soutěží. Venkovní 

a vnitřní prostory Vily Komenský zajímavým způsobem propojí výstava Fotoklubu Náchod, která bude probíhat po celé léto. Další 

novinkou je rozšíření prodejního sortimentu o výrobky z náchodské rodinné firmy Mýdla Amálka s lázeňským motivem. Na své si 

přijdou také příznivci moderních technologií a netradičních zážitků, kteří si u nás mohou zahrát novou výletní hru GEOFUN s 

názvem „Zachraň princeznu!“. 

 

ROZKOŠNÝ KONEC LÉTA 2021 A NOVÁ EXPOZICE VÁLKA 1866 

Martina Zálišová, vedoucí odboru kultury, město Česká Skalice 

Představení programu ROZKOŠný konec léta 2021, Jiřinkových slavností a nové expozice Války 1866. 

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO VSTUP NA PROHLÍDKOVÝ OKRUH ADRŠPAŠSKÝCH SKAL 

Kateřina Menšíková, koordinátorka cestovního ruchu, Technické služby Adršpach, s.r.o. 

Adršpašské skály v minulosti trápily návaly návštěvníků a časté kolapsy dopravy. Byl negativně ovlivněn návštěvnický zážitek a 

docházelo k ničení přírody. Nový rezervační systém má za cíl těmto situacím zabránit. Od 1. dubna platí hodinový limit, 400 

návštěvníků, pro vstup na prohlídkový okruh. Vstupenky, platné na daný den a časové okno, je možné zakoupit online. Smyslem je 

rozprostření návštěvnosti během dne a tím přispět k vyrovnanější zátěži skalního města a v něm chráněných hodnot a zcela tak 

eliminovat extrémní tlak na samotné vnitřní prostředí skal i navazujícího širšího území. 

 



 

LÉTO V HRONOVĚ A STEZKA PSA VOŘÍŠKA 

Šárka Čmelíková, ředitelka, Kulturní a informační středisko Hronov 

Nezapomeňte na Hronov! Léto bude pestré, a to hlavně díky 91. Jiráskovu Hronovu, který bude 30. 7.  - 7. 8. Úplnou letošní 

novinkou je připravovaná Cesta psa Voříška. 

 

PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ VÝLETY PO JESTŘEBÍCH HORÁCH 

Mgr. Jan Balcar, Ph. D., ředitel, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Svazek Jestřebí hory 

Území Svazku obcí Jestřebích hory (SOJH) zahrnuje 11 obcí - od Maršova až po Jívku lze cestovat pěšky i na kole. Připravili jsme 

trasy, které spojují atraktivní místa v regionu. V rámci podpory cestovního ruchu SOJH instaloval v jednotlivých obcích dobíjecí 

stanice pro elektrokola. 

 

NOVINKY V INTEGRAČNÍM SOCIÁLNÍM PODNIKU PRO-CHARITU s.r.o.  

Vojtěch Vlček, office manager, Pro-Charitu s.r.o. 

Co nového se chystá ve výrobě bylinných sirupů Camellus? A další novinky z prostředí této společnosti. 

 

PREZENTACE ČINNOSTI GVUN V LETNÍ SEZÓNĚ 2021 

Mgr. Veronika Mesnerová, edukace, doprovodné programy, Galerie výtvarného umění v Náchodě 

GVUN pro období letních prázdnin připravuje tři nové výstavy. Připravuje živá vysílání z galerie a další doprovodný program. 

 

ČAS KVAPÍ 

Mgr. Jiří Švanda, referent, Informační centrum - Nové Město nad Metují 

Michaela Mináriková, referentka pro cestovní ruch – Nové Město nad Metují 

 

„Hora ruit respice finem.“ hlásá nápis na spolkovém domě v Novém Městě nad Metují. Na budově, kde sídlí novoměstské Íčko, 

které u nás zná snad každý turista. A o kvapícím čase tu vědí své. V červenci tu totiž otevírají interaktivní hodinářskou expozici 

hodinek PRIM a pro milovníky historie mají komentované prohlídky náměstí. Obůrku Klopotov čeká velký úklid – bude se smejčit, 

natírat, šrouby utahovat…a naučná stezka bude jako nová. Na důkaz že čas opravdu letí se poohlédneme trochu do historie – letos 

je tomu už 520 let co Jan Černčický založil město na skále nad řekou Metují. Do jaké krásy za tu dobu rozkvetlo si budete moci 

prohlédnout ve výroční fotografické publikaci Město na skále, která vyjde v září. 

 

 

 



 

ZPŘÍSTUPNĚNÝ VÍZMBURK 

Mgr. Jan Košťál, předseda, Sdružení pro Vízmburk, z.s. 

Hrad Vízmburk byl zpřístupněn po mnoha letech devastace. Od roku 2012 byl postupně opravován a rekonstrukce vyvrcholila 

rozsáhlou akcí v loňském roce. Během jara došlo k dalším opravám a tvorbě expozic. Nyní je hrad v plné kráse prezentován 

návštěvníkům. 

 

NOVINKY SEZONY 2021 – PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV – BASTION I A PODZEMÍ 

Zuzana Stádníková, vedoucí střediska, MKS Jaroměř 

Vojtěch Dolana, správce památkových objektů, MKS Jaroměř 

Novinek pro letošní sezonu 2021 máme hned několik. V naší expozici na Bastionu I a podzemí mají návštěvníci možnost shlédnout 

výstavu cínových vojáčků z dílny pana Ctibora Klímy a to po celou turistickou sezonu. Výstava je přístupná zdarma. Dále jsme se 

stali součástí projektu Objevuj památky. V rámci tohoto projektu je pro návštěvníky připravena hra "Třetí za polovic, sedmá 

zdarma". Informace k tomu najdete na našem webu www.pevnostjosefov.cz nebo na našem FB. Nově jsme založili instagram 

bastion1_podzemí a každý měsíc v Jaroměřském zpravodaji zveřejňujeme seriál na pokračování "Kámo to je Josefov". 

 

LÉTO V ČERVENÉM KOSTELCI 

Tomáš Šimek, ředitel, MKS Červený Kostelec  

V Létě se u nás nudit nebudete…Připravili jsme Kostelecké kulturní léto, které se skládá z několika open air koncertů i divadel. V 

Domku Boženy Němcové se bude odehrávat Festival zážitků a zároveň představíme nově zrekonstruovaný vstupní prosor (tehdejší 

kupecký obchůdek). Nově jsme připravili sérii propagačních materiálů a tipů na výlet. 

 

VŠECHNY CESTY VEDOU NA ŽALTMAN 

Vladimíra Odrobiňáková, vedoucí odboru kultury, Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice 

V Malých Svatoňovicích jsme pro letošní turistickou sezonu připravili nové aktivity nejen pro rodiny s dětmi. Vše začíná v Muzeu 

bratří Čapků, potažmo v Turistickém informačním centru. Jako připomenutí Čapkova sci-fi románu R.U.R. si děti při návštěvě 

muzea můžou mimo jiné sestavit magnetického robota, zahrát tematické pexeso či domino. 

Návštěvníky Malých Svatoňovic určitě zláká i zbrusu nová hra „VEJŠLAP NA ŽALTMAN“. Při svém putování směrem k rozhledně 

Žaltman poznáte různá místa v našem okolí. Cestu ve hře si můžete vybrat z náměstí v Malých Svatoňovicích, z Odolova, z 

Markoušovic nebo z Radvanic. Hra vás provede různými cestami k cíli ve výšce 739 m n. m., kde stojí naše chlouba - nová 

rozhledna Žaltman. 

 

 

 

 



 

PŘEDSTAVENÍ HOTELU U BERÁNKA V NÁCHODĚ 

Zuzana Francová, marketing, Hotel U Beránka  

Představujeme Vám Komplex Hotelu U Beránka a Městského divadla, který se nachází v srdci historického centra města Náchod. 

Hledáte vhodné místo pro konferenci, školení, firemní akce či teambuilding v Náchodě? Jste na správné adrese! Hotel U Beránka 

nabízí ideální prostory pro uspořádání Vaši firemní akce. 

 


