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Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?
Přelom každého roku je obdobím, které vybízí ke krátkému zastavení a ohlédnutí se za
rokem minulým. V Kladském pomezí byl rok 2019 rokem změn.
Po 22 letech působení naší destinační společnosti pod názvem Branka, o.p.s. došlo k jejímu
přejmenování na Kladské pomezí, o.p.s. Během uplynulého roku jsme prošli také velmi
náročným procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací destinačního
managementu. Zároveň s tím došlo k novému vymezení území.
Od května do září jezdily naším regionem cyklobusy, rodiče s dětmi cestovali a soutěžili
s Toulavým baťohem a téměř osm tisíc návštěvníků se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma
vojenská historie, která formovala naše česko-polské příhraničí. Pokračovali jsme také
v projektu Čapek, který představuje místa spjatá s pobytem sourozenců Čapkových v celém
kraji, a k nabídce výletů jsme přidali možnosti stravování a ubytování. Po stopách slavného
spisovatele se vydal rovněž pořad Výleťák.
V letošním roce se můžete těšit na nový projekt věnovaný životu Boženy Němcové, který bude
představen v březnu. Na každý den letních prázdnin připravujeme zážitky v podobě
netradičních prohlídek na téma tradice. Více informací vám prozradí naše sociální sítě a web
www.kladskepomezi.cz.
Markéta Venclová
Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s
Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov
v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka
spojující Prahu s polským Kladskem.
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