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Máme před sebou další rok Boženy Němcové
Přesně před dvěma lety uplynulo 200 let od narození naší nejslavnější spisovatelky Boženy
Němcové, která v Kladském pomezí prožila dětství a část svého mládí. Při této příležitosti
vznikl projekt Božena 200 s ucelenou nabídkou putování naším regionem na místa spjatá
s jejím životem i pozdější tvorbou. 21. ledna si připomeneme další významné jubileum, a to
160 let od spisovatelčina úmrtí.
V souvislosti s tím Kladské pomezí plánuje dotisk papírové „skládačky“ plné zajímavých
informací a tipů na výlety, která si získala u turistů velkou oblibu. Nechybí v ní ani originální
kreslená mapka kraje Boženy Němcové a tajenka, která pobaví děti i dospělé. K dostání je
v informačních centrech našeho regionu.
Aktualizována
bude
také
samostatná
sekce
webu
Kladského
pomezí
www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova. Oproti tištěnému materiálu zde navíc najdete
inspiraci (nejen) na školní výlety. První z nich s názvem „Za šťastným dětstvím Barunky
Panklové“ vás zavede do České Skalice, Ratibořic a na nedaleký Žernov. Pokud byste se chtěli
vydat po stopách mladé paní Němcové, doporučujeme vyzkoušet druhý výlet – „Za Němcovou
a Němcem“ do Červeného Kostelce a jeho okolí.
Web bude průběžně doplňován také o kulturní akce, které v souvislosti s letošním výročím
připravuje například Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Státní zámek Ratibořice
či Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci. Již nyní vám prozradíme, že se můžete těšit
na úpravu stálé expozice Muzea Boženy Němcové, která bude doplněna o velký rodokmen
spisovatelky. Muzeum dále chystá přednášku literární historičky Magdaleny Pokorné
a mimořádnou prezentaci 2. vydání Babičky z roku 1861, které vyšlo těsně před
spisovatelčinou smrtí s jejím ručně psaným věnováním. V případě příznivé epidemické situace
by se v hlavní turistické sezóně měla v kočárovně muzea uskutečnit také výstava Jože Žlause,
slovinského sběratele a propagátora Boženy Němcové, která v uplynulých dvou letech
realizována být nemohla.

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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