
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

         ze dne 10. 5. 2021 

Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí 

Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny, podobně jako v loňském roce, oddáleno 

nepříznivou epidemickou situací, Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na co všechno se 

můžete těšit?  

První vlaštovkou bude zahájení provozu dvou pravidelných linek cyklobusů, které se poprvé 

rozjedou křížem krážem naším regionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se s nimi 

budete moci svézt až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích, v průběhu letních 

prázdnin budou již tradičně brázdit Kladské pomezí denně.  

Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené cestovatelské soutěže Toulavý baťoh, která 

plynule navazuje na loňský ročník. Pokud se vám loni nepodařilo nasbírat všech pět razítek 

nezbytných pro získání odměny, můžete v započaté hře pokračovat letos. V případě, že jste 

o soutěži dosud neslyšeli a rádi byste se zapojili, vyzvedněte si v některém z informačních 

center ilustrovanou herní mapu. Odměny za nasbíraná razítka budou vydávány na vybraných 

místech, kde se prostřednictvím vyplnění registračního formuláře můžete zapojit i do 

slosování o hodnotné ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října 2021. Více informací 

najdete na webu www.toulavybatoh.cz.  

Celé prázdniny se v Kladském pomezí ponesou v duchu zážitků, nových poznatků i zábavy díky 

česko-polskému projektu Festival zážitků! Devět míst na české i polské straně hranice ožije 

tradicemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý prázdninový den s opakováním 

v týdenních cyklech. Účastníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či 

tradičními pokrmy a jejich výrobou. Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek 

pro toho, komu se jako prvnímu podaří navštívit sedm festivalových míst. Pro více informací 

navštivte web www.festivalzazitku.cz.  

Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se v létě v našem regionu vydat za zážitky, poznáním 

či do přírody, najdete v letních novinách Kladského pomezí, které vyjdou 8. června. Poté 
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budou k dostání na pultech informačních center a v elektronické podobě také na našich 

webových stránkách www.kladskepomezi.cz.   

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.  

  

Kontakty: 

Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz 

Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,  

tel.: 607 648 561 

Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701 
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