
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

         v Náchodě dne 10. 10. 2018 

 

Vychází zimní turistické noviny Kladského pomezí 

Osmičková výročí se nevyhnula ani novému vydání turistických novin Kladského pomezí. 

Uvnitř čísla se dočtete také o nových atraktivitách našeho kraje, regionálních publikacích, 

osobnostech a nechybí, ani tradiční tipy kam na výlet. 

 

Letos si redaktoři se zimními novinami Kladského pomezí opravdu pospíšili. V našem regionu 

si totiž připomínáme několik osmičkových výročí a proběhnou taktéž akce s nimi spojené. 

Polická radnice již 300 let zdobí náměstí, Spící lev střeží místo krvavé bitvy u České Skalice 

150 let a Jiráskovo divadlo v Hronově nabízí 90. sezónu svým divákům kulturní a společenské 

zážitky.  

 

Podzimní čas sice svádí k ohlédnutí, ale zimní noviny informují také o novinkách. Nově 

vzniklá naučná stezka Obůrka Klopotov je celoročně přístupná a na rodinu s dětmi tam čeká 

jelen Matěj s mnoha dalšími zvířátky. Zámek Adršpach nabízí únikovou hru na motivy 

pohádky Třetí princ. Zimní vydání také přináší inspiraci pro běžkařské výlety i tipy na dárky 

v podobě regionálních publikací o Josefu Škvoreckém, legionářích a výpravných knih o 

historii měst (Náchod včera a dnes III., Starostové města Česká Skalice od roku 1850). 

 

Noviny jsou k dostání zdarma v informačních centrech Kladského pomezí a budou 

distribuovány na veletrzích cestovního ruchu. V elektronické podobě si je lze přečíst na webu 

Kladského pomezí. 

 

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem 

je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a soukromých 

subjektů.  

Kladské pomezí je 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.  

 

  

https://kladskepomezi.cz/files/file/298/KLADSKEPOMEZI-Noviny_2018-ZIMA-compressed.pdf
https://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/police-nad-metuji
https://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/ceska-skalice
https://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/hronov
https://kladskepomezi.cz/aktuality/naucna-stezka-oburka-klopotov-hrave-poznavani-prirody
https://kladskepomezi.cz/kultura/hrady-a-zamky/zamek-adrspach
http://www.escapeadrspach.cz/
https://kladskepomezi.cz/informacni-centra
https://kladskepomezi.cz/files/file/298/KLADSKEPOMEZI-Noviny_2018-ZIMA-compressed.pdf
https://kladskepomezi.cz/files/file/298/KLADSKEPOMEZI-Noviny_2018-ZIMA-compressed.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakty: 

BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185 

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 

Jiří Švanda, PR a šéfredaktor turistických novin: e-mail jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 

602 221 701 
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