
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 3. 1. 2017 
 

V Kladském pomezí bude putovat výstava fotografií 

Na podzim roku 2016 destinační společnost Branka, o.p.s. uspěla s česko-polským projektem 

s názvem Blíže přírodě-blíže kultuře, který by měl připomínat 20leté výročí existence organizace a 

10 let úspěšné česko-polské spolupráce s Powiatem Kłodzkim.  

Výstupem projektu bude uspořádání venkovní putovní výstavy s celkem 40 velkoformátovými 

fotografiemi turistických zajímavostí z Kladského pomezí a polského příhraničí, která se během 

letošního roku vystřídá na devíti místech. Na české straně budete moci výstavu shlédnout v Náchodě, 

Adršpachu, Ratibořicích a také v Praze.  V Polsku pak budou fotografie vystaveny ve městech Opole, 

Wrocław, Poznań, Lodź a Chorzów. 

„Výstava bude poprvé k vidění v dubnu v centru města Náchod na Masarykově náměstí, kde proběhne 

vernisáž výstavy. Moc se na ni těšíme a věříme, že výstava zase o něco více přiblíží návštěvníkům náš 

krásný region,“: zve Markéta Venclová, ředitelka destinační společnosti. V rámci vernisáže se 

uskuteční také tisková konference Léto v Kladském pomezí, která je určena především pro media, 

informační centra a místní samosprávu. Jednotliví aktéři projektu zde budou představovat své 

novinky pro nadcházející turistickou sezonu. 

 

„Projekt se zaměří také na marketingovou kampaň regionu Kladské pomezí, kde prostřednictvím rádií, 

webu a dalších informačních kanálů chceme upozornit na významné turistické atraktivity,“ dodává 

Markéta Venclová.  V rámci projektu budou také pořízeny propagační předměty, roll –upy a zajištění 

účasti na veletrhu cestovního ruchu v Polsku.  

Pro více informací o vernisáži a jednotlivých výstavách sledujte naše webové stránky 

www.kladskepomezi.cz 

 

Branka 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 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.  

http://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/nachod
http://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/adrspach
http://kladskepomezi.cz/priroda/hory-a-vodni-plochy/ratiborice-babiccino-udoli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pl-Wroc%C5%82aw-2.ogg
http://kladskepomezi.cz/konference/tiskova-konference-leto-2016-v-kladskem-pomezi


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

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 

http://www.kladskepomezi.cz/
mailto:marketa.venclova@kladskepomezi.cz
mailto:lenka.lembejova@kladskepomezi.cz

