
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

         ze dne 10. 11. 2022 

Čtvrtstoletí, to to letí aneb, jak vypadal náš 25. rok  

Kladské pomezí, o.p.s. zastává roli organizace destinačního managementu na území 

Náchodska v krajině okolo Rozkoše již 25 let. V době jejího vzniku bylo takových organizací 

jen několik, dnes jich je po celé republice téměř padesát.   

Právě letos se odehrálo hned několik klíčových momentů. Tím nejviditelnějším je změna loga. 

Původní, které se používalo deset let, nahradilo logo budoucnosti, oslovující generaci mileniálů. 

Je neotřelé, hravé a svěží, připomíná vodní hladinu Rozkoše, cesty, návraty, a toulání. Společně 

s novým logem se zrodil i nový turistický magazín, který má atraktivnější obsah, inovovaný 

vzhled a formát.   

Turistickou sezonu jsme zahájili výroční konferencí v pivovaru Primátor v Náchodě, na kterou 

jsme u příležitosti 25 let naší existence pozvali několik významných hostů. Pohovořili o trendech 

cestovního ruchu, ale také postavení Kladského pomezí v rámci České republiky. V létě byla 

odvysílána premiéra pořadu Cyklotoulky, který prozatím naposledy zavítal do Kladského 

pomezí. Tentokrát objevoval krásy jižní části našeho regionu, které dominuje vodní nádrž 

Rozkoš. V průběhu roku jsme pokračovali v propagaci turistických produktů Toulavý baťoh, 

Čapek a Božena. Propagaci našich členů jsme podpořili realizací on-line marketingových 

kampaní, koordinovali jsme úpravu běžeckých lyžařských tratí a podíleli se na činnostech 

Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu. Věnovali jsme se také přípravě aktivit 

na příští turistickou sezonu, ale bližší informace odhalíme později.  

Oslavy letošního jubilejního roku symbolicky uzavírá narozeninová soutěž o originální, ručně 

vyráběné batohy z dílny Beáty Horenové, které jsou nově součástí rodiny certifikovaných 

regionálních výrobků. Poslední slosování proběhne 12. prosince 2022. 

Děkujeme všem členům a příznivcům, kteří stejně jako my věří, že cestovní ruch hraje v rozvoji 

našeho regionu stále významnější roli, a proto má smysl ho společně rozvíjet. Bez jejich 

spolupráce a podpory bychom nemohli existovat. 

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.  

  

Kontakty: 

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

info@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 turistického časopisu, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701 

 

http://www.kladskepomezi.cz/
mailto:info@kladskepomezi.cz
mailto:marketa.venclova@kladskepomezi.cz
mailto:lenka.lembejova@kladskepomezi.cz
mailto:marketa.tomanova@kladskepomezi.cz
mailto:jiri.svanda@kladskepomezi.cz

