
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 10. 3. 2020 

Projekt Božena 200 se představuje 

Božena Němcová, nejslavnější česká spisovatelka, prožila v Kladském pomezí šťastné dětství 

i část svého mládí. V letošním roce si připomínáme 200 let od jejího narození. Při této 

příležitosti vznikl projekt Božena 200, který vás zavede na místa, která jsou s jejím životem 

spjata a stala se inspirací pro její dílo. Ale to není vše… 

V rámci projektu vznikla nová tiskovina, ve které najdete zajímavosti o životě Boženy Němcové 

a o jejím nejznámějším díle Babička. Dozvíte se, kam vyrazit za odkazem slavné spisovatelky 

na výlet, i to, jaké akce se v letošním roce u příležitosti výročí jejího narození chystají. Tyto tipy 

zajisté potěší nejen literární fanoušky, ale především rodiny s dětmi či školní kolektivy. Během 

svých cest se malí i větší turisté mohou zabavit doplňováním získaných vědomostí 

do pracovního listu s tajenkou, který je součástí tištěné „skládačky“.  

Spuštěna byla také nová sekce na webu Kladského pomezí: www.kladskepome-

zi.cz/bozenanemcova. Oproti tištěnému materiálu zde najdete podrobnější informace 

o jednotlivých akcích, které připravuje například Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, 

zámek Ratibořice či Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci. Dále tu můžete načerpat 

inspiraci (nejen) na školní výlety. První z nich „Za šťastným dětstvím Barunky Panklové“ vás 

zavede do České Skalice, Ratibořic a dalších blízkých míst. Pokud byste se chtěli vydat 

po stopách mladé paní Němcové, je pro vás jako stvořený druhý výlet – „Za Němcovou 

a Němcem“ do Červeného Kostelce a jeho okolí.  

V současné době probíhá marketingová kampaň zaměřená na žáky a učitele SŠ a druhého 

stupně ZŠ. Projekt připravilo Kladské pomezí, o.p.s. ve spolupráci s městy Česká Skalice 

a Červený Kostelec. Finančně jej podpořil také Královéhradecký kraj. Tištěná brožura byla 

poprvé představena na veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který proběhl 

ve dnech 13. a 14. března v Hradci Králové. V informačních centrech si ji budete moci 

vyzvednout od 21. dubna.  
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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., 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 

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 

 

 

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

