
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní turistický, houbařský a poznávací pobyt 

 

Svatováclavský víkend na Náchodsku 
pá – po 25. – 28. 9. 2020 │ Náchod a okolí, KH kraj 

 

Čtyřdenní příležitost pro šestnáct zájemců o poznávání zajímavého kraje, kde je co k prochození  

i k vidění. Nabízí se zde jak turistika v nádherných Adršpašsko-teplických skalách, tak zajímavé zámky, 

klášter i unikátní Třebechovický betlém či muzeum oblíbené stavebnice Merkur.  

Dá-li příroda, bude i příležitost houbařit. 

 

 

 

Ubytování: Ve vlastním spacáku ve 4- a 5lůžkových srubech v základně Na Zámku (český Dům Přátel 

přírody), v těsném sousedství náchodského zámku a vedle lesoparku. Společné sprchy a WC, vybavená 

kuchyně, klubovna, jídelna. 

Stravování: vlastní zásoby + možnost domluvy večeří v okolních restauracích (bude zavčas upřesněno).  

Veškeré potraviny lze nakoupit na místě, jedeme do civilizace. 

Doprava: podle domluvy přihlášených účastníků společně vlakem, případně auty 

Cena: 460 Kč člen / 760 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

(v ceně je 3× ubytování + poplatek za prostěradlo + záloha na spotřebovanou elektrickou energii) 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/nachod2020  

Bližší info - organizátoři:  Helena Polášková (739 047 632, helamodra@seznam.cz), 

Hanka Hulíková (739 253 674, salavka@seznam.cz) 
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Rámcový program 

Pátek  

Odpolední odjezd z Olomouce do Náchoda, ubytování na základně a prohlídka města s pěkným zámeckým 

areálem a nedalekým lesním vojenským hřbitovem z pruských válek. 

Sobota 

Vláčkem do Adršpašsko-teplických skal. Ty patří mezi nejkrásnější skalní města v Evropě. Večer snad  

táborák s kytarou a písničkami. 

Neděle  

Varianta A: Nové Město nad Metují: Zámek s terasovitou zámeckou zahradou italského typu zdobí dřevěné 

stavby význačného architekta D. Jurkoviče a barokní sošky trpaslíků z dílny Matyáše Brauna. A hlavně 

Jurkovičův krytý dřevěný most. Po prohlídce města a zámku túra kolem 15 km po trase Peklo - Dobrošov 

(turistická chata s rozhlednou a dělostřelecká tvrz) - Náchod. 

Varianta B:  Broumov: Broumovský klášter, perla barokní architektury s kopií Turínského plátna, která 

téměř 200 let poskytovala domov Codexu Gigas neboli Ďáblově bibli. Hřbitovní kostel Panny Marie patří k 

nejstarším dřevěným kostelům ve střední Evropě a je výjimečný technikou stavby. Nemá totiž jediný 

hřebík. Po prohlídce města přejezd busem do Police nad Metují a návštěva muzea stavebnice Merkur. 

Pondělí 

Zámek Opočno a Třebechovické muzeum betlémů: Unikátem opočenského zámku je sbírka historických 

zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v Česku. Třebechovický Proboštův betlém je zase jediným 

betlémem prohlášeným za národní kulturní památku. Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze 

dřeva před více než sto lety a má více než 2 000 vyřezávaných dílů. 

Další možné cíle v okolí dle aktuálního počasí, dopravních a časových možností:  

Broumovské stěny, skalní město Ostaš, Kočičí hrad 

    


