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  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Perly Východních Čech III. 
Holice – Častolovice – Skanzen Krňovice - Frymburk - Rokole – Slavoňov 

Nové Město nad Metují – Peklo – Kunětická hora – Pardubice - Choltice 
 

 

Odjezd autobusu:  Ostrov, Mírové náměstí 6:10 v sobotu 26. 10. 2019. 

        Karlovy Vary, Tržnice 6:30 v sobotu 26. 10. 2019. 

Návrat v pondělí 28. 10. 2019 ve večerních hodinách. 

Ubytování:   Hotelový dům Academic v Hradci Králové – 2lůž. pokoje. 

    Koupelna společná pro dva pokoje. WC společné na chodbě.  

Cena výletu:   1.500 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 1.600,- Kč. 

    V ceně ubytování a doprava. Vstupné není zahrnuto. 

Platba na č. účtu:  16738341/0100, v.s. 4191026, k.s. 0008 do 31. 8. 2019.   

    V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení. 

Vedoucí akce: RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz. 
  

 

 

Sobota 26. října 2019          
V Holicích si prohlédneme unikátní 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba 

(10:30, komentovaná prohlídka, 

vstupné 40/20 Kč). Skvost české 

historické architektury – renesanční 

zámek hraběnky Sternbergové 

v Častolovicích bude na programu 

následně (12:30, vstupné 105/65 Kč) 

s možností prohlídky zámeckého 

parku se zámeckým zvěřincem. Od 

14:00 si prohlédneme Podorlický 

skanzen v Krňovicích (vstupné 

80/50 Kč). V závislosti na čase 

bychom dnešní program zakončili putováním Přírodním parkem Orlice po naučné 

stezce podél řeky Tichá Orlice. Prošli bychom se po břehu řeky do Petroviček, 

vzdálených 8 km nebo až k malé vodní elektrárně v Albrechticích nad Orlicí, ve 

vzdálenosti 12 km. Večer odjedeme do Hradce Králové na ubytování. 
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Neděle 27. října 2019 
Ráno odjezd z Hradce Králové 

(8:00)   do malebného městečka 

Nový Hrádek v podhůří Orlic-

kých hor (viz foto). Zde se 

projdeme nejprve k romantické 

zřícenině hradu Frymburk a pak 

budeme pokračovat po zelené 

údolím potoka Olešenka k vy-

hlášenému poutnímu místu s 

křížovou cestou Rokole (3 km). 

Dalším cílem bude Slavoňov 

s prohlídkou dřevěného kostelíka 

(10:30 UNESCO). Odtud se 

vydáme po modré turistické značce přes bývalé lázně Rezek do Nového Města nad 

Metují. Po prohlídce historického centra města spojené s dobou na oběd si pro-

hlédneme Novoměstský zámek – sídlo rodů Bartoňů se zámeckou zahradou (14:00, 

vstupné 130/90 Kč). Dnešní program zakončíme 5 km procházkou podél řeky Metuje 

ke známé turistické restauraci Peklo na soutoku Metuje s Olešenkou. V podvečer 

odjezd zpět na ubytování do Hradce Králové. Večerní procházka po městě.   

 

Pondělí 28. října 2019 
Odjezd do obce Ráby, prohlídka 

Lovčího zámečku - Perníkové 

chaloupky (8:30, vstupné 80 Kč). 

Po zelené výstup na hrad 

Kunětická hora (10:30, vstupné 

90/60 Kč) – návrat na parkoviště - 

celkem 4 km. Prohlídka historic-

kého centra Pardubic včetně 

zámku. Pernštýnské náměstí - 

měšťanské domy na malebném 

náměstí. Dům U Jonáše – 

nejobdivovanější barokní památka. 

Pardubická radnice z let 1892 – 

1894. Zelená brána - dominanta památkové rezervace. Svou charakteristickou 

věž s měděnou střechou získala po velkém požáru města v roce 1538. Pardubický 

zámek představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt. Najdete tu 

Rytířské sály s nejstaršími renesančními nástěnnými malbami v Čechách, veřejnosti 

dlouho uzavřenou kapli Tří králů nebo báchorkami opředený tajný kryt civilní obrany 

v severovýchodním rondelu zámeckých valů (vstupné 80/40 Kč). Následovat bude 

přejezd do Horních Rašovic k rozhledně Barborka, odtud pak procházka 3 km po 

červené ke tvrzi Svojšice a dnešní program zakončíme po dalších 3,5 km chůze u 

zámku v Cholticích. 


