
Vážení přátelé, 

ve spolupráci s  T.J.  Sokol  Nový Hrádek jsme pro Vás připravili  dva jednodenní výlety spojené s

nenáročnou turistikou.  Věříme,  že  stejně  jako  v  minulých  letech  Vás  nabídka  osloví  a  vyrazíte

společně na výlet. Důležité je, že není potřeba předem platit zálohu, stačí, když projevíte zájem

(pošlete email nebo zavoláte paní Martinkové tel: 731 158 934;  zdelima@centrum.cz ), abychom

měli představu o počtu osob do autobusu. Pokud nebudou žádná omezení, tak by se platba vybrala

měsíc před odjezdem, až bude jistota, že se může zájezd konat a přihlášený by obdržel informace k

ceně vstupů a času odjezdu. 

V  naší  nabídce  na  www.janahudkova.cz najdete  i  další  jednodenní  zájezdy  (Křivoklát,  Praha  –

Loreta, Nový  Svět, Troja, Zlín a ZOO, Velehrad, Buchlovice, Kroměříž; Wroclaw), ale také vícedenní

(Západní  ČR,  cyklozájezdy,  Polsko,  Solná  komora,  Vysoké  Tatry,  termální  lázně).  S  platbou  a

konáním zájezdu platí stejné podmínky. Přihlásit se můžete telefonicky 737 41 68 98 nebo emailem

j.hudkova@seznam.cz. Člověk se přece musí na něco těšit a my se těšíme na vás a vaši podporu. 

Přeji Vám všem hodně zdraví a pozitivní energie Jana Hudková

JIZERSKÉ HORY - sobota 21.8.2021 - cena: 590 Kč
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, parkovné a poplatky, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné rozhledna Maják a muzeum, rozhledna Štěpánka, občerstvení 

Nástupní místo: Nový Hrádek, Nové Město nad Metují, Náchod a další místa na trase

Odjezd v ranních hodinách směr severní Čechy. Dopoledne přijedeme do osady Jizerka. Sklářská osada se 

rozprostírá v malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.). Jizerka je 

významnou turistickou křižovatkou, představuje ideální základnu pro nenáročnou pěší turistiku a procházky 

kolem rašelinišť. Zájemci mohou navštívit Muzeum Jizerských hor nebo si posedět na kávě či obědě v místním 

typickém stavení. Odpoledne navštívíme obec Příchovice, která je také důležitým lyžařským centrem a nad 

sjezdovkou zde v roce 2013 vybudovali nejmladší dřevěnou rozhlednu Jizerských hor s názvem Maják, k 

budově patří také  vtipné muzeum Járy Cimrmana, i zde je možnost občerstvení. Nad touto obcí se také 

nachází rozhledna Štěpánka, kamenná novogotická rozhledna na vrchu  Hvězda. Rozhledna je 24 m vysoká a 

je z ní pěkný výhled na Krkonoše a Jizerské hory.

KUNĚTICKÁ HORA A PARDUBICE – sobota 18.9.2021 – cena: 350 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, parkovné a poplatky, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné Kunětická hora, případně vstup Perníková chaloupka, občerstvení 

Nástupní místo: Nový Hrádek, Nové Město nad Metují, Dobruška, Olešnice v Orl. Horách a další 

místa na trase

Odjezd v ranních hodinách směr dominanta Polabí – Kunětická hora. Dopoledne přijedeme na parkoviště pod 

náš první cíl a zájemci vystoupají ke vstupu do gotické zříceniny na prohlídku. Turisté se poté vydají na pěší 

trasu (cca 7 km) do Pardubic, ten kdo nechce jít pěšky má možnost ještě navštívit Perníkovou chaloupku a 

poté se do Pardubic dopravit autobusem. V Pardubicích se všichni odpoledne sejdeme, bude zde možnost 

občerstvení či procházky městem. Cestou zpět se ještě zastavíme u Zámečku Larischova vila z roku 1885, jeho 

chodbami, nádhernými pokoji i ponurými sklepy se prohnaly evropské dějiny.
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