
   

Spolek Přátelé přírody, z. s. 

pořádá pro své členy a příznivce  

9. ročník celostátní turisticko-poznávací akce 
 

Setkání Přátel přírody 

„Napůl cesty“ 

čt – ne 8. -  11. 10. 2020  

Choceň a Poorličí, Pardubický kraj 

 

 

Devátý ročník celostátního srazu členů a příznivců spolku Přátelé 

přírody, z. s. proběhne tentokrát „napůl cesty“ pro každého. 

V městečku Choceň na řece Orlici, které většinou známe jen z průjezdu 

vlakem po trati z Čech na Moravu (a obráceně). Zaručeně vás překvapí, 

jaký krásný kout Česka jsme pro vás vybrali. Východočeská Choceň a 

její krásné okolí – Poorličí - se nám představí v podzimních barvách. 

Budeme mít prodloužený víkend na to, abychom poznali přírodu, historii  

i současnost zdejšího regionu. 

Co nás čeká? Bydlení v centru městečka, které se pyšní sloganem „Město v parku – 

park ve městě“, turistika pěšky i na kole, exkurze s ekologickou tematikou, 

zajímavé debaty o tématech, která máme společná, filmové projekce, soutěže, 

příležitost pro setkání se starými přáteli i novými přítelkyněmi a výměnu nápadů  

a zkušeností… Oslavíme i 125. výročí založení první skupiny Přátel přírody,  

ze které se vyvinulo současné celosvětové hnutí. Zkrátka čtyřdenní pestrý, aktivní  

a atraktivní sraz lidí z různých konců Česka, ale s podobným myšlenkovým 

nastavením. V rámci akce proběhne i valná hromada spolku, tj. výroční jednání 

pověřených zástupců našich skupin a přidružených členů. 



 

Jedeme do kraje mezi dvěma Orlicemi 

Setkání Přátel přírody vás pozve do oblasti zvané 

Poorličí, kraje kolem toku Tiché a Divoké Orlice. 

Kraj je jedinečný svými přírodními podmínkami i 

kulturou, nejzachovalejší část tvoří Přírodní park 

Orlice. V pestré krajině se střídají lesy na strmých 

úbočích řek a louky v nivách s mozaikovitou 

krajinou v okolí vesnic a městeček se sady, 

loučkami a rybníky. Tento kraj člověk dávno 

obydlil. Kulturní historii dokládají lidové stavby, 

zbytky tvrzí a hradů, zachovalé zámky a zámečky či 

sakrální stavby. 

Spousta turistických lákadel a cílů 

Stejně jako v minulých letech nabídneme celodenní 

program v několika variantách. Objevíme spolu 

přírodní zajímavosti Poorličí jako např. v zámeckém 

parku Kinských nebo na turistických trasách v 

Přírodním parku Orlice. Zájemce o historii regionu 

čekají hrady a zámky, smírčí kříže, tvrze i zbytky 

hradišť. Zařazujeme i kulturní exkurzi do blízké 

Litomyšle a pro zájemce společné aktivity na 

večery. S jednotlivými programy vás oslovíme 

nejpozději měsíc před akcí. 

Ubytování v centru města 

Účastníci Setkání budou ubytováni v Hotelu Peliny 

na Tyršově náměstí v historickém centru Chocně ve 

3- a 4lůžkových pokojích. Objednánu máme domácí 

polopenzi: snídani a večeři s polévkou a nápojem. 

Hotel má vlastní vinotéku a WiFi připojení. Pár 

metrů od hotelu jsou další restaurace, kavárny, 

obchody s potravinami (např. Lidl). Z železniční 

stanice Choceň je to do hotelu cca 15 minut pěšky, 

z autobusového nádraží 6 minut. Parkovat lze na 

náměstí před hotelem. 

 

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia 

A: Senovážné nám. 24, CZ 110 00 Praha 1 T: +420 602 431 149 E: info@pratele-prirody.cz 

W: www.pratele-prirody.cz Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 

Co to bude stát? Setkání Přátel přírody je nízkonákladové akce. Účastníci si platí ubytování a stravu, 

jízdné a vstupy během akce. Akce začíná ve čtvrtek večer a končí v neděli po poledni. Polopenze 

začíná čtvrteční večeří a končí nedělní snídaní. 

1 800 Kč člen spolku Přátelé přírody, z. s. / 2 100 Kč nečlen spolku 

(Cena zahrnuje 3× ubytování s polopenzí. Přijedete-li jen na část akce, cena zůstává stejná.) 

Jak se přihlásit a rezervovat si místo: Tyto propozice jsou zatím předběžné, ale už teď se prosím 

hlaste na našem webu  www.pratele-prirody.cz/nabizime  a zaplaťte zálohu podle pokynů, které vám 

přijdou e-mailem, čímž si rezervujte si své místo. Přihlášeným účastníkům přijdou v dostatečném 

předstihu bližší informace s podrobným programem. 

http://www.pratele-prirody.cz/nabizime

