
MČR žákyň 2014 

Online p řenos  

Online výsledky z MČR žákyň budou k nahlížení na webových stránkách našeho 
klubu www.kuzelky.nachod.net. Na stejných stránkách naleznete i doplňující 
informace. 

Ubytování  

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně ubytování vám předkládáme základní 
nabídku k možnosti ubytování v Náchodě při MČR žákyň 26.–27. dubna 2014. Jedná 
se pouze o tipy, kompletní nabídku ubytování v Náchodě a okolí naleznete na 
www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-Nachod.htm nebo na www.Pampeliska.cz. 
Kdo nechce hledat, může využít třeba toto: 

• Turistická ubytovna  – cca 25 minut chůze od kuželny (8 minut autem) 
Jedná se o klasickou ubytovnu se společným sociálním zařízením na 
poschodí – patří to KČT, je tam čisto a sucho. Vhodné pouze na přespání. 
Ceny: 220 Kč za jednu noc, 170 Kč/osoba za 2 a více nocí 
Kontakt: KČT Náchod – ubytovna, Kladská 310, Náchod, tel.: 776 111 533 
Email: yedi-leni@seznam.cz 
 

• Hotel Zimní stadion  – klasický hotel střední kategorie – vzdálenost od 
kuželny 10 minut pěšky (možná i méně) 
Ceny: jednolůžkový pokoj 390 Kč, dvojlůžkový 620 Kč, trojlůžkový 900 Kč 
(všechno bez snídaně – tu je možné přikoupit za 70 Kč/osoba, ale to pořídíte 
na kuželně také a třeba i levněji) 
Kontakt: tel.: 608 469 697 (pan Adlof), email: hotelzs@centrum.cz 
 

• Hotel Praha – nám ěstí TGM  – cca 5 minut chůze od kuželny 
Slušný hotel – ceny okolo 450 Kč/osoba dle domluvy 
Kontakt: tel.: 491 431 711, email: hotel.Praha@seznam.cz  
 

• Jinak na náměstí (to je nejblíže ke kuželně) je ještě hotel Beránek 
(nejluxusnější hotel v Náchodě) a penzion Marco Polo (cca 8 osob). 
V Náchodě vznikla i řada soukromých penzionů, ale všude se částky pohybují 
okolo 400 Kč a výše. Většinu naleznete na uvedených adresách v úvodu. 

Věříme, že si z nabídky vyberete a budete v Náchodě spokojeni. Případné další 
dotazy směřujte na ředitele MČR pana Františka Majera (774 927 789, email: 
fana22@seznam.cz). Těšíme se s Vámi nashledanou v Náchodě při MČR žákyň 
2014. 


