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NOVINKY Z VEDENÍ KLUBU 
 

Před dvěma lety (30. května 2020) jsme u Klínské 
brány poprvé zveřejnili plán založit zájmové 
sdružení pro česko-německé partnerství. Pod 
dojmem uzavřené hranice mezi Českou republikou 
a Německem jsme se tehdy rozhodli být více než  
jen facebookovou skupinou, kterou jádro naší  
malé skupiny už tehdy nebylo.  
 

Vytvořili jsme listinu se jmény zakladatelů  
a popisem poslání našeho zájmového sdružení 
(Interessengemeinschaft – IG), kterým se stále 
řídíme. IG se od výzvy v lednu 2021 rozrostlo  
na 122 členů, v letošním roce se k němu připojilo  
již 34 nových členů.  
 

Vznikly tak nové známosti, partnerství a 
samozřejmě nová přátelství, spolu poznáváme 
společnou vlast a kulturu a sdílíme své životy,  
zcela bez politiky a státního vlivu. 
 

Originál zakládací listiny s podpisy zakladatelů je 
nyní uložen v Národním muzeu v Praze  
a pamětní deska IG umístěna na Klínské bráně.  
 

Již Hermann Hesse věděl, že „v každém začátku dlí 
kouzlo“, a tak se euforie z prvních hodin přenesla  
i do doby druhého uzavření hranic v roce 2021  
a přerostla tak do každodenního života členů 
vedení. Od té doby vznikly další „klubové centrály“ 
v Nejdku a v Praze a angažovat se začali noví 
členové IG.  
 

Aktuální vedení IG (Lars Helbig, Lenka Šaldová, Lucie 
Zikmundová, Helena Schiek, Bernd Leuoth) spolu 
s dalšími administrátory Facebookové skupiny (Jana 
Vostalová, Vladan Reňák) se 29. května sešli na 
jednání o společných aktivitách na příští měsíce. Ani 
třetí rok IG česko-německého partnerství rozhodně 
nebude nudný! 
 

Podívejte se, co jsme v minulých měsících společně 
prožili – a co nás čeká. Těšíme se na setkávání 
s Vámi. To, jaký klub je a jaký bude, záleží na 
každém z vás! 

NEUES VON DER KLUBLEITUNG 
 

Vor zwei Jahren (am 30. Mai 2020) haben wir am 
Göhrener Tor erstmals unseren Plan veröffentlicht, eine 
Interessengemeinschaft (IG) für die tschechisch-
deutsche Partnerschaft zu gründen. Unter dem Eindruck 
der geschlossenen Grenze zwischen Tschechien und 
Deutschland haben wir damals beschlossen, mehr als 
nur eine Facebookgruppe zu sein, die der harte Kern 
unserer kleinen Gruppe damals schon nicht war. 
 

Wir haben eine Urkunde gestaltet, die mit Funktionen 
der Gründer und einer Aufgabenbeschreibung der IG im 
Allgemeinen versehen wurde. Diese Leitlinien sind nach 
wie vor die Richtschnur für die IG, die seit dem Aufruf  
im Januar 2021 auf 122 Mitglieder gewachsen ist und zu 
der schon 34 neue Mitglieder in diesem Jahr 
dazugekommen sind.   
 

Es entstanden damit neue Bekanntschaften, 
Partnerschaften und natürlich auch neue 
Freundschaften, mit denen wir die gemeinsame Heimat 
und Kultur kennenlernen und unser Leben teilen, ganz 
ohne Politik und staatliche Einflussnahme. 
 

Die Originale Gründungsurkunde mit den Unterschriften 
der Gründer befindet sich heute im Nationalmuseum in 
Prag und eine Erinnerungstafel zur IG Gründung steht 
am Göhrener Tor.  
 

„Allen Anfang wohnt ein Zauber inne…“ wusste schon 
Hermann Hesse, und so hat die Euphorie der ersten 
Stunden auch über die zweite Grenzschließung im Jahre 
2021 hinweggetragen und ist damit ins tägliche Leben 
der Leitungsmitglieder hineingewachsen. Es sind nämlich 
seitdem auch weitere „Zentralen“ des Klubs in Neudek 
und in Prag entstanden und neue IG Mitglieder haben 
das Engagement dafür übernommen. 
 

Die derzeitige IG-Leitung (Lars Helbig, Lenka Šaldová, 
Lucie Zikmundová, Helena Schiek, Bernd Leuoth) traf 
sich am 29. Mai mit den anderen Administratoren der 
Facebook-Gruppe (Jana Vostalová, Vladan Reňák), um 
gemeinsame Aktivitäten für die nächsten sechs Monate 
zu besprechen. Es wird auch im dritten Jahr der IG 
Tschechisch-Deutsche Partnerschaft nicht langweilig 
werden! 
 

Schaut mal an, was wir in den letzten Monaten 
gemeinsam erlebt haben – und was vor uns liegt. Wir 
freuen uns auf nächsten Treffen mit euch und auf ihre 
Ideen. Was der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft 
ist und was ihn ausmacht, dass bestimmt doch ihr selbst! 
 

Lars & Lenka 
  



 

Geselliges Beisammensein in Prag, 26. 3. 2022 
Radostné setkání v Praze, 26. 3. 2022 

 
 
 

Klubmitglieder kommen aus verschiedenen Teilen  
der Tschechischen Republik und Deutschlands, daher 
haben wir unsere regelmäßigen Treffen in den 
Kneipen in Litvínov und Nejdek um Prag erweitert, 
was hoffentlich für einige besser erreichbar ist.  
 

Wir fügen unseren Prager Treffen im Restaurant 
immer ein kleines Programm bei. Am Ende März 
waren wir im Nationalmuseum, wo uns Libor Vodička 
seine Ausstellung „Wenn Stars leuchten“ zeigte, die 
die Geschichte berühmter Schauspieler erzählt und 
was Ruhm mit sich bringt – Gutes und Schlechtes. 
 

Členové klubu žijí v různých koutech ČR a Německa,  
a tak jsme k pravidelným setkáním v hospůdce  
v Litvínově a Nejdku přidali Prahu, která pro některé 
snad bude dostupnější.  
 

K pražským setkáním v restauraci vždycky připojíme 
drobný program. Na konci března jsme byli Národním 
muzeu, kde nás Libor Vodička provedl svou výstavou 
„Když hvězdy září“, která vypráví o slavných hercích  
a tom, co s sebou sláva přináší – dobrého i špatného. 
 
   



 
 

Petra Michaela Olivová hat einen inspirierenden 
Spaziergang durch Orte vorbereitet, die sich zwar  
im Zentrum Prags befinden, aber von Touristen leicht 
übersehen werden können.   

Petra Michaela Olivová si pak pro nás připravila 
inspirativní procházku místy, která jsou sice v samém 
centru Prahy, ale turisté je snadno mohou 
přehlédnout. 

    



 
Večer jsme pak strávili v Pivovaru Národní, který je od 
roku 2015 v areálu Voršilského kláštera ze 17. stol. na 
Národní třídě. Skvělé jídlo, pivo a obsluha! A tak jsme 
se rozhodli, že i červencové setkání uskutečníme se – 
přijďte 9. července! 

 
 

 
Den späten Nachmittag und Abend verbrachten wir  
in der Brauerei Národní, die sich seit 2015 auf dem 
Gelände des Klosters aus dem 17. Jahrhundert auf der 
Národní třída befindet. Tolles Essen, Bier und Service!  
Und so haben wir beschlossen, auch das Treffen im 
Juli stattfinden zu lassen – seid am 9. Juli dabei! 

 
 

  
 
 

 
  



 
Cesta vlakem do Jedlové – s výstupem na 
vrchol, s Jensem Frühwaldem, 23. 4. 2022 

 
Naše cesta začala brzy ráno v Mostě na nádraží,  
v Děčíně jsme se setkali s dalšími výletníky a nastoupili 
do motoráčku, který nás odvezl na nádraží Jedlová.  
 

 

 

Eisenbahnfahrt nach Tannenberg mit 
Bergsteigerung, mit Jens Frühwald,  

23. 4. 2022 
 
Unsere Reise begann früh in Most am Bahnhof,  
in Děčín trafen wir dann mit anderen 
Ausflugsteilnehmern zusammen und stiegen  
in einen dieselbetriebenen Zug, der uns bis zum 
Bahnhof Jedlová brachte.  

 
 



 

Zde jsme se samozřejmě museli nejprve posilnit: tuhle 

nádražní restauraci opravdu můžeme doporučit: jídlo je 

moc dobré a za rozumnou cenu, obsluha příjemná a rychlá! 

A čepovali Svijany! 

Hier mussten wir uns natürlich erst einmal stärken. Diese 
Bahnhofgaststätte ist wirklich eine Empfehlung wert- das 
Essen ist sehr gut und preiswert, die Bedienung freundlich 
und schnell! Und es gab zapffrisches Svijany Bier!  

 



 
Pak jsme se už vydali na Jedlovou horu – byla to túra s náročným, 
ale zvládnutelným stoupáním. Na vrcholu jsme potkali ještě naši 
Jitku Koudelovou, která se cestou k nám trochu zamotala do nástrah 
navigace. 
 
Nun ging es hinauf auf den Tannenberg, eine Wanderung mit einem 
anspruchsvollem Anstieg - welcher aber gut zu schaffen war. Oben 
trafen wir auf unsere Jitka Koudelová, die sich mit den Tücken des 
Navigationsgerätes auf dem Weg zu uns etwas verstrickt hatte. 
 
 

 
 
 



 
Auch hier gab es eine Bergrestaurant, so dass man die 
Strapazen des Anstiegs mit einem kühlenden Bierchen 
vergessen konnte. Der Aufstieg auf den Aussichtsturm 
ermöglichte dann den Rundumblick auf Varnsdorf,  
das Riesengebirge, den Jeschken, ja sogar der 
Milleschauer war noch zu sehen. 
 

Zurück ging es mit der Bahn über den Schluckenauer 
Zipfel nach Sebnitz und an der Elbe entlang an Bad 
Schandau mit seinen Sandsteinfelsen vorbei wieder 
zurück nach CZ- wo wir in Děčín die Bahnhofskneipe, 
die unser Frenk Böhm empfahl, kennenlernten und 
dann nach einem letzten Umstieg mit Bahn bis Most 
zurückfuhren.  

 
Na Jedlové hoře byla horská restaurace, takže jsme  
u chlazeného piva rychle zapomněli na námahu při 
výstupu. Rozhledna nám poskytla panoramatický 
výhled na Varnsdorf, Krkonoše, Ještěd, a dokonce byla 
vidět i Milešovka. 
 

Zpátky jsme jeli vlakem přes Šluknovský výběžek  
do Sebnitz a podél Labe kolem Bad Schandau  
a pískovcových skal zpět do ČR, kde jsme v Děčíně 
poznali nádražní hospodu, kterou nám doporučil náš 
Frenk Böhm, a po posledním přestupu jsme se vrátili 
vlakem do Mostu.

  



 
 

 
 

Sonntag am Tor – Treffen am Göhrener Tor, 1. 5. 2022 
Neděle u brány – setkání u Klínské brány, 1. 5. 2022 

 



  



 

Ausflug nach Wien mit Albrecht und 
Aneta, 13. – 15. 5. 2022 

Klub přijíždí do Vídně! Výlet s Albrechtem 
a Anetou, 13. 5. – 15. 5. 2022 

 

V pátek jsme vyrazili brzy ráno a prvním místem 
setkání bylo nádraží v Ústí nad Labem. Odtud jsme jeli 
vlakem přes Prahu a Brno do Vídně, kde jsme se 
setkali s ostatními účastníky, kteří se rozhodli cestovat 
po své ose.  
 

Šli jsme do hotelu, kde pro nás Albrecht (Alf) 
zorganizoval ubytování a „radostné posezení“, 
společně se svou Anetou a šéfem hotelu. 
Mimochodem, šéf Alex je z Lužických hor, žije  
v Budapešti a má na starosti několik hotelů  
v Rakousku. Moc mu ještě jednou děkujeme, že naší 
početné skupině nabídl cenově dostupné ubytování – 
samozřejmě jsme ho podarovali naším klubovým 
odznakem! 
 
Am Freitag ging’s also zeitig los und der 1. Treffpunkt 
war der Bahnhof in Aussig an der Elbe. Von dort ging’s 
per Zug über Prag und Brünn nach Wien, wo wir mit 
den anderen Reiseteilnehmern zusammentrafen, die 
sich für eine individuelle Anreise entschieden hatten. 
 

Auf ging’s ins Hotel, wo Alf unsere Übernachtung und 
unser „Geselliges Beisammensein“ gemeinsam mit 
seiner Aneta und dem Chef des Hauses organisiert 
hatte. Der Chef Alex ist übrigens ein Lausitzer, der  
in Budapest lebt und in Österreich einige Hotels zu 
verantworten hat. Dass er es möglich machte, unsere 
große Reisegruppe aufzunehmen und uns für diese 
2,5 Tage eine bezahlbare Unterkunft zu geben, dafür 
möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal 
bedanken und wir haben ihm natürlich auch einen 
kleinen Klubanstecker dafür geschenkt! 



 
Alf a Aneta nás rozmazlovali typickým rakouským 
jídlem a pitím, opravdu jsme se nemuseli o nic starat! 
Večer jsme tedy mohli naše setkání ve Vídni náležitě 
oslavit a samozřejmě jsme využili i příležitost, 
abychom postavili náš nový roll-up a představili 
prototyp našeho nového klubového trička.  
 

Mit typisch österreichischem Essen und 
Trinken verwöhnte uns Alf und Aneta, 
wir mussten uns wirklich um nichts 
kümmern! So konnten wir unser 
Zusammentreffen in Wien an diesem 
Abend ordentlich feiern und dabei 
nutzten wir natürlich auch die 
Gelegenheit, unseren neuen Roll-Up 
aufzustellen und den Prototyp unseres 
neuen Klub-Shirts vorzustellen.

.  
  



 

 
 
 
Druhý den jsme vyrazili v 9 hodin ráno do Vídně, Alf nám 
drobným povídáním představoval své město, vedl nás metrem, 
autobusem a pěšky (20 km!). Začali jsme u slavné opery, kterou 
postavil český stavitel, později architekt Josef Hlávka. 
Samozřejmě jsme museli navštívit katedrálu svatého Štěpána  
a také radnici, která má menšího sourozence v Liberci.  
A nechyběly ani zastávky na drobné ochutnávky vídeňských 
specialit, aby nikdo nemusel hladovět nebo dokonce umírat 
žízní... A nezapomínalo se na zábavu. 
 
Am zweiten Tag ging’s morgens um 9 Uhr los, ab in die Stadt 
Wien, wo uns Alf mit S- und U-Bahn sowie mit dem Bus und per 
Fuß (20 km!) durch seine Heimatstadt mit kleinen Vorträgen 
führte. Wir haben am berühmten Opernhaus angefangen, das 
Josef Hlávka, ein tschechischer Baumeister und später Architekt 
gebaut hat. Wir mussten natürlich auch den Stephansdom 
besuchen und auch das Rathaus sehen, welches ein kleineres 
„Geschwisterchen“ in Liberec hat. Natürlich wurde auch Rast 
gemacht, um Wiener Originale zu erleben und zu verkosten.  
So dass niemand verhungern oder gar verdursten musste… 
Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz dabei. 

 

  



 



  



 



 

Vrcholem bylo tentokrát odpoledne – doslova, 
protože jsme viděli Vídeň shora, z Kahlenbergu. Cesta 
zpět vedla přes vídeňské vinice zpět do centra. Cestou 
jsme ochutnávali víno, k poslechu i k tanci zněly 
typické vídeňské hity, dokonce pro nás zahráli  
na přání. 
 

Der Höhepunkt war diesmal wörtlich am Nachmittag, 
denn wir haben Wien von oben gesehen, und zwar 
vom Kahlenberg aus. Der Rückweg ging durch die 
Weinberge Wiens zurück ins Zentrum. Hier gab’s Wein 
zu kosten und Musik zu hören und zu tanzen, sogar 
Wunschmusik mit typischen Wiener Schlagern wurde 
uns dazu geboten. 

 



   



 
Po vydatné večeři ve vídeňské pivní zahrádce jsme se 
opět vydali přes vídeňský Prátr, a tak jsme měli to 
štěstí, zažít noční Vídeň v Prátru. Byli jsme ohromeni 
odvahou některých členů klubu, kteří svěřili své životy 
do rukou provozovatelů atrakcí… 
 

Nach einem zünftigen Abendessen in einem Wiener 
Biergarten starteten wir nochmal über den Wiener 
Prater, und so hatten wir das Glück, Wien bei Nacht 
auf dem Prater zu erleben. Ehrfürchtig staunten wir 
über den Wagemut einiger Klubmitglieder, die ihr 
Leben den Fahrgeschäften anvertrauten… 

 



  



 
 
Po krátké noci jsme se v neděli vydali na zámek 
Schönbrunn, který jsme mohli obdivovat v nádherném 
slunečním světle. Potkali jsme se tu s Tomasem 
Paichlem, který speciálně přijel do Vídně, aby se  
s námi osobně potkal.  

Nach einer kurzen Nacht besuchten wir am Sonntag 
dann zum Schloss Schönbrunn, wo wir auch wieder 
bei herrlichem Sonnenschein uns von diesem Bauwerk 
beeindrucken lassen konnten. Hier trafen wir auf 
Tomas Paichl, der extra die Anreise nach Wien auf sich 
nahm, um uns einmal persönlich kennenzulernen.  

 



  



 
 
Pak už přišel čas se rozloučit a my si se slzou v oku museli říct „na 
shledanou“ – protože víme, že za nedlouho k dalšímu shledání dojde. Klub 
se totiž stal velkou rodinou, která se pravidelně schází na mnoha místech 
našich zemí. 

 
Nun war aber auch die Stunde des Abschieds gekommen und mit einer 
kleinen Träne im Auge mussten wir uns Auf Wiedersehen sagen, mit dem 
Wissen, dass es bald ein Wiedersehen gibt. Denn der Klub ist mittlerweile 
eine große Familie geworden, die sich regelmäßig an vielen Orten  
in unseren Ländern trifft.  
 



Litvínov – U Partíka, Geselliges Beisammensein / Radostné setkání 13. 4. 2022 

  



    



  

  



 

Nejdek – U Žáby, 30. 3. 2022 + 25. 5. 2022 

  



 



 

Kneiptreffen Juni bis Dezember / Setkání v hospůdkách červen až prosinec 
 

Treffen zum Wiedersehen von Freunden und Kennenlernen der neuen Menschen – neue 
Bekanntschaften, neue Ideen. Die „Geselligen Beisammensein“ in Litvínov und Nejdek sollten deshalb 
mit einer Begrüßungs- und Vorstellungsrunde in der jeweiligen Landesprache der Nachbarn zu 
beginnen. Setkání s přáteli a seznámení s novými lidmi – nové známosti, nové nápady.  „Společenská 
setkání" v Litvínově a Nejdku by proto měla začínat přivítáním a představením v jazyce sousedů. 
 
Geselliges Beisammensein (Klubtreff) – U Partíka, Litvínov 
43601 Litvinov CZ, Valdštejnská 282, U Partíka; Bushaltestelle Litvínov – Máj 
Termin: geraden Monaten, zweite Mittwoch, ab 17 Uhr 
Radostné posezení (setkání Klubu) – u Partíka, Litvínov 
43601 Litvínov, Valdštejnská 282, U Partíka; autobusová zastávka Litvínov – Máj 
Termín: sudé měsíce, druhá středa, od 17 hodin 

 

• 08. 06. 2022 • 10. 08. 2022 • 12. 10. 2022 
 
Gemeinsames Beisammensein in Neudek – U Žáby 
Nádražní 108, 36221 Nejdek 
Termin: ungeraden Monaten, letzte Mittwoch, ab 18 Uhr 
Společné posezení v Nejdku – U žáby 
Nádražní 108, 36221 Nejdek 
Termín: liché měsíce, poslední středa, od 18 hodin 

 

• 27. 07. 2022 • 28. 09. 2022 • 30. 11. 2022 
 
Geselliges Beisammensein in Prag – Geheimnisse der heimlichen Hauptstadt Europas 
Die Stadt Prag so erleben, wie es mit keinem Reisebüro machbar ist – und dabei mit eine Menge Spaß. 
Eine kleine Stadtbesichtigung, am Nachmittag Treff in einer schönen Kneipe. 
Termin: dreimal im Jahr, Samstag 
Radostné setkání v Praze – Tajemství tajného hlavního města Evropy 
Zažít Prahu tak, jak to nenabízí žádná cestovní kancelář – a přitom se řádně pobavit. Krátká prohlídka 
města, odpoledne radostné setkání v příjemné restauraci. 
Termín: třikrát ročně, sobota 
 

• 09. 07. 2022 • 01. 10. 2022 

 
 

 
Aktuelles Treffen in Prag / aktuální setkání v Praze
 

09. 07. Geselliges Beisammensein in Prag 
Treffen um 13:00 Uhr bei McDonald's in Prager Florenc 
13:00 – 16:00 Spaziergang durch Prag mit Petra Michaela Olivová 
(Sankt Veitsberg) 
Ab 16:00 Geselliges Beisammensein, Pivovar Národní (Národní 8,  
110 00 Praha – Nové Město) 
 

09. 07. Radostné setkání v Praze 
Sraz 13:00 u McDonalda na Florenci 
13:00 – 16:00 Procházka Prahou s Petrou Michaelou Olivovou (vrch 
Vítkov); od 16:00 Radostné setkání v Pivovaru Národní (Národní 8, 110 
00 Praha – Nové Město) 

 



 

 
10. 07. Schifffahrt nach Slapy  
08:00 Zusammentreffen auf Rašínovo nábřeží 
08:30 – 18:00 Schifffahrt nach Slapy und zurück. 
(Die Möglichkeit eines Imbisses während der 
Fahrt.) 
  
10. 07. plavba na Slapy 
08:00 společný sraz na Rašínově nábřeží 
08:30 - 18:00 plavba na Slapy a zpět 
(Možnost občerstvení během plavby.) 

 
  



 

Geplante Ausflüge Juni – Dezember 2022 – Übersicht  
Plánované výlety červen až prosinec 2022 – přehled  

 
JUNI – ČERVEN 
11. 06. Klubausflug nach Chemnitz – mit Claudia Dietze und Dirk Soch 
11. 06. Klubový výlet do Saské Kamenice (Chemnitz) s Claudií Dietze a Dirkem Sochem 
 
19. 06.  Sonntag am Tor – Klubtreffen am Eisernen Tor   
19. 06.  Neděle u brány – Klubové setkání na Celnici / Jelení 
 
JULI – ČERVENEC 
02. 07. Klubausflug nach Königgrätz – mit Martin Firkušný 
02. 07. Klubový výlet do Hradce Králové – s Martinem Firkušným 
 
AUGUST – SRPEN 
06. 08. Unterwegs mit Lucie Zikmundová und Zwetschkenbahn, Klubausflug nach Lovoš 
06. 08. Na cestách s Lucií Zikmundovou Švestkovou dráhou, klubový výlet na Lovoš 
 
SEPTEMBER – ZÁŘÍ 
Vorsicht – Terminänderung, neuer Termin: 
02. – 04. 09. Klubkemping mit Lucie Zikmundová – Prunéřov 
Mit Ausflügen nach Žatec (Hopfenfest) und Burg Hasištejn 
Pozor – změna termínu, nový termín 
02. – 04. 09. Klubové kempování s Lucií Zikmundovou  – Prunéřov 
S výlety do Žatce (Dočesná) a na hrad Hasištejn 
 
OKTOBER – ŘÍJEN 
22. 10. Bierausflug nach dem Tschechischen Paradies mit Jitka Koudelová 
Mit der Besichtigung der Brauerei in Rohozec 
Busausflug! Unser Bus fährt aus Olbernhau und nimmt Fahrgäste in Most und Prag auf 
22. 10. Pivní výlet do Českého ráje s Jitkou Koudelovou 
S návštěvou pivovaru v Rohozci 
Výlet autobusem! Náš autobus odjíždí z Olbernhau a nabírá cestující v Mostě a Praze. 
 
NOVEMBER – LISTOPAD 
05. 11. Nürnberg mit Georg Koppmann 
05. 11. Norimberk s Georgem Koppmannem 
 
DEZEMBER – PROSINEC 
!!! 03. 12. IG-Jahresversammlung, Prag – Nationalmuseum 
Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft – Jahresbilanz, Ideen für dem Jahr 2023 
!!! 03. 12. Výroční zasedání zájmového sdružení (IG), Praha – Národní muzeum 
Klub česko-německého partnerství: bilancování přechozího roku, nápady pro 2023 
 
Klubausflug nach Teplice mit Radek Ježek, Vladan Reňák, Petra Michaela Olivová 
Klubový výlet do Teplic s Radkem Ježkem, Vladanem Reňákem, Petrou Michaelou Olivovou 
 
Weihnachtsfeier am Göhrener Tor 
Vánoční oslava u Klínské brány 
 

  



 

 
 

11. 06. Chemnitz 2025 – Kulturhauptstadt Europas 
Stadtbesichtigung mit Claudia Dietze und Dirk Soch 

Chemnitz?! Da gibt's doch nichts zu sehen. Na, lasst Euch überraschen!  
9:15 Treffpunkt am Marktbrunnen, ab 9:30 Stadtführung 

12:15 Rathaus, Turm Tour 
17:30 Böhmisches Wirtshaus 

 

11. 06. Saská Kamenice (Chemnitz) 2025 – Evropské město kultury 
Prohlídka města s Claudií Dietze a Dirkem Sochem 

Chemnitz?! Tam není nic k vidění. No, nechte se překvapit!  
9:15 sraz na náměstí Marktbrunnen (viz obrázek), od 9:30 prohlídka města 

12:15 Radnice, prohlídka věže 
17:30 česká hospůdka 

  

  



 

 
 

19. 06.  Sonntag am Tor – Klubtreffen am Eisernen Tor, 13:00 
19. 06.  Neděle u brány – Klubové setkání na Celnici / Jelení, 13:00 

 
An diesem Ort haben wir bereits im Mai 2020 für die 
Öffnung der Grenzen in der Coronazeit gekämpft. Wir 
laden euch deshalb ein und werden uns – mit den 
Betreibern des Celnice-Kiosks - sehr freuen, wenn ihr 
uns im West-Erzgebirge besuchen kommt.  

Tady jsme už v květnu 2020 bojovali za otevření hranic 
v době Covidu. Proto vás zveme k návštěvě západního 
Krušnohoří a – spolu s provozovateli kiosku na Celnici 
– se na vás moc těšíme.  

 
Jens Förster organisiert eine geführte Radtour zum Zoll. Treffpunkt 
wäre 11:00 Uhr Parkplatz Weitersglashütte. Die Runde ist ca. 30 km 
und die Höhepunkte sind: Talsperre Carlsfeld, Grenzübergang 
Sauersack, Zinnmine Sauersack und Rolautal. 
 
Jens Förster pořádá cyklistický výlet na Celnici. Sraz je v 11:00 na 
parkovišti Weitersglashütte. Okruh je dlouhý asi 30 km a highlights 
jsou: vodní nádrž Carlsfeld, hraniční přechod Sauersack, cínový důl 
Rolava (Sauersack) a údolí Rolavy. 

  

  



 

  
 

02. 07. Ausflug nach Königgrätz – mit Martin Firkušný 

02. 07. Výlet do Hradce Králové – s Martinem Firkušným 
 

Výlet se koná k 156. výročí bitvy u Hradce Králové  
(3. 7. 1866). 
Sraz: Před Muzeem války 1866 na Chlumu v 11:00 
Adresa: Chlum čp. 66, 503 12 Všestary 

Der Ausflug findet am 156. Jahrestag der Schlacht bei 
Königgrätz statt (3. Juli 1866). 
Treffpunkt: Vor dem Kriegsmuseum 1866 in Chlum bei 
Königgrätz um 11:00 
Adresse: Chlum čp. 66, 503 12 Všestary 

 
Hradec Králové 
• leží na soutoku řek Labe a Orlice, 
• byl věnným městem českých královen ve 
středověku, 
• byl „Salónem republiky“ v 20. století. 

Königgrätz: 
• liegt am Zusammenfluss von Elbe und Adler, 
• war die Mitgiftstadt der böhmischen Königinnen im 
Mittelalter, 
• wurde „Salon der Republik“ genannt. 

 



 

 

Předběžný program: 
Centrální bojiště bitvy u Hradce Králové – Chlum 
• Pochod historických jednotek (10:30), přehlídka 
historických vojsk (15:00) 
• Rekonstrukce bitvy – Bitevní scéna na motivy 
skutečných historických událostí z bitvy u Hradce 
Králové v roce 1866 (14:00) 
• Promenádní koncerty historických muzik (12:00) 
• Muzeum války 1866 a rozhledna na Chlumu 
• Procházka 2,2 km – Muzeum války 1866, rozhledna, 
Baterie mrtvých, Mauzoleum, Kostnice, památníky a 
pomníky. 
 

Rozběřice – Hejcmanka  
• Pomníky bitvy r. 1866 
 

Střezetice 
• Pomník jezdecké srážky u Střezetic 
 
Probluz, Dolní Přím 
• Pískovcový pomník s bustou saského krále Alberta, 
pomníky věnované padlým saského, rakouského a 
pruského armádního sboru 
 

Hradec Králové 
• Procházka - Historická prohlídka centra, 5 km (Velké 
náměstí, Katedrála sv. Ducha, Bílá věž, Stará radnice, 
Muzeum východních Čech, Masarykovo náměstí, 
Baťkovo náměstí, Ulrichovo náměstí, Hučák, Jiráskovy 
sady, soutok Labe a Orlice, Schodiště Bono Publico, 
Terasy, Žižkovy sady, Velké náměstí). 
• Muzeum východních Čech, výstava Königin Grätz - 
CESTY MĚSTA - K pevnosti ( + K městu českých 
královen + K Salonu republiky = tři tematické části 
expozice) – volitelné dle času a nálady. 
 

• Restauraci vybereme spontánně na místě.    
 
 
 
 

 

Vorläufiges Programm: 
Zentrales Schlachtfeld der Schlacht bei Königgrätz - 
Chlum 
• Aufmarsch der historischen Militäreinheiten (10:30), 
Parade der historischen Truppen (15:00) 
• Rekonstruktion der Schlacht – Schlachtszene nach 
realen historischen Ereignissen aus der Schlacht bei 
Königgrätz im Jahre 1866 (14:00) 
• Promenadenkonzerte mit historischer Musik (12:00) 
• Kriegsmuseum 1866 und der Aussichtsturm in 
Chlum 
• Spaziergang 2,2 km – Kriegsmuseum 1866, 
Aussichtsturm, Batterie der Toten, Mausoleum, 
Ossarium, Denkmäler und Obelisken. 
 

Rozběřice - Hejcmanka 
• Denkmäler 
 

Střezetice 
• Reiterunfalldenkmal bei Střezetice 
 
Probluz, Dolní Přím 
• Sandsteindenkmal mit Büste des sächsischen Königs 
Albert, Denkmäler für die gefallenen sächsischen, 
österreichischen und preußischen Armeekorps 
 

Königgrätz 
• Spaziergang - Historischer Rundgang durch die 
Innenstadt, 5 km (Großer Platz, Heilig-Geist-
Kathedrale, Weißer Turm, Altes Rathaus, 
Ostböhmisches Museum, Masaryk-Platz, Batkovo-
Platz, Ulrich-Platz, Hucak, Jirasek Park, Zusammenfluss 
von Elbe und Adler, Treppe Bono Publico, Terrassen, 
Zizka Park, Großer Platz). 
• Ostböhmisches Museum, die Ausstellung Königin 
Grätz - die historische Zeit von Königgrätz - Zur 
Festung ( + Über die Stadt der böhmischen Königinnen 
+ Zum Salon der Republik = drei thematische Teile der 
Ausstellung) - zeitlich wählbar nach Lust und Laune. 
 

• Restaurant nach spontaner Wahl vor Ort



 

 
 

06. 08. Nach Lobosch! Unterwegs mit Lucie Zikmundová und Zwetschkenbahn 
06. 08. Na Lovoš! Na cestách s Lucií Zikmundovou Švestkovou drahou  

 
Sejdeme se v Mostě na nádraží v 8:00. Odtud 
vyrazíme Švestkovou drahou (8:28) do Lovosic. 
Z Lovosic se vydáme po naučné stezce na vrchol Lovoš 
(5 km, z toho polovina po rovině, poté budeme 
pozvolna stoupat po lesních cestách). Na Lovoši  
je možnost občerstvit se v horské chatě. Z Lovoše 
budeme pokračovat dál do Opárna (3,5 km 
pozvolného klesání lesem). Kdo chce, může si po cestě 
odběhnout na zříceninu Opárno (400 metrů od cesty). 
Poté se naobědváme v útulné restauraci Černodolský 
mlýn, kde dobře vaří. Odtud se vrátíme Opárenským 
Expresem zpět do Mostu, s přestupem na Švestkovou 
dráhu (odjezd 14:13, 16:13, 18:13).  
 

Celková trasa měří 9 km, s pozvolným stoupáním a 
klesáním. Po cestě je několik odpočívadel a dvě 
občerstvovací stanice. Vhodné i pro děti. Kapacita 
omezena na 20 lidí! 

 
 
 

Wir treffen uns um 8:00 Uhr in Most am Bahnhof.  
Von dort fahren wir mit der Švestková dráha (um 
8:28) nach Lovosice. Von Lovosice aus folgen wir dem 
Naturlehrpfad zum Lovoš-Gipfel (5 km, die Hälfte 
davon auf ebenem Gelände, dann geht es auf 
Waldwegen bergauf). Auf Lovoš gibt es die 
Möglichkeit, sich in einer Berghütte zu erfrischen.  
Von Lovoš geht es weiter nach Opárno (3,5 km 
Abstieg durch den Wald). Wenn Sie möchten, können 
Sie zu den Ruinen von Opárno laufen (400 m von dem 
Weg entfernt). Dann werden wir in dem gemütlichen 
Restaurant Černodolský mlýn zu Mittag essen,  
wo gut gekocht wird. Von dort geht es mit dem 
Opárenský Express zurück nach Most (Abfahrt 14:13, 
16:13, 18:13). 
 

Die Gesamtstrecke ist 9 km lang, mit allmählichen 
Anstiegen und Abfahrten. Unterwegs gibt es mehrere 
Rastplätze und zwei Erfrischungsstationen. Auch für 
Kinder geeignet. Die Kapazität ist auf 20 Personen 
begrenzt! 

 



 

 

02. – 04. 09. Klubkemping mit Lucie Zikmundová – Prunéřov 
Mit Ausflügen nach Žatec (Hopfenfest) und Hasištejn 

 

02. – 04. 09. Klubové kempování s Lucií Zikmundovou II – Prunéřov 
S výlety do Žatce (Dočesná) a na hrad Hasištejn 

 
Freitag 2. 9. 
Schwimmen im Camp, Feuer, Gitarre, Bier, Würstchen 
 

Samstag 3. 9. 
Ausflug nach Žatec – Dočesná (Hopfenfest)  
Freies Programm im Camp (Schwimmen, Badminton, 
Tischtennis...), Feuer, Gitarre, Bier, Würstchen… 
Nachtexpedition nach Hasištejn im Licht der 
Glühwürmchen 
 

Sonntag 4. 9.  
Für den Fall, dass wir nicht genug haben: Prunerov-
Tal, Wasserfall Kýšovice  
 
Wichtig: Kapazität unbegrenzt. Möglichkeit der 
Übernachtung in einer Hütte - Reservierung und 
Bezahlung im Voraus. Wenn ihr an der Hütte 
interessiert seid, bitte, meldet euch so bald wie 
möglich bei Lucie. 

Pátek 2. 9.  
Plavání v kempu, oheň, kytara, pivo, buřty… 
 
Sobota 3. 9.  
Výlet do Žatce na Dočesnou 
Volný program v kempu (plavání, badminton, stolní 
tenis), oheň, kytara, pivo, buřty… 
Noční expedice na hrad Hasištejn za svitu světlušek 
 
Neděle 4. 9.  
Pro případ, že nebudete mít dost: Prunéřovské údolí, 
vodopád Kýšovice 
 
Důležité: Kapacita neomezená. Možnost přenocování 
v chatce – rezervace a platba předem. Pokud máte o 
chatku zájem, kontaktujte prosím co nejdříve Lucii. 
 
 



 

 
 
 
Es ist so weit!  Nach langem 
diskutieren, entwerfen, 
vergleichen, abstimmen und 
aussuchen haben wir unsere 
Arbeit abgeschlossen. Viele von 
euch hatten sich ein schwarzes 
Klub- Shirt gewünscht, was aber 
aufgrund der Farben  
im Klubsymbol schwierig 
umzusetzen war. Auf unserer 
Jahrestagung 2021 in Prag haben 
beschlossen es doch  
zu versuchen. Wir haben die 
Firma PROCENTRUM Design aus 
Stráž nad Nisou, von der wir 
schon weiße T-Shirts haben, 
angesprochen – und wir freuen 
uns, euch heute die ,,Black 
Edition ’’ vorzustellen.   
 

Ab sofort könnt ihr das T-Shirt, 
dass nur für IG Mitglieder 
erhältlich ist, bei Anke Wagner 
(auf Facebook als Ań Rová), in 
Klubshop, erwerben. Meldet euch 
also per Messenger, WhatsApp 
oder per E-Mail (klubshop@klub-
cz-de.com) bei ihr.  
 

Die Black Edition kostet 20,00€ 
mit zzgl. Versandkosten oder wir 
übergeben es euch bei einem 
persönlichen Treffen. Wir freuen 
uns auf eure Bestellungen!  
 
 

Je to tu! Po dlouhých diskusích, návrzích, porovnávání, hlasování  
a hledání jsme došli k výsledku. Mnozí z vás chtěli černé klubové 
tričko, ale vzhledem k barvám v klubovém logu se nám to zdálo 
obtížné. Na našem výročním zasedání v Praze v roce 2021 jsme se 
ale rozhodli to zkusit. Oslovili jsme firmu PROCENTRUM Design  
ze Stráže nad Nisou, od které už máme bílá trička – a dnes vám  
s potěšením představujeme „black edition“. 
  

Tričko, které je určené pouze pro členy zájmového sdružení (IG), 
můžete objednat u Anke Wagner (na Facebooku jako Ań Rová),  
v klubovém obchodě. Spojte se s ní přes Messenger, WhatsApp 
nebo e-mail (klubshop@klub-cz-de.com).  
 

Black edition stojí 20,00 € (500 Kč) plus poštovné, nebo vám tričko 
předáme při osobním setkání.  
 

Těšíme se na vaše objednávky! 
 
 


