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Švýcarska v době pandemie
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25.6. - 9.7. 2021
PODCAST: OBRYSY ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
•

Nejnovější povídání s Natálií Belisovou o historii, tradici a řemeslech regionu

Zde: anchor.fm/ceske-svycarsko/episodes/13-Natlie-Belisov--o-historii--tradici-aemeslech-regionu-e12sbhc nebo youtube.com/watch?v=Mkkl737TzMg
POZVÁNKA NA BLOG: Krásnolipská turistika—od sázení stromečků po parní
lokomotivu
•

Prvním pohybem člověka byla ještě před vznikem cest chůze, v té době to zatím
bylo pouze za účelem zajistit si potravu nebo v případě životu hrozícímu
nebezpečí sloužili nohy k útěku. Jak šel čas, vzniklo mnoho silnic, cest a cestiček
a člověk pochopil, že lze po cestách putovat nejen za obchodem a prací, ale i za
poznáním a krásou přírody a pak už to byl jen krůček ke vznikům turistických
spolků.

Zde: ceskesvycarsko.cz/cs/blog/krasnolipska-turistika-od-sazeni-stromecku-po-parnilokomotivu
KALENDÁŘ ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 2022 JE MEZI NÁMI!
•
•

•

•

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli náš nový kalendář z Českosaského
Švýcarska na rok 2022
Přinášíme vám fotografie Českosaského Švýcarska od 9 fotografů a
prostřednictvím jejich pohledu výjimečnou krásu a sílu našeho regionu
Kalendář bude k zakoupení na e-shopu od konce června nebo přes distribuci.
V případě zájmu, prosím kontaktujte Veroniku Cerhovou
veronika.cerhova@ceskesvycarsko.cz
Rozšířili jsme portfolio na e-shopu (eshop.ceskesvycarsko.cz/aktivni-zazitky/)
nyní o aktivní zážitky firmy Active Point Děčín. Chcete vyrazit na ferratu v
Děčíně? Nebo sjet Labe na raftu? Pro každého se najde dobrodružná aktivita
spojená s poznáním regionu. Užijte si zábavu a dobrodružství ve dvou či ve
skupině přátel.
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AKCE:
DĚČÍN idecin.cz/kultura-oziva
•

Zámek
Noční prohlídky 15. 6.—30. 6.

•

Zámecká galerie
Z ledu ven—vernisáž spolku tvůrčích optimistů 9. 7. od 18 hod.

•

Dixieland v Růžové zahradě
Zahájí kapela O. V. J. Liberec 8. 7. od 17:30 hod.

•

Zoo
30. 6. jsme pro všechny školáky ve věku od 6 do 15 let přichystali vstup zdarma
jako odměnu za snahu v „koronavirové“ škole

•

Běžecký závod Konkordia Děčín, přes Ostrý pro ostrý
Středa 30. 6. 18 – 22 hod.

•

Mikulášovický triatlon – Triade Děčín
Sobota 26. 6. 11 -18 hod.

•

Smetanovo nábřeží
Oceňování dobrovolníků Covid 24. 6. 15 - 18 hod.

•

Rogalo DC
Wan men sonk, Electric Lady - Tereza Rays a její rocková show, Bladder Stone
27. 6. 15 -18 hod.

ŠLUKNOV
•

Zámek
Denně otevřené výstavy.
Přivítání léta v Karlově údolí na lodičkách 26., 27.6. od 15 hod.

RUMBURK
•

Městské muzeum
Výstava Aleše Nováka Zkamenělý život do konce října

FILIPOV
•

Filipovská pouť 26.—27. 6.

KRÁSNÁ LÍPA
•

Mezinárodní cyklistický závod žen Škoda auto Tour de Feminin 8. 7.—11. 7.

•

Kostel sv. Máří Magdalény Vioggio Musicale—koncert za hudebními skvosty napříč Evropou 10. 7.

ČESKÁ KAMENICE
•

Otevření turistické sezóny nám. Míru 26. 6. 10 hod.

DOPRAVA:
•

Nové Jízdní řády FAHRPLÄNE 2021 česko –německý, v elektronické podobě zde:
ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/nove-jizdni-rady-na-rok-2021

•

Od 16. 6. 2021 bude obnoven provoz turistického autobusu 434 z Děčína přes
Hřensko, Mezní Louky, Jetřichovice, Chřibskou, Doubice a Kyjov do Krásné Lípy v
plném rozsahu.

•

Cyklobus z České Lípy do Jetřichovic 469 Česká Lípa - Sloup - Nový Bor Polevsko - Česká Kamenice - Srbská Kamenice - Jetřichovice.

•

Turistické vlaky Trilex z Liberce do Českého Švýcarska a zpět Liberec - Varnsdorf –
Rybniště – Krásná Lípa - Mikulášovice
Odkaz: jr.kr-ustecky.cz/PortalJR_DATA/999/20201213/T9Ln-201213.pdf

•

Lužickohorský rychlík Praha – Mladá Boleslav - Bezděz – Česká Lípa – Jedlová Krásná Lípa – Mikulášovice je v provozu do konce října. Po desetiletích tak
zavedeno přímé spojení Prahy s Lužickými horami a Českým Švýcarskem (přes
Mladou Boleslav, Doksy atd.). Úsek Praha hl. n. – Krásná Lípa ujede vlak cca za
3,5 h.

Odkaz: jr.kr-ustecky.cz/PortalJR_DATA/990/20201213/T10Ln-201213.pdf
•

Hřenský expres v provozu: svezte se turistickým vláčkem v srdci národního parku
a poznejte zajímavá místa Hřenského kaňonu, odkaz: hrenskyexpres.cz

•

Leták Autobusem do Českého Švýcarska ke stažení zde.
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SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO:
•

V Českém Švýcarsku stále probíhá doba hnízdění. V Národním parku České
Švýcarsko a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdí
zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí.
Více informací: npcs.cz

•

Informace o soutěžích najdete na npcs.cz/souteze

•

Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich
částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým. Dbejte
prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo
námrazy. Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v
terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.

•

Aktuální informace o omezení vstupu a přechodně uzavřené turistické cesty v
NPČŠ (z důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší) a také možnosti,
kudy některé cesty obejít, blíže zde: npcs.cz/bezpecnost

E-shop Českého Švýcarska o.p.s. eshop.ceskesvycarsko.cz

