16.4. - 30.4.2021

České Švýcarsko během podzimní pandemie
Pravidelný INFORMAČNÍ SERVIS Českého Švýcarska

Foto: Martin Rak

v době pandemie

Termín: 3.12.-10.12. 2020

O.P.S. informuje:


S Ústeckým krajem, Správou národního parku a KČT jednáme o trase Hřebenovky. Projekt se díky
podpoře Ústeckého kraje letos po několika letech příprav rozjíždí



Předpokládané dokončení lávky na Šébru se předpokládá na letní měsíce. Důvodem zpoždění je dlouhá zima a nutnost terénních úprav navazujících cest v okolí lávky



V Domě ČŠ naleznete Infopoint, kde jsou k dispozici základní brožury a trhací mapy o Českém
Švýcarsku

Správa národního parku informuje:


Přechodné uzavření turistických cest v oblasti Černé bány a Brnického hrádku, bližší info zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/prechodne-uzavreni-turistickych-cest-v-oblasti-cerne-brany-brtnickehohradku



V tomto týdnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce přístupu na skalní hrádek Šaunštejn u Vysoké Lípy



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.



V Českém Švýcarsku začíná doba hnízdění. S koncem zimy začínají v Národním parku České Švýcarsko
a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdit zvláště chránění sokoli stěhovaví,
čápi černí a výři velcí. Více informací naleznete: npcs.cz

Informace k dopravě:


V neděli 18.4. poprvé vyjede Lužickohorský rychlík Praha—Česká Lípa—Jedlová— Krásná Lípa—
Mikulášovice. Vlak jezdí o víkendech a svátcích do 31.10.2021. Více informací naleznete na www.kzc.cz



Od 2.4. jsou v provozu turistické vlaky z Varnsdorfu do Krásné Lípy přes Brtníky a do Mikulášovic. Po
uvolnění pohybu mezi okresy bude tento vlak jezdit po trase Liberec—Žitava—Varnsdorf—
Mikulášovice. Od 18. 4. do 31. 7. je přerušen provoz na Dráze národního parku U28 mezi Rumburkem a
Mikulášovicemi dolním nádražím. V uvedeném úseku jezdí náhradní autobusy, samozřejmě kapacita je
omezena, pro převoz kol nelze nic garantovat.
Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/na-velky-patek-vyjedou- prvni-turisticke-vlaky



do 15. 6. je uzavřena silnice III/25861 Jetřichovice - Rynartice z důvodu oprav dešťové kanalizace. V
Dojde k úpravě provozu turistické autobusové linky 434 Krásná Lípa – Jetřichovice – Děčín. Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/uzavera-silnice-jetrichovice-rynartice

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.

Tipy na výlet:
ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety


Edmundova soutěska Hřensko otevírá opět na Velikonoce! Zítra 2.dubna se můžete svést na lodičce od
9 do 18:00 hod. Divoká soutěska je prozatím uzavřena, předpoklad otevření pravděpodobně za 14 dnů.
Vše probíhá za zvýšených hygienických opatření a v lodičce se obsazuje max. 50% kapacity. DIKOVÁ
SOTĚZKA JE UZAVŘENA PROZATÍM.



Pravčická brána je od 1.4. otevřena vč. výdajového okénka od 10 do 18 hod.
Změny vyhrazeny, vstupné ano.



V novém a překrásná Mariina vyhlídka je JIŽ OFICIÁLNĚ přístupná . Na vyhlídku je možný přístup s opatrností již během velikonočních svátků. Za rekonstrukci a realizaci stavby děkujeme správě NPČŠ.



ZOO Děčín venkovní areál je otevřený od 8 do 18 hod.

Otevřená okénka a služby, tipy:


Coffee & Books Děčín : Každý všední den 8 -18 hod. a v so a v ne 9 - 17 hod.



Bohemian Coffee House Rumburk: Každý všední den 7 - 18,30 , so 9,30-18,30 a ne 13,30-18 hod.
Kavárna funguje jako pultový prodej kompletní nabídky s sebou.



Penzion Na Stodolci Chřibská: otevřený prostor Formanky, nabídka čerstvých jídel, čerstvého pečiva,
paštik, marmelád, nakládaných dobrot s sebou. Pá-so 11:30-20 hod., ne 11:30-17 hod.



Luční bar Kamenná Horka: denně okénko a také možnost navštívit prodejnu uměleckých děl



Nobilis Tilia Vlčí hora: otevřena prodejna vůní út—ne



Café Nostalgie Krásná Lípa : so a ne



Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa: výdejní okénko McFalk: po-čt 8 -18 hod. pouze výdej piva, pá-ne 11
- 18 hod. vč. kuchyně



U Fořta Mezní Louka: pá-ne 11-17 hod.



Hotel Lužan Rumburk: polední menu s sebou aktuálně na: www.hotelluzan.cz/pizzerie-a-steakhouse



Hotel Jedlová hora: velikonoční okénko pá-po 10-17 hod.



HUDYsport: prodejna Hřensko a ostatní v regionu otevřena jako okénko e-hopu: www.hudy.cz/
docasny-rezim-eshop-a-prodejny



České Kamenice okénka v okolí www.ceska-kamenice.cz/vismo/dokumenty2.asp...



Pravčická brána: Sokolí hnízdo denně 10-18 hod.

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý druhý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.

Obrysy Českého Švýcarska - nový podcast o činech lidí v Českém Švýcarsku


Poslechněte si nás na Youtube, Google Podcast, Spotify, Sound Cloud nebo Apple Podcasts



Nejnovější povídání s Janem Papajanovskm díl „ O České kamenici a životě na českém severu“
youtube.com/watch?v=22EpHWb-Oe8

Odvysílané díly si můžete poslechnou zde:


Jaroslav Novotný „O podnikání, zážitcích a glampingu“ youtube.com/watch?v=ED8iwAAaBKA



Ondřej Kobza „O něžných překážkách v krajině a hostině na Pravčické bráně“ youtube.com/watch?
v=A0lHdLjgcno&t=11s



Jiří Rak „O objevování krás Českosaského Švýcarska“ youtube.com/watch?v=KFgRiirtzBc



Adéla Zrubecká „O aromaterapii, emigraci a cestování“ youtube.com/watch?v=Md__l9BcDxI



Karel Valenta „ O běhání, motivaci a kopích Českého Švýcarska“youtube.com/watch?v=1nLmTCxT8n0

Na našem BLOGu:


4+4 TIPY, KDE FOTIT VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE

Východ a západ slunce jsou jeden z nejkrásnějších přírodních jevů. Představte si svoje oblíbené místo někde nahoře na
kopci, na skále, nebo na louce, zalité jemným světlem slunečních paprsků a vy jen sedíte a pozorujete, jak krajina mění
svou tvář. Pokud patříte mezi ranní ptáčata a milovníky východů slunce, odměnou za brzká vstávání vám při troše štěstí
budou i přízemní mlhy, které celé scenérii dodají jedinečnou atmosféru.
ceskesvycarsko.cz/cs/blog/44-tipy-kde-fotit-vychod-zapad-slunce

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


Pečlivě aktualizujeme náš e-shop o novinky v produktech lokálních výrobců, řemeslníků, tvořivých
lidí, z vlastní produkce či ve spolupráci. Malý velikonoční dárek, naše trička můžete momentálně pořídit za zvýhodněnou cenu -25%



Objednávky vyřizujeme obratem, každý den



Můžeme tak podpořit destinaci právě v této době a udělat tak radost sobě, Vašim blízkým a regionálním výrobcům



Nově Mýdlárna Rubens a úžasné bylinkové oleje eshop.ceskesvycarsko.cz/lokalni-produkty-ceskesvycarsko/



Chystáme fotografické kurzy jarní s Martinem Rakem, letní školu s Petrem Janem Juračkou
eshop.ceskesvycarsko.cz/fotoworshop-martin-rak-2021/



Krásné a naučné publikace, knihy a brožury: www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/knizni-novinkyna-e-shopu-ceskeho-svycarska-aneb-cteni-na-dlouhe-zimni-vecery

