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Švýcarska v době pandemie
Termín: 3.12.-10.12.

11.6. - 25.6.2021
PODCAST: OBRYSY ŠESKÉHO ŠVÝCARSKA
•

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

•

Nejnovější povídání se Steffenem Neumannem

•

Zde: anchor.fm/ceske-svycarsko/episodes/12-Steffen-Neumann--o-vztazch-ech-a-Nmc-prod-a-lidech-e125690

POZVÁNKA NA BLOG: PUTOVÁNÍ ZA ZLATAVÝM MOKEM
•

Malé pivovary se v posledních pár letech těší velké oblibě. Čím dál tím častěji turisté putují
právě po pivovarech. Jak je to s pivovary u nás?

•

Zde: ceskesvycarsko.cz/cs/blog/putovani-za-zlatavym-mokem

KALENDÁŘ ČESKOSASKÉ ŠVÁCARSKO 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 9ti 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

TURISTICKÉ NOVINY LÉTO 2021
Právě dokončujeme přípravu letních Turistických novin :)
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AKCE:
DĚČÍN idecin.cz/kultura-oziva
•

Zámek
V zámecké galerii je možné do 19.6. shlédnout výstavu obrazů spolků SKUPINA
96 DĚČÍN

•

Zoo
Pondělí 14.6. Světový den dárců krve (pro dárce, kteří se prokáží průkazem je
po celý den vstup do zoo a expozice Rajské ostrovy zdarma)

•

Městská knihovna
Pátek 11.6. 16 hod. - Malý závěrečný koncert žáků Karla Suchánka pod knihovnou
Neděle 13.6. 15 hod.– Kabinet obrů (loutkové představení pro celou rodinu pod
knihovnou)

•

Muzeum
Středa 16.6. 17:15 přednáška V. Pažourka „Bitva u Chlumce“

•

Rogalo DC
Neděle 13.6. 15 hod.. Vystoupí Sarah & Adams, Žyhadloo a Tribubu.

ŠLUKNOV
•

Zámek
Denně otevřené výstavy. 15. výstava vojenských historických vozidel nám. Míru
12.6.
Přivítání léta v Karlově údolí na lodičkách 26., 27.6. 15 hod.

RUMBURK
•

Městské muzeum
Výstava Aleše Nováka Zkamenělý život do konce října

•

Náměstí
Sraz historických bojových vozidel KVH Victoria Nord 12.6. 11 hod.

FILIPOV
•

Filipovská pouť 26.-27.6.

VARNSDORF
•

Městské divadlo
Slavnosti města Varnsdorf 18.-19.6. Před Měs. divadlem a v Lidové zahradě
Kytarový koncert Around the World 22.6. 19 hod.

KRÁSNÁ LÍPA
•

Koncert Václava Hudečka v kostele sv. Máří Magdalény 12.6. 19 hod.

•

Zahradní slavnost v zahradě DivyZná 12.6. 13 hod.

•

Po stopách Pohádkového lesa do 13.6.

VLČÍ HORA
•

Svatojánské slavnosti bylin 19.6.

ČESKÁ KAMENICE
•

Dům kultury: ZeroWaste – Jde to i bez obalu 18.6. 13 hod.

•

Absolventské koncerty žáku ZUŠ 21.,22.,24.6. 17 hod.

DOPRAVA:
•

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/T9Ln201213.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

•

do 15. 6. je uzavřena silnice III/25861 Jetřichovice - Rynartice z důvodu oprav dešťové kanalizace. Více zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/uzavera-silnice-jetrichovice-rynartice

•

Uzavírka silnice Jetřichovice - Vysoká Lípa více zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/
uzavirka-komunikace-mezi-jetrichovicemi-vysokou-lipou

•

Leták Autobusem do Českého Švýcarska ke stažení zde.

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

SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO:
•

Správa NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu vyhlásila již tradiční vědomostní soutěž na téma: Jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Uzávěrka se již blíží, soutěž končí 12. 6.
2021.!!! Formulář: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfIruYR21e_SmhPqw_Zc0mLTmo9rgkCWlCfmzUC1Zm-tokeeA/
viewform nebo www.npcs.cz/vedomostnisoutez + kliknout na formulář

•

Více o našich soutěžích najdete na npcs.cz/souteze

•

Výstavbou hnízdní věže v areálu lesní správy v Jetřichovicích se Správa rozhodla
podpořit populaci Jiřičky obecné

•

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

•

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

