
 

 

PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

www.ceskesvycarsko.cz 

 Ve dnech 15.—16. května proběhl ve slovenském Trenčíně veletrh cestovního ruchu Region Tour    
Expo 2015. 

 Region České Švýcarsko  a Šluknovský výběžek zde prezentovala společnost České Švýcarsko o.p.s. a 
zámek Šluknov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informační zpravodaj – květen II. 2015 

 Veletrh cestovního ruchu  v Trenčíně 



 

 

PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

www.ceskesvycarsko.cz 

  

 
Poslední květnovou neděli proběhne tradiční krásná akce s názvem Den otevřených podstávkových domů.  
Je to den, kdy se můžete podívat do interiérů domů s podstávkou a nahlédnout do života lidí v těchto jedinečných objek-
tech lidové architektury typické jen pro oblast Českosaského Švýcarska a Horní Lužice včetně polské části. 
 

Neděle 31. května od 10 do 17 hodin 
 Doporučujeme například tyto navštívit objekty v Rumburku ve Šmilovského ulici (info níže v příloze) 

 Podstávkový dům v Lipové (info níže v příloze) 

 Penzion Na Stodolci Dolní Chřibská  čp. 40 – kromě restaurace je otevřená  i stodola s výstavou věnovanou  lidové archi-

tektuře 
 
Podrobné info o celé akci: http://www.umgebindeland.de/index.php?whl=18000000&lg=de. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 KČT, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na netradiční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými 

horami.  

 Exkurze jsou ve všední dny v odpoledních hodinách a jsou určeny nejširší turistické veřejnosti. 

 Přesný seznam exkurzí najdete níže v příloze. 

 První exkurze již ve středu 3. června 2015. 
 

 
 
 
 

 
 
Zasíláme informaci o  červnových komentovaných vycházkách Rumburkem pro návštěvníky Českého Švýcarska a zájemce 
o regionální historii a architekturu.  

 Vycházky s průvodcem se konají od 4. 6. do 25. 6. 2015 vždy od 17.00 h.  

 Sraz je v 16.45 h. před Loretou Rumburk. Plakát vycházek je  níže v příloze.  
 
 

Informační zpravodaj – květen II. 2015 

 DEN OTEVŘENÝCH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ 

 LETNÍ TOULKY PRO VEŘEJNOST    červen — srpen 

 RUMBURK S PRŮVODCEM   červen 

http://www.umgebindeland.de/index.php?whl=18000000&lg=de


facebook.com/spolekpratelrumburku  umgebindeland.de Vstup zdarma 

Kontakt:  

Šmilovského ul. čp. 879/27 

spolekpratelrumburku@seznam.cz 

GSM +420 724 072 525 

https://www.facebook.com/

spolekpratelrumburku 

Den otevřených 

podstávkových domů 

v Rumburku 2015  
 komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii  

18 podstávkových domů z 18. století (sraz v 9.30 ve Šmilovského ulici u Parku přátelství, délka 90 min)  

 zpřístupnění podstávkového domu čp. 879/27 od 10.00 - 17.00 hod  

 výstava dobových fotografií a historických stavebních plánů v domě čp. 879/27  

 publikace „Lidová architektura v Rumburku a okolí“ 

 

neděle 31. 5. 2015, 10.00 - 17.00 h.  

Šmilovského ulice v Rumburku  
 

 

Spolek přátel Rumburku 

https://www.facebook.com/spolekpratelrumburku
https://www.facebook.com/spolekpratelrumburku




 Na akci je nutné se 
předem nahlásit:  
tel: 412 383 413 

       KČT, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na 

netradiční letní toulky Českým Švýcarskem               

a Lužickými horami  

Středa  3. 6.  
Vlčí Hora – Köglerova stezka – Kyjovské údolí -  Krásná Lípa (12 km). 
Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa ve 14.50  hod.,                         
návrat pěšky do KL. Jízdné si každý hradí sám.  

Čtvrtek  25. 6.  
Horní Kamenice – Střední vrch – Prysk - Mlýny (12 km). Sraz: vlakové ná-
draží Krásná Lípa v 16.20 hod., odjezd zpět vlakem ve 23:16 hod. do KL.               
Čelovky a baterky s sebou. Jízdné si každý hradí sám.  

Středa  15. 7. 
Rynartice – Studený – Bukovina – Chřibská (10 km). Sraz: autobusová  za-
stávka náměstí Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus 
(případně v19:33 hod.). Jízdné si každý hradí sám. 

Středa 29. 7.  
Jetřichovice – Rudolfův kámen – Louka Na Tokáni – Doubice – Spravedl-
nost - Chřibská (15 km). Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa 
14:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus (případně v 19:33 hod.).                                    
Akce je pro předem přihlášené zdarma — včetně jízdného. 

Středa  5. 8.  
Na Potokách – akvadukt – Doubická cesta – Chřibský hrádek – Stará Chřib-
ská cesta  – Chřibská  (10 km). Sraz autobusová zastávka náměstí Krásná 
Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět 21:33 bus (případně v 19:33 hod.). 

Akce je pro předem přihlášené zdarma — včetně jízdného. 

Středa 26. 8.  
Rynartice – Lipnice – pod Lipnickým vrchem 
– Bratrské oltáře – Jehla — Česká Kamenice   
( 11 km) . Sraz autobusová zastávka náměstí 
Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět vlakem 
ve 20:49 hod.  do KL. Jízdné si každý hradí 
sám.  

2015 



Rumburkem s průvodcem 

www.loretarumburk.cz 

Rezervace:  

Loreta Rumburk 

Třída 9. května 149/27 

loreta.rumburk@seznam.cz 

Tel. +420 604 555 922 

 Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk                                  

čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6.                                
a 25. 6. 2015 od 17.00 h. 
sraz v 16.45 před Loretou Rumburk  

 

Vstup 100 a 60 Kč 

komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města  

Vydejte se s námi na putování od gotiky po 20. století po stopách                    

významných staveb. Navíc se dozvíte, proč se Rumburku říkalo Malá Paříž 

severu, jak skončila krvavá hra v kostky u zámku, kde se ve městě                  

nacházel pranýř, jaký byl osud tajemného kapucína a s kým do města                

doputoval Jaroslav Hašek?   

http://www.rumburk.farnost.cz/



