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Název: Duše krajiny   Autor: Václav Sojka 
 Už po dvanácté vydává naše společnost nástěnný kalendář s tematikou přírody Českosaského Švýcar-

ska. V letošním roce jsme ke spolupráci přizvali znalce zdejší krajiny, autora mnoha publikací a oce-
ňovaného fotografa Václava Sojku, a vybrali jsme 13 jeho fotografií, vystihujících genia loci světa 
skal.  

 K dostání ve informačních střediscích národního parku (Krásná Lípa, Chřibská—Saula a v Jetřichovi-
cích), na E-shopu www.ceskesvycarsko.cz a u dalších prodejců v regionu. Prodejní cena 249 Kč. 

 
 

 
 

 
Z důvodu nízkého stavu vody na Labi je omezen provoz  tu-
ristických lodí na Labi jak v české tak v saské oblasti.   Aktu-
ální informace o provozu lodí v těchto dnech získáte zde: 

 Labská plavební společnost www.labskaplavebni.cz  , 
tel.: 777 037 379 

 Saská plavební společnost: www.saechsishe-
dampfschiffahrt.de 

 Centrální informační středisko regionu, Dům Českého 
Švýcarska: tel. 412 383 413 

Informační zpravodaj – srpen I. 2015 

Nový fotografický kalendář 
 Českosaského Švýcarska již v prodeji !!! 

LODNÍ DOPRAVA  NA LABI je omezena…. 

http://www.saechsishe-dampfschiffahrt.de/
http://www.saechsishe-dampfschiffahrt.de/
http://idecin.cz/media/k2/items/cache/1c0ae2205709722b62e843abc0471a55_XL.jpg




Tramvají do skal  
 

Cena: 590,- Kč/osoba 
 

Termín: 15. srpna 2015 (sobota) 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás zve na výlet plný nevšedních 
výhledů a zajímavých tras v podobě skalních štěrbin, úzkých schodů, stoupaček 
a žebříků.   
Pojedete vlakem, přívozem, tramvají po trati z roku 1898. 
 

Sraz s průvodcem: 8.10 hod hlavní vlakové nádraží Děčín, ČD centrum        

Nutná rezervace místa!  
Tel.: 777 819 913, romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz 
České Švýcarsko, o. p. s. 
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 

Navštivte s námi Saské Švýcarsko!  

http://www.ceskesvycarsko.cz/fotoworkshop/


Navštivte s námi historické Drážďany!  
 

Cena: 450,- Kč/osoba 
 

Termíny: 13. 8. 2015  (čtvrtek) 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko pořádá jednodenní prázdninové 
zájezdy autobusem do historických Drážďan. Budete obdivovat impozantní       
barokní stavby, např. překrásnou architekturu světoznámé galerie Zwinger,      
zahrady a nábřežní promenády. Navštívíte kostel Frauenkirche, architektonický 
skvost své doby. Délka pěší trasy cca 4 km.  

Nástupní místa autobusu: 8.00 Děčín (hl. n. zastávka č. 5), 8.20 Růžová (zastávka Růžová I.),         
8.30 Srbská Kamenice (u Infocentra), 8.50 Jetřichovice (u Obecního úřadu, návaznost na turistický 
autobus od Krásné Lípy a Chřibské), 8.55 Vysoká Lípa (u Hotelu Lípa), 9.05 Mezní Louka (u Kempu 
Mezní Louka), 9.15 Hřensko (zastávka Hřensko střed).  

Nutná rezervace místa!  
Tel.: 777 819 913, romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz 
České Švýcarsko o. p. s. 
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 

Autobusem bez starostí na výlet do Drážďan? 

http://www.ceskesvycarsko.cz/fotoworkshop/
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