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29. 5. 2021 Dux mit Vít Prášek / Duchcov s Vítem Práškem… 
 
Am 29. 5. waren wir gemeinsam mit Vít Prášek auf den Spuren 
Casanovas in Dux, was wirklich eine Stadt mit sehr beeindruckender 
Geschichte und Persönlichkeiten ist.  So konnten wir die (vermutete) 
Grabstelle, aber auch die letzten Wirkungsstätten Casanovas besuchen. 
Und es war ein von Waldstein (Emanuel Philibert von Waldstein-
Wartenberg), der in Dux seinen Hauptsitz gehabt haben soll. 

 
29. května jsme se s Vítem Práškem vydali po stopách Casanovy v 
Duchcově, městě s obdivuhodnou historií a osobnostmi. Navštívili jsme 
nejen místo, kde byl (možná) Casanova pohřben, ale také poslední 
místa, kde působil. A také jeden z Valdštejnů (Emanuel Filibert 
z Valdštejna) měl v Duchcově své hlavní sídlo. 
 

 



 

… und Ossegg mit Vladan Reňák und Christoph Cantzen  
a Ossegg s Vladanem Reňákem a Christophem Cantzenem 

 
Weiter ging es dann nach Ossegg, auf die Spuren der Mönche, die das Mittlere 
Erzgebirge kulturell erschlossen haben. Im Kloster Ossegg bekamen wir eine 
Brauereiführung, konnten die leckeren Biere verkosten, von denen eins nach 
altem Rezept der Mönche gebraut wird und nach dem derzeitigen Pfarrer und 
Verwalter benannt ist. Als Abschluss konnten wir die Gläser, aus denen wir 
gekostet hatten, behalten! Mit Christoph Cantzen, der Diakon im Kloster 
Ossegg ist, haben wir dann eine Führung durch das Kloster gemacht und viel 
Erstaunliches dabei erfahren.  
 

Pak jsme se přesunuli do Oseka a šli po stopách mnichů, kteří ovlivnili kulturu 
ve středním Krušnohoří. V klášteře Osek se nám dostalo prohlídky pivovaru a 
mohli jsme ochutnat výborná piva, z nichž jedno se vaří podle starých receptů 
mnichů a je pojmenováno po současném faráři a správci kláštera. A po 
skončení jsme si mohli nechat sklenice, které jsme dostali k ochutnávce!  
S Christophem Cantzenem, jáhnem v oseckém klášteře, jsme si pak prošli 
klášter a dozvěděli se spoustu úžasných věcí.  



 
5. 6. 2021 Prager Geheimnis mit Vladan Reňák  

Pražské tajemství s Vladanem Reňákem 
 

Am 5. Juni waren wir unter Vladans Führung in Prag. Früh halb 9 
ging’s mit dem Zug in Most los - um 11 Uhr auf dem Wenzelsplatz 
noch andere Mitreisende zu treffen - wo auch wieder neue 
Bekanntschaften geschlossen werden konnten. Ein herrlicher 
Rundgang durch Prag, an Orte, die nur wenige Touristen kennen – 
ist wie immer das Besondere an Pragausflügen, die Vladan 
organisiert.  
 
5. června nás Vladan provedl po Praze. Brzy, v půl deváté, jsme 
vyjeli vlakem z Mostu, abychom se v 11 hodin potkali na 
Václavském náměstí s dalšími spolucestovateli – a zas navázali 
nové známosti. Byla to nádherná prohlídka Prahy – také míst, 
která zná málokterý turista – to je výjimečné na výletech do 
Prahy, které organizuje Vladan.  
 

  



Natürlich war wieder eine so große 
Hitze, sodass wir auch die ein oder 
andere Kneipe ansteuern mussten, 
damit wir mit kleinen 
Zwischenerfrischungen das Ziel  
„U Rokytky“ erreichen konnten. Dort 
gab’s dann zünftig Abendbrot - gutes 
Svijany vom Fass, einigen 
Gedankenaustausch zur tschechisch-
deutschen Partnerschaft - um 
gestärkt und angefüllt mit vielen 
schönen Erlebnissen den Heimweg 
anzutreten. 

 
Samozřejmě zas bylo vedro, takže jsme občas museli zajít do restaurací se průběžně osvěžovat, než 
dojdeme do cíle: hospody "U Rokytky". Tam jsme si dali vydatnou večeři a skvělé točené Svijany a 
diskutovali o česko-německém partnerství, abychom se, posíleni a naplněni mnoha krásnými zážitky, 
vydali na cestu domů.   



 
 19. 6. 2021 Schwarzenberg mit Barbara Petzolt  

Schwarzenberg s Barbarou Petzolt 
 

 Am 19. Juni, am wahrscheinlich bisher heißesten Tag des 
Jahres, waren wir zur Stadtbesichtigung in Schwarzenberg, der 
sogenannten Perle des Erzgebirges. Von Barbara Petzolt 
haben wir von einem Ritter Georg, der einen Drachen 
bekämpfte, vom Bergbau, von der Metallindustrie, von 
Kirchen ohne Säulen, aber auch von Künstlern, die in 
Schwarzenberg wirken, erfuhren. Aufgrund der Hitze haben 
wir einige Stationen ausgelassen und diese auf einen zweiten 
Besuch in der Vorweihnachtszeit verschoben. Und stattdessen 
sind wir noch nach Neudek gefahren, um sich in einer 
Biergaststätte zu erfrischen. 
  
19. června, v dosud nejspíš nejteplejším dni roku, jsme byli na 
prohlídce města Schwarzenberg, zvaném „perla Krušných 
hor“. Od Barbary Petzolt jsme se dozvěděli o rytíři Jiřím, který 
bojoval s drakem, o těžbě, o kovoprůmyslu, o kostelech bez 
sloupů, ale také o umělcích, kteří působí ve Schwarzenbergu. 
Kvůli horku jsme přeskočili některé zastávky a odložili je na 
druhou návštěvu v čase předvánočním. A místo toho jsme 
ještě zajeli do Nejdku občerstvit se v pivnici. 



 

 



 

10. 7. 2021 Marienberg mit Rainer Schubert 

Marienberg s Rainerem Schubertem 
 
Am 10. Juli hatte unser Ehrenpräsident Rainer M. Schubert eine Stadtführung in seiner Heimatstadt 

Marienberg, der Partnerstadt von Most, organisiert. Um 9 Uhr ging’s los, Constanze Ulbricht 

begrüßte uns in der Baldauf Villa, in einem bekannten Gebäude, dem heutigen Kultur- und 

Freizeitzentrum Marienberg. Sie erklärte uns die Geschichte und Gegenwart des Hauses, in dem auch 

der Erzgebirgskrimi gedreht wurde und an diesem Abend die Lesenacht stattfand. Auch die 

Stadtmauer, die Kirche und eine griechische Gaststätte, die das berühmte Wernersgrüner servierte, 

durften wir kennenlernen.  

10. července zorganizoval náš čestný prezident Rainer M. Schubert prohlídku svého rodného města 
Marienbergu, partnerského města Mostu. Začali jsme v devět ráno, Constanze Ulbricht nás 
pozdravila ve vile Baldauf, známé budově, která je dnes kulturním a volnočasovým centrem 
Marienbergu. Řekla nám něco k historii i současnosti budovy, ve které se nedávno natáčela 
Kriminálka Krušné hory a ten den se konalo čtení – noc s detektivkou. Prohlédli jsme si také městské 
hradby, kostel a navštívili řeckou restauraci, kde servírovali slavné pivo „Werenersgrüner“.  
  

 

 

 



 
 
Eine Mitarbeiterin der Stadt Marienberg begrüßte uns nach dem Mittagessen und erklärte uns die 
Stadt, deren Entstehung, Architektur und Besonderheiten. Gemeinsam liefen wir zum Museum 
sächsisch-böhmischen Erzgebirge, wo wir die Ausstellungen besuchen durften.  
 
Po obědě nás přišla pozdravit zástupkyně města Marienberg a řekla nám více k městu, jeho vzniku, 
architektuře a zvláštnostem. Společně jsme došli k Muzeu sasko-českého Krušnohoří, kde jsme si 
prohlédli výstavy.   
  



 
Klubzentrale U Partíka 

Klubová centrála U Partíka 
 
Ab Juni treffen wir uns wieder jeden zweiten Mittwoch im Monat in unserer Klubzentrale U Partíka in 
Litvínov: https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/. Am 9. Juni konnten wir hier unser erstes 
„geselliges Beisammensein“ nach längerer Zeit wieder abhalten. Viele Leute waren gekommen und 
sogar unser Berliner IG Mitglied André Adler hatte den weiten Weg mit dem Motorrad auf sich 
genommen. Viele Gäste waren das erste Mal bei uns und so wurde es ein schöner 
Kennenlernnachmittag. Auch IG Mitglied „Glück Auf“ Gerhard Gaberdiel war das erste Mal bei uns.  
Er bekam an dem Abend sein Klubshirt überreicht und konnte gleich Lars Helbig eins seiner schönen 
T-Shirts verkaufen. Schön war’s, in großer Runde alte Bekannte und Freunde wiederzusehen oder 
neue Bekanntschaften zu schließen. Wir konnten gemeinsam Abendessen, ein Bierchen oder Kofola 
dazu genießen - einfach die Seele baumeln lassen - oder den Klängen der Klarinette lauschen, die 
Isabelle, eins unserer Klubkinder spielte. 
 

Od června se zas vždy druhou středu v měsíci v naší 
klubové centrále U Partíka v Litvínově: 
https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/  
9. června jsme po dlouhé době uskutečnili první 
„radostné posezení“. Přišla spousta lidí, a dokonce náš 
berlínský člen IG André Andler podnikl dlouhou cestu na 
motorce, aby byl zas jednou konečně u nás v Litvínově U 
Partíka. Mnoho hostů za námi přišlo poprvé, a tak jsme 
prožili krásné poznávací odpoledne. Také člen IG "Zdař 
Bůh" Gerhard Gaberdiel byl u nás poprvé. Dostal se v 
ten večer ke svému klubovému tričku a hned taky prodal 

jedno ze svých krásných triček Larsovi Helbigovi. Bylo to moc hezké, znovu se potkat takhle ve velké 
skupině se starými známými a navázat nové známosti. Povečeřeli jsme spolu, užili si pivko a kofolu, 
nechali jen tak bloumat svou mysl, anebo se zaposlouchali do zvuku klarinetu, na který hrála Isabelle, 
jedno z našich klubových dětí. 
 
Die nächsten Termine U Partíka / další termíny U partíka: 14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 

https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/
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Geplante Klubausflüge Juli – August 
Naplánované výlety červenec až srpen 

 
 

• 24. 07. 2021 Ausflug nach Leitmeritz / Litoměřice 
Titel: „Unterwegs mit Lucie Zikmundová und der Zwetschkenbahn“ 
Treffpunkt: 8:15 Uhr am Bahnhof in Most, Tschechien (Abfahrt 8:29) 
Inhalt: Gemeinsame Fahrt mit der Zwetschkenbahn nach Leitmeritz, Stadterkundung mit 
Sehenswürdigkeiten und Gasthausbesuchen. 
Ende der Reise ca. 17:30 oder 19:30 Uhr in Most und individuelle Heimreise 
 

• 24. 07. 2021 Výlet do Litoměřic 
Název: „Na cestách Švestkovou dráhou s Lucií Zikmundovou“ 
Místo setkání: 8:15 na nádraží v Mostě (vlak jede 8:29) 
Náplň: Společná jízda Švestkovou dráhou do Litoměřic, památky a restaurace.  
Konec výletu cca. 17:30 nebo 19:30 v Mostě, individuální návrat domů 
 
 

• 07. – 08. 08. 2021 Ausflug nach Prachatitz und Krumau 
Titel: Kulturereignis in Südböhmen (mit Lenka Šaldová) 
Treffpunkt: Samstag 7. 8. 13:00, Zlatá stezka 139, 
Prachatitz: https://mapy.cz/zakladni?x=13.9935034&y=49.0063236&z=17... 
Inhalt: Samstag: Tschechisches Marionetten- und Zirkusmuseum – Ausstellung Grenze ist nur 
ein Wort; Bierabend und Übernachtung in Prachatitz (Unterkunft bereitgestellt, ca. 10 EUR / 
Person). Sonntag: Krumau – eine Stadt, die auf der Liste des UNESCO-Welterbe steht – 
Stadterkundung. 
Ende der Reise: Sonntag, Krumau, ca. 16:00, individuelle Heimreise 
 

• 07. – 08. 08. 2021 Výlet do Prachatic a Českého Krumlova 
Název: Za kulturou do Jižních Čech (s Lenkou Šaldovou) 
Místo setkání: Sobota 7. 8. 13:00, Zlatá stezka 139, 
Prachatice: https://mapy.cz/zakladni?x=13.9935034&y=49.0063236&z=17... 
Náplň: Sobota: návštěva Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích, výstava Hranice je jen 
slovo; pivní večer a přenocování v Prachaticích (ubytování zajištěno, 260 Kč na osobu). Neděle: 
Český Krumlov – prohlídka města uvedeného na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 
Konec výletu: neděle, Český Krumlov, cca. 16:00, individuální návrat domů 
 
 

• 27. – 29. 08. 2021 Klubcamping 
Titel: „Kraftwerks-Camping mit Lucie Zikmundová in Prunerov“ 
Treffpunkt: Freitag nach 17:00 Uhr Autocamp Prunerov, Prunerov 98, 432 01 Kadan 
Inhalt: Camping (Abendfeuer, Gitarre…) und Ausflüge   
Ende der Reise am Sonntag vormittags / nachmittags und individuelle Heimreise 
  

• 27. – 29. 08. 2021 Klubové kempování 
Název: „Kempování s Lucií Zikmundovou v Prunéřově“ 
Místo setkání: pátek po 17:00 hodině v Autokempu Prunéřov, Prunéřov 98, 432 01 Kadaň 
Náplň: Kempování (táborák, kytara…) a výlety   
Konec kempování v neděli dopoledne / odpoledne, individuální návrat domů  

  

https://mapy.cz/zakladni?x=13.9935034&y=49.0063236&z=17&source=addr&id=10717119&fbclid=IwAR20Cj2V2jMi5UrWWMokJFHnDU29cVCBqjRuZUJPXjWU7p1OUzQj2LEeTYI
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9935034&y=49.0063236&z=17&source=addr&id=10717119&fbclid=IwAR20Cj2V2jMi5UrWWMokJFHnDU29cVCBqjRuZUJPXjWU7p1OUzQj2LEeTYI


Deutsche Partnerschule für Schule in St. Katharinaberg gesucht! 
Hledá se německá partnerská škola pro školu na Hoře sv. Kateřiny 

 
 

Vor kurzem ist Jana Kubičinová in den Klub 
gekommen. Sie leitet eine tschechische Schule, die in 
der alten Bergstadt St. Katharinaberg, genau an der 
Grenze zwischen Deutschland und Tschechien, liegt.  
Sie sucht eine Partnerschaft zu einer deutschen 
Schule, um im Austausch der Schulen die 
Nachbarschaft und das Verständnis füreinander zu 
stärken. Und ja, wir wollen helfen! 
 
Lars Helbig hat am 25. Juni eine Vorstellung der 
Schule und damit einen Aufruf über den regionalen 
TV Sender MEF-TV organisiert. Die Sendung, die 
Frank Holly Langer vorbereitet hat, könnt ihr auch in 
unserem YouTube Kanal sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5ahFahERk. 
 
Als nächstes wird es einen Termin beim 
Bürgermeister Olbernhaus geben und eine Rundreise, 
bei der Jana ihre Pläne in verschiedenen Schulen 
vorstellen kann. 
 

 
Před nedávnem přišla do klubu Jana Kubičinová, která vede českou školu ve starém horském 
městečku Hora sv. Kateřiny, které leží přímo na česko-německé hranici. A hledá partnerství 
s německou školou, se kterou by při vzájemné komunikaci posilovaly sousedství a vzájemné 
porozumění. A ano, rádi bychom pomohli.  
  
Lars zatím 25. června uspořádal prezentaci školy a s ní i výzvu v regionální televizi MEF-TV, kterou 
můžete vidět i na našem YouTube kanále:  https://www.youtube.com/watch?v=Dq5ahFahERk. 
 
Následovat bude setkání u starosty Olbernhau a cesta po okolních německých školách, při které bude 
moci Jana své plány představit 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5ahFahERk
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5ahFahERk

