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Unterwegs mit Lucie Zikmundová und der Zwetschgenbahn 
Na cestách Švestkovou dráhou s Lucií Zikmundovou 

 

Unsere Lucie Zikmundová hatte am 24. Juli einen Ausflug nach Leitmeritz organisiert. Wir trafen uns 
in Most, um 8:30 Uhr mit der Zwetschgenbahn nach Leitmeritz zu starten. In Žalhostice war die 
schöne Zugfahrt beendet und wir stiegen bei großer Hitze hinauf zum Gipfel des Radebýl - der uns 
mit einer grandiosen Aussicht übers Land für die Anstrengung des Aufstiegs entlohnte.  

 
 



 
Naše Lucie Zikmundová 
zorganizovala 24. července 
výlet do Litoměřic. A tak jsme 
se sešli v Mostě, abychom v 
8:30 vyrazili Švestkovou 
drahou do Litoměřic. Krásná 
jízda vlakem skončila v 
Žalhosticích a my ve velkém 
horku vystoupali na vrchol 
Radebýlu, který nás za 
namáhavý výstup odměnil 
nádherným výhledem do 
krajiny. 

 
 
 



 

Hinunter in Richtung Stadt ging’s über 
blühende Sommerwiesen, hinein in die alte 
Stadt, die Bischofsitz ist und ein Kirchen-
Archiv hat. Eine Erfrischung im Keller einer 
Gaststätte - von dem aus es in die 
Katakomben unter die Stadt weiterging und 
mit einer interessanten Führung eines jungen 
Mannes in deutscher und tschechischer 
Sprache bekleidet war. Natürlich haben wir 
uns auch hier ins Gästebuch eingetragen.  
 
Dolů směrem k městu jsme se vydali přes 
rozkvetlé letní louky – až do starého města, 
které je sídlem biskupa a církevního archivu. 
Občerstvili jsme se ve sklepě hospůdky, 
odkud jsme pokračovali do katakomb pod 
městem, kde nás zajímavě – v němčině a 
češtině – provedl mladý muž. Samozřejmě 
jsme se zde podepsali do knihy hostů.  



 
Was wäre aber eine Klubausflug ohne ordentlichen 
Wirtshausbesuch? Also wurde in eine Brauerei-
Gaststätte gelaufen, wo wir die Möglichkeit 
hatten, unsere Biere selbst zu zapfen – welches 
übrigens sehr schmackhaft ist, wie das dort 
servierte Essen auch. Leider war aber nun die Zeit 
verflogen und so mussten wir langsam, aber sicher 
an die Heimreise denken, da einige von uns ihren 
Anschlusszug nach Hause in Most erreichen 
mussten.  
  
 
 

 
Ale co by to bylo za klubový výlet bez pořádné 
návštěvy hospody? A tak jsme se vydali do 
pivovarské restaurace, kde jsme měli možnost 
si sami čepovat pivo – mimochodem velmi 
chutné, stejně jako jídlo, které se tam servíruje. 
Čas bohužel letěl, a tak jsme museli pomalu, ale 
jistě přemýšlet o cestě domů, protože někteří z 
nás museli v Mostě stihnout navazující vlak. 

 



 
 

Kulturereignis in Südböhmen (mit Lenka Šaldová) 
Za kulturou do Jižních Čech (s Lenkou Šaldovou) 

 

Am Wochenende 7. – 8. August konnten wir ganz 
offiziell zur Ausstellung „Grenze ist nur ein Wort“ 
nach Prachatice reisen.  Die Autobahnen waren 
gut gefüllt, trotzdem gelang es, uns ca.13 Uhr 
gemeinsam in Prachatice zum Mittagessen zu 
treffen. Unsere Lenka Šaldová führte alle durch 
das Tschechische Marionetten- und Zirkusmuseum 
und zur Ausstellung über die Zirkusse kam ein, 
wenn nicht der einzige Experte Tschechiens Hanuš 
Jordan dazu.  
  

O víkendu 7. – 8. srpna jsme se vypravili do 
Prachatic na výstavu „Hranice je jen slovo“. 
Dálnice byly pořádně zaplněné, ale přesto jsme se 
kolem 13. hodiny sešli v Prachaticích na společný 
oběd. Naše Lenka Šaldová všechny provedla 
Muzeem české loutky a cirkusu a u cirkusové části 
se připojil jeden z českých odborníků na cirkus,  
ne-li jediný, Hanuš Jordan.  



 
Natürlich war die Sonderausstellung für uns alle das Highlight – ein Rückblick auf die gemeinsame 
Zeit der geschlossenen Grenze, wobei sich viele auf den Fotos oder sogar in ihren Exponaten 
wiederfanden. Den Abend ließen wir in einer Brauereigaststätte. 
 

Vrcholem pro nás všechny byla samozřejmě aktuální výstava – ohlédnutí za společně prožitou dobou 
uzavřených hranic, kde se mnozí našli na fotografiích nebo dokonce v exponátech. Večer jsme 
zakončili v pivovaru. 
 

 



 

Am nächsten Morgen ging’s 
nach dem allerlängsten 
Frühstück Tschechiens nach 
Krumau, wo wir mit Kastellan 
Pavel Slavko eine Führung 
durchs Schlosstheater 
erhielten. Der Zuschauerraum, 
der Orchesterraum, die 
Bühne, die Bühnentechnik 
(Maschinerie), Kulissen, 
Requisiten – das alles ist von 
der Barockzeiten erhalten 
geblieben und nach 1989 
restauriert worden. Wie 
immer, wenn wir Klubausflüge 
machen - alles sehr 
bestaunenswert!  
 

 
Druhý den ráno jsme se, po nejdéle trvající snídani v České republice, vydali do Českého Krumlova, 
kde jsme si s kastelánem Pavlem Slavkem prohlédli zámecké divadlo. Hlediště, orchestřiště, jeviště, 
jevištní technika (stroje), kulisy, rekvizity – to vše se dochovalo z doby baroka a po roce 1989 bylo 
restaurováno. Jako vždy, když se vydáváme na klubové výlety – je toho hodně, nad čím lze žasnout!  

 
 



 
Weiter ging’s mit einem Spaziergang durch Krumau – gemäß dem 
Programm, das Josef Herman für uns vorbereitet hatte – mit einem 
Mittagessen mit frühböhmischer Küche und dem abschließenden Rundgang 
über die Stadt mussten wir uns am Nachmittag dann verabschieden und die 
Heimreise antreten.  
 

Pokračovali jsme procházkou po Českém Krumlově podle programu, který 
pro nás připravil Josef Herman. Po obědě – ochutnali jsme starodávnou 
českou kuchyni – jsme dokončili prohlídku města a odpoledne se museli 
rozloučit a vydat se na cestu domů. 

 

 



 
 

Kraftwerks-Camping mit Lucie Zikmundová in Prunéřov 
Kempování s Lucií Zikmundovou v Prunéřově 

 
Das tschechisch-deutsche Camping IV in Prunéřov mit 
Lucie Zikmundová war trotz des Aprilwetters wieder 
ein Erfolg! Wir haben gut gegessen, etwas getrunken, 
Würstchen gebraten, und sogar den Geburtstag von 
Sabine Leuoth gefeiert. Helena Schiek hat sich für uns 
ein kniffliges "Lagerspiel" ausgedacht, bei dem es 
darum geht, einen zusammenhängenden Satz auf 
Deutsch zu bilden, dessen Wörter nach und nach mit 
den Buchstaben des gesamten Alphabets beginnen. 
Der Hauptpreis wurde von Ań Rová gewonnen. 



 
Českoněmecké kempování IV v Prunéřově s Lucií Zikmundovou se i přes aprílové počasí opět 
vydařilo! Dobře jsme se najedli, něco vypili, buřty opekli, ba oslavili narozeniny Sabine Leuoth. Helena 
Schiek nás zaměstnala zapeklitou „táborovou hrou“, úkolem dát dohromady souvislou větu v 
němčině, jejíž slova postupně začínají na písmena celé abecedy. Hlavní cenu vyhrála Ań Rová. 



 
Wir besuchten die Stadt Kadaň mit ihrer 
engen Kato-Gasse und dem besonderen 
Rathausturm und Gunter von Kupferberg 
führte uns dann durch Ostrov nad Ohří - das 
historische Stadtzentrum, den Schlosspark 
und den besonders beeindruckenden 
Klosterkomplex mit der Kapelle Maria 
Einsiedeln und der Gedenkstätte der Opfer 
von Gewalt auf dem Gebiet von Ostrov. 

 

   



 

Navštívili jsme Kadaň s úzkou Katovou uličkou a 
originální radniční věží a Gunter von Kupferberg nás 
poté provedl Ostrovem nad Ohří – historickým centrem 
města, zámeckým parkem i obzvláště působivým 
klášterním areálem s Kaplí Panny Marie Einsiedelnské  
a památníkem obětem násilí na Ostrovsku. 

 

  



 
 

Klubzentrale U Partíka 
Klubová centrála U Partíka 

 
Ab Juni treffen wir uns wieder jeden Monat in 
unserer Klubzentrale U Partíka in Litvínov: 
https://www.restu.cz/restaurace-u-
partyzana-1/.  Die Mitglieder kommen aus 
Nah und Weit (Litvínov, Most, Prag, 
Olbernhau, Marienberg, Cämmerswalde, 
Berlin, Wien, Dresden…), um gemeinsam zu 
essen, zu trinken und sich zu plaudern – 
einfach eine gute Zeit gemeinsam zu haben.  
 

https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/
https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/


 
Od června se zas scházíme každý měsíc 
v naší klubové centrále U Partíka 
v Litvínově: 
https://www.restu.cz/restaurace-u-
partyzana-1/ Přijíždějí členové z blízka  
i z dáli (Litvínov, Most, Praha, 
Olbernhau, Marienberg, 
Cämmerswalde, Berlín, Vídeň, 
Drážďany…), aby společně pojedli, 
popili, popovídali si – prostě aby se 
spolu dobře bavili. 

 

  

https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/
https://www.restu.cz/restaurace-u-partyzana-1/


 
Geselliges Beisammensein 

Radostné posezení 14. 7. 2021 
 



 
Geselliges Beisammensein 

Radostné posezení 11. 8. 2021 



 
Geselliges Beisammensein 

Radostné posezení 8. 9. 2021 

 
Nächste Termine U Partíka: 

Další termíny u Partíka: 
 

• 2. 10. Geburtstagsfeier / Oslava narozenin 

• 10. 11. Geselliges Beisammensein / Radostné 
posezení 

 
 



 

 
 

Freundschaftliches Beisammensein des Klubs und seiner Gäste - Neudek 
Přátelské posezení klubu a jeho hostů – Nejdek 

  
Der Klub wächst und bringt Menschen aus verschiedenen Teilen unseres Landes zusammen. Für viele 
ist es nicht einfach, zu regelmäßigem geselligen Beisammensein nach Litvínov zu kommen. Möchtet 
ihr ein Treffen an einem anderen Ort organisieren? Setzen Sie sich mit der Klubleitung in Verbindung 
und lässt uns gemeinsam ein Treffen an einem anderen Ort planen! Am 25. August fand das erste 
Klubtreffen der Gruppe Westerzgebirge/ Vogtland/ Egerland in Nejdek statt.   
 
Klub se rozrůstá a spojuje lidi z různých koutů našich zemí. Pro mnohé není snadné přijet na 
pravidelná radostná setkání do Litvínova. Máte chuť uspořádat setkání jinde? Ozvěte se vedení klubu 
a naplánujme společně setkání jinde! Ve středu 25. srpna se v Nejdku konalo první klubové setkání 
skupiny západní Krušnohoří / Fojtsko / Chebsko.   

 
 
  

  



Geplante Klubausflüge und Veranstaltungen – Ende September bis November 
Naplánované výlety a další akce – od konce září do listopadu 

 
 

• 29. 9. 2021 Freundschaftliches Beisammensein des Klubs und seiner Gäste 
Treffpunkt: ab 18:00 Uhr, Restaurant U Žáby, Nádražní 108, 362 21 Nejdek 
Inhalt:  Am letzten Mittwoch im September treffen wir uns wieder zum Klönen, gut essen und 
trinken, Geschichten austauschen, zum Planen weiterer Aktivitäten und zum Spielen – einfach 
zum Beisammensein. Kommt und bringt eure Freunde mit.  
 

• 29. 9. 2021 Přátelské posezení klubu a jeho hostů 
Místo setkání: od 17:00, restaurace U Žáby, Nádražní 108, 362 21 Nejdek 
Náplň: V poslední středu v září se sejdeme, abychom si poklábosili, dobře se najedli a napili, 
povyprávěli si nové příhody, naplánovali nové akce, a i si zahráli – jednoduše, abychom zase byli 
spolu. Přijďte mezi nás a přiveďte i své kamarády či kamarádky. 

 
• 2. 10. 2021 Geburtstagsfeier 

Treffpunkt: ab 17:00 Uhr, Restaurant U Partíka, Valdštejnská 282, 436 01 Litvínov 
Inhalt: Alles Gute! Kommt vorbei und feiert mit uns Geburtstag unseres Klubs und habt eine 
geile Zeit voller Spaß in unserer Zentrale, im herrlichen Restaurant U Partíka in Litvínov. 
 

• 2. 10. 2021 Narozeninová oslava 
Místo setkání: od 17:00, restaurace U Partíka, Valdštejnská 282, 436 01 Litvínov 
Náplň: Všechno nejlepší! Přijďte oslavit narozeniny našeho Klubu a dobře se pobavit na naší 
základně, v úžasné restauraci U Partíka v Litvínově. 

 
• 16. 10. 2021 Bierausflug nach Pilsen (mit Lenka Šaldová) 

Treffpunkt: 8:30 Uhr am Bahnhof in Most, Tschechien (Abfahrt 9:10), alternativ 12:10 Pilsen – 
Brauerei, Adresse: U Prazdroje 64/7 
Inhalt: Brauereibesichtigung (12:30), Stadterkundung mit Sehenswürdigkeiten  
Ende der Reise ca. 18:00 in Pilsen oder 20:45 Uhr in Most und individuelle Heimreise 
 

• 16. 10. 2021 Pivní výlet do Plzně (s Lenkou Šaldovou) 
Místo setkání: 8:30 na nádraží v Mostě (vlak jede 9:10), nebo ve 12:10 u pivovaru v Plzni, 
adresa: U Prazdroje 64/7 
Náplň: Návštěva pivovaru (12:30), prohlídka města 
Konec výletu cca. 18:00 v Plzni nebo 20:45 v Mostě, individuální návrat domů 

 
• 23. 10. 2021 Geselliges Beisammensein (Klubtreff), diesmal in Brandau!!! 

Inhalt: Treff zum Wiedersehen von Freunden und Kennenlernen des Klubs, Planen von 
Ausflügen, Rückblick auf Aktivitäten, Verkosten der tschechischen Küche 
Uhrzeit: Start 17:00 Uhr - Ende: 21:00 Uhr    
Treffpunkt: Restaurace a Penzion Sokol, Rudé Armády 168, 435 47 Brandov 
 
 

• 23. 10. 2021 Radostné posezení (setkání Klubu), tentokráte v Brandově!!! 
Náplň: Setkání s přáteli a poznávání Klubu, plánování výletů, ohlédnutí za uskutečněnými 
akcemi, ochutnávka české kuchyně 
Čas: 17:00 – 21:00   
Místo setkání: Restaurace a Penzion Sokol, Rudé Armády 168, 435 47 Brandov 
 

 
  



• 10. 11. 2021 Geselliges Beisammensein (Klubtreff) 

Inhalt: Treff zum Wiedersehen von Freunden und Kennenlernen des Klubs, Planen von 
Ausflügen, Rückblick auf Aktivitäten, Verkosten der tschechischen Küche 
Uhrzeit: Start 17:00 Uhr - Ende: 21:00 Uhr    
Treffpunkt: 43601 Litvinov CZ, Valdstejnska 282, U Partika; Bushaltestelle Litvinov – Maj 

 

• 10. 11. 2021 Radostné posezení (setkání Klubu) 

Náplň: Setkání s přáteli a poznávání Klubu, plánování výletů, ohlédnutí za uskutečněnými 
akcemi, ochutnávka české kuchyně 
Čas: 17:00 – 21:00   
Místo setkání: 43601 Litvínov, Valdštejnská 282, U Partíka; autobusová zastávka Litvínov – Máj 

 
• 20. 11. 2021 IG-Jahresversammlung, Prag 

Inhalt: Erstes IG-Versammlung: Bilanz, Ideen, Visionen. Danach Besuch von neuen 
Ausstellungen in Nationalmuseum und gemeinsamer Besuch von Bierrestaurant.  
Treffpunkt: Nationalmuseum, Prag – Neues Gebäude, Vinohradská 1, 13:00 Uhr (IG-
Versammlung bis ca. 16:00 Uhr). 
 

• 20. 11. 2021 Výroční valná hromada zájmového sdružení (IG) 
Náplň: První valná hromada členů zájmového sdružení. Poté návštěva nových výstav 
v Národním muzeu a společná návštěva pivnice. 
Místo konání: Národní muzeum – Nová budova, Vinohradská 1, 13:00 (jednání cca do 16:00). 
  



 
 

Die Klubleitung hat einen Facebook Wettbewerb ausgeschrieben: stellt uns euren Lieblings Ort in CZ 
oder DE vor (egal ob in einer Stadt oder in Natur), mit maximal bis zu 10 Fotos und einem kurzen Text 
(maximal 300 Zeichen). Die Beiträge sollten mit # Lieblingsort markieren. 
 

Der Fotowettbewerb begann am 12. August und endet am 15. Oktober. Anfang November 
entscheidet dann die Klubleitung über den Gewinner / die Gewinnerin.  
 

Der Preis: ein Bierfässchen von Svijany! 
  
Vedení klubu vypsalo facebookovou soutěž: představte nám své oblíbené místo v ČR nebo Německu 
(je jedno, jestli ve městě nebo v přírodě), pomocí maximálně deseti fotek a krátkého textu 
(maximálně 300 znaků).  Příspěvky prosím označte # Lieblingsort.  
 

Fotografická soutěž začala 12. srpna a končí 15. října. Na začátku listopadu pak vedení klubu 
rozhodne, kdo vyhrál. 
 

Cena: soudek piva – Svijan! 



 
Vedení klubu navázalo kontakt 
s profesionálním nahrávacím studiem Ponte 
Records v Mostě. Jeho zakladatel Míra 
Kuželka nás provedl po studiu, jeho skvělý 
tým natočil s Lenkou Šaldovou rozhovor o 
Klubu, o aktivitách na hranicích v době, kdy 
byly zavřené, i o výstavě Hranice je jen slovo. 
  
Die Klubleitung stellte den Kontakt zu Ponte 

Records her, einem professionellen 

Tonstudio in Most, dessen Gründer Míra 

Kuželka führte uns durch das Studio, und 

sein hervorragendes Team filmte ein 

Interview mit Lenka Šaldová über dem Klub, 

über die Aktivitäten an der Grenze, als diese 

geschlossen war, und über die Ausstellung 

„Grenze ist nur ein Wort“.  

 

 

Do budoucna se z toho jistě odvine další spolupráce. V Ponte Records totiž pracují lidé zapálení pro 

svou práci, zvídaví a otevření novým projektům a nápadům.   

Podívejte se například na jejich pozoruhodné virtuální prohlídky! 

• Marienberg, tamní koňský žentour a štoly v Měděnci – česko-německá: 
https://360.ponterecords.cz/Marienberg-Medenec/  

• muzea Ústeckého kraje: https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/ 

• poutní místa severních Čech: https://360.ponterecords.cz/poutnimista/ 
 
In der Zukunft wird dies sicherlich zu einer weiteren Zusammenarbeit führen. Bei Ponte Records 

arbeiten Menschen, die sich für ihre Arbeit begeistern, neugierig und offen für neue Projekte und 

Ideen sind. 

Schaut z.B. ihre bemerkenswerten virtuellen Touren an! 

• Marienberg, dortige Pferdegöpel und Bergbau Měděnec - Tschechisch-Deutsch: 
https://360.ponterecords.cz/Marienberg-Medenec/ 

• Museen der Region Ústí nad Labem: 
https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/;  

• Wallfahrtsorte in Nordböhmen: https://360.ponterecords.cz/poutnimista/ 

  

https://360.ponterecords.cz/Marienberg-Medenec/?fbclid=IwAR3_Egl2e5Yr4vsQjYw6xHT-ZpRhAim49bx_8Zuh83GEvcxb03KPksorTNo
https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/
https://360.ponterecords.cz/poutnimista/?fbclid=IwAR1aPl8fDGp2WnQVqNsRwFwljP1FlLCjRDZxcSMMZTwC6q41kt-YHIZIk28
https://360.ponterecords.cz/Marienberg-Medenec/?fbclid=IwAR3m7aGPAO0SYoayvUW2kmwK9a7iSYu8ZxcPrJzhP_h6gFqHh7bPP2eFKqA
https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/?fbclid=IwAR0tidpIAgG7Ifu6pZEJQ7lm5KNmTRhZLoKXD-Ij6K7kVGwtqciAPYZXN0o
https://360.ponterecords.cz/poutnimista/?fbclid=IwAR1Ye4wM_6iy2qcvABAaJY8RfPoQQUuXNcQ-T7r8egZUJ81IE3JAahHe6GQ

