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NOVINKY Z VEDENÍ KLUBU 
 

Milí členové klubu,  
 

na začátku září facebooková skupina Klub česko-
německého partnerství překročila hranici 4000 
členů. Máme z toho velkou radost a jsme na to  
i trochu hrdí. Naše motto zní: „Wir verbinden 
Menschen – Spojujeme lidi". A to skutečně děláme 
už od září 2018, kdy se čtveřice kamarádů scházela 
v Litvínově U Partíka, abych si povídali, prožívali  
a také pochopili podobnosti a rozdíly mezi Čechy  
a Němci. Karel, Steffen, Vladan a Lars, všichni čtyři 
měli společný zájem o sousedy – což byl základ pro 
založení našeho klubu, a je to důležitá báze dodnes.  
 

Samozřejmě jsme tehdy netušili, na jakou cestu se 
vydáváme! Kdo a co nového nám vstoupí do života, 
jaké známosti, přátelství, zklamání, ale i jaké velké 
příležitosti to přinese, to vše se nedalo předvídat. 
Přečkali jsme dvojí uzavření hranic, museli jsme se 
scházet tajně, doprovázeli jsme pak – v době, kdy 
byly hranice podruhé zavřené – muzejní výstavu, 
která pojednávala o době uzavřených hranic, to vše 
patří ke klubu, který je velkou rodinou.  
 

V říjnu jsme tedy oslavili již čtvrté narozeniny klubu!  
 

Děkujeme všem lidem, které jsme měli to potěšení 
za poslední čtyři roky poznat, kteří s námi prošli část 
této cesty a kteří s námi pracovali na tom, aby byl 
klub takový, jaký dnes je. Těšíme se na 5. rok 
s klubem – na to, že s vámi opět setkáme, nebo se  
s novými lidmi seznámíme na některé z našich akcí. 
 

Právě připravujeme plán na příští rok. V tom 
letošním nás někteří z vás zavedli na místa, kde žijí, 
nebo která mají prostě rádi. Doufáme, že to tak 
bude i příští rok, však může každý z vás ovlivnit, jaký 
klub bude a co společně prožijeme.  Takže: kdo 
z vás má chuť uspořádat nějaký výlet? Ozvěte se 
nám, moc rádi vám s organizací pomůžeme! 
 

Lars & Lenka 

 

 NEUES VON DER KLUBLEITUNG 
 

Anfang September überschritt die Facebook-Gruppe 
Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft die Marke von 
4000 Mitgliedern. Darüber freuen wir uns sehr und sind 
auch ein wenig stolz darauf. Unser Motto lautet: "Wir 
verbinden Menschen – Spojujeme lidi". Und das machen 
wir tatsächlich seit September 2018, als sich vier 
Freunde in Litvínov bei U Partíka trafen, um über die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Tschechen und 
Deutschen zu reden, zu erfahren, zu erleben und auch zu 
begreifen. Karel, Steffen, Vladan und Lars, alle vier 
hatten ein gemeinsames Interesse am jeweiligen 
Nachbarn, welches die Grundlage für die Gründung 
unseres Klubs war und bis heute ist.  
 

Welche Reise wir damals antraten, davon hatten wir 
natürlich keine Ahnung! Wer und was alles Neues  
in unser Leben kam, welche Bekanntschaften, 
Freundschaften, Enttäuschungen wir machen würden, 
aber auch welche großen Chancen sich bieten würden, 
alles das war nicht vorherzusehen. Wir mussten zwei 
Grenzschließungen überstehen und uns deshalb 
heimlich treffen, wir begleiteten eine 
Museumsaustellung, die von der Zeit der geschlossenen 
Grenzen handelte, innerhalb der Zeit der zweiten 
Grenzschließung – das alles gehört zu dem Klub, der eine 
große Familie ist.   
 

Im Oktober haben wir also den vierten Geburtstag des 
Klubs gefeiert. Vielen Dank auch an alle Menschen, die 
wir in den letzten 4 Jahren kennenlernen durften, die ein 
Stück dieses Weges mit uns gemeinsam gegangen sind 
und die mit uns gemeinsam den Klub zu dem machten, 
was er heute ist. Wir freuen uns auf das 5. Jahr mit dem 
Klub – und vor allem auch darauf, euch auf einer 
unseren Veranstaltungen wiederzusehen oder neu 
kennenzulernen. 
 

Derzeit bereiten wir einen Plan für das nächste Jahr vor. 
In diesem Jahr haben uns einige von euch an Orte 
geführt, an denen ihr lebt oder die ihr einfach liebt. Wir 
hoffen, dass dies auch im nächsten Jahr so werden kann: 
Jeder von euch kann mitbestimmen, was der Klub sein 
wird und was wir gemeinsam erleben werden. Denn wir 
sind ja der Mitmachklub! Also: Wer von euch hat Lust, 
einen Klubausflug zu organisieren? Sprecht uns an, wir 
helfen euch sehr gerne bei der Organisation! 
 

Lars & Lenka 



 
 

 11. 06. 2022 Chemnitz 2025 – Kulturhauptstadt Europas 
Stadtbesichtigung mit Claudia Dietze und Dirk Soch 

11. 06. 2022 Saská Kamenice (Chemnitz) 2025 – Evropské město kultury 
Prohlídka města s Claudií Dietze a Dirkem Sochem 

 
 
 

Am Samstag, den 11. Juni, konnten wir Chemnitz von 
einer etwas anderen Seite sehen. Wir haben uns am 
Marktbrunnen getroffen, wo auch zwei Führungen 
angefangen haben: Damen aus Touristinfo haben viele 
informative Fakten über Chemnitz bzw. Karl-Marx-
Stadt gebracht – mit Humor sowie Liebe für die Stadt. 
Wir haben mit ihnen auch interessante Räume im 
Rathaus besucht, sowie den Blick auf die Stadt von 
oben genossen.  

V sobotu 11. června jsme si prohlédli Chemnitz  
z trochu jiné perspektivy. Sešli jsme se náměstí 
Marktbrunnen, kde také začaly dvě prohlídky: dámy 
z turistického informačního centra nám s humorem  
a láskou k městu poskytly mnoho informací  
o Chemnitz / Karl-Marx-Stadtu. Navštívili jsme s nimi 
také zajímavé prostory radnice a pokochali se 
pohledem na město z výšky. 

 



 

  



 

Als wir den Schlossteich erreicht haben, war es wie  
in einer anderen Welt, nicht mehr so städtisch. Dann 
ging es die letzten Stufen hoch zum Schlossberg mit 
der Schlosskirche und dem Miramar. Nach einem Bier 
und Aperol Spritz ging es für die Meisten mit dem Bus 
zur Böhmischen Wirtschaft, wo wir den Abend mit 
gutem tschechischem Bier und Essen ausklingen 
lassen haben.  

Když jsme dorazili k zámeckému rybníku, jako bychom 
se ocitli v jiném světě, už ne tak městském. Pak jsme 
vystoupali po posledních schodech na Schlossberg 
s kostelem Schlosskirche a Miramar, kde jsme se 
zastavili občerstvit. Po pivu a Aperol Spritzu se většina 
z nás vydala autobusem do české knajpy, kde jsme 
večer zakončili dobrým českým pivem a jídlem. 



 

  

 

19. 06.  2022 Sonntag am Tor – Klubtreffen am Eisernen Tor 
19. 06.  2022 Neděle u brány – Klubové setkání na Celnici / Jelení 

 

 
Es war einer der heißesten Tage des 
Sommers. Jens Förster organisierte - trotz 
der großen Hitze - eine Fahrradtour nach 
Celnice, während weitere zehn Teilnehmer 
zu Fuß anreisten.  
 

Byl to jeden z nejteplejších dnů léta. Jens 
Förster uspořádal – navzdory úmornému 
horku – cyklistický výlet na Celnici, další 
desítka účastníků dorazila pěšky. 

 



 

 

 

 

 

02. 07. 2022 Ausflug nach Königgrätz 

mit Martin Firkušný 

02. 07. 2022 Výlet do Hradce Králové 

 s Martinem Firkušným 
 

 
Martin Firkušný zeigte uns seine Heimatstad 
Königgrätz, genau in dem Zeitraum der Feierlichkeiten 
zur Schlacht von Königgrätz, die ja um den 3. 7. 1866 
stattfand und deren Ausgang einen bedeutenden 
Einfluss auf unsere gemeinsame Geschichtsschreibung 
hat. So kamen wir in den Genuss, eine neue Region 
Tschechiens kennenzulernen und gleichzeitig an den 
Feierlichkeiten zum Schlachtjubiläum teilzunehmen. 
 

 
Martin Firkušný nás provedl svým rodným Hradcem 
Králové, a to právě v době oslav bitvy u Hradce 
Králové, která se odehrála kolem 3. července 1866  
a jejíž výsledek má významný vliv na naše společné 
dějiny. A tak jsme měli to potěšení, poznat nový 
region České republiky a zároveň se zúčastnit oslav 
výročí bitvy. 

 



 

 
Wir starteten beim Kriegsmuseum in Chlum, konnten 
die Darbietungen der Armeen sowie Damen mit 
Bekleidungen aus dieser Zeit bestaunen. Bei einem 
Spaziergang rund ums historische Schlachtfeld 
besuchten wir die Grabstätten der Gefallenen dieser 
Schlacht und verschafften uns auf dem Aussichtsturm 
in 35 m Höhe nach 182 Stufen einen Überblick über 
die Region ums Adlergebirge. 

 
Sešli jsme se u Válečného muzea v Chlumu, obdivovali 
ukázky armád a dámy oblečené v dobových šatech. 
Během procházky po historickém bojišti jsme navštívili 
hroby padlých v této bitvě a z vyhlídkové věže ve 
výšce 35 m jsme po zdolání 182 schodů získali přehled 
o regionu kolem Orlických hor. 
 

 
 



 

 
Dann begann die Nachstellung der Schlacht – mit 
Feuer, Rauch, Kanonendonner und Reiterei.  Man 
gewann wirklich einen deutlichen Einblick in die 
Kriegsführung des 19. Jahrhunderts und die 
Grausamkeiten des Krieges. Wirklich sehr 
beeindruckend ist, dass es Vereine gibt, die das 
Zeltlager, die Waffen, die Uniformen aber auch die 
Kämpfe so original nachstellen, dass man einen 
realistischen Eindruck davon bekommt. 
 

Pak už začala rekonstrukce bitvy – s ohněm, kouřem, 
hřměním děl a jezdeckými potyčkami. Člověk skutečně 
získal jasný vhled do válečnictví 19. století a do 
krutostí války. Je opravdu velmi působivé, že existují 
spolky, které napodobují tábor, zbraně, uniformy, ale  
i bitvy takovým způsobem, že o tom získáte 
realistickou představu. 
 

 



 

 
Poté jsme se vydali do Hradce Králové – do centra 
města, které bylo zmíněno již v roce 1063 a založeno 
jako pevnost. Okresní město s přibližně 100 tisíci 
obyvateli má velmi krásné, historické a udržované 
centrum se zajímavými budovami a památkami. Je zde 
například kostel s výjimečnou architekturou, kde je 
pohřben husitský vůdce Jan Žižka. 
 

Danach ging es nach Königgrätz – ins Zentrum der 
Stadt, die schon 1063 erwähnt und als Festung 
gegründet wurde. Die Kreisstadt mit ca. 100T 
Einwohnern hat eine sehr schöne, historische, 
gepflegte Innenstadt mit interessanten Bauwerken 
und Sehenswürdigkeiten. So gibt es eine Kirche mit 
außergewöhnlicher Bauweise, wo auch der 
Hussitenführer Jan Žižka begraben liegt. 



 

 
Auch den Zusammenfluss von Adler und Elbe, der in 
einem parkähnlichen Areal liegt und an dem sich ein 
historisches Energiewerk befindet, sowie die 
blühenden Linden mit ihrem intensiven süßlichen 
Duft, das alles durften wir bestaunen. Natürlich haben 
wir auch das regionale Bier probiert, so wie es sich für 
einen Klubausflug gehört. 
 
Obdivovali jsme také soutok řek Orlice a Labe, který 
leží v parkové oblasti, kde se nachází i historická 
elektrárna, a kvetoucí lípy s jejich intenzivní sladkou 
vůní. Samozřejmě jsme také ochutnali regionální pivo, 
jak se na klubový výlet sluší a patří. 
 

 
 

 



 

 

09. 07. 2022 Prag mit Petra Michaela Olivová a Lenka Šaldová 

09. 07. 2022 Praha s Petrou Michaelou Olivovou a Lenkou Šaldovou
 
Máme velkou radost, že členové a příznivci klubu 
pocházejí z různých koutů České republiky a Německa. 
Proto také letos pravidelně pořádáme společenská 
setkání v Praze, která by pro mnohé z vás měla být 
lépe dostupná než naše klubové centrály v Krušných 
horách. A ano, k setkáním v hospůdce vždy pořádáme 
malé doplňkové programy: „hlavní město České 
republiky, jak ho nezažijete s turistickou kanceláří“.  
 
Wir freuen uns sehr, dass die Klub-Mitglieder und 
Unterstützer aus verschiedenen Ecken der 
Tschechischen Republik und Deutschlands kommen. 
Deshalb treffen wir uns in diesem Jahr regelmäßig 
zum Geselligen Beisammensein auch in Prag, das für 
viele von euch besser erreichbar sein dürfte als unsere 
Klubzentralen im Erzgebirge. Und ja, zu dem 
Kneiptreff organisieren wir auch immer kleine 
Zusatzprogramme: „Die Hauptstadt Tschechiens, wie 
man sie mit dem Tourist Büro nicht erlebt“.  
 

 



 

 
Am Samstag 9. 7. waren wir in Vítkov, wo wir die Ausstellung 
besuchten, das Gebäude und den wirklich beindruckenden 
Ausblick auf Prag bestaunen konnten. Mit einer Erfrischung 
durch Prager Regen liefen wir weiter in eine Kneipe 
„Záležitost“, wo wir bei gemeinsamen Abendessen unseren 
Tag ausklingen lassen konnten.  
 

V sobotu 9. července jsme byli na Vítkově, kde jsme navštívili 
výstavu, obdivovali budovu a opravdu působivý výhled na 
Prahu.  Osvěženi pražským deštěm jsme usedli do hospůdky 
Záležitost, kde jsme nechali doznívat odpolední zážitky při 
společné večeři. 



 

 

10. 07. 2022 Schifffahrt nach Slapy mit Petra Michaela Olivová 
10. 07. 2022 plavba na Slapy s Petrou Michaelou Olivovou 

 



 

 
V neděli 10.  července jsme brzy ráno vyrazili na 
nejstarší a největší parník na Vltavě a poslední ze dvou 
historických kolesových parníků v České republice, 
který nás následující tři hodiny vozil působivou 
krajinou a třemi plavebními komorami na Slapskou 
přehradu.   
 

Am Sonntag, den 10. Juli ging es zeitig los, zu dem 
ältesten und größten Dampfschiff auf der Moldau und 
dem letzten von zwei historischen Schaufelrad-
Dampfschiffen in Tschechien, der uns die nächsten 
drei Stunden über eine eindrucksvolle Landschaft und 
drei Hebewerke an die Talsperre Slapy brachte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Jídlo a nápoje byly opravdu skvělé, kapitán a posádka 
odvádějí velmi dobrou práci – ano, a dokonce jsme se 
na palubě setkali se známým českým komikem.  

Das Essen und die Getränke waren wirklich sehr gut, 
der Kapitän und die Crew leisten sehr gute Arbeit, 
hatten sie doch einige Herausforderungen zu lösen –  
ja und selbst einen bekannten Komiker Tschechiens 
konnten wir an Bord kennenlernen.  



 

 
 

06. 08. 2022 Nach Lobosch! Unterwegs mit Lucie Zikmundová und Zwetschkenbahn 
06. 08. 2022 Na Lovoš! Na cestách s Lucií Zikmundovou Švestkovou dráhou  



 

 
 

V sobotu 6. srpna jsme se vydali na klubový výlet  
do Českého středohoří, který zorganizovala Lucie 
Zikmundová. Začal srazem na mosteckém nádraží  
a zavedl nás Švestkovou dráhou do Lovosic. Tam jsme 
se setkali s dalšími výletníky a začali stoupat na vrchol 
Lovoš – výstup nebyl tak pozvolný, jak Lucie slibovala, 
ještě štěstí, že velké horko posledních dní ustoupilo, 
takže jsme se po dvou hodinách dostali na vrchol… 
Výhled byl fantastický, a tak jsme se mohli také trochu 
občerstvit v již stoletém horském hostinci.  
 

Am Samstag, den 6. August, waren wir zum 
Klubausflug ins Böhmische Mittelgebirge, den Lucie 
Zikmundová organisierte. Der Ausflug begann mit 
einem Treff am Bahnhof Most und führte uns mit der 
Zwetschkenbahn nach Lobositz. Dort trafen wir  
auf weitere Ausflugsteilnehmer und starteten den 
Aufstieg zum Gipfel, der gar nicht so allmählich war, 
wie Lucie versprochen hat – glücklicherweise war aber 
die große Hitze der letzten Tage abgeklungen, also 
haben wir es nach zwei Stunden zu dem Gipfel 
geschafft... Die Aussicht war fantastisch und so 
konnten wir auch eine kleine Stärkung in der 
Bergbaude vornehmen, die schon 100 Jahre alt ist. 



 

 



 

 
Sestoupili jsme pohodovou lesní cestou k hostinci  
u mlýna, kde jsme si společně vychutnali místní pivo  
a jídlo. Pak už nastal čas rozloučit se a vydat se na 
cestu domů, do Mostu opět švestkovou dráhou, 
tentokrát v historickém voze. 
  
Der Abstieg ging durch einen kühlen Waldweg zu 
einer Gastwirtschaft an einer Mühle, wo wir 
gemeinsam lokales Bier und Essen genießen konnten. 
Nun galt es sich zu verabschieden und die Heimreise 
anzutreten- die natürlich wieder mit der 
Zwetschgenbahn, diesmal mit einem Oldtimer,  
nach Most zurückführte.  

 
 



 

  
 
 
 

02. – 04. 09. 2022 Klubkemping mit Lucie 
Zikmundová – Prunéřov,  

mit Ausflüg nach Žatec (Hopfenfest) 
 

02. – 04. 09. 2022 Klubové kempování 
s Lucií Zikmundovou – Prunéřov, 

s výletem do Žatce (Dočesná) 
 
 
 



 

 

Kempování v Prunéřově se koná třetím rokem – jsme 
tu nedaleko elektrárny už jako doma. Opět jsme dobře 
pojedli a popili v místní hospodě a poseděli  
u táboráku. A letos jsme kempování spojili s výletem 
do Žatce, kde se právě konala slavnost chmele a piva. 
 

Das Camping in Prunéřov findet nun schon im dritten 
Jahr statt - wir sind hier in der Nähe des Kraftwerks 
bereits wie zu Hause. Wir aßen und tranken wieder 
gut in einer örtlichen Kneipe und saßen am 
Lagerfeuer. Dieses Jahr verbanden wir das Camping 
mit einem Ausflug nach Žatec, wo das Hopfen- und 
Bierfest stattfand. 

 



 

Litvínov – U Partíka 
Geselliges Beisammensein 8. 6. 2022 
Radostné setkání 8. 6. 2022 
 



 

 
Na setkání se k prvním majitelům dostaly slušivé černé 
klubové polokošile… Ještě ji nemáte? Ozvěte se šéfce 
Klubshopu na klubshop@klub-cz-de.com nebo přes 
Messenger (Ań Rová). 
 
Anständige schwarze Klub-Poloshirts wurden bei dem 
Treffen an die ersten Besitzer verteilt… Habt ihr es 
noch nicht? Kontaktiert die Klubshop-Chefin unter 
klubshop@klub-cz-de.com oder per Messenger  
(Ań Rová).

 

mailto:klubshop@klub-cz-de.com


 

 

Litvínov – U Partíka, Geselliges Beisammensein 10. 8. 2022 / Radostné setkání 10. 8. 2022 

V Klubu jsou zastoupeny opravdu všechny generace!!! Alle Generationen sind im Klub vertreten!!! 



 

 



 

 

Přátelské posezení / Freundschaftliches Beisammensein 
Nejdek – U Žáby, 27. 7. 2022, 28. 9. 2022 

  



 

 

 



 

1. 10. 2022 Klubgeburtstagsfeier / Kulturwanderung mit Günther Krumpak 
1. 10. 2022 Oslava klubových narozenin / Kulturní procházka s Güntherem Krumpakem 

 
4. narozeniny klubu jsme oslavili v Praze kulturní 
procházkou Prokopským údolím s Güntherem 
Krumpakem, který umí opravdu zajímavě vyprávět  
o historii Prahy a Čech.  Počasí bylo samozřejmě 
ideální, protože slunce svítilo proudem, a tak jsme 
pěkně chráněni deštníky dorazili na večeři do pivovaru 
Prokopák.  
 

Den 4. Klubgeburtstag haben wir in Prag gefeiert, und 
zwar mit einem Kulturspaziergang durchs Prokop-Tal 
mit Günther Krumpak, welcher wirklich interessante 
Geschichten rund um die Historie Prags und 
Tschechien zu erzählen hat. Das Wetter war natürlich 
perfekt, denn die Sonne schien in Strömen und so 
konnten wir uns gut beschirmt zum anschließenden 
Abendessen in der Brauerei Prokopák einfinden.  

  



 

Lenka Šaldová a Petra Michaela Olivová v pivovaru 

zamluvily a vyzdobily salonek a připravily několik her: 

kvíz o historii klubu nebo kvíz, ve kterém jsme hádali 

členy klubu... 

 

In der Bierbrauerei hatte Lenka Šaldová mit Petra 
Michaela Olivová Räumlichkeiten reserviert und 
präpariert sowie einige Spiele vorbereitet. So gab es 
ein Quiz zur Geschichte des Klubs oder auch ein Quiz 
zu m erraten der Klubmitglieder… 

  



 

 
Po společné večeři a ochutnávce různých piv  
z pivovaru jsme se ještě vydali na procházku noční 
Prahou, po Karlově mostě, a nechali večer doznít  
v centru Prahy. 
 

 
Nach dem gemeinsamen Abendessen und dem 
Verkosten der verschiedenen Biere der Brauerei 
zogen wir noch mal los, um im nächtlichen Prag über 
die Prager Karlsbrücke zu spazieren und den Abend  
in Prager Zentrum ausklingen zu lassen. 

  



 

 

Klub bei offiziellen Veranstaltungen / Klub na oficiálních akcích 
 
 
Am 3. Juni 2022 sind drei Mitglieder der Klubleitung (Lars Helbig, Lenka Šaldová, Helena Schiek) nach Žatec gefahren. 
Pfarrer Vilém Marek Štěpán sprach ein Gebet. Mit Kerzen- und Blumenniederlegung verbrachten wir 
Gedenkminuten vor der Pestsäule. /  3. června 2022 zajeli tři členové vedení klubu (Lars Helbig, Lenka Šaldová, 
Helena Schiek) do Žatce. Modlitbu tu vyslovil kněz Vilém Marek Štěpán. Několik minut jsme zůstali před morovým 
sloupem nad položenými svíčkami a květinami v zamyšlení a vzpomínkách. 

 

 

  

 

Am Ende Juni fand in der deutschen Botschaft in Prag ein 

Tag der offenen Tür statt. Wir waren dabei und haben 

unser Klub dem Botschafter Andreas Künne vorgestellt. / 

Na konci června se konal Den otevřených dveří na 

německém velvyslanectví v Praze. Byli jsme u toho, a tak 

se o klubu něco dozvěděl i německý velvyslanec Andreas 

Künne. 

 

 

 



 

 

 
Ve čtvrtek 22. 9. 2022 se náš Klub účastnil informační 
akce, která se konala v Karlových Varech  
k předsednictvu ČR v EU. Lenka Šaldová byla mezi 
diskutujícími v pódiové debatě na téma "Přeshraniční 
spolupráce".  / Am Donnerstag, den 22. 9. 2022, nahm 
unser Klub an einer Infoveranstaltung in Karlsbad 
bezüglich des Ratsvorsitzes der EU der Tschechischen 
Republik teil. Lenka Šaldová diskutierte bei einer 
Podiumsdikussion zum Thema "Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit". 

 



 

 

 
Geplante Ausflüge / Veranstaltungen bis Dezember 2022 – Übersicht 

Plánované výlety / akce do prosince 2022 – přehled 
 

 
OKTOBER – ŘÍJEN 
12. 10. Geselliges Beisammensein (Klubtreff) – U Partíka, Litvínov, ab 17 Uhr 
43601 Litvinov CZ, Valdštejnská 282, U Partíka; Bushaltestelle Litvínov – Máj 
12. 10. Radostné posezení (setkání Klubu) – u Partíka, Litvínov, od 17 hodin 
43601 Litvínov, Valdštejnská 282, U Partíka; autobusová zastávka Litvínov – Máj 
 
22. 10. Bierausflug nach dem Tschechischen Paradies mit Jitka Koudelová 
Mit der Besichtigung der Brauerei in Rohozec 
Busausflug! Unser Bus fährt aus Olbernhau und nimmt Fahrgäste in Most und Prag auf 
22. 10. Pivní výlet do Českého ráje s Jitkou Koudelovou 
S návštěvou pivovaru v Rohozci 
Výlet autobusem! Náš autobus odjíždí z Olbernhau a nabírá cestující v Mostě a Praze. 
 
NOVEMBER – LISTOPAD 
05. 11. Nürnberg mit Georg Koppmann 
Führung durch die Innenstadt, Besichtigung der noch bestehenden Gebäude aus dem 3. Reich.  
05. 11. Norimberk s Georgem Koppmannem 
Prohlídka centra města a staveb z doby 3. říše. 
 
30. 11. 2022 Gemeinsames Beisammensein in Neudek – U Žáby, ab 18 Uhr 
Nádražní 108, 36221 Nejdek 
30. 11. 2022 Společné posezení v Nejdku – U žáby, od 18 hodin 
Nádražní 108, 36221 Nejdek 
 
DEZEMBER – PROSINEC 
!!! 03. 12. IG-Jahresversammlung, Prag – Nationalmuseum 
Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft – Jahresbilanz, Ideen für dem Jahr 2023 
!!! 03. 12. Výroční zasedání zájmového sdružení (IG), Praha – Národní muzeum 
Klub česko-německého partnerství: bilancování přechozího roku, nápady pro 2023 
 

Po roce se opět potkáme v Národním muzeu, abychom se pobavili o tom, co se událo v roce 2022 – a jaký by měl 
klub být v roce 2023. Zajímá nás váš názor! Co se vám na klubu líbí? Co ne? Co od něj očekáváte? Jak ho chcete vy 
ovlivnit? Udělejte si 3. prosince čas na setkání k budoucnosti Klubu česko-německého partnerství. 
 

Nach einem Jahr treffen wir uns wieder im Nationalmuseum, um darüber zu sprechen, was 2022 passiert ist - und 
wie der Klub im Jahre 2023 aussehen soll. Wir wollen ihre Meinung dazu! Was gefällt euch an dem Klub? Was gefällt 
euch nicht? Was versprecht ihr euch davon? Wie wollt ihr Klub beeinflussen? Nehmt euch Zeit für ein Treffen über 
die Zukunft des Klubs Tschechisch-Deutsche Partnerschaft am 3. Dezember! 
 
18. 12. 2022 Weihnachtsfeier am Göhrener Tor 
Weihnachtspiknik auf dem Erzgebirgskamm, 820 Meter über dem Meeresspiegel  
18. 12. 2022 Vánoční oslava u Klínské brány 
Vánoční piknik na hřebeni Krušných hor, ve výšce 820 metrů nad mořem 
 

  



 

 
 

22. 10. 2022 Bierausflug nach dem Tschechischen Paradies mit Jitka Koudelová   
22. 10. 2022 Pivní výlet do Českého ráje s Jitkou Koudelovou 

 
Kommt mit uns auf den eintägigen Ausflug nach dem 
Tschechischen Paradies. Ihr werdet die Schönheiten 
des Felsenstadtes Hruboskalsko lernen und 
gleichzeitig kosten Sie traditionelles Bier aus der 
Brauerei Malý Rohozec kennen. 
 
Treffpunkt ist um 09:45 Uhr auf dem Parkplatzt  
in Pelešany (bei der Stadt Turnov). Wir haben einen 
Bus organisiert, der die Strecke Olbernhau (6:00) - 
Most (7:00) - Prag (8:30) - Pelesany fährt. 
 
Wir gehen ein bisschen spazieren durch den Wald,  
es wird verbunden mit der Besichtigung der ältesten 
Burg im Böhmischen Paradies – Valdštejn 
(ursprünglich Waldstein), die gegen Jahr 1260 
gegründet wurde und das Tor zur Felsenstadt ist,  
wo sich bis 400 Sandsteinfelsentürme befinden. Eine 
kleine Kneipe „Hospůdka na Valdštejně“ befindet sich 
im Vorhof, die traditionelles Bier aus Malý Rohozec, 
Kaffee Lavazza und kleine Snacks bietet. Weil es nach 
der Saison sein wird, wer sehr hungrig ist, empfehle 
ich lieber ein kleiner Imbiss mitzunehmen. 

Pojeďte s námi na jednodenní výlet do Českého ráje, 
kde poznáte krásy Hruboskalského skalního města  
a zároveň ochutnáte dobré tradiční pivo z pivovaru 
Malý Rohozec. 
 
Sraz je v 9:45 na parkovišti v Pelešanech u Turnova. 
Zajednali jsme autobus, který pojede trasu Olbernhau 
(6:00) – Most (7:00) – Praha (8:30) – Pelešany. 
 
Odtud se vydáme na malou procházku lesem 
spojenou s prohlídkou nejstaršího hradu Českého ráje 
Valdštejn (původní název Waldstein – lesní kámen), 
který byl založen kolem roku 1260 a je branou do 
blízkého skalního města, ve kterém se nachází čtyři sta 
pískovcových skalních věží. V předhradí se nachází 
malá Hospůdka na Valdštejně, která nabízí tradiční 
točené pivo z Malého Rohozce, kávu Lavazza a jiné 
malé pochutiny. Vzhledem k tomu, že bude již po 
sezóně, pro hodně hladové doporučuji si vzít raději 
sebou malou svačinu. 

 
  



 

 
Následně se vrátíme zpátky na parkoviště k autobusu, 
v případně vlastní dopravy k autům a bude následovat 
přesun k pivovaru Malý Rohozec, kde budeme cca. 
12:30 hod. Ve 13:00 hod. se nás ujme zkušený 
průvodce a provede nás areálem pivovaru Malý 
Rohozec. Uvidíte, jak se vaří pivo na varně, kvasí  
v otevřených spilkách a dozrává v ležáckých sklepích. 
Samozřejmostí je i ochutnávka nefiltrovaného  
a nepasterizovaného piva. Poté bude následovat 
družení se a pozdní oběd v pivovarské restauraci do 
večerních hodin. Odjezd autobusu v 17:00. 
 

Komu zachutná rohozecké pivo, bude mít možnost 
nakoupit do zásoby v pivovarnické prodejně. Pivovar 
nabízí nejen tradiční piva, ale i různé speciality jako je 
Cherry či Pomelo pivo. 
 

Kapacita výletu je omezena na 45 účastníků, kapacita 
v autobuse je 30 míst. Přednost mají IG členové.  
 

Svoji účast nahlaste prosím (a to i v případě, že 
pojedete po vlastní ose) – soukromou zprávou do 
Messengeru (Jitka Koudelová) nebo na e-mail 
koudelovaj@email.cz. Pokud chcete jet autobusem, 
pošleme Vám číslo účtu, kam je třeba poslat 35 EUR 
na osobu (cena za dopravu i prohlídku pivovaru). Ve 
chvíli, kdy bude vaše platba na účtu, jste přihlášeni a 
máte své místo v autobuse jisté. 
 

 
 
 
 
 

Wir kehren danach zu dem Parkplatz zurück zu dem 
Bus und Autos und fahren zu der Brauerei Malý 
Rohozec. Da ist Treffpunkt um 12:30. Ein erfahrener 
Guide holt uns um 13:00 Uhr ab und wird uns durch 
das Areal der Brauerei Malý Rohozec führen. Man 
kann sehen, wie wird das Bier im Sudhaus gebraut,  
in offenen Gärbottichen gören und im Lagerkeller 
reifen. Die Kostprobe von ungefiltert und nicht 
pasteurisiertes Bier ist eine Selbstverständlichkeit. 
Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein 
und ein spätes Mittagessen in der Brauereigaststätte 
bis zum Abend.  
 

Abfahrt des Buses um 17:00. Wer wird sich an 
Rohozec Bier erfreuen, wir eine Möglichkeit im 
Brauereiladen auf Lager kaufen. Die Brauerei bieten 
nicht nur traditionelles Bier, sondern auch 
verschiedene Spezialitäten wie Cherry oder Pomelo 
Bier. 
 

Die Kapazität der Reise ist auf 45 Teilnehmer 
begrenzt, die Kapazität des Busses beträgt 30 Plätze. 
IG-Mitgliedern wird Vorrang eingeräumt.  
 

Bitte meldet eure Teilnahme (auch wenn ihr nicht 
mit dem Bus fahren wollen) - per PN an Messenger 
(Jitka Koudelová) oder per E-Mail an 
koudelovaj@email.cz. Wenn ihr mit dem Bus fahren 
möchtet, schick sie euch die Kontonummer, auf die 
ihr 35 EUR pro Person überweisen müsst (der Preis 
für den Transport und die Brauereiführung). Sobald 
Ihre Zahlung auf dem Konto eingegangen ist, seid ihr 
angemeldet und habt euren Platz im Bus sicher. 

https://www.facebook.com/jitka.koudelova.58
https://www.facebook.com/jitka.koudelova.58


 

 
05. 11. 2022 Ausflug nach Nürnberg mit Georg Koppmann    

05. 11. 2022 Výlet do Norimberku s Georgem Koppmannem 
 

Prohlídka centra města: městské hradby, kostel  
sv. Lorenze, Frauenkirche s orlojem zvaným 
Männleinlaufen (kurfiřti před císařem Karlem IV.), 
popravčí dům a hrad, dům Albrechta Dürera a mnoho 
dalšího. Projeďte se metrem bez řidiče a poté tramvají 
do areálu bývalé nacistické strany. Návštěva dosud 
existujících staveb z doby 3. říše. Pro ty, co se 
rozhodnou v Norimberku přenocovat, bude připraven 
také večerní program. 
 

Sraz: 5. listopadu 2022, 11:22, Norimberk hlavní 
nádraží 
 

Příjezd: individuálně nebo vlakem. Doporučení: odjezd 
Most 07.31 hod., příjezd Norimberk 11.22 hod. 
Bayern-Böhmen-Ticket platí z Karlových Varů nebo 
Plzně a po celém Bavorsku i MHD v Norimberku; 
https://www.bahn.de/.../laen.../bayern/bayern-
boehmen-ticket 
Zpáteční cesta: individuálně nebo vlakem v 16:37  
z hlavního nádraží v Norimberku, příjezd do Mostu  
ve 20:25. Event. přenocování v Norimberku. 
 

Führung durch die Innenstadt: Stadtmauer, 
Lorenzkirche, Frauenkirche mit Männleinlaufen der  
7 Kurfürsten vor dem Kaiser Karl IV, Henkerhaus und 
Burg, Albrecht-Dürer-Haus und vieles mehr. Fahrt mit 
der fahrerlosen U-Bahn und danach mit der Tram . 
zum ehemaligen Reichsparteigelände. Besichtigung 
der noch bestehenden Gebäude aus dem 3. Reich.  
Für diejenigen, die sich für eine Übernachtung  
in Nürnberg entscheiden, wird es auch  
ein Abendprogramm geben. 
 

Treffpunkt: Samstag, 05.11.2022, 11,22 Uhr, 
Hauptbahnhof Nürnberg 
 

Anreise: individuell oder mit der tschechischen und 
deutschen Bahn, Abfahrt Most 07.31 Uhr, Ankunft 
Nürnberg 11.22 Uhr, Empfehlung: Bayern-Böhmen-
Ticket – gültig ab Karlsbad bzw. Pilsen und in ganz 
Bayern, ÖPNV Nürnberg;  
https://www.bahn.de/.../laen.../bayern/bayern-
boehmen-ticket 
Rückfahrt: Individuell oder mit dem Zug um 16.37 Uhr 
ab Hauptbahnhof Nürnberg, Ankunft Most 20.25 Uhr. 

  
  

https://www.bahn.de/angebot/regio/laender_tickets/bayern/bayern-boehmen-ticket?fbclid=IwAR004Nl07ngvyW9wGk0bibvIl2Av7WPstGHKXNnGH_2WkxHfiHEiijx0_ak
https://www.bahn.de/angebot/regio/laender_tickets/bayern/bayern-boehmen-ticket?fbclid=IwAR004Nl07ngvyW9wGk0bibvIl2Av7WPstGHKXNnGH_2WkxHfiHEiijx0_ak
https://www.bahn.de/.../laen.../bayern/bayern-boehmen-ticket
https://www.bahn.de/.../laen.../bayern/bayern-boehmen-ticket


 

 
 

18. 12. 2022 Weihnachtsfeier am Göhrener Tor    
18. 12. 2022 Oslava Vánoc u Klínské brány 

 
Oslavte s námi i letos Vánoce u Klínské brány,  
na hřebeni Krušných hor, ve výšce 820 metrů nad 
mořem! Vánoční piknik začíná ve 13 hodin – dobře  
se oblečte, přibalte něco dobrého k jídlu a pití a 
hlavně radostnou sváteční náladu :-) Z české strany se 
ke Klínské bráně dostanete od Černého rybníka (cca. 
20 minut cesty), na německé straně je sraz  
ve 12 hodin u lesního hostince Bad Einsiedel. 
 
Feiert auch dieses Jahr wieder Weihnachten mit uns 
am Göhrener Tor, auf dem Erzgebirgskamm,  
820 Meter über dem Meeresspiegel! Das 
Weihnachtspicknick beginnt um 13 Uhr - zieht sich gut 
an, packt etwas Leckeres zu essen und zu trinken ein 
und vor allem eine fröhliche, festliche Stimmung :-) 
Auf tschechischer Seite erreicht man das Göhrener 
Tor von Černý rybník (ca. 20 Minuten entfernt), auf 
deutscher Seite trifft man sich um 12 Uhr  
am Waldgasthof Bad Einsiedel. 
 

 


