
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké ohlédnutí za činností Klubu českých 

turistů Krásná Lípa a za naší spoluprací 

s krásnolipskou radnicí v letech 2010 - 2014 
 



 

 

ÚVODEM 
 

U příležitosti kulatých výročí vznikají různé ročenky, sborníky, publikace a 

podobně. Ač Klub českých turistů Krásná Lípa v letošním roce neslaví žádné 

takové výročí a „pouze“ si připomene 33 let svého trvání, i tak je příležitost 

k malému bilancování. Končí totiž volební období a my bychom rádi věnovali 

těchto pár hodnotících řádků vedení našeho města a naší vzájemné spolupráci. To 

jako výraz poděkování pracovníkům Městského úřadu, radě, zastupitelstvu města 

a také organizacím, které jsou řízeny městem (Technické služby, Základní škola 

a Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa). 

 

 Čtyřletá kvalitní práce v letech 2010-2014, která je konána pro blaho našeho 

města, je patrná na každém kroku a bude jistě prezentována a kladně hodnocena 

při mnoha příležitostech.  Následující stránky chtějí dokumentovat pouze na 

jednom příkladu (kromě nás v Krásné Lípě působí na dvacet sportovních, 

kulturních a zájmových organizací), jak krásnolipská radnice, vedená starostou 

Ing. Zbyňkem Linhartem, podporuje spolkovou činnost ve městě.  

 

KČT Krásná Lípa spolupracuje s mnoha různými subjekty, ale nejbližším 

partnerem je nám dlouhodobě město Krásná Lípa, které vždy činnost klubu 

podporovalo a některé akce by bez této podpory nemohly být realizovány. 

 

Klub si uvedené pomoci velice váží a na základě oboustranné spolupráce 

připravuje i do budoucna mnoho dalších drobných ale i velkých akcí, které budou 

přínosem pro širokou veřejnost. Kromě pohybově poznávacího programu bude 

klub nadále udržovat turistickou infrastrukturu a propagovat naši domovinu. K 

velkým připravovaným projektům bezesporu patří vybudování českoněmeckého 

turistického muzea a setkávacího centra, nebo nová rozhledna na Maškově 

(Vápenném) vrchu.   
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRADIČNÍ AKCE NAŠEHO KLUBU 
 

Prvním klubovým vykročením bývá Novoroční výstup na Vlčí horu. Tradičně se 

zúčastňuje starosta města, a pokud z nějakého důvodu nemůže vystoupit na 

rozhlednu, přijde nás na náměstí pozdravit a popřát účastníkům do nového roku.  

 

Druhý lednový víkend patří zimním táborníkům z celé republiky. Léta, kdy se 

pod Vlčí horou scházelo kolem dvou set aktivních účastníků  jsou pryč, nicméně 

akce Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí horou má pevné místo 

v celostátních turistických kalendářích.  

 

Bezesporu v posledních letech nejmasovější akcí klubu je „Pohádkový les“.  

Jeho popularita má trvalou platnost a nám nezbývá nic jiného, než ji nadále 

udržovat.  

 

 

Čtyřlístek tradičních akcí odboru uzavírají turistické a dálkové pochody 

„Skalními hrádky Labských pískovců“. I tato akce v první polovině srpna patří 

již několik desítek let k celorepublikově vyhledávaným. 

Novoroční výstup na vlčí horu Nejsevernější zimní táboření v ČR pod VH 

Pohádkový les  Pohádkový les  
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Skalními hrádky Labských pískovců 

Setkání u příležitosti 30. výročí založení Klubu českých turistů v Krásné Lípě 
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JAK ŠLY ROKY  
 

Rok 2010   
 

Klub uskutečnil nebo se podílel na 29 akcích. 

 

Dle pracovního plánu realizoval odbor 24 turistických výletů v Čechách, Polsku 

a SRN. K oblíbeným akcím patřily Brtnické ledopády, účast na jarním srazu ve 

Varnsdorfu, „3 dny, 3 země, 3 pochody“ v Polské Lubani a v Novém Městě. 

Klub vypravil autobus zájemců na oblíbené Líšenské pochody do Českého ráje.  

Značkaři klubu provedli obnovu červené značky z Krásné Lípy do Šluknova. 

21. 5. získal klub od Ústecké nadace grant ve výši 35 000 Kč na opravu opláštění 

a konzervační nátěry rozhledny Vlčí hora. Rekonstrukce se ukázala mnohem 

nákladnější, bylo nutné opravït i zvětralé obvodové zdivo. Město Krásná Lípa 

přispělo na opravu dalšími 143.000 Kč.  

Brtnické ledopády Naši němečtí přátelé 

Polští přátelé 

2010 
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Klub zajišťoval prodej svých produktů a občerstvení na pěti akcích. Jednou 

z těchto akcí byl 1. ročník turistického adventu v Krásné Lípě. Ač se jednalo o 

zkoušku, akce se ujala a stala se v dalších letech tradiční. Prodejci si pochvalují 

zázemí, které jim klub díky vedeni Aparthotelu Lípa vytváří. Návštěvníci oceňují 

vánoční atmosféru a velmi citlivě vybrané prodejce. V neposlední řadě 

k popularizaci turistického adventu přispívá i prodej čerstvě řezaných vánočních 

stromků. 

  

Významnou událostí roku 2010 bylo prosincové podání žádosti na zpracování 

grantového programu na obnovu památníku padlých občanů Zahrad v první 

světové válce. Této skutečnosti předcházelo několik let pilného jednání na 

úřadech. Museli jsme vykoupit pozemek, zlegalizovat vlastnictví zachovaných 

13 pomníků, které byly deponovány na hřbitově ve Sněžné. Byl vypracován 

stavební a zahradnický projekt. Bylo nutné získat vyjádření zainteresovaných 

organizací tak, abychom získali stavební povolení.  
 

 

Slovenští přátelé   
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Rekonstrukce rozhledny Vlčí hora  

Kaplička na Sněžné nedaleko Vlčí Hory 
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Rok 2011 
 

Klub uskutečnil nebo se podílel na 39 akcích. 

 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko předala klubu 19. 1. 2011 

zpracovaný grantový program na obnovu pomníku v Zahradách. Podána byla 

žádost o dotaci přes Místní akční skupinu Šluknovsko k Evropskému 

zemědělskému intervenčnímu fondu pro rozvoj venkova. Náš projekt byl 

hodnotící komisí vybrán a doporučen k realizaci 3. 2. 2011. 

 

5. - 6. března se delegace klubu zúčastnila v Polské Lubani oslavy 25 let místní 

organizace PTSM. Pořadatelem Okresního jarního srazu byla Dolní Poustevna. 

  

Vlastivědně poznávacího výletu s mimořádným zastavením vlaku v Karlově 

údolí se zúčastnilo 49 zájemců. 

 

Na brigádě u pramenů Křinice konané 21. 4. se sešlo 49 pracovníků.  

 

Na základě pozvání jeli naši zástupci 

5. - 7. 5. s MAS Šluknovsko v rámci 

partnerského projektu do Práznovců 

na Slovensku. Při setkání s členy KST 

došlo k dohodě o spolupráci.  

 

Brigáda - prameny Křinice - čištění pramene 

S místopředsedkyní KST Horňan Annou 

Klenkovou 

2011 
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Zahájení Euroranda obstarali místopředseda 

KČT Ing. Jan Babnič a čestný předseda KČT 

Ing. Jan Havelka 

Eurorando 2011 se těšilo hojnému zájmu 

veřejnosti Polská folklorní skupina na Eurorandu 

6. 5. jsme oslavili s naším nejstarším členem Františkem Hanzalíkem jeho 

devadesátiny. 7. 5. jsme se podíleli společně s varnsdorfským KČT na pořádání 

akce po stopách poustevníka Vernára na varnsdorfský Hrádek (obdobně tomu 

bylo až do roku 2013, kdy akce zanikla). 

 

Největší netradiční událostí roku byla „Voda ze střechy Evropy“ – jedna 

z doprovodných akcí Euroranda, která poté vyvrcholila v roce 2012. 

 

Po celé 2 roky se slavnostně nabírala 

voda z pramenů, studánek a toků řek. Ta 

potom, štafetově slévaná, doputovala 

právě v roce 2012 v rámci Evropského 

turistického setkání do Španělské 

Andalusie, kde celé Eurorando 

vyvrcholilo. Nu a Krásná Lípa a říčka 

Křinice byly mezi 210 odběrnými místy 

v celé republice, kde byla voda nabírána. 

Připomeňme si několika řádky průběh 

této netradiční události. V sobotu 21. 5. 

2011 se na pramenech Křinice v lesní 

tišině mezi Krásnou Lípou a obcí Studánka setkali milovníci přírody ze širokého 

okolí. 

 

Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městy Krásná Lípa a 

Varnsdorf, s NP České Švýcarsko, OPS České Švýcarsko, se Sborem 

dobrovolných hasičů Varnsdorf, s Lesy ČR- lesní správou Rumburk, ČSOP Tilia, 

SAM a Technickými službami Krásná Lípa připravovaly již od osmé hodiny 
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Bez spolupráce s TS Krásná Lípa si řadu akcí 

nedovedeme ani představit 

Budišínská dechovka z SRN 

ranní stánky na občerstvení, podium, lavice a stoly, varnsdorfští hasiči areál 

ozvučili. 

 

První příchozí přivítala kromě krásného 

počasí reprodukovaná hudba a 

slavnostní výzdoba. Celý den 

moderoval Mgr. Karel Jarolímek. 

V 10,15 hodin měla první vystoupení 

folklorní skupina Cisowianka s Polska, 

v 10,50 hodin účastníkům zazpívala za 

kytarového doprovodu Klára 

Brabníková. V 11 hodin bylo předsedou 

KČT Krásná Lípa setkání slavnostně 

zahájeno. Přítomné pozdravil senátor ČR a starosta Rumburku Ing. Jaroslav 

Sykáček, za Ústřední výbor KČT Ing. Jan Babnič. O významu a myšlence 

Euroranda pohovořil čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka. Následoval odběr 

vody pro „Evropu“. Krojovanou stafáž vytvořili členové přítomných folklorních 

souborů. Vodu ze studánky za doprovodu senátora a čelných funkcionářů KČT 

nabrala tajemnice MěÚ Krásná Lípa Mgr. Lucie Hanková. 
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Vystoupení krásnolipské Dykyty nabírání vody tajemnicí MěÚ Krásná Lípa 

Hlavní kulturní blok zahájil populární krasnolipský folklorní soubor Dykyta, 

následovala country kapela Malvas z Varnsdorfu a kulturní program zakončil 

dechový soubor Blasorchester Bautzen (SRN). 

 

Každý účastník obdržel jubilejní pohlednici a originální pamětní list. Zájemci si 

mohli zakoupit kovový odznak. Pořadatelé z Národního parku ČŠ a z ČSOP Tilia 

připravili i bohatý soutěžní program pro děti. Pořadatelů a účinkujících bylo 110, 

polských účastníků 22, německých 84, postižených osob bylo 11. Účastníků, 

podle vydaných účastenských listů a prezentační listiny, bylo 552. Členové klubu 

se zúčastnili v dalších dnech akcí Euroranda v Rumburku a uspořádali 

autobusový zájezd na vyvrcholení Euroranda v Děčíně. 

 

Klub se podílel 3.9 tradičně na akci pořádané Městem Krásná Lípa „Den 

Českého Švýcarska“. 

 

22. -  25. 9. jsme přivítali partnerský odbor KST Práznovce ze Slovenska. 

  

8. 12. Se náš klub stal členem Destinačního fondu OPS ČŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Říčka Křinice v Kyjovském údolí 
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Brigádníci - vedoucí TS Krásná Lípa Martina 

Hlavová a místostarosta Jan Kolář 

Brigády se zústnil i náš člen Ing. Zbyněk Linhart - starosta Krásné Lípy 

Rok 2012 
 

Klub uskutečnil nebo se podílel na 37 akcích. 

 

Pořadatelem okresního Jarního srazu byl KČT Rumburk. 

21. 5. byla v Liberci na Euroregionu Nisa podána programová žádost nazvaná 

„Do cíle 3“. Důvodem bylo získat finanční příspěvek na znovuodhalení 

památníku v Zahradách.  

  

27. 5. byla uskutečněna brigáda v rámci 

obnovy pomníku padlých v Zahradách. 

Krom 12 členů klubu, ke kterým patřil i 

starosta města Ing. Zbyněk Linhart, 

přišli pomoci i místostarosta Krásné 

Lípy pan Jan Kolář a vedoucí 

Technických služeb paní Martina 

Hlavová.  

 

 

 

2012 
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Zahájení slavnostního aktu 

 

15. 6. převzal předseda OKČT Krásná Lípa od zástupce firmy Demos Ing. Petra 

Simandla obnovený památník v Zahradách. Zhotovení díla stálo  celkem 477.510 

Kč (terénní úpravy, stavební, kamenické a sadové práce včetně rostlin), 

zpracování a vedení grantového projektu stálo 26.530 Kč. Dalšími náklady byl 

výkup pozemku a poplatky v souvislosti se získáním stavebního povolení. 

 

20. 6. byla podepsána smlouva o přidělené dotaci od Euroregionu Nisa. 

 

1. 7. získal klub grant z evropských fondů „Cíl 3“ na slavnost u příležitosti 

obnovení památníku padlých v Zahradách ve výši 138.500 Kč s vlastním 

podílem.  

 

24. - 29. 7. navštívilo naše město 42 turistů z družebního odboru KST Práznovce, 

závěrečného společného večera se mimo jiné zúčastnil starosta města Ing. 

Zbyněk Linhart. 

    

22. 9. se uskutečnilo slavnostní odhalení obnoveného památníku v Zahradách. 

Dovolte pár slov o této slavnosti. 

 

Po skončení Velké války se k uctění 

památky padlých vojáků začaly budovat 

památníky. O jejich výstavnosti 

rozhodovalo shromáždění finančních 

prostředků, které se obci, městu či 

spolku podařilo zajistit. Obci Zahrady 

se to podařilo poměrně brzy. Dle 

záznamu školní kroniky v Krásném 

Buku byl pomník se všemi poctami 

slavnostně odhalen 5. listopadu 1922. 

Přežil druhou světovou válku, dobu 

poválečnou, ovšem v 60 letech 20. století byl v rámci úpravy křižovatky 

demontován a necitlivě deponován na hřbitově ve Sněžné. 

 

 Z iniciativy KČT Krásná Lípa byl nejprve vypracován projekt, který se podařilo 

zrealizovat ve spolupráci s městem Krásná Lípa a MAS Šluknovsko. Pomník byl 

v roce 2012 zrenovován firmou Atelier ES, stavební práce realizovala firma 

Demos, parkovou úpravu navrhl čestný občan Krásné Lípy Ing. Karel Hieke.  
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Ing. Jan Havelka a PaeDr. Jan Eichler 

pokládají věnec 

Slavnostní odhalení pomníku zástupci MAS 

Šluknovsko - Ing. Eva Hamplová a Dana 

Dudková 

Pokládání věnce zástupci města Krásná Lípa - 

místostarosta Jan Kolář a tajemnice MěÚ 

Klub českých turistů obnovil památník jako stálou připomínku nesmyslnosti 

válek, jako trvalou vzpomínku na ty, kteří pod Vlčí horou žili svůj krátký život a 

na ty, kteří tehdy tak pečlivě utvářeli místní krajinu. Pietní místo umožní 

každému důstojně vzpomenout na prosté lidi, kteří zde žili do vysídlení celá 

staletí a v kolonce povolání měli obyčejná zaměstnání: dělník, pekař, švec, 

řezník, obchodník, obchodní příručí, student, tkadlec, úředník, zemědělec.  

Klub ve spolupráci s městem Krásná Lípa a Spolkem vojenské historie Lužice 

v partnerství s dalšími vojenskými spolky z ČR připravil na 22. září 2012 

velkolepou oslavu odhalení zrekonstruovaného pomníku.  

 

Oslavu zahájil výstřel z hmoždíře.  Za 

zvuků castalda následoval vojenský 

průvod, který vedl místní pan farář. Čelo 

tvořili příslušníci Svazu c. k. vojenských 

vysloužilců Koruny české, které 

doprovázely dobově oděné ženy, 

následovaly historické jednotky 

uniformovaných vojáků a průvod 

uzavíral uniformovaný spolek z Eibau. 

Slavnostní branou došel průvod na 

prapory vyzdobenou a k pomníku 

přilehlou louku. Účastníci, kterých se 

sešlo na 5 stovek, měli možnost využít turisty připravené občerstvení. K tomuto 

účelu též sloužila i dobová polní kuchyně.  

 

Pietní akt byl zahájen rakouskouherskou hymnou, za město promluvil 

místostarosta Krásné Lípy J. Kolář, za delegaci Ústředí KČT (kterou tvořil čestný 

předseda KČT Ing. J. Havelka, místopředseda KČT Ing. J. Babnič a předseda 
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Ústřední hudba Armády ČR 

Odhalení se zúčastnila široká veřejnost 

ATOM Mgr. T. Novotný) Ing. J. Havelka, za oblastní výbor KČT Ústecké oblasti 

její předseda PaedDr. J. Eichler a zdravici přednesl i senátor Ing. Sykáček . 

 

Pomník odhalili za zvuku Večerky, 

kterou zatroubili členové Ústřední 

hudby Armády ČR, předsedkyně MAS 

Šluknovsko Ing. E. Hamplová a D. 

Dudková. Výše uvedená hudba 

zakončila pietní akt českou a slovenskou 

hymnou. 

O následný kulturní program se 

postaraly kapely Náhodou a Arzenal 

Band  P. Zelenky. 

 

Vyvrcholením oslavy byla odpolední vojenská ukázka s použitím repliky 

dobového bojového vozidla Rumfell.  

 

 

 

Nastoupená jednotka s bojovým vozidlem 

Slavnostní průvod Momentka ze slavnostního dne 
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V rozpočtu oslav bylo počítáno i s vydáním neobvyklé publikace „Šluknovsko, 

vojenští vysloužilci – Velká válka“. Tento první materiál, který se uceleně 

zabývá 1. světovou válkou na Šluknovsku, vydal klub i v německé mutaci. 

Oslava byla financována z projektu Euroregionu Nisa, z operačního 

programu „Cíl 3“ a „Ahoj, sousedé“. 

 

4. 12. byla podána žádost na SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR na výměnu oken rozhledny Vlčí hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nové dveře na Vlčí hoře 
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2013 

 
Klub uskutečnil nebo se podílel na 44 akcích. 

 

Pořadatelem Jarního srazu Děčínska se stala Krásná Lípa. Sraz účastníku byl na 

novém Krásnolipském náměstí, které bylo oceněno v roce 2010 jako „ Dopravní 

stavba roku“. 

 

Turisty, pro které bylo na náměstí připravené občerstvení, překvapilo na Jarním 

srazu neobvykle studené počasí - sněhové mantinely a mínus 5 C°. Hlavní 

program se uskutečnil netradičně v místním kostele sv. Máří Magdaleny. Setkání 

zahájil předseda OKČT Václav Hieke, účastníky následně přivítal starosta města 

Ing. Zbyněk Linhart.  

 

Vzhledem k tomu, že se rok 2013 nesl v duchu 125. výročí založení KČT, bylo 

20 nejaktivnějších členů oceněno pamětními diplomy, které jim předal předseda 

Ústeckého oblastního výboru PaedDr. J. Eichler. Následoval koncert 

Krásnolipského komorního sboru s doprovodem varhan. Na jejich obnovu 

přispělo město a ve sbírce, za tímto účelem pořádané, přispěli individuálně i 

Starosta Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart se skupinou turistů na Křinickém náměstí 

2013 
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členové klubu. Po skončení kulturní části byly pro zájemce našimi průvodci 

připraveny tři výletní trasy. Trasu kolem města, mapující investice města, vedl za 

velikého zájmu přespolních účastníků starosta města Ing Zbyněk Linhart. Dle 

rozdaných pamětních listu se srazu zúčastnilo 308 turistů. 

 

10. 5. předala zástupcům města a klubu 

firma Jana Zháněla - zámečnictví 

Rumburk - zrealizovanou zakázku - 

výměnu oken na rozhledně Vlčí hora.   

 

13. 5. se na rozhledně Vlčí hora 

uskutečnila za účasti 13 turistů a jejich 

příznivců brigáda.  

 

25. 5. podepsal předseda klubu 

v ústeckém sídle SZIFu dotaci na nová 

okna rozhledny Vlčí hora, na opravu vnitřních omítek, dlážděných podlah a na 

celkové vymalování rozhledny v celkové výši 243.700 Kč s vlastním podílem. 

 

Nejvýznamnější a největší akcí klubového roku byl Pohádkový les, v jehož rámci 

klub oslavil 125. výročí založení KČT. Krom představitelů města se oslavy 

zúčastnil za ÚV KČT Mgr. T. Novotný. Připomenutí tohoto pro turisty 

významného dne začalo od 8 hodin velkým řemeslným jarmarkem, který lákal na 

netradiční akce. Zájemci mohli ochutnat pravou čokoládu, mohli si nechat změřit 

krevní tlak nebo si mohli zkusit vyfouknout sklo.  

 

V kulturním programu vystoupil oblíbený krásnolipský soubor Dykyta a zahrály 

i kapely P. Zelenky a Blasorchester Bautzen (SRN), pro děti hrálo Sváťovo 

divadlo. Vyvrcholením byl průvod, který na náměstí přivedly dva českolipské 

soubory mažoretek, následovali uniformovaní dobově oděni účastníci a závěr 

Slavnostní zahájení jarního srazu, netradičně 

v krásnolipském kostele 

Slavnostní zahájení jarního srazu, netradičně 

v krásnolipském kostele 

Rozhledna na Vlčí hoře dostala nová okna 
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průvodu tvořila historická vozidla, která zajistila paní starostka Mikulášovic Ing. 

Miluše Trojanová.  

 

12. 6. získal klub z Nadace Ústeckého kraje 20.000 Kč na studii připravovaného 

českoněmeckého muzea turistiky. 

  

14. – 16. 6. se recipročně za návštěvu slovenské delegace na Pohádkovém lese a 

oslavách 125. výročí KČT zúčastnili zástupci našeho odboru regionálního srazu, 

který pořádal spřátelený odbor KST Práznovce. 

 

6. 7. se členové odboru zúčastnili oslavy 20. výročí znovuotevření rozhledny na 

Jedlové. 

Vystoupení mažoretek na Křinickém náměstí 

Vystoupení FS Dykyta Momentka z Pohádkového lesa 
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25. 9. převzali zástupci SZIFu hotovou rekonstrukci rozhledny dle projektu 

(výměna oken, opravy vnitřních omítek a dlažeb včetně výmalby) bez závad.  

 

14. 10. pět brigádníků pracovalo na Karlově výšině. 

 

21. 10. členové klubu a příznivci turistiky vynášeli k Vlčíhorské rozhledně 

materiál na nový altán. 

 

28. 10. zástupci klubu se zúčastnili slavnostního odhalení nejsevernějšího bodu 

ČR v Severním. 

 

10. 11. klub za finanční pomoci OPS ČŠ a obce Doubice obnovil Karlovu výšinu 

(součást Lužické spojky) a nově červenou a žlutou značkou vyznačil okruh. 

Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města v čele se starostou Ing. 

Zbyňkem Linhartem, zástupci OPS ČŠ a členové KČT.  

 

 

 

 

 

Momentka ze 125. oslav založení KČT 
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2014 
 

Klub má naplánovaných 42 vlastních akcí. 

 

K dalším, pořádaným jinými subjekty, se ještě připojí. 

Ale to už bude předmětem další rekapitulace někdy příště. 

 

Krásnolipský odbor se svou činností vždy snažil být celospolečensky 

významným spolkem, který je otevřený široké veřejnosti. Klubovou náplní je 

krom pohybově poznávací činnosti i organizování zájezdů, výletů, své místo má 

brigádnická aktivita, spolupráce s dalšími kluby a organizacemi, připomínání 

významných výročí, obnova a údržba turistické infrastruktury, publikační činnost 

ale i provozování rozhleden. Klub je vybaven k zajišťování občerstvení při 

různých akcích. O rozmanitosti klubové činnosti svědčí i autobusový zájezd do 

Prahy. 14. 2. v divadle Járy Cimrmana někteří členové shlédli hru Švestka. Klub 

se tímto připojil k vyvrcholení celorepublikové oslavy 125 let KČT. 

 

15. 4. získal klub jako první v republice certifikát Českého systému kvality. 

 

 

19. 5. jsme uskutečnili společně s Technickými službami města Krásná Lípa 

brigádu, při které byl k rozhledně Vlčí hora vynášen beton k obnově podesty 

před rozhlednou. 

 

24. 5. oslavila rozhledna na Vlčí hoře 125 let. K tomuto významnému výročí 

klub připravil program a pozval významné činovníky KČT a osobnosti veřejné 

správy. Pozvání přijali hejtman Ústeckého kraje O. Bubeníček, starostové Ing. 

M. Trojanová, Ing. Z. Linhart, J. Zoser, místostarosta J. Kolář, ředitel NP ČŠ  

Ing. P. Benda, ředitel Destinačního fondu OPS Ing. J. Rak. Za KČT: Ing. J. 

Havelka, Mgr. V. Chvátal, Mgr. T. Novotný, Ing Jan Babnič, PaedDr. J. Eichler a 

předsedové a činovníci KČT Šluknovska. 

 

2014 
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Účastníky přivítal starosta města Ing. Zbyněk 

Linhart 

První část oslavy byla od 11 hodin u rozhledny zahájena trubači z  Lesnické 

školy ze Šluknova. Dále zazpíval Krásnolipský komorní sbor pod vedením Mgr. 

M. Sudka, účastníky přivítal předseda OKČT, význam rozhledny ocenili a 

poděkovali za její údržbu a provoz hejtman Ústeckého kraje O. Bubeníček a 

starosta města Ing. Z.Linhart, za UV KČT vystoupil čestný předseda Ing. J. 

Havelka, který ve svém příspěvku velmi hezkými slovy zhodnotil 32 letou práci 

klubu. Zdravici a malovaný obraz sesterské rozhledny Weifberg předal zástupce 

Hinterhermsdorfu Manfred Dittrich. 

 

 

Hejtman ÚK Oldřich Bubeníček s vnukem 

Mezi hosty byl i předseda ATOM Mgr. Tomáš Novotný 
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Manfred Dittrich - předseda vlastivědného spolku z Hinterhermsorfu 

Dámy z Vlčí Hory v dobovém úboru 
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Krásnolipský komorní sbor 

Druhou část programu, již na louce 

dole pod rozhlednou, uváděl Mgr. K. 

Jarolímek. Opět vystoupili trubači ze 

Šluknova a Krasnolipský komorní sbor, 

účastníky pozdravili předseda ÚV KČT 

Mgr. V. Chvátal a předseda ATMu 

Mgr. T. Novotný. Ve svém druhém 

projevu řekl starosta města Ing. Z. 

Linhart, mino jiné, že je dlouholetým 

členem našeho klubu, a že je na tento 

fakt náležitě hrdý. K poslechu i tanci 

hrála kapela P. Zelenky. 

 

Účastníky zaujala přehlídka leteckých 

modelů p. Polacha z Krásné Lípy  a i 

historická motorka sovětské výroby, 

se kterou přijeli manželé Trojanovi 

z Mikulášovic. Klub zajistil výzdobu a 

občerstvení. U příležitosti oslavy vydal 

turistickou dřevěnou známku, vizitku a 

každý z 503 účastníků obdržel pamětní 

list. 

 

Doprovodný program na louce pod rozhlednou 
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Doprovodný program na louce pod rozhlednou 

5. 6. získal klub od Ústecké nadace z programu „Moje obec, můj kraj, můj 

domov“ grant, jehož donátorem je Centropol, ve výši 30. 000 Kč na obnovu 

Köglerovy naučné stezky. 

  

Společně s městem zrealizujeme k vylepšení turistické infrastruktury nákup a 

instalaci tří  odpočinkových setů (stůl s lavicemi). Jedna sada bude umístěna 

v altánu u Vlčíhorského koupaliště, zbývající dvě na trase pohádkového lesa. 

  

Letecké modely Karla Polácha Trubači ze Šluknova 
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11. srpna 1884 vznikl v Krásné Lípě Horský spolek pro nejsevernější Čechy. 

KČT Krásná Lípa není nástupnickou organizací, ale snaží se být pokračovatelem. 

Letošní 150. výročí si připomeneme 6. září hvězdicovým setkáním v děčínském 

parku pod Kvádrberkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní turistika si v ničem nezadá s tou „letní“ 
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ZÁVĚREM 
 

Vážený čtenáři, tato publikace není v pravém slova smyslu ročenkou 

Krásnolipského klubu. Jeho činnost je daleko bohatší. Nepostihuje všechny 

nepravidelné akce jako např. letní týdenní putování na kolech – uskutečnilo se již 

11ročníků – ani klubové výlety, ani akce pořádané s partnerskými kluby z Polska 

a SRN. 

 

Cílem této tiskoviny je, jak už bylo napsáno, zdůraznit neocenitelnou pomoc, 

kterou poskytuje město Krásná Lípa nám, zájmovým a společenským 

organizacím. 

 

Na podzim letošního roku nás čekají volby do obecních zastupitelstev a senátu 

ČR. Naši předkové volili své představitele ne podle stranické příslušnosti, ale 

podle toho, jaký kdo byl hospodář a kolik práce zastal. A tak objektivně 

posuďme, kdo se nejvíce zasloužil o to, že je Krásná Lípa hodna svého jména a 

kdo stojí v jejím čele bezmála 20 let. Jmenovat netřeba. 

 

Václav Hieke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


