Klub českých turistů Krásná Lípa
KČT oblast Ústecký kraj
Město Krásná Lípa
pořádá z pověření Sekce lyžařské turistiky Ústředí KČT
pod patronátem senátora Parlamentu ČR Ing. Zbyňka Linharta
za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a Euroregionu ELBE LABE
a za podpory ústředí KČT a předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala

XVII. Mezinárodní zimní sraz turistů ČR
v Krásné Lípě
13. až 16. ledna 2022
Pro účastníky jsou připraveny:








lyžařské a pěší túry
návštěvy ledopádů a rozhleden
39. ročník Nejsevernějšího zimního táboření v ČR pod Vlčí horou
poznávací autobusové zájezdy po Šluknovsku, do Žitavy a do Drážďan
bohatý kulturní program, prohlídky města, koncert
cestovatelská beseda s promítáním o subpolárních oblastech Finského Laponska
slavnostní zakončení zimního srazu turistickým bálem

www.zimnisraz-krasnalipa.eu, www.kctkrasnalipa.cz
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Hlavní organizátor
Odbor KČT Krásná Lípa, z. s., Nemocniční 1062/26, 407 46 Krásná Lípa
Informace: Václav Hieke, hiekev@cbox.cz, tel: 728 732 877
Přihlášky: Michael Stanovský, stanovsky@kct.cz, tel: 603 538 168

Brtnické ledopády, foto Jiří Rak

Prezence účastníků, sídlo štábu srazu
Kulturní dům (kino), Pražská 960/24, Krásná Lípa, GPS: 50.9106750 N, 14.5088292 E
prezence:

čtvrtek 13. ledna 2022:
pátek 14. ledna 2022:
sobota 15. ledna 2022:

12–22 hodin
7–22 hodin
7–22 hodin

Při prezenci se členové Klubu českých turistů (KČT) a Klubu slovenských turistů (KST)
prokáží platným členským průkazem. Mají slevu na účastnickém poplatku.

Účastnické poplatky
Vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jak se bude dále vyvíjet pandemie koronaviru
a kolik přijede účastníků, omlouváme se, že zatím ještě nemáme hotovou definitivní kalkulaci cen. Následující poplatky se mohou změnit. Až budou ceny definitivně stanoveny, budeme přihlášené účastníky kontaktovat.
Způsob úhrady: platby proveďte převodem na náš účet Poštovní spořitelny ČSOB
číslo: 182854970/0300.
Platit můžete také až na místě v Krásné Lípě, vyšší ceny nemáme, ale riskujete, že
upomínkový předmět (např. batůžek) a všechny další služby již nebudou k dispozici
(jedeme systémem „kdo dřív přijde, ten dřív jede“)
Ceník (změna vyhrazena):
Účastnický poplatek Zimní sraz:
děti a mládež do 18 let:

250 Kč
100 Kč

členové KČT / KST:
členové KČT / KST:

Účastnický poplatek Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí horou:
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200 Kč
50 Kč
50 Kč
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Autobusový zájezd – Šluknovsko
100 Kč
(vstupy do památek si platí každý sám, vyjednáme množstevní slevu)
Autobusový zájezd – Drážďany, Žitava
150 Kč
Doprava na lyžařské a pěší trasy – zatím není stanoveno, cca 30–50 Kč
Nocleh ve vlastním spacáku a vlastní karimatce:
100 Kč / noc
Strava:
60 Kč (snídaně), 80 Kč (oběd), 80 Kč (večeře)

Kulturní akce
Kulturní akce se budou konat v Kulturním domě (v kině), Pražská 960/24, Krásná Lípa
(GPS: 50.9106750 N, 14.5088292 E):
 čtvrtek – cestovatelská beseda s promítáním: Michael Stanovský: „Finské Laponsko“
(o trempování v úžasné a divoké krajině za polárním kruhem)
20 Kč
 pátek – koncert operní pěvkyně Pavlíny Senić
zdarma, nutná rezervace
 sobota – Společenský večer, slavnostní zakončení srazu, turistický bál
100 Kč

Stravování
Školní jídelna Základní školy, Školní 558/10, GPS: N 50°54.726', E 14°30.600'

Nejsevernější Zimní táboření
Zimní táboření organizujeme ve spolupráci s KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí
kontakt: Ota Boura, +420 603 772 985, kcthoral@tiscali.cz
Táboření se odehraje v areálu Terénní základny ČSOP Tilia v Krásném Buku.
GPS: N 50°54.97680', E 14°29.39512'
K dispozici teplá voda, sprchy.
Základna se nachází na modré turistické značce z Vlčí Hory. Vzdálenost z centra Krásné
Lípy 2,5 km. Do Krásného Buku jezdí regionální autobus, cestu si zkrátíte na 500 metrů.
Pořadatel sem dopravu nezajišťuje. Prosím, registrujte se nejprve v Kulturním domě,
viz „Prezence účastníků“.

Doprava na místo srazu
Vlaky několika dopravců jsou vypravovány z Děčína, Varnsdorfu, Rumburku a Kolína.
Tratě číslo 080, 081, 084. Vystupujte na zastávce Krásná Lípa – město. Poté se vydáte 500 m směrem do města.
Autobusy jsou vypravovány z Děčína (linka 434), Varnsdorfu (linka 407) a Rumburku
(mezinárodní linka Chřibská – Jiříkov – Ebersbach), vystoupit nejlépe na náměstí.
Před Kulturním domem (kinem), kde je prezence, není zastávka. Musíte jít pěšky asi
500 m směrem po hlavní ulici (Pražská) směrem na Děčín.

Ubytování v Krásné Lípě
Ubytování pořadatel zajišťuje pouze ve vlastním spacím pytli a na vlastní karimatce
za 100 Kč/noc (ve tělocvičně nebo v hasičské zbrojnici). Teplá voda, sprchy.
Je možno také spát ve stanu – viz „Nejsevernější zimní táboření“.
Ubytování na lůžkách, v penzionech a hotelech pořadatel nezajišťuje.
Můžete si vybrat z bohaté nabídky na stránkách Infocentra Českého Švýcarska:
www.ceskesvycarsko.cz/cs/kde-se-ubytovat
Můžete také použít oblíbené weby hotel.cz, hotels.com, booking.com, trivago.com apod.
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Lyžařské a pěší trasy
Zda budou všechny níže uvedené lyžařské
trasy k dispozici, záleží především na sněhových podmínkách.
Na vzdálenější lokality bude zajištěna autobusová doprava za cca 30-50 Kč. Na trasy se
zajištěnou dopravou je nutné se přihlásit předem, nebo v případě volných míst i ráno před
odjezdem.
Většina vzdálenějších tras je dosažitelná i veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou.
Lyžařské trasy (pátek, sobota)
1.
2.

3.

4.

Sjezdovka v Jiřetíně (možno jet vlakem
s přestupem v Rybništi)
Vyznačené běžecké okruhy v areálu
Polevsko (možno použít regionální autobus s přestupem v Novém Boru)
Vyznačené běžecké okruhy pod rozhlednou Jedlová (do Jedlové jezdí také
vlak)
Okolím Krásné Lípy

Brtnické ledopády v noci, foto Jiří Rak

Pěší trasy (pátek, sobota)
Předpokládáme společnou cestu za přítomnosti průvodce – cvičitele turistiky.
1. Brtnické ledopády (10 ledopádů) – značený 9 km okruh z Vlčí Hory do Brtníků (do
Vlčí Hory jezdí regionální autobus z náměstí v Krásné Lípě)
2. Po stopách skalních hrádků – Kyjovský, Brtnický – trasa 15 km.
3. Okolím Krásné Lípy – studánka Hanička, Maškův vrch, chráněná rezervace Vápenka, Karlova vyhlídka, prameny Lužničky a zpět do Krásné Lípy – trasa 13 km
4. Rozhledny Vlčí Hora a Dymník – 16 km (na Dymník vede 5 km modrá turistická
značka z Krásné Lípy)

Autobusové zájezdy
1.
2.
3.

Šluknovsko (čtvrtek, pátek, sobota), cena 100 Kč, individuální vstupy do památek
cca 150 Kč si platí každý sám, vyjednáme množstevní slevu
Drážďany (pátek, sobota), cena 150 Kč
Žitava (čtvrtek, pátek, sobota), cena 150 Kč

Turistické mapy
číslo 13 – Šluknovsko a České Švýcarsko (KČT 1:50000)
číslo 14 – Lužické hory (KČT 1:50000)
Český sever 1:25 000, NP České Švýcarsko, Šluknovský výběžek – (Geodézie OnLine)
Podrobnosti a aktuality hledejte na našem webu: www.zimnisraz-krasnalipa.eu
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Přihláška na XVII. Mezinárodní zimní sraz turistů ČR
v Krásné Lípě, konaný ve dnech 13. až 16. ledna 2022
Vážení zájemci o zimní sraz, jako organizátoři jsme ve složité situaci, nevíme, jak se
bude dále vyvíjet pandemie koronaviru. Akci ale připravujeme.
Dnes Vám předkládáme přihlášku, prosíme o její vyplnění včetně požadovaných služeb.
Nezbytně to potřebujeme k další přípravě, zajištění stravování, programu, objednání autobusů a podobně. O platbu Vás požádáme až v době, kdy budeme vědět, že nám epidemiologická situace dovoluje Zimní sraz uspořádat.
Případné aktuality a změny hledejte na webu www.zimnisraz-krasnalipa.eu.
Václav Hieke, předseda pořádajícího odboru KČT Krásná Lípa
Prosíme, přednostně elektronickou online verzi přihlášky na našem webu. Tady také
uvidíte, které služby již nejsou k dispozici. www.zimnisraz-krasnalipa.eu/prihlaska
V níže uvedené přihlášce prosím zaškrtněte čtvereček u služby, kterou požadujete a
sečtěte celkovou cenu.

Osobní údaje
Jméno: …...............……………. Příjmení: .......................……………………..
Adresa: *) ..........................................................................................................
Město/obec, PSČ: ...............................................................................………...
VS: ………………............…... variab. symbol pro bankovní převod, libovolné číslo
číslo průkazu KČT / KST: ......………………………............................................
telefon *): ………….................. e-mail: ……………………………….....………..
dítě do 18 let:
*) není nutné vyplňovat, ale v případě problémů a nutnosti kontaktu se velmi hodí

Účastnický poplatek (250, 200, 100, 50 Kč dle propozic **)
v těchto propozicích na str. 2 je uveden ceník – člen/nečlen KČT/KST, cena pro děti

Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí horou (50 Kč)
Účastnický poplatek celkem: …......…….. Kč

Ubytování:
ve vlastním spacáku – tělocvična, hasičská zbrojnice (100 Kč/noc)
čt/pá
pá/so
so/ne
Ubytování celkem: …….......…….. Kč

Kulturní akce:
Cestovatelská beseda s promítáním „Finské Laponsko“ (čtvrtek 20 Kč)
Koncert pěvkyně Pavlíny Senić (pátek, nutná jen rezervace, zdarma)
Slavnostní zakončení, turistický bál (sobota 100 Kč)
Kulturní akce celkem: ….......……….. Kč
–5–

v8

Pěší trasy:

Lyžařské trasy

Brtnické ledopády
Skalní hrádky
Okolí Krásné Lípy
Rozhledny

pá
pá
pá
pá

so
so
so
so

Sjezdovka Jiřetín
Areál Polevsko
Běžky Jedlová
Okolí Krásné Lípy

pá
pá
pá
pá

so
so
so
so

Prosím, zaškrtněte o co máte zájem, pomůžete nám naplánovat případné autobusy.

Autobusové zájezdy
Šluknovsko (100 Kč)
Drážďany (150 Kč)
Žitava (150 Kč)

čt
čt

pá
pá
pá

so
so
so
Zájezdy celkem: …........……… Kč

Strava:
Snídaně
Oběd
Večeře

čt

pá
pá
pá

so
so
so

ne
ne
Strava celkem: …….........…….. Kč

Celkem vše dohromady: ……..…………….. Kč
Přihlášku vyplňte, prosím, přednostně na našem webu:
www.zimnisraz-krasnalipa.eu/prihlaska
Vyplníte-li jí na papíře, prosím oskenujte a zašlete na e-mailovou adresu:
stanovsky@kct.cz
případně poštou na adresu: Michael Stanovský, Dřenice 51, 537 01 Dřenice

Termín k zasílání přihlášek: 30. listopad 2021
Přihlaste se co nejdříve, jinak riskujete, že se na vás nedostanou všechny
požadované služby – ubytování, místo v autobuse, vstup na kulturní akce
nebo upomínkový předmět (např. batůžek).
Upozornění: Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů
účastníka akce (dle GDPR), berete na vědomí tyto propozice a informaci o dokumentaci akce na fotografiích a videu. Podrobnosti jsou na našem webu:
www.zimnisraz-krasnalipa.eu/cz/gdpr.php
www.zimnisraz-krasnalipa.eu/cz/fotografovani.php
Každý účastník musí mít potvrzení o očkování proti Covid-19 nebo
o testu, příp. prodělaném onemocnění, musí je prokázat „Covid pasem“
nebo mobilní aplikací „Tečka“. Podrobnosti opět na našem webu:
www.zimnisraz-krasanalipa.eu/cz/koronavirus.php
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