
Pracovné stretnutie  KST Horňan Práznovce s KČT Krásna Lípa v Krásnej Lípe. 

28. - 31.7.2022 

             Naši priatelia z KČT Krásná Lípa v roku 2021 oslavovali 40. výročie založenie turistického klubu.  

Tejto veľkej udalosti sa mal zúčastniť aj náš klub  avšak pandemická  situácia, ktorá bola v tom čase na 

Slovensku, nám bohužiaľ nedovoľovala vycestovať. Bolo nám to všetkým spoločne veľmi ľúto a preto 

sme sa dohodli, že ak sa situácia zlepší tak určite tú 40. spoločne oslávime.  

Čo sa dohodlo sa aj splnilo. 28.7.2022  niečo po 19. hodine nás na Křinickom námestí v Krásnej Lípe 

privítal predseda KČT Krásná Lípa Václav Heike, jeho manželka Alenka a na veľké prekvapenie aj 

starosta mesta Krásná Lípa  Ján Kolář. 

Po srdečných objatiach sme sa odobrali na spoločnú večeru do cukrárne u Moniky. Tam nás čakali ďalší 

naši priatelia a ďalšie srdečné privítanie a spoločné rozhovory, ktoré pokračovali až do neskorých 

nočných hodín.  

Nasledujúci deň 29.7.2022 hneď po raňajkách sme mali spoločné stretnutie na úrade, kde nás privítal  

starosta Ján Kolář. Mal pre nás pripravenú video projekciu, v ktorej nás oboznámil s tým, čo sa im za 

posledné roky podarilo v meste zrealizovať a čo majú ešte v pláne. Po malom občerstvení nasledovalo 

spoločné fotenie a zápis do kroniky mesta, v ktorej nájdete aj veľmi zvučné mená českých politikov 

či osobností verejného a spoločenského  života. 

Po spoločnom obede nás čakalo prijemné prekvapenie - spoločné sadenie Sekvojovca mamutieho       

(sekvoja mamutia) v mestskom parku, kde nás na mieste sadenia čakal a privítal aj predseda, 

oblastného Ústeckého kraja PeeDr. Ján Eichler. Po krátkych príhovoroch sa začal samotný akt sadenia, 

pri ktorom každý z prítomných pridal ruku k dielu. (Nech rastie do krásy a na pamiatku nášho 

spoločného priateľstva). 

Večer bola pripravená spoločná grilovačka, ktorú zastrešoval starosta mesta Ján Kolář, ktorý sa ukázal  

aj ako zručný kuchár a príjemne prekvapil chutnými jedlami.  

Našim priateľom turistom sme pri príležitosti 40. výročia založenia klubu zaželali veľa zdravia a do 

ďalších rokov ešte veľa úspešne zrealizovaných projektov.  A ešte tu bol jeden dôvod na oslavu a to 10. 

výročie našej spoločnej spolupráce. V dobrej nálade pri tónoch gitary a harmoniky oslava pokračovala  

do neskorých  hodín. 😊 

30.7.2022 program pokračoval návštevou Mikulášovic,  kde za nachádza múzeum nožov, návštevníci 

si môžu pozrieť nože a výrobky kancelárskej techniky, ktoré vznikali desaťročia v miestnych 

továrňach,  najznámejšia z nich je značka Mikov.  

Potom sme navštívili zrenovovanú kaplnku SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, patróna pocestných, ktorú 

od základu s pomocou mesta  zrekonštruovali turisti KČT Krásná Lípa.  

O 18.00 hod. sme si v miestnom kostole vypočuli koncert hudobného telesa Virtuosi di Praga 

s programom pod názvom „Duchovná hudba  Ave Maria“. Krásny kultúrny zážitok.  

31.7.2022.  Posledný deň nášho pobytu s našimi priateľmi z KČT. Spoločné raňajky ukončujú náš 

program v Krásnej Lípe. Prišiel čas rozlúčiť sa a poďakovať za pekný, spoločne strávený čas. Prichádzajú 

emócie aj slzy v očiach a dohoda o najbližšom stretnutí u nás na Slovensku. 

Cestou domou sme sa ešte zastavili v Prahe kde nás sprevádzal Jirka Rak, ktorému ďakujeme. 

A čo na záver? Potvrdilo sa, že naše priateľstvo aj po jedenástich rokoch vôbec neoslabilo ale naopak, 

mám pocit, že je ešte silnejšie. 

Úprimne chcem poďakovať naším priateľom za vrúcne prijatie, za bohatý program a krásne zážitky.  

S pozdravom skorého stretnutia na Slovensku.  

Predseda KST Horňan Práznovce Pavol Janček              


