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I. Sídlo organizace a kontaktní 

údaje 

 

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. 
Mostecká 1 

436 01 Litvínov 

IČ: 254 16 464 

tel: 476 700 408 

E-mail: partnersky.spolek@seznam.cz 

www.partnerskyspolek.cz 
 



 

II. Profil organizace 

Zakladatel 
Město Litvínov 

 

Poslání  
Hlavní úkol a poslání Partnerského spolku Litvínov, 

o.p.s. zůstává nezměněn. Je jím zajišťování 

přeshraničních kontaktů a spolupráce se zahraničím pro 

město Litvínov, jeho občany a instituce a péče o ně. 

Přispívat k propagaci města v regionu i za hranicemi, 

osvětou, vzděláváním, příkladem přispívat ke 

všeobecnému porozumění a snazší komunikaci.   

Nejvýznamnější cílovou skupinou pro to jsou občané a 

zájmové instituce samosprávy měst a obcí. Osobní 

kontakty s jejich protějšky za hranicemi (Německo, 

Francie) jsou pak nejúčinnější formou na cestě k naplnění 

cílů - vzájemného poznávání a sbližování.  

Těžištěm naší práce zůstává rozvíjení a prohlubování 

spolupráce s partnerskými městy Olbernhau a Brie 

Comte Robert a jejich partnery městem Stadtbergen 

v Bavorsku a městem Bagnolo Mella v Itálii.  

Nadále spolupracujeme s horskými obcemi Nová Ves 

v Horách, Brandov a sdruženími v lokalitě Lesná. 

Spolupráce pokračuje s Destinační agenturou Krušné 

hory, o.p.s., Českojiřetínksým spolkem, SK Krušnohoří, 

MAS Severozápadní Krušnohoří a dalšími. 

Nadále rozvíjíme dlouhodobé projekty se zapsaným 

mezinárodním spolkem Alte Salzstraße Halle - Prag / 

Stará solná stezka Halle - Prha, který má sídlo 

v Halle/Saale, jeho členy jsou ale také město Louny, DA 



Dolní Poohří, společnost Vernerův mlýn v Brloze, o.p.s., 

Horský hotel Lesná a další. 

 

Financování 
Hlavním zdrojem financování naší organizace byla 

poskytnutá neinvestiční dotace městem Litvínov ve výši 

500 000,-Kč. 



 

III. Organizační struktura 

Správní rada 
předseda: Jan Šulc  

členové: PhDr. Marie Svačinová, Jana Sorianová, Ivan 

Leber, Pavla Salvová, Alena Sloupová   

 

Správní rada PSL se schází nepravidelně, podle potřeby, 

dodržuje zákonnou povinnost provést jednání třikrát do 

roka. 

 

Dozorčí rada 
předseda: Erika Sedláčková   

členové: Bc. Marek Moudrý, Ing. Jana Pašková  

 

Dozorčí rada jedná nejméně dvakrát do roka. 

                                                                                                                                    

Zaměstnanci  
ředitelka: Libuše Novotná Pokorná, od 1. 1. 2019 

  

 

 

      

Správní 
rada 

Dozorčí 
rada 

Ředitel 



IV. Hlavní oblasti činnosti 

 Ve vedení spolku došlo k 1. lednu k výměně 

ředitele, kdy paní Dr. Marie Svačinová odešla do 

zaslouženého důchodu a nastoupila paní Libuše Novotná 

Pokorná, která byla dlouhodobě členkou správní i 

dozorčí rady PSL. Na začátku roku byl sestaven nový 

strategický dokument rozvoje organizace s názvem 

„Aktivity a spolupráce na programové náplni zámku 

Litvínov pro roky 2019+“. Strategie byla představena na 

únorovém jednání členů Klubu PSL a také na červnovém 

jednání Rady města Litvínova, která dokument vzala na 

vědomí. Celé znění dokumentu je na konci této výroční 

zprávy jako „Příloha č. 1“. 

 Po domluvě s paličkářkami, které působí v PSL 

více než 15 let, bylo domluveno podání přihlášky do jarní 

výzvy certifikace regionálních produktů, které spravuje 

MAS Severozápadní Krušnohoří. Paličkovaná 

krušnohorská krajka byla nominována do kategorie 

„Regionální produkt“ a  „Regionální zážitek“. 

V dubnu proběhlo jednání certifikační komise, kde 



ředitelka PSL a zástupkyně paličkářek paní Pavla 

Salvová obhájily podané přihlášky a byl získán certifikát 

se značkou „Krušnohoří regionální produkt®“, který 

platí na období 2 let.  

 

Partneři  
Spolek se podílí na akcích dále uvedených 

partnerů nejen účastí členů klubu, ale také účinnou 

pomocí při organizaci aktivit, překlady, tlumočením, 

zajišťováním kulturních informací apod.  

Na české straně PSL úzce spolupracuje zejména 

s Městským úřadem Litvínov – úsekem kanceláře 

starosty. V průběhu celého roku  jsme se jako 

každoročně podíleli na propagaci městských akcí a to 

překladem propagačních plakátů a letáků včetně jejich 

distribuce přes hranice a rozesíláním informačních 

mailových zpráv.      

Spolek plní také svůj závazek vyplývající ze 

smlouvy s Městem Litvínov o spolupráci při naplňování 

programu v prostorách litvínovského zámku, kde má své 

sídlo. V roce 2019 uspořádal koncert francouzské 

hudební školy z Ecole de Musique de Malansac. 

Podle potřeby a požadavků byl PSL i v roce 2019 

v kontaktu s okolními českými i německými obcemi 

Nová Ves v Horách, Brandov, Fláje, Olbernhau, 

Seiffen, Holzhau s neziskovými organizacemi 

Českojiřetínským spolkem, Spolkem přátel historie 

Litvínova, Oblastním muzeem v Mostě, Oblastním 

muzeem v Chomutově, Stadtmuseum Olbernhau, 

Euroregionem Krušnohoří, spolkem Vernerův mlýn 

Brloh, RVC Lesná, Fondem obnovy Krušnohoří 

Lesná, Povodí Ohře ad. Pro ně, ale i pro další subjekty 



spolek nabízel služby v oblasti výuky jazyků, tlumočení, 

překlady, zprostředkování kontaktů, pomoc při 

jednáních, pomoc při zpracování projektů apod. Tyto 

kontakty a společně řešené úkoly ukazují, že Partnerský 

spolek Litvínov je považován (zejména v zahraničí) za 

nedílnou součást regionální spolupráce.  

 Ve spolupráci s německým právníkem dr. 

Eckhardem Sauerweinem nabízel pro občany právní 

poradnu se zaměřením na pracovní nebo obchodní právo 

a to každou druhou středu v měsíci. 

 

Klub PSL 
V únoru bylo uspořádáno společné sezení členů 

klubu, kde byl představen strategický dokument Aktivity 

a spolupráce na programové náplni zámku Litvínov pro 

roky 2019+. Jako každoročně organizace nabízela a 

realizovala výuku francouzského jazyka a češtiny pro 

cizince tzv. Tandem kurz, klubová setkání, kurzy 

paličkování, výstavy, zájezdy na setkání partnerů v Brie, 

Stadtbergenu a Olbernhau.  

 

 



 

V. Projekty  

    V roce 2019 nebyl započat žádný projekt z důvodu 

nedostatku finančních prostředků na předfinancování. 

V lednu došlo k závěrečnému proplacení finančních 

prostředků projektu „Zaniklé textilnictví v Krušnohoří“ 

podpořený z FMP z programu spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.  

 

 

 

 



 

VI. Přehled nejdůležitějších aktivit 

Pro občany byly v průběhu roku uspořádány 3  

poznávací výlety: 

I. Výstava Sasko - Česko 7000 uspořádána 

v archeologickém muzeu v Chemnitz, 25 

účastníků  

II. Česko-německé putování podél Svídnické dráhy 

s odborným výkladem a ukázkou historických 

fotografií, 55 česko-německých účastníků  

III. Vánoční trhy v Annabergu-Buchholz. 45 

účastníků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu s německými kolegy z Tandem kurzů v Olbernhau bylo 

utvořeno družstvo s názvem „Tandemisté“, které se poprvé 18. 

května zúčastnilo Polívkové olympiády, kde členové uvařili 

krušnohorskou sladko-kyselou bramboračku. Umístili se na 

posledním místě, ale to družstvo neodradilo z účasti na dalším 

kuchařském klání tentokrát s názvem Chudeřínský kotlík. 31. 

srpna družstvo uvařilo klasický hovězí guláš a umístilo se na 



předposledním místě. Obě akce organizoval Spolek přátel 

historie Litvínova s místem konání byl chudeřínský park. 

Obou soutěží se zúčastnilo 7 týmů. 

 

 

Klub Herdulky - Litvínovské krajkářky měl několik 

významných výstav, kterými představil široké veřejnosti své 

úžasné paličkované výrobky.  

I. Velikonoce na zámku - jarní a velikonoční ozdoby 

II. Ukázka paličkování na akci Krušnohorský regiofest v 

Chomutově 

III. Krása paličkované krajky - výstava v OC Fontána 

Teplice 

IV. Paličkářky a paličkování v Divadle Rozmanitostí 

v Mostě 

V. České Vánoce - vánoční výstava v museu v Olbernhau 

VI. Vánoční výstava v městské knihovně v Litvínově  

VII. Vánoční výstava v městské knihovně na Meziboří  

VIII. Vánoční výstava na zámku Valdštejnů v Litvínově 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během prázdnin jsme se podíleli na spolupořádání prvního 

ročníku přeshraničního sportovního kempu pro děti, který se 

konal od 8. 7. do 12. 7. 2019. 



Dále jsme organizovali letní hudební koncert francouzské 

hudební školy z obce Malansac. Tato aktivita byla ve 

spolupráci s dlouholetým francouzským partnerem Laurentem 

Guilletem, který je s Litvínovem a Partnerským spolkem 

spojen díky svým návštěvám v rámci knihy o svém strýci 

„Jmenoval se Joseph“, který za 2. světové války zahynul 

v táboře v Záluží. 

 

 

Výčet aktivit v průběhu roku 2019 

 

7. 1. Jednání se starostkou města Litvínov 

14. 2. Výroční schůze PSL a správní rada PSL 

11. 3. Jednání spolku Stará solná stezka 

16. 3. Výstava 7000 Česko-Německo Chemnitz 

21. 3. Jednání se starostkou města Litvínov 

28. 3. Konference k Moldavské dráze v Holzhau a podpis 

memoranda o propojení tratě s německou stranou 

29. 3. Valná hromada Euroregionu Krušnohoří 

23. 4. Certifikační komise Krušnohoří regionální produkt 

18. 5. Polívková olympiáda 

28. 5. Jednání s Laurentem Guillletem 

30. 5. - 

2. 6. 

Partnerská návštěva ve Stadtbergenu 

31. 5. Krušnohorský regiofest - předání certifikátů 

regionálních produktů 

3. 6. Jednání spolku Stará solná stezka ve Waldheimu 

5. 6. Jednání rady města a představení koncepce spolku 

2019+ 

24. 6. Účast na otevření infocentra Fláje 

25. - 26. 

6. 

Instalace výstavy v OC Fontána 

27. 6. - 

23. 8.  

Výstava Krása paličkované krajky v OC Fontána 

Teplice 

28. 6. Správní rada PSL 



13. - 14. 

7. 

Návštěva a koncert hudební školy z Malansacu 

27. 7. Jednání o projektu Lößnitz a sdružení Pětipsy 

31. 8. Chudeřínský kotlík 

9. 9. Stará solná stezka Brloh 

10. - 12. 

9. 

Odinstalace výstavy v Teplicích a instalace výstavy 

v Mostě 

13. 9. Vernisáž výstavy paličkované krajky v Divadle 

Rozmanitostí 

17. 9. Jednání v muzeu v Olbernhau o spolupráci při 

vánoční výstavě 

průběh 

září 

Jednání s ruskou ambasádou o spolupráci při 

hledání padlých ve 2. světové válce 

15. 10. Valná hromada SK Krušnohoří 

20. 10. Po stopách Svídnické dráhy 

24. 10. Česko-německé dny v Pirně 

20. - 21. 

11. 

Instalace výstavy v muzeu v Olbernhau 

26. 11 - 

16. 2. 

Výstava České vánoce v muzeu v Olbernhau 

29. 11. Odvoz výstavy z Divadla Rozmanitostí 

14. 12. Vánoční trhy v Annabergu 

prosinec 

- leden 

Vánoční výstavy paličkářek v knihovně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 

 

Aktivity a spolupráce na 

programové náplni 

zámku Litvínov 

1) Úvod 

Partnerský spolek Litvínov píše svoji historii více než 25 

let. Svojí hlavní činností poskytuje přeshraniční 

spolupráci mezi městem Litvínov a jeho zahraničními 

partnerskými městy – Olbernhau (DE), Brie-Comte-

Robert (FR), Stadtbergen (DE) a Bagnolo-Mela (IT). Dále 

spolupracuje s občany a dalšími subjekty jako školy, 

školky, neziskové organizace, okolní obce Litvínovska 

atd. Současně na základě dohody s Městem Litvínov se 

podílí na programové náplni a prezentaci  litvínovského 

zámku, kde od roku 2015 má svoje sídlo. V roce 2015 se 

podílel na rešerších a  tvorbě průvodcovského sylabu pro 

průvodce INFORMAČNÍHO CENTRA, zajišťuje komentované 

zámecké prohlídky v němčině (francouzštině) pro klientelu 

z německého Krušnohoří i vzdálenější, nabízí cizojazyčné 

prohlídky města (vydal dvě dvojjazyčné brožury – průvodce 

po zajímavých místech v Litvínově a okolí) . 



2) Nejvýznamnější aktivity v letech 

2015-2018 

V průběhu let se podařilo realizovat množství projektů 

podpořených dotačními tituly města Litvínova, 

Euroregionu Krušnohoří, Fondem Ústeckého kraje nebo 

svými vlastními prostředky či prostředky od sponzorů 

(Veolia, SČVak, soukromých osob).  

Mezi ty nejúspěšnější patřily: 
-  noční (večerní) prohlídky zámku, veřejností velmi pozitivně 
přijímané zejména díky fundovanému          
    výkladu o historii města a zámku, který návštěvníci velice 
oceňují a vyhledávají.  
-  2015 - Expozice k  300. výročí soukenické manufaktury, 
jejímž cílem bylo přiblížit veřejnosti snad  
    nejvýznamnější  éru v rozvoji města a seznámit ji 
s významnými osobnostmi, které se o ni zasloužily 
-  účast spolku na Valdštejnských slavnostech 2015 se 
zajištěním raznic a ražby pamětních žetonů s   

tématikou Valdštejnů a manufaktury a prezentace 
mezinárodního spolku Alte Salzstraße Halle-Prag    

-  2016-2017 - zájezdy, partnerská setkání, oslava 5 let 
partnerství s Brie Comte Robert v Litvínově a  
    v Brie 
- Úspěšný byl i Projekt „Historie i současnost všemi smysly“, 
který probíhal po celý rok 2017.  
   Zaměřil   se opět na prezentaci historie a jejích přesahů do 
současnosti a přes hranice.  
   Přinesl nápady pro další prezentaci kulturně historického 
dědictví v našem městě. 



-  Pro velký zájem byla znovu vydána turistická brožurka 

„Toulky Litvínovem“  

-  2017-2018 – se vydařil příhraniční projekt „Zaniklé 

textilnictví v Krušnohoří“, který přinesl  

    

 

partnerská setkání, obohacení expozice Manufaktury,  

obohacení historických prohlídek zámku,    nového 

zahraničního  partnera pro oblast spolupráce škol, a připravil 

půdu pro další rozvoj     občanských volnočasových aktivit, 

zejména paličkování, s perspektivou širší propagace Litvínova     

jako součásti projektu zápisu Krušnohoří do seznamu 

kulturního dědictví UNESCO.  

- I v několikaleté účasti Města Litvínov v projektu historika L. 

Guilleta z francouzské Bretaně, který inicioval řadu mírových 

mezinárodních aktivit pod souhrnným pojmenováním 

„Nejdelší  evropská historická stopovaná“ – po stopách 

válečných zajatců z Bretaně až do Mostu – se PSL angažoval. 

Zejména při tvorbě materiálů, v překladech, při organizování 

vzájemných návštěv. 

 

Celková hodnota nejvýznamnějších aktivit, která je přínosem 

pro Město Litvínov a pro posílení atraktivity města i zámku jak 

u domácích návštěvníků tak turistů z domova i zahraničí je 

více než  1 100 000 Kč. 

 

Jako důležitou aktivitu spolku, resp. Klubu PSL můžeme dnes 

již považovat činnost skupiny krajkářek Herdulky. Skupina 

vznikla již v roce 2006, kdy se v rámci velkého příhraničního 

česko-polsko-německého projektu  Šance - Znalosti - 



Odpovědnost podpořeného EU v programu celoživotního 

vzdělávání Grundtvig zájemkyně a zájemci seznámili s tímto 

dávným tradičním řemeslem Krušnohoří a postupem času se 

vypracovaly až k profesionalitě. Na své cestě od nuly 

k perfektní péči a obnově tohoto řemesla prošly kurzem, 

řadou seminářů, výstav, výměny zkušeností, podílely se na 

tvorbě Almanachů a odborných článků. Spolupracují s jinými 

podobnými skupinami např. v Mostě nebo Chomutově, ale 

také v Olbernhau, Oederanu, Annabergu jsou zvány na 

odborná setkání ve Vamberku, v Schönsee v Bavorsku aj. Své 

umění si předávají každé páteční odpoledne ve společenské 

místnosti PSL a také nabízejí výuku paličkování i pro školní 

mládež nebo veřejnost.  

 

Za úspěšnou realizaci tohoto projektu byl spolek v roce 2010 

oceněn „Pečetí kvality“ jako druhý nejlepší v celé ČR a účastí 

na celoevropské konferenci celoživotního vzdělávání 

v dánské Kodani.  

 

Všechny realizované akce byly dosud návštěvníky 

Litvínova i partnery hodnoceny velice kladně, a tímto 

návrhem spolupráce chceme pokračovat dále níže 

uvedenou programovou náplní. 

3) Programová náplň pro rok 

2019+ 

I v dalším období se Partnerský spolek Litvínov zaměří na 

upevňování spolupráce s městy a organizacemi 



v zahraničí a péči o ně. Nadále se bude podílet na 

úkolech spojených s náplní litvínovského zámku, a to 

pokud možno v ještě užší spolupráci s Městem Litvínov a 

dalšími spolky s podobnou náplní činnosti (Destinační 

agentura Krušné hory, Českojiřetínský spolek a další).  

Níže uvedený výčet aktivit a spolupráce je rozdělen do 

kategorií, které se budou vzájemně propojovat.   

 
Na prvním místě stojí partnerství měst a 
spolupráce přes hranice 
a všechny plánované aktivity jsou směřovány k jeho 
rozvíjení a propagaci. Patří k nim tematické výlety za 
přáteli a poznáním do blízkého okolí Krušnohoří, za 
historií, přírodou a kulturou našich nejbližších sousedů, 
vzájemná propagace a prezentace partnerských měst,  
spolupráce s dalšími partnery doma i v zahraničí, 
výměnné pobyty, návštěvy a putovní výstavy, spolupráce 
s městem a partnery na co nejbohatší náplni 
litvínovského zámku.  
Formy naplňování těchto záměrů uvádíme dále. 

Přeshraniční propagace města a zámku 
V návaznosti na již sestavený základní průvodcovský 
sylabus, vyhotovený společně s kastelánem zámku již v r. 
2015, osadit prostory zámku dvojjazyčnými 
informačními tabulemi z historie zámku, které obohatí 
komentované prohlídky zámeckých prostor.   

Rozšiřování přeshraniční spolupráce 



PSL jako koordinátor na české straně mezinárodního 
spolku Stará solná stezka – Alte Salzstrasse – prezentace 
Litvínova na „solných akcích“ v Lößnitz a Halle, účast na 
solných slavnostech v Lößnitz a Halle (pravidelně konané 
v červnu a září)  
Zámek Pětipsy a hornický spolek Lößnitz – pomoc při 
navazování spolupráce, koordinace kontaktů, tlumočení. 

Média, komunikace a sociální sítě 
Newsletter partnerských měst, Webové stránky, FB 
profil Partnerský spolek Litvínov, dvojjazyčné letáky, 
plakáty, brožury pro vývoz aktivit za hranice 

Paličkářský klub PSL 
Paličkářské mezinárodní krušnohorské sympozium (2019 
- 8. ročník), výstavy paličkované tvorby, návštěvy 
mezinár. paličkářských setkání, značka „Krušnohoří 
regionální produkt“,  zápis do seznamu Nehmotného 
kulturního dědictví České republiky. 

 
Vzájemnou informovanost mezi partnery 
a širokou veřejností 
mají obohatit a rozšířit i plánované výstavy, přednášky, 
workshopy a sympozia.  

 
Cyklus Valdštejnové 
Bedřich z Valdštejna a jeho církevní působení vč. 
výstavby kostelů v Litvínově i Horním Jiřetíně  
Jan Josef z Valdštejna a manufakturní období na 
Litvínovsku.  



František Adam z Valdštejna jako významný evropský 
botanik 

Významné osobnosti Litvínov(sk)a 
Johann Rordorf a jeho hračkářská a sochařská škola 
M. A. Voigt a numismatika 
Soupis starostů Litvínova a jejich význam pro rozvoj 
města, rozvoj a realizace přeshraničních vztahů 
v minulosti  

  
Výstavy, workshopy a přednášky 
Putovní výstavní expozice Litvínov v obrazech x 
Olbernhau v obrazech - od nejstarších grafik po dnešek 
– spojená s mezinárodním výtvarným sympoziem  
Litvínov(sko) x Olbernhau(sko) na plánech a mapách, 
urbanistický rozvoj obou měst Válečná léta – 2. sv. 
válka –2020 - 75 let ukonční 2. Sv. války + Litvínovská 
Osada jako kulturně-historické dědictví propojení 
s předchozími tématy (mapy, plány a výročí ukončení 2. 
Sv. války) – možná spojitost s výstavbou stejné osady 
v rakouském městě chemie Linzi 
Krušnohorské betlémy – přeshraniční rozsah 
Fauna a Flóra Krušných hor – přeshraniční rozsah 
Myslivost Krušných hor, výstava hist.střeleckých terčů, 
zbraní, střelecké spolky aj., Lesy, lesnictví a dřevo 
Krušných hor – přeshraniční rozsah 
Hudební minulost Litvínovska a partnerských měst 
Hornictví na Litvínovsku a v saském Krušnohoří – 
paralely a odlišnosti  
Zaniklé obce v okolí - připomínka někdejšího úzkého 
propojení obou částí Krušnohoří 



 

Péče o tradiční řemesla jako nehmotné kulturní 
dědictví 
Textilnictví, košíkářství, drátování aj. trad. řemesla – 
obohacení stávající expozice manufaktury, tematické 
kreativní dílny zejména pro mládež. 
Jak se stolovalo na zámku – nabídka zážitkových návštěv 
zámku  
Hračky našich babiček – přeshraniční rozsah 
Knihařské dílny – Od Guttenberga k digitálnímu tisku 

 
Výukové programy pro školy 
Litvínovsko v proměnách času interaktivně, na pomoc 
výuce regionální historie 
Báje a pověsti z obou stran hranice – Marybila, 
krušnohorská strašidla, Český Honza x Karl Stülpner 

 
4) Akční plán na roky 2019/2020 

Aktivita Finanč
ní 

náklad
y 

Zdroj 
financov

ání 

Popis 

Partnerská 
setkání ve 

Stadtbergen
u,  

30.000,-
Kč 

Dotace 
město 
Litvínov, 
Vlastní 

Květen, září, 
prosinec 2019, 

2020 



Olbernhau, 
Brie dle 

společného 
plánu všech 

spolků 

zdroje 
účastníků  
či 
sponzoring, 
Erasmus – 
Town 
twining 

Školní 
výměna ZŠ 

Hamr 
s městem 
Oederan a 

MŠ a ZŠ 
Oederan 

10000,-
Kč 

Vlastní 
zdroje 

zúčastněnýc
h nebo 

sponzoring, 
projekt 

Průběžně 2019 
-2020 

Webové 
stránky PSL  

0 Vlastní 
zdroje 

Modernizace a 
aktualizace 
stávajících 

stránek 

FB profil 
Partnerský 

spolek 

0 Vlastní 
zdroje 

Aktualizace a 
průběžné 
aktuální 

informace o 
činnosti 

Newsletter 
Partnerskýc

h měst –  

0 Vlastní 
zdroje 

elektronicky 
zpravodaj o 
významných 
událostech 
přátelských 
měst např. 

výročí, historie, 



významné 
akce, přírodní 

či kulturní 
památky apod. 
periodicita 1 – 

2x ročně 

Paličkářské 
sympozium 

75000,-
Kč 

Ústecký kraj 
(max. 70%), 

Č-N fond 
budoucnosti  

8. ročník 
česko-

německého 
paličkářského 

sympozia 
s ukázkou 

paličkování, 
paličkované 

krajky, 
mluvenými 
příspěvky a 

další… 

Výstavy a 
prezentace 
paličkářek 
klubu PSL 

30000,-
Kč 

Město 
Litvínov, 
Ústecký 

kraj, 
Ministerstvo 

kultury 
(max. 70%) 

Reprezentace 
spolku i 

Litvínova doma 
i v zahr. – péče 

o tradice a 
tradiční 
řemeslo 

v regionu – 
příspěvek 
k péči o 
kulturní 

dědictví – viz 



zápis Unesco 

Panely s 
popisem 

zámeckých 
pokojů  

 

5000,-Kč Vlastní 
zdroje, evtl. 
sponzoring 

Tvorba 
dvoj(více)jazyč
ných popisných 

panelů u 
jednotlivých 

místností 
zámku dle 
stavebně – 

historického 
průzkumu, 

tedy jak pokoj 
vypadal kolem 

roku 1814 a 
dále 

Výlet Sasko 
– Čechy 

7000 
v Chemnitz  

10000,-
Kč 

Poplatky od 
účastníků 
zájezdu 

Významná 
společná 
výstava s 

česko-
německým 
popisem a 

zapůjčenými 
artefakty z 

českých sbírek 

Partnerské 
výlety 

5 – 
15000,-

Kč/1 
výlet dle 

km 

Poplatky od 
účastníků 
zájezdu 

Zámek 
Augustusburg, 
Hudební stezka 
(D), solné trhy 
Lößnitz, Halle 

Litvínov v 75000,- Česko- Malířské 



obrazech x 
Olbernhau 
v obrazech  

 
Expozice 

Kč 
 
 

150000,-
Kč 

německý 
fond 

budoucnosti 
(max. 50%), 

FMP 
Euroregionu 
Krušnohoří 

mezinárodní 
sympozium pro 

veřejnost s 
výtvarníky a 

tvorbou v 
plenéru s malíři 

– Sylva 
Prchlíková, 

Petr Lakomý a 
němečtí 

výtvarníci 
Rešerše 

v archivech a 
galeriích, 

reprodukce, 
rámování, 
instalace 
putovní 
výstavy 

3x Večerní 
prohlídky 

zámku 

45000,-
Kč 

Vlastní 
zdroje, 
Město 

Litvínov, 
sponzoring, 
projekt ÚK 

V sezóně 
Vícejazyčné 

prohlídky 
s historickým 
výkladem a 

kultur. 
doprovodem 

Nabídky 
komentovan

ých 
prohlídek 

0 Dobrovolná 
činnost 
členů 

Průběžně dle 
poptávky ze 

zahraničí. 



města 
v češtině a 

němčině (fr.) 



 

IV. Zpráva o hospodaření  


