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Bavorský-české Týdny přátelství

Bavorsko-český příhraniční region má 
spolu dlouhou historii. Je to úzce spjato z 
hlediska krajiny, kultury a ekonomiky. 
Společné hospodářské, turistické a 
kulturní akce by měly posílit regiony v 
souladu s evropskou politikou. O 
partnerství a spolupráci v evropském 
duchu svědčí rozmanité přeshraniční 
aktivity obcí, sdružení, (univerzitních) škol, 
kulturních institucí nebo angažovaných 
občanů, jakož i společná aliance, jako je 
EUREGIO EGRENSIS.

Zejména severní oblast hranice, franko-
česká část, vykazuje mnoho zvláštností, 
které byly pro bavorskou státní vládu 
rozhodující pro uspořádání Bavorsko-
českého týdne přátelství v tomto regionu. 
Společné akce mají posílit region a 
představit se jako pódium pro hosty z 
blízkého i vzdáleného okolí.

Informace se spojují na adrese:  
bayerisch-tschechische 
Freund  

 
gemeinnützige Gesellschaft zur För-
derung und Durchführung |nezisková 

Selb 2023 gGmbH, 
Einsteinstraße 2, 95100 Selb
www.selb23.de, info@selb23.de  

     Česko-bavorský lázeňský region, rozmanité přírodní zážitky z nízkého 
pohoří s osvěžujícím říčním údolím, nádhernými budovami a 
kulinářskými specialitami vás zve na poznávací prohlídku na obou 
stranách hranic a stanete se zvídavým průzkumníkem.

     Tam, kde železná opona kdysi oddělovala sjednocující prvky, jsou nově 
vytvořená cestní spojení obzvláště otevřená pro cyklisty a turisty. Tato 
zkušenost se stává ještě bohatší a šťastnější prostřednictvím setkání se 
sousedy a spontánních interakcí. Bavorsko-české týdny přátelství vás 
zvou na setkání s cílenými příležitostmi setkat se na hranicích ještě před 
plánovaným rokem hlavní události 2023.

     Drakiáda 2019 na hranici mezi Wildenau a Aší nabídla předzvěst. 
Přehlídka létajících objektů a společná animovaná graffiti akce bez 
námahy překonaly často obávané jazykové bariéry mezi sousedy. 

Setkání a interakce v srdci 
Evropy 

bavorsko-české týdny přátelství daly podnět k 

novým objevům  
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     I v době Corony a uzavřených hranic mohou setkání posílit 

pouto se sousedy a ukázat silnou symboliku. Společně s Čojč, 

Bavorsko-českoá divadelní sít (https://cojc.eu/), společnost Selb23 

záměrně uspořádala během svátku Himmelfahrt 2020 barevnou 

interakci s několika lidmi - jako diváci byli povoleni pouze 
bezpečnostní síly.

Silný  program s partnery 
Spolu s partnery, kteří společně pracují na regionálním rozvoji 

mezi Fichtelgebirge a Karlovv Vary, společnost Selb 23 vyvíjí 

program pro týdny přátelství, který má přilákat hosty do regionu 

a povzbudit je, aby zde zůstali mnoho dní. Touha objevovat 

přírodu, zájem o historii bouřlivého regionu, o architekturu 

velkých stavitelů i o velká i malá muzea je zaručena. Zážitek 
završuje kulinářské umění spojené s velkým počtem pivovarů, 

která nemá obdoby kdekoli na světě, a relaxace v jedné z mnoha 

léčivých koupelí.

otevírá stopy průmyslu 
s dlouholetou tradicí podél bývalých i stávajících závodů na 
výrobu porcelánu (www.porzellanstrasse.de).

 

zviditelňuje geologické procesy pomocí skalních důkazů 
sahajících stovky milionů let. Přírodní zdroje a přírodní kameny 
hrály nesmírnou roli v hospodářském rozvoji regionu 
(www.geopark-bayern.de).

Dobrý tucet partnerských měst 

 mezi bavorskými a 
českými obcemi a sasko-česko-bavorským obecním sdružením 

 podávají 
důkazy o evropské soudržnosti a interakci přes správní hranice, 
což také znamená EUREGIO EGRENSIS.

Selb23 se těší na aktivní podporu při plánování a na mnoho      
návštěvníků.

Události se mohou 
změnit z důvodu 
pandemické situace.

Vezměte prosím na vědomí 
informace na 
www.selb23.de, v tisku 
nebo sledujte týdny 
přátelství na Facebooku.
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Překlad z časopisu Fichtelspitze květen 2021 www.fichtelspitze.de
 s laskavým svolením selekt Verlag Bamberg 

symbolické podání 
ruky na bavorsko-
české hranici
Foto: Florian Miedl

Historické události 
a regionální 
plánování v 
souvislosti s týdny 
přátelství
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