
Česko-bavorský projekt „Nový směr“

Město Luby tradičně přeshraničně spolupracuje s obcemi a městy v Sasku. Je to přirozené, protože
se jedná o nejbližšího souseda. Město Luby však získalo dotaci na realizaci projektu „Nový směr“,
který rozvíjí spolupráci i na západ, konkrétně s Městem Hof, které je partnerem tohoto projektu.
Město Hof (www.hof.de) se nachází v západním Německu, ve spolkové zemi Bavorsko a hrdém
regionu Horní  Franky.  Cílem tohoto  projektu  je  navázat  nové  kontakty,  přátelství,  získat  nové
zkušenosti a inspirace. V rámci tohoto projektu se uskuteční řada česko-bavorských akcí (výlety,
slavnosti, apod.) a bude pořízeno pro Město Luby i související vybavení (např. stany, pivní sety,
gril, elektrocentrála,..). V sobotu dne 21. dubna 2018 navštívili členové turistického oddílu město
Hof. Výlet turistů byl realizován prostřednictvím veřejné hromadné dopravy – vlakem. Účastníci se
přepravovali prostřednictvím síťové jízdenky EgroNet (www.egronet.de), která je nejvýhodnější pro
cestování  ve  společném  příhraničí.  Cestování  pohodlnými  moderními  vlaky  má  i  v  dnešním
automobilovém světě stále své kouzlo. Další výprava jela do Hofu autobusem v nedělli 22. dubna
2018.  Všichni  účastníci  obdrželi  pestré  informace  o  historii  i  současnosti  města.  Navštívili
měšťanský park Theresienstein jehož součástí jsou zoologická i botanická zahrada. V centru města
se seznámili v Museu bayerisches Vogtland také s textilní minulostí města a přírodou regionu. V
neděli  se v Hofu navíc konal Německo-český den přátelství. V centru města  probíhal kulturně-
společenský program. Autobus dále zavezl  skupinu i k víceúčelové Freiheitshalle,  kde si  mohli
přítomní  prohlédnout  její  zákulisí  a  získali  informace  o  pestrých  akcích  konaných  ve  městě.
Autobus zavítal krátce i k přehradě Untreusee, která se nachází na jihu města a představuje centrum
volnočasových aktivit  a  vodních  sportů.  Oba dny bylo krásné počasí.  Z obou akcí  si  účastníci
přivezli plno zážitků a dojmů. 

Projekt je spolufinancován  prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis). 
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Příjezd do Hofu na hlavní nádraží naklápěcími soupravami Regional-Expressu DB

Prohlídka modelu středověké podoby města

      



Měšťanský park Theresienstein

Návštěva zoologické zahrady

      



Botanická zahrada

Německo-český den přátelství v Hofu doprovázely různé kulturně-společenské akce

      


