
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

 

 
 

                            TISKOVÁ ZPRÁVA 

 Za komiksy do Domu Českého Švýcarska 
  

Krásná Lípa, 11. 1. 2015  

 

Komiksy o historii Šluknovska neboli putovní výstava "Pověsti a 

příběhy poutních míst Šluknovska" se od ledna představuje v Krásné 

Lípě v Domě Českého Švýcarska.  Návštěvníci mohou prostřednictvím 

komiksů putovat po sakrálních památkách regionu. Vernisáž výstavy 

se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17.00 h. Součástí bude i 

autorské čtení Rostislava Křivánka.  

Česko-německé komiksy přibližují zázračné události, které předcházely 

výstavbě poutních kaplí a vybraných křížových cest na Šluknovsku. 

Dvanáct příběhů na dvaceti výstavních panelech nabízí autorské kresby a 

příběhy Petra Herolda a Rostislava Křivánka.  

 

Výstava v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhá od 11. 1. do 11. 3. 2016. 

Přístupná je od pondělí do neděle, od 9.00 do 12.00 h. a poté od 12.30 do 16.00 h. V březnu 

se otevírací doba prodlužuje do 17.00 h. Vstup na výstavu je volný. Výstavu pořádá 

Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a České Švýcarsko, o.p.s.  

 

Výstava komiksů o sakrálních památkách se premiérově představila v roce 2015 v Loretě Rumburk. Od podzimu 

putuje po severních Čechách. Představila se v Centru setkávání v Dolní Poustevně. V březnu zavítá do Městské 

knihovny Varnsdorf, poté se představí v Informačním středisku v Lipové, ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 

Lípě a na zámku ve Šluknově. Nastálo bude od roku 2017 k vidění v Loretě Rumburk. Součástí výstavního projektu 

je česko-německá publikace komiksů.  

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

 

Kontakt pro média: 
 
Mgr. Dana Štefáčková 
Tel. + 420 777 819 198 
dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz 
 
České Švýcarsko o.p.s. 
Křinické nám. 1161/10 
Krásná Lípa 407 46 
Tel: +420 412 383 000 
www.ceskesvycarsko.cz 
 
 

České Švýcarsko je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko. 

Zaměřuje se především na: 

 ochranu přírodních a kulturních hodnot 

 podporu šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci 

 tvorbu a realizaci regionálních projektů 

 propagaci a informačně-publikační aktivity 

 vzdělávání a osvětu 

http://www.ceskesvycarsko.cz/

