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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Mgr. Romana Žatecká 
Absolventka Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Od 10. listopadu 2014 
starostka města Česká Lípa. Za sebou má žurnalistickou praxi v MF Dnes a Zeměděl-
ských novinách, na portálu www.ordinace.cz, Odboru kanceláře hejtmana Ústeckého 
kraje a ředitelky PR Pears Health Cyber. Mgr. Romana Žatecká je zastupitelkou Libe-
reckého kraje a mandát bude v říjnových volbách obhajovat.

Umíme řešit problémy lidí
Názor občanů nás zajímá, chceme a umíme řešit jejich problémy. Tak shrnula dva roky práce pro občany starost-
ka města Česká Lípa Romana Žatecká. A tak se v říjnu budou moci Českolipané přímo podílet na rozhodování 
o výdajích z městské kasy, pokud ve veřejné anketě sdělí, jak silně je zajímají jednotlivé investiční záměry měs-
ta nad 50 milionů korun.

 Jak stanovíte pořadí realizace in-
vestičních záměrů?
Koho potkám, ten má představu o tom, 
co určitě musíme teď hned ve městě 
začít opravovat, stavět nebo řešit. Kul-
turní dům, knihovnu, divadlo, Škrou-
povo náměstí, chodníky, sídliště, par-
koviště, bazén... Hned to ale všechno 
najednou nejde, je třeba projektovat, 
soutěžit, plánovat fi nance i čas. Důleži-
tost každé akce se také těžko určuje od 
stolu – začneme s rekonstrukcí Crysta-
lu, který ji už viditelně potřebuje, ne-
bo dáme přednost rekonstrukci Škrou-
pova náměstí, ze kterého by mohl být 
mnohem důstojnější prostor, než je 
dnes? A co knihovna, která už nestačí 
ani době, ani potřebám lidí, kteří se zde 
chtějí scházet? A když nakousneme di-
vadlo, hned je tu otázka, zda opravo-
vat staré, nebo postavit rovnou nové. 
Chceme mít vliv na stav zdejší nemoc-
nice a kvalitu její péče pro nás, Česko-
lipany? To jsou tak zásadní otázky, že 
je fér dát slovo lidem a nechat je vyslo-
vit, do čeho tedy investovat jejich pení-
ze nejdřív a co může ještě počkat. Už 
se v minulosti vyhodilo hodně peněz – 
stavělo se divadlo a nikdy se nepostavi-
lo, rekonstruovalo se koupaliště v Dubi-
ci a stále se není kde koupat. Pomníčků 
a nedotažených projektů máme v Čes-
ké Lípě hodně, za několik desítek milio-
nů korun, teď už ale je čas kopnout do 
země a anketa ukáže, čím začít. Ostat-
ně jsme tady pro lidi a jejich potřeba-
mi se řídíme.  

 Na poslední chvíli byla do ankety 
zařazena i otázka majetkového vstu-
pu města do nemocnice s poliklini-
kou. Je podle vás důležité, aby město 
vlastnilo část nemocnice? 
Na tom se po více než roce jednání ne-
dohodli ani sami zastupitelé a proto-
že tahle otázka je v prostoru veřejného 
mínění relativně nová, bude zajímavé 
vědět, co si myslí ti, kterým poskytu-
je zdravotní péči. Po více než rok trvají-
cí diskusi s Libereckým krajem a zkuše-
nosti, jak se kraj jako vlastník o ni sta-
rá, si myslím, že politické rozhodování 
v této věci je třeba opřít o to, jak ji vlast-
ně vidí nebo nevidí občané ve městě – 
ti v nemocnici pracují a ti zdravotní pé-
či konzumují. Rozhodovat podle toho, 
co chce kraj, vlastník nebo co si někdo 
individuálně myslí při tak velké inves-
tici by byla jen osobní hra s veřejný-
mi penězi a tu my nehrajeme. Už lo-
ni jsme jasně řekli, že chceme být tako-
vým vlastníkem, který bude mít silné 
slovo v rozhodování, jak bude nemoc-
nice na jeho území fungovat. Pro Libe-

recký kraj je to stále Popelka, význam-
né investice váže jen na libereckou 
krajskou nemocnici a její rozvoj. Ome-
zování péče v českolipské Popelce, byť 
třeba jen dočasně, a úbytky odborné-
ho personálu jsou jasným signálem, že 
nemocnice v našem městě není v dob-
ré kondici. Dostali jsme od kraje nabíd-
ku koupit za 161 milionů 49procentní 
majetkový podíl. Na první pohled láka-
vé, ale pořád je to menší počet hlasů 
při rozhodování a za velké peníze.

 Několikrát jste zmínila, že často 
mluvíte s občany města. Jaké k nim 
máte cesty, abyste vyslechla všechno, 
co potřebují? 
Docela obyčejné – mail, poštu, osobní 
schůzky, návštěvy. Většina podnětů se 
týká pořádku ve městě, údržby zeleně. 
Tady je veřejnost kontrolorem toho, jak 
fi rmy, které získaly veřejnou zakázku, 
pracují. I když jejich práci úředníci rad-
nice průběžně kontrolují, nemohou být 
všude. Sáhli jsme i pro online nástroje, 
takže občané mohou k individuálním 
podnětům využívat mobily a interne-
tovou aplikaci a mohou kdykoliv nahlá-
sit jakoukoliv závadu na městském ma-
jetku, vyfotit stav, poslat souřadnice. 
Už v ní máme sedm stovek vyřešených 
podnětů. A často užíváme i interneto-
vé ankety, když si potřebujeme rychle 
ověřit názor veřejnosti. Směju se, když 
se v médiích dočtu názory, že se ptá-
me lidí, protože neumíme rozhodnout 
– jsou to hloupé argumenty, protože 
když politik – lidmi zvolený zastupitel 
– nechce slyšet a mluvit s lidmi o tom, 
co pro ně chce udělat, pak nezastupuje 
zájmy lidí, ale jen svoje vlastní. 

 Vedení města se na podzim 2014 
změnilo od základu, nyní jste už té-
měř v polovině volebního období. Co 
se ještě změnilo?
Hlavně tempo, a to jak v rozhodová-
ní, tak v realizaci toho, co lidé ve měs-
tě chtějí. Na některé projekty jsme na-
vázali, takže pokračujeme například 
v zateplování škol, ale zároveň chce-
me maximálně využít dotace z EU na 
vybudování odborných učeben, ko-
nektivitu a související bezbariérovost 
ve školách. Zahajujeme přestavbu 
dalšího pavilonu pro výuku zdravot-
ně handicapovaných dětí v ZŠ Jižní. 
V těchto projektech navazujeme na 
své předchůdce, jen významně rych-
leji. V čem ale naopak pokračovat ne-
chceme, to je přešlapování kolem léta 
omílané nemožnosti venkovního kou-
pání v našem městě – projekt na nový 
venkovní bazén se proto už připravu-
je, vyroste prakticky v centru města, 

v bezprostřední blízkosti Sportareálu, 
kde je zimní stadion s krytým bazé-
nem a k vytápění tam využíváme ko-
generační jednotku. Na tu potom na-
pojíme i nový venkovní bazén, takže 
se lidé budou koupat v ohřívané vodě 
klidně už v květnu nebo na konci zá-
ří. Navíc tak vytvoříme nejenom tech-
nicky, ale také personálně propojený 
komplex, což přinese další provozní 
výhody pro chod nového městského 
sportovního zařízení. 

 Tak velké plány ale žádají velké pe-
níze. Má je město Česká Lípa? 
Jsme dobří hospodáři, celé dva ro-
ky hospodaříme s městským rozpoč-
tem úsporně a v investičním fondu už 
jsme si naspořili bezmála 224 milionů 
korun. To je o asi 100 milionů víc, než 
když jsme ho po volbách v roce 2014 
přebírali. Jediné dva úvěry, které měs-
to splácí, jsou úvěry z minulosti spoje-
né se stavbou víceúčelové haly a byto-
vým družstvem Lada.

 Horkým tématem v České Lípě byla 
svého času městská policie. Jaký byl 
hlavní cíl její reorganizace?
Změnit městskou policii, aby tady byla 
pro lidi a jejich bezpečnost. Modernizo-
vali jsme už skoro předpotopní kame-
rový systém, strážníci se dnes aktivně 
věnují prevenci, ať už zvláštními akce-
mi, nebo na dětském dopravním hřišti. 
Také o přednášky na školách, mezi se-
niory a dalšími ohroženými skupinami 
je obrovský zájem, v poště mám řadu 
děkovných dopisů. Jejich práce v uli-
cích města není jednoduchá, ale cením 
si toho, že tenhle úkol dokázali vzít za 
správný konec a dnes se vztah občanů 
ke strážníkům hodně změnil k lepšímu. 
Obnovuje se důvěra, a tak je to správ-
ně. Teď je čeká víc komunikace i v no-
vě defi novaných okrscích, protože prá-
vě v nich se odehrává a řeší hodně běž-
ných problémů - od volně pobíhajících 
psů přes nepořádek, černé skládky, pro-
blémy v dopravě, rušení nočního klidu 
atd. Naši strážníci jsou u většiny pro-
blémů první a umí je řešit. 

 Jak byste krátce charakterizovala 
svoji dosavadní práci na českolipské 
radnici?  
Slyšíme, řešíme a pomáháme. Umí-
me řešit problémy lidí a jejich názor 
nás zajímá. Bez ohledu na to, jaký po-
litický dres každý z nás navléká. Proto-
že práce zastupitele není o tom, jak to 
kdo komu slovně natře nebo jakou špí-
nu si vykonstruuje, ale co kdo konkrét-
ního udělá pro své spoluobčany, jak jim 
pomůže. Žádná věda v tom není. 

Text: Metropol, foto: archiv
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 Výstava Zahrada Čech je rodin-
ným stříbrem Ústeckého kraje 
a má před sebou jubilejní 40. roč-
ník. Jaký je vlastně váš vztah v are-
álu a výstavám?
Procházel mnoha fázemi. Jako dítě 
jsem tam musel chodit s rodiči, poz-
ději jako řidič jsem musel stát fron-
ty přes most, které byly až do Terezí-
na, pak jsem chodil na výstavy hlav-
ně na klobásu a pivo a dnes jsem ve 
fázi, kdy mohu sledovat zevnitř, jak 
vše vzniká, jaké to je, připravovat 
výstavy a celkově se starat o tak roz-
sáhlý areál. 

 Co myslíte, že je nyní pro výsta-
viště nejdůležitější?
Klid na práci. Výstavnictví není jed-
noduché podnikání. Prodejci jezdí 
na akce, kde mají šanci prodat a kam 
chodí lidé. Každá negativní zpráva 
v médiích tyto prodejce nahlodává 
a nebudou k nám chtít jezdit. 

 Začalo se více spolupracovat s Ús-
teckým krajem. Jak se to podařilo?
Jednoduše. Krajský radní pro cestovní 
ruch Jan Szántó je z Litoměřic a kole-
gy přesvědčil, že Zahrada Čech je vel-
mi důležitá součást Ústeckého kraje. 
Výstava je známá v celé republice a vý-
znamně pomáhá změnit náhled lidí na 
Ústecký kraj jako na místo plné prů-
myslu. Získali jsme označení Rodinné 

stříbro Ústeckého kraje a i v propagaci 
kraje se již nyní běžně používá termín 
zahrada Čech s malým "z".

 A jak vidíte budoucnost výsta-
viště?
Růžově. Po několika desítkách let se 
konečně město začalo o svůj chátra-
jící areál starat a každá drobná inves-
tice je vidět. V tomto trendu chceme 
pokračovat a peníze, které získává-
me z pronájmu, budeme používat na 

další vylepšení jak pro vystavující, tak 
pro návštěvníky. Ale opět upozorňuji - 
je důležité, aby platilo to, co jsem psal 
ve druhé odpovědi. Každý podnikatel 
musí mít klidné prostředí k práci a ve 
výstavnictví to platí dvojnásob. Pokud 
použiji sportovní terminologii, tak je 

to běh na hodně dlouhou trať a zatím 
se zdá, že patříme mezi nejlepší běž-
ce v České republice a směle se řadíme 
k Letňanům, Holešovicím, Brně nebo 
Lysé nad Labem. 

 A poslední otázka. Těšíte se na 
jubilejní 40. výstavu?

Tak to je přece jasné. A pak se tě-
ším na Technodays, Gastro Food fes-
tival a třeba na vánoční trhy na Sta-
roměstském náměstí, kde jsme po-
stoupili do dalších kol ve výběrovém 
řízení na provozovatele těchto nej-
větších trhů u nás.

www.zahrada-cech.cz

Otevírací doba:

od 900 do 1700 hodin

Vstupné/p edprodej:
B žné vstupné 135 / 90 K  
D chodci, d ti, studenti, ZTP 100 / 70 K  
Rodinné vstupné 300 / 200 K  
Držitelé ZTP-P a d ti do 120 cm zdarma

9. – 17. 9. 2016

Generální partner: Hlavní partner:

Spole nost STROM PRAHA a.s. 
je výhradním distributorem 
zem d lské, zahradní, 
komunální a golfové techniky 
John Deere pro R.

Partne i:

Mediální
partne i:

ZC 2016 inzerát 141x105 mm.indd   1 20. 7. 2016   10:16:20

V Litoměřicích připravují už 40. ročník výstavy zahrada Čech. Jednatele 
společnosti Lukase Wünsche jsme se zeptali...

Zahrada Čech letos slaví 40. narozeniny a zve k návštěvě

Stále více turistů přijíždí na ná-
vštěvu do Libereckého kraje. Při-
bývá zahraničních i tuzemských 
hostů, kteří představují téměř 
80% návštěvníků kraje. Vyply-
nulo to z aktuálních údajů Čes-
kého statistického úřadu.

V hromadných ubytovacích zařízeních 
v Libereckém kraji se ve 2. čtvrtletí 
2016 ubytovalo celkem 183 223 hostů, 
tedy o 3 % více než ve stejném obdo-
bí roku 2015. Dynamičtěji však ve sle-
dovaném období vzrostla návštěvnost 
zahraničních hostů, a to o 6,2 %. Po-
čet domácích turistů se zvýšil o 2,2%. 
Ze zahraničních návštěvníků (37 448), 
kteří v Libereckém kraji pobývali, se 
jednalo především o Němce (56, 8%), 
Poláky (12,2%), Slováky (6%) a Holan-
ďany (4,8%).

„ Jsme rádi, že se naše práce odrá-
ží na výsledcích návštěvnosti,“ ří-
ká Hana Maierová, statutární ná-
městkyně hejtmana pro resort 
cestovního ruchu, kultury a pa-
mátkové péče. „Neustále se snaží-
me zlepšovat způsob propagace, sle-
dovat trendy v komunikaci a rozví-
jet cestovní ruch v kraji. V letošním 
roce jsme se zaměřili na propagaci 
filmové turistiky a filmových míst, 
návštěvníkům jsme nabízeli a stá-
le nabízíme mapu filmových lokací, 
pracujeme i na online-verzi této ma-
py. Toto téma je samozřejmě vhodné 
pouze pro domácí turisty, pro ty za-
hraniční máme připravené nabídky 
z oblasti poznávací dovolené a ak-
tivní dovolené, nevyhýbáme se ani 
zážitkům a sklářství,“ dodává Ha-
na Maierová.

Do Libereckého kraje míří stále více turistů Město využije 
potenciál vězňů
Vězňové se naučí novým zvyk-
lostem a pracím, které třeba do-
posud neznali. 
„Ve spolupráci s věznicí vychází-
me ze zkušeností města Stráž pod 
Ralskem, které vězně zaměstnává 
při úklidu města. Jsem přesvědče-
na, že pracovní návyky a další zá-
jmová a výchovná činnost pomo-
hou při převýchově odsouzených. 
Mezi zaměstnavateli vězňů je ta-
ké několik fi rem z České Lípy. Od 
druhého srpnového týdne nastou-
pilo o víkendu na základě dohody 
města s věznicí pět odsouzených 
s dozorem na pět hodin denně na 
pletí keřových porostů na území 
města,“ sdělila starostka České 
Lípy Romana Žatecká.
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Náš kraj, náš domov, náš plán
V krajských volbách v roce 2012 zvítězilo politické hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj. Do vínku si dalo prosadit několik zásadních věcí ke zlep-
šení života obyvatel regionu. Nastal čas skládat účty. Co se podařilo?

Za vlády koalice ODS a ČSSD v le-
tech 2005 – 2008 bylo investová-
no do majetku LK 3,5 mld. Kč a zá-
roveň došlo ke zvýšení zadluženos-
ti Libereckého kraje o 917 mil. Kč. 
Výsledek investic po odečtení přija-
tých dluhů byl 2 583 mil. Kč. Za vlá-
dy koalice ČSSD a SOS v letech 2009 
– 2012 byly investice 4,7 mld. Kč 
a přitom zvýšení zadluženosti Li-
bereckého kraje o 48 mil. Kč. Výsle-
dek investic po odečtení přijatých 
dluhů tedy činil 4 652 mil. Kč. 
Za současné vlády SLK, ČSSD a Pro-
LK - tedy oproti předchozím úda-
jům jen za 3 roky (2013-2015) se 

investovalo 5,06 mld. Kč a přitom 
snížení zadluženosti Libereckého 
kraje o 404 mil. Kč (z 1 152 186 tis. 
Kč na 748 279 tis. Kč).

Po přepočtu na tři roky včetně 
odmazání dluhu je i tak součet 
investic nejvyšší za všechna ob-
dobí, a to 5 303 mil. Kč.

Vláda projednala na základě žádos-
ti hejtmana Martina Půty pomoc při 
řešení fi nancování velkých infra-
strukturních staveb vážně poškoze-
ných v průběhu povodní v srpnu ro-
ku 2010 v Libereckém kraji a schvá-
lila 547 milionů na dokončení oprav 
posledních čtyř úseků silnic. V roce 
2013 byly dokončeny opravy komu-
nikací ve Svoru, Krompachu, na Ma-
lé Skále, v Bozkově, v Chrastavě a ve 
Frýdlantu. V  roce 2013 bylo oprave-
no 34 mostů za 235 mil. Kč. 

Kraj získal dotaci na opravu sil-
nic z Fondu dopravní infrastruk-
tury. Hejtman Martin Půta pře-
svědčil ministra, aby dodatečně 
schválil využití úspor v progra-
mu Obnova obecního a krajské-
ho majetku postiženého živel-
nou pohromou. Liberecký kraj 
také zahájil spolupráci se zahra-
ničními partnery. Úzká spoluprá-
ce funguje s polskou a německou 
stranou na zkvalitnění železnič-
ní dopravy v regionu.

Liberecký kraj poslal 7,5 mil. Kč na 
rozvoj sociálních služeb, mateřských 
center a činnost nízkoprahových za-
řízení pro děti a mládež, vyčlenil 6,4 
mil. Kč na přímou podporu proti-
drogové prevence a terénní hospico-
vou péči. Zajistil projektovou přípra-
vu, výstavbu a otevření kamenné-
ho hospice v Liberci za účasti prezi-
denta republiky. Byl zahájen projekt 
zateplení Nemocnice s poliklinikou 
v České Lípě s úsporou 20 mil. Kč. 
Na základě výsledků forenzního au-
ditu Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje bude zefektivněna 
její činnost. Uskutečnila se výstavba 

Byla získána dotace na projekt Te-
chUp (podpora přírodovědeckého 
a technického vzdělávání) ve výši 
58 mil. Kč.  Realizovaly se stipendij-
ní programy pro žáky v řemeslných 
oborech s příspěvkem 1,8 mil. Kč. 
Zatepleny byly areály tří libereckých 
středních škol za více než 40 mil. Kč 
z programu Zelená úsporám.
Sportovní kluby v Libereckém kra-
ji získaly na rozvoj své činnosti fi -
nanční podporu v celkové část-
ce 15 mil. Kč.  Kraj podpořil údrž-
bu 180 km lyžařských tras ve výši 
1 mil. Kč. Finančně se podílel také 
na vybraných sportovních akcích, 

kam poslal 1,6 mil. Kč a podpořil 
víceoborové třídy středních škol 
ve výši 1,8 mil. Kč.

Kraj fi nančně podpořil 17 vodohos-
podářských projektů v celkové vý-
ši 14,9 mil. Kč, hospodaření v lesích 
4,1 mil. Kč, rozvoj včelařství 1 mil. 
Kč a ekologickou výchovu částkou 
1,4 mil. Kč.  V roce 2013 byla spuš-
těna nová verze geoportálu Liberec-
kého kraje, jehož součástí je povod-
ňový portál a informace o ekologic-
kých zátěžích. V roce 2013 bylo vy-
hlášeno sedm nových přírodních 
památek.
Byla zahájena jednání s německou 
stranou ohledně likvidace nelegální 
skládky odpadů v Bulovce – Arnolti-
cích a zajištěn proces vyhlášení pří-
rodní rezervace Údolí Jizery.

Kraj přispěl městu Liberec částkou 40 mil. Kč na dokončení rekonstrukce lázní pro 
Oblastní galerii, dokončen byl projekt turistických a běžeckých tras Hřebenovka 
v délce 150 km (od polské Orle do německé části Žitavských hor). Liberecký kraj 
získal 1. místo v kategorii Multimédií za turistický portál (http://www.liberecky-
kraj.cz) a dále cenu poroty za spot o regionu na 20. ročníku národního festivalu 
turistických fi lmů.  Pravidelně fi nančně podpořil turistické regiony (pro rok 2013 
částkou ve výši 800 tis. Kč). Na rozvoj a pravidelnou obnovu pěšího turistického 
značení přispěl v roce 2013 Klubu českých turistů částkou 150 tis. Kč. Na opravu 
památek, významných kulturních akcí a cestovního ruchu věnoval 9 mil. Kč.

Odpovědné hospodaření bez dalšího zadlužování

Doprava a opravy komunikací

Sociální politika a zdravotnictví

Školství a sportovní aktivity

Životní prostředí a zemědělství

Bezpečnost občanů a IZS

heliportu v areálu Krajské nemocni-
ce v Liberci. V roce 2013 byla ukon-
čena rekonstrukce domova důchod-
ců v Jindřichovicích pod Smrkem 

a oprava terasy s kašnou v domově 
důchodců v Českém Dubu. 
Liberecký kraj zřídil Komisi pro národ-
nostní menšiny a sociální začleňování.

Kraj podpořil v roce 2013 činnost jednotek dobrovolných 
hasičů částkou 14,6 mil. Kč a podílel se na nákupu 
nových vozů Zdravotnické záchranné služby.

Kultura, památky a cestovní ruch

Kandidáta na hejtmana Martina Půty se ptáme: Proč by měli lidé 
v říjnu opět volit hnutí Starostové pro Liberecký kraj?

Voličům nabízíme nejenom program, který vychází z konkrétních problémů obyvatel jednotlivých re-
gionů kraje, ale také dobře složenou kandidátku plnou úspěšných starostek a starostů, za kterými je v 
jejich vesnicích a městech vidět konkrétní práce, již si mohou lidé prohlédnout a kontrolovat. Starosty 
podporují starostky, starostové, místostarostky a místostarostové z více než 160 obcí Libereckého kraje. 
Obyvatelé našeho kraje mohou posoudit konkrétní práci, která se nám za poslední čtyři roky ve vede-
ní Libereckého kraje povedla, konkrétně mohu uvést například zprovoznění kamenného hospicu, opra-
vené silnice a mosty po povodních, otevřený úřad pro veřejnost, rekordní investice či snížení zadluže-
ní kraje po předchozích vedeních. Krajské volby chceme vyhrát a po nich nabídnout férovou spolupráci 
partnerům z dalších stran, kteří by chtěli na zlepšování života v kraji se Starosty spolupracovat.
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Dnes v ní vaříme 31 druhů piv, 
říká majitel Zámeckého pivova-
ru Frýdlant Marek Vávra.

 Jak vypadal areál, do kterého 
jste roku 2010 přišel?
Stav pivovaru byl velmi žalostný. Po 
krachu následovníků poboček ná-
rodních podniků Zelenina Terezín 
a Severočeské mlékárny budovy ro-
zebírali sběrači kovů. Brali hliníkové 
šablony na střeše a vyřezávali trámy 
a prkenné podlahy. Dá se říct, že se 
jednalo o budovu před zbouráním.

 O čtyři roky později jste v areálu 
začal vařit pivo, co vše tomu před-
cházelo?
V roce 2010 se areál Zámeckého pi-
vovaru Frýdlant vyklidil a střechy se 
provizorně opravily, aby do budov 
nezatékalo v takové míře. Předtím to 
byly proudy vody, které zničily krovy 
a půdy pivovaru. Následující rok za-
počala stavba oprav původních sla-
dových půd, řemeslné spilky a býva-
lé varny, zde během 3 let vznik mini-
pivovar s kapacitou 1 200 hektolitrů 
ročního výstavu a školicí středisko, 
kde hlavním vyučovaným oborem je 
škola sládků.

 Jak vypadala následující léta?
Provoz po kolaudaci jsme v říj-
nu 2014 zahájili konferencí Auto-
matizace v potravinářství, kdy se 
do čerstvě opraveného areálu sjeli 
především sládci z pivovarů z celé 
České republiky. Během roku 2014 
jsme uvařili 500 hektolitrů piva 
a začali vyučovat. V roce 2015 jsme 
o prázdninách rozšířili minipivo-
var na výstav 5 000 hektolitrů roč-
ně. Následně jsme se vrhli na opra-
vu rozsáhlých původních pivovar-
ských sklepů.

 Kolik druhů piva vyrábíte, mají 
nějaká ocenění?
Přestože jsme nyní nejrychleji ros-
toucím minipivovarem v ČR, vyrá-
bíme 31 druhů piv. Jsme mini, tak-
že si můžeme dovolit si s recepty 
hrát. Za dva roky působení na čes-
kém trhu jsme nasbírali kolem dva-
ceti cen. Ceny získávají tmavá pi-
va a ejly. Kateřina je dnes nejvíce 
oceňovaný tmavý ležák v republi-
ce, hodně oblíbená je IPA 15 a stout 
Morion.

 Co plánujete do budoucna?
Čeká nás ještě oprava bývalé sladov-
ny. Ta je v části někdejšího humna 
památkově nejcennější, protože bu-
dova je zachovaná tak, jak ji v roce 
1552 postavil hrabě Filip Josef Gal-
las. Dále budeme rozšiřovat pivo-
varnický provoz a chceme v pivova-
ru vybudovat hotel.

 Kandidujete do Senátu za Frýd-
lant, budete mít v případě zvolení 
čas na pivovar?
Kandiduji nejen za Frýdlant, ale 
i za Liberec, kde žiji a odkud pochá-
zím a za Český Dub, kde mám, dí-
ky prarodičům, své kořeny. Tým lidí 
ve frýdlantském pivovaru již práci 
zvládá samostatně a mně se otevírá 
možnost navázat na záchranu čes-
kého kulturního dědictví nejen v Zá-
meckém pivovaru Frýdlant.

 Jakým způsobem projekt fi nan-
cujete?
Vzhledem k tomu, že do severních 
Čech nechtějí banky půjčovat, fun-
gujeme na komunitním fi nancování. 
Lidé, kteří chtějí podpořit záchranu 
památky, která navíc má i slušnou 
ekonomickou návratnost, mohou 
své peníze zhodnotit a ještě podpo-
řit zajímavý český projekt. (od dop.)

Zachránili jsme památku 

FIA European Truck Racing Championship
most.fiaetrc.com

CZECH TRUCK PRIX Jednotné vstupné do všech prostor 
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Rada Libereckého kraje 16. srpna odsouhlasila 
rozdělení fi nančních prostředků vyčleněných na 
předfi nancování organizací poskytujících sociál-
ní služby a působících v oblasti protidrogových 
služeb. Do sociálních služeb půjde na pomoc na 
překlenutí začátku příštího roku 5,078.000 ko-
run, do protidrogových aktivit 400 000 korun.

„Jde o částky, které již byly za tímto účelem vy-
členěny zkraje roku.  Na srpnovém zasedání ra-
dy kraje jsme schválili jejich rozdělení konkrét-
ním organizacím. V oblasti protidrogových slu-
žeb jde o novinku, ty budou předfi nancovány 
poprvé. Přistoupili jsme k tomu na základě dob-
rých zkušeností s předfi nancováváním sociál-

ních služeb,“ vysvětluje Lenka Kadlecová, ná-
městkyně hejtmana pro sociální resort.
Podle jejích informací se s počátkem každé-
ho roku organizace potýkají s nedostatkem 
finančních prostředků v období, kdy čeka-
jí na peníze od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. A to je důvod, proč Liberecký kraj 

těmto organizacím vychází vstříc – aby 
mohly nepřetržitě poskytovat své potřebné 
služby. Pětimilionovou částku si mezi sebe 
rozdělí bezmála stovka žadatelů z řad orga-
nizací poskytujících sociální služby, na pro-
tidrogové aktivity poputuje 400 000 korun 
do třech organizací. 

Kraj pomůže překlenout náročný začátek nového roku



Hodnotící komise složená z členů 
Výboru zemědělství a životního 
prostředí Zastupitelstva Liberecké-
ho kraje se ve čtvrtek 30. června se-
šla, aby posoudila celkem 53 výrob-
ků v 9 kategoriích přihlášených do 
soutěže „Výrobek Libereckého kra-
je z odvětví potravinářství – země-
dělství roku 2016“. Do 13. ročníku 
klání své produkty přihlásilo cel-
kem 20 regionálních výrobců z Li-
bereckého kraje. Dva výrobci a fi r-
my se zúčastnili soutěže vůbec po-
prvé za dobu její existence.

„Soutěž o titul Výrobek roku Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – zeměděl-
ství, známá pod zkráceným názvem Vý-
robek roku, probíhá od roku 2004 a za do-
bu její existence o titul soupeřilo již 445 re-
gionálních výrobků. Z nich 106 bylo oce-
něno titulem Výrobek roku a 12 získalo 
titul Nejlepší výrobek roku,“ sdělil Josef 
Jadrný, náměstek hejtmana LK pro ži-
votní prostředí a zemědělství, jehož re-
sort celou soutěž připravuje. Po ofi ciál-
ním vyhlášení výsledků, které se usku-

teční 3. září 2016 v rámci Krajských 
Dožínek v Mimoni, se tak jejich počty 
výrazně rozrostou.
Zpracovatelé, farmáři i ekologičtí pro-
ducenti měli možnost přihlásit svou 
produkci podle aktualizovaných zá-
sad do 9 kategorií. Komise měla před 
sebou nelehký úkol, všechny výrob-
ky posoudit a ochutnat. Ocenění zís-
kají nejen vítězné výrobky v katego-
riích, ale podle nových zásad také tři 
nejlepší výrobky v celkovém pořadí 

soutěže s nejvyšším počtem bodů. 
„Každý výrobek je v soutěži posuzován 
podle stanovených devíti kritérií, jaký-
mi jsou například inovativnost, design, 
použité materiály, suroviny a způsob 
výroby nebo vliv výrobku na zdraví zá-
kazníka,“ uvedl ke způsobu hodnoce-
ní přihlášených výrobků Josef Jadrný.
V letošním ročníku bylo nejvyšší za-
stoupení výrobků přihlášených do 
kategorie „Masné výrobky“, kde se 
mezi sebou utkalo 16 výrobků od 

5 výrobců, a „Alkoholické nápoje“ 
s 11  přihlášenými výrobky od 5 vý-
robců. „Potěšilo nás zastoupení 4 pivo-
varů Libereckého kraje, jejichž kvalitní 
výrobky mezi sebou soupeřily v kate-
gorii „Alkoholické nápoje“ a především 
účast dvou nových regionálních výrob-
ců, kteří se v soutěži utkali se svými vý-
robky poprvé,“ dodal Josef Jadrný.
Za dobu existence soutěže bylo zaregis-
trováno přes 50 fi rem a výrobců, kte-
ří se účastní soutěže pravidelně. Uby-
ly pouze fi rmy, které z ekonomických 
důvodů musely svou činnost ukončit. 
V letošním roce poprvé soutěžila na-
příklad Farma Pod Ještědem nebo Sta-
tek u Macháčků z Huntířova.  

Hodnotící komise dále navrhla 
udělit ocenění třem nejlepším 

výrobkům v celkovém 
pořadí soutěže:

• titul „Nejlepší výrobek Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – země-
dělství roku 2016 – 3. místo v celkovém 
pořadí“ pro výrobek „Kozí sýr zrající ty-
pu Gouda – stáří 5 – 7 týdnů“ z Farmy 
pod Ještědem s celkovým počtem 875 
bodů,
• titul „Nejlepší výrobek Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – země-
dělství roku 2016 – 2. místo v celkovém 
pořadí“ pro výrobek „Štafetka bez lep-

ku, 80 g“ z JIZERSKÝCH PEKÁREN s cel-
kovým počtem 888 bodů a
• titul „Nejlepší výrobek Libereckého 
kraje z odvětví potravinářství – ze-
mědělství roku 2016 – 1. místo“ pro 
výrobek „Extra jahodový džem“ od 
Jana Kakose z Českého ráje s celko-
vým počtem 890 bodů. 
Vzhledem k tomu, že v kategorii „Bi-
opotraviny“ byl zastoupený pouze je-
den soutěžící výrobek, komise navrhla 
v této kategorii ocenění neudělit.
Oceněné výrobky získají také fi nanční 
odměnu - vítěz v kategorii 15.000,- Kč, 
nejlepší výrobek na 3. místě 20.000,- 
Kč, nejlepší výrobek na 2. místě 
25.000,- Kč a celkový vítěz soutěže zís-
ká 30.000,- Kč.
„Návrh hodnotící komise musí být ještě 
předložen radě k projednání a zastupitel-
stvu ke schválení na srpnovém jednání, 
protože ocenění uděluje hejtman Liberec-
kého kraje na základě schválení Zastupi-
telstvem Libereckého kraje. Slavnostní vy-
hlášení ofi ciálních výsledků a předání oce-
nění vítězným výrobkům pak proběhne již 
tradičně v rámci Krajských dožínkových 
slavností, jejichž 14. ročník se bude konat 
v sobotu 3. září 2016 v Mimoni a všechny 
oceněné výrobky zde budou moci návštěv-
níci ochutnat i zakoupit na tradičním tr-
hu,“ dodal Josef Jadrný. od dop.

kategorie název výrobku fi rma sídlo fi rmy

Masné výrobky Jelení klobása FOLDA, s.r.o.
Frýdlantská 540, 
464 01 Raspenava

Mléko a mléčné 
výrobky

Kozí sýr zrající typu 
Gouda – stáří 5 – 7 týdnů

Farma pod Ještědem
Javorník 2, 
463 43 Proseč pod Ještědem

Pekařské výrobky Čistozrnný chlebík, 201 g JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.
Generála Svobody374, 
460 14 Liberec 13

Cukrářské výrobky
Buchta s tvarohovou a po-
vidlovou náplní, 120 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.
Generála Svobody374,
460 14 Liberec 13

Alkoholické nápoje BOHEMIA „12“ HRUŠKA STYLE  BOHEMIA s.r.o..
Zásada 207, 
468 25 Zásada

Nealkoholické nápoje
Lažanský rubín – Jablko 
s jahodou 100 % šťáva

MOŠTOVNA LAŽANY, výroba 
nápojů, spol. s r.o.

Lažany 71, 463 45 Pěnčín 

Ovoce a  zelenina Extra jahodový džem Jan Kakos
Lestkov 118, 
512 63 Radostná pod Kozákovem

Ostatní Štafetka bez lepku, 80 g JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.
Generála Svobody374, 
460 14 Liberec 13
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Titul Výrobek roku Libereckého kraje 2016 
získá osm regionálních produktů

Hodnotí cí komise navrhla udělit ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství 
- zemědělství roku 2016“ následujícím vítězným výrobkům v těchto kategoriích:     
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HR konference 
#EDUCA2016

13. října 2016
Home Credit Arena

prezentace  •  case study  •  motivace  •  workshopy

Vytvořili jsme živou platformu pro personalisty
Tradiční veletrh vzdělávání 
a pracovních příležitostí EDUCA 
MYJOB LIBEREC 2016 již po desá-
té přivítá žáky a studenty vybíra-
jící další směr vzdělání. Své stu-
dijní obory a programy představí 
přes 60 škol a vzdělávacích insti-
tucí. Současně téměř 50 zaměst-
navatelů nabídne široké spekt-
rum pozic a přímý kontakt ucha-
zečům o práci v nejrůznějších obo-
rech. Veletrh proběhne od čtvrtka 
13. do soboty 15. října 2016 v libe-
recké Home Credit Areně.

Již tradiční doprovodnou akcí  ve-
letrhu EDUCA MYJOB LIBEREC bu-
de odborná konference určená per-
sonalistům i dalším zájemcům o ob-
last lidských zdrojů. Nosné téma le-
tošního 3. ročníku HR konference 
#EDUCA2016  je ‚Firma jako odraz 
pestrého světa‘. „Rozmanitost sou-
časného světa se projevuje i ve fi remní 
a korporátní sféře a je nutné umět re-
agovat na podněty okolního prostředí, 
ve kterém se pohybujeme,” pozname-
nává Věra Růžičková ze spolupořá-
dající společnosti Aperta, s.r.o.
Jednotlivé příspěvky objasní, nako-
lik je značka zaměstnavatele důleži-
tá, jak ji vybudovat, ale především 
představí příklady spolehlivě fungu-
jících modelů  Emloyer Brandingu. 
Dále odhalí faktory ovlivňující zájem 
kandidáta o danou pozici, realitu an-

gažovanosti současných pracovníků 
nebo představí příklady problemati-
ky věkové a genderové stránky slo-
žení pracovního kolektivu.
„Odbornou HR konferenci jsme do pro-
gramu veletrhu EDUCA MYJOB LIBE-
REC zařadili na základě poptávky od 
personalistů, kteří na severu Čech ře-
ší podobné problémy. Vytvořili jsme 
tak platformu, která dává prostor ak-
tivní diskuzi na aktuální témata,“ po-
dotýká Martin Trita, koordinátor ve-
letrhu a HR konference z pořádající 
společnosti S group SPORT FACILITY 
MANAGEMENT, s.r.o.

Letos se mimo jiné představí Petr Ho-
vorka z BrandBakers, který vás se-
známí s moderními trendy v perso-
nalistice. Konkrétní fungující model 
Employer Brandingu představí Zuza-
na Lešková z České spořitelny a o své 
zkušenosti se podělí Lenka Marková 
ze společnosti Fehrer Bohemia, HR 
manažerka jednoho z největších za-
městnavatelů v Libereckém kraji.

Podrobný program k nahlédnutí 
na ofi ciálních stránkách veletrhu 
a konference www.educaliberec.cz.
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Zažijte
   báječnou rodinnou dovolenou 
                                         v Orea Resortu Horal

www.orearesorthoral.cz

Orea Resort Horal Špindlerův Mlýn**** 

Svatopetrská 280 | Špindlerův Mlýn 543 51

tel.: +420 499 461 111 | F: +420 499 433 356

e-mail: horal@orea.cz

� palatinóza, glukóza
� se sladidly z rostliny stévie
� vitaminy a minerály 
� vhodné pro mladé sportovce 
    již od 8 let

Příchuti: meruňka, pomeranč, višeň

SPORT
drink
JUNIOR
                 500 ml

„Pitný režim již od 8 let“
� palatinose, glucose
� with stevia plant sweeteners
� vitamins and minerals
� suitable for young athletes 
    from 8 years

Flavours: apricot, orange, cherry

facebook eshop

R R R R

www.tricoline.cz

  Značkové prodejny plavek 

Trico line mají celoročně neustále 

plný sortiment plavek v módních 

designech a můžete kombinovat 

vzájemně jakýkoliv spodní 

a horní díl plavek.

Přijďte si k nám 
koupit plavky 
pro Vaši 
vysněnou 
dovolenou

  Prodejny:

Aquapalace Čestlice 

Olympia Plzeň 

Aquafórum Františkovy Lázně 

Chomutov - Dukelská 1779

Výmol roku
Podle výsledků projektu vymoly.cz 
získal Liberecký kraj v letošním 
roce anticenu „výmol roku“ za 
špatný stav silnice II/259 na Čes-
kolipsku. Kraj nyní připravuje je-
jí kompletní rekonstrukci. 

„K prvenství se hlásíme, stejně tak 
jako k odpovědnosti za řešení. Re-
konstrukce silnice se připravuje, prá-
vě se soutěží dodavatel projektové 
dokumentace. Uvidíme, jak složité 
bude stavební řízení a kdy se podaří 
vysoutěžit dodavatele. Silnice k hra-
du Houska nepatří mezi nejvíce vytí-
žené v Libereckém kraji, ale postup-
ně opravujeme všechny komunikace 
vedoucí k turistickým cílům. Vloni 
to byla silnice na Sychrov, letos dvě 
na Trosky,“ říká hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta.

Jak se jmenuje 
zákonodárný orgán, 
jednokomorový 
parlament, v Izraeli?

Další otázky a pravidla soutěže hledejte na:

www.tydeniky.cz

f Český Metropol

Srpnová otázka č.1:
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 TOPMODEL 2016 ca
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gSTAŇ SE CZECHOSLOVAK 
TOPMODEL A VYKROČ NA 
MOLO FASHION WEEKU!

WWW.CZTM.CZ
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16/9   14:00
LIBEREC
FORUM

20/9   15:00
HRADEC 
KRÁLOVÉ
FUTURUM

22/9   15:00
KARLOVY 
VARY
FONTÁNA 

4/10   15:00
OSTRAVA
FORUM NOVÁ 
KAROLINA 

5/10   15:00
OLOMOUC
ŠANTOVKA 

6/10   15:00
BRNO
OLYMPIA 

7/10   14:00
JIHLAVA
CITY PARK 

13/10   14:00
BRATISLAVA
CENTRAL

15/10   14:00
PLZEŇ
OLYMPIA 

18/10   15:00
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 
IGY CENTRUM 

20/10   15:00
PRAHA
GALERIE 
HARFA
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
prázdniny a letní čas se pře-
houply do druhé poloviny. Věřím, 
že jste o dovolených načerpali sí-
ly pro další období a že jste si vol-
ný čas náležitě užili, nebo vás to v 
nejbližší době ještě čeká. To se tý-
ká nás, zapojených do pracovního 
procesu, ale pohodu a nový příliv 
energie pochopitelně přeji senio-
rům i žákům a studentům. 

Odpočinek by měl patřit k život-
nímu koloritu každého z nás i tak-
zvaných workoholiků, mezi kte-
ré se počítám. Dobíjí totiž „bater-
ky“ a svět se zdá hned veselejší, 
přes všechny peripetie, kterými 
nás stíhá. Mám na mysli posled-
ní události především v Evropě, 
kde zbytečně umírali nevinní lidé. 
Přes všechny hrůzy se nesmíme 
dát teroristy odradit, dál vymýš-
let a konat smysluplné věci, po-
souvat civilizaci a rozvíjet kultu-

ru naší společnosti. Proto jsme se 
narodili, děkujme, že smíme pro-
žívat příjemné a naplněné chvíle 
společně se svými blízkými, kole-
gy a přáteli, pomáhat potřebným 
i této planetě. To nám bylo dáno 
do vínku už před více než dvěma 
tisíci let a neměli bychom tento 
dar promrhat. 
Řečeno slovy moudrého klasika 
Jana Wericha: „Život stál, stojí a 
vždycky bude stát za to, aby ho 
člověk žil“. A já dodávám: Naplno! 

Krásný zbytek léta, spoustu zážit-
ků a mládeži šťastné vykročení do 
nového školního roku za celý tým 
tvůrců srpnového vydání Metro-
polu přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

 Andreo, co všechno máte na sta-
rosti jako kastelánka?
Vedle péče o hrad, jeho expozice 
a mobiliář, zajišťuji i ekonomickou, 
personální a technickou agendu a sa-
mozřejmě se starám o spokojenost  
návštěvníků hradu. Snažím se také 
velmi pečlivě připravovat naše prů-
vodce, kteří návštěvníkům zprostřed-
kovávají historické poznání a mnoh-
dy přispívají k formování jejich vzta-
hu k historii. Uvědomuju si, že mám 
mimořádné štěstí a práce je zároveň 
mým velkým koníčkem.

 Jaký je váš vztah k historickým 
objektům?
Historické památky jsem měla rá-
da už jako dítě a inspirací mi byly 
výpravné pohádky, které se odehrá-
valy ve zdech hradů a zámků. Jako 
dítě školou povinné už jsem s rodi-
či památky nadšeně navštěvovala. 
I dneska, přesto, že se díky své pro-
fesi dostanu také do míst mimo pro-
hlídkové trasy, má pro mě návštěva 
hradů a zámků stále obrovské kouz-
lo. Historie mě zásadně oslovila na 
gymnáziu a už tehdy jsem věděla, 
že se chci péči o památky věnovat 
ve své profesi. 

 Kde jste prováděla první návštěv-
níky?
Na hradě Buchlov a na zámku v Ná-
měšti nad Oslavou, kde jsem pracova-
la jako průvodkyně v dobách vysoko-
školských studií. 

 Žijete na hradě nebo v podhradí?
Na hradě pracuji i žiji, byt od kancelá-
ře dělí pouze několik desítek schodů. 
Rožmberk je hrad s téměř osmisetle-
tou historii a pokud třeba za okny fi -
čí vítr a v komínech hvízdá meluzí-
na, může se zdát, že hrad promlouvá 
a ožívá…. Velký respekt k samotné-
mu historickému objektu a úcta k mi-
nulosti jsou pro práci i život v tomto 
prostředí nezbytné.

 Z hradu koukáte přímo na Vltavu, 
kde denně sjíždí jez vodáci. Sjela jste 
si někdy tento úsek?
Samozřejmě jsem si už několikrát Vlta-
vu vyzkoušela také z lodi, ale určitě bych 
preferovala pro splouvání řeky období 
mimo letní prázdniny. Vodácká turisti-
ka se stala masovou záležitostí a množ-
ství lidí a lodí dává bohužel původnímu 
smyslu vodáctví zcela jiný rozměr.

 Jaké místo máte na Rožmberku 
nejraději? 
Hrad je obklopen úžasnou krajinou 
a stačí vyjít do nedalekých lesů a roz-
prostřou se vám nádherné výhledy na 
hrad i okolní kopce. Jen kousek od hra-
du jsou místa, která vás okouzlí a ujis-
tí, že hrad Rožmberk, ač na kopci, leží 
vlastně v malebném údolí.

 Prozradíte nám nějakou pověst či 
legendu, která se k hradu váže? 
Na Rožmberku pochopitelně nelze 
opomenout legendu o Bílé paní, te-
dy příběh Perchty z Rožmberka. Ta se 
narodila v blízkém Českém Krumlo-
vě, kde prožila své mládí, než byla pro-
vdána za Jana z Lichtenštejna. Manžel-
ství prožila na Mikulově v nešťastném 
svazku bez lásky, úcty a dokonce v ma-
teriálním nedostatku. Podle legendy ji 
manžel na smrtelném loži žádal o od-
puštění za příkoří, která ji v manželství 
připravil, ovšem Perchta mu odpustit 
nedokázala a umírající Jan ji proklel. 

Dle pověsti se proto její duch zjevu-
je na bývalých rožmberských sídlech. 
Perchtu z Rožmberka však u nás může 
spatřit každý návštěvník hlavního pro-
hlídkového okruhu, kde průvodci pou-
kazují na její portrét s tajuplným nápi-
sem, který dosud nikdo nerozluštil.

 Co říkají vašemu povolání blízcí? 
Můj partner na hradě sice nepracuje, 
ale hrad a mou práci plně respektu-
je, a když je třeba, samozřejmě přilo-
ží ruku k dílu také. A pro rodinu a přá-
tele jsou návštěvy u nás stále spojeny 
s trochou tajemna a romantiky.

 Doporučíte návštěvníkům něja-
kou zajímavou akci, která na Rožm-
berku proběhne? 

Pro návštěvu hradu můžu velmi do-
poručit nadcházející podzimní mě-
síce, kdy až do konce října máme 
připraveny dvě prohlídkové trasy, 
které návštěvníky zavedou do his-
torických interiérů. Hrad Rožmberk 
má co nabídnout po celý rok. Také 
v období od listopadu do března, 
kdy je většina hradů a zámků uza-
vřena, návštěvníky zveme k návště-
vě  příjemně temperovaných pro-
stor prohlídkové trasy Soukromé 
pokoje. Hrad Rožmberk je ve sprá-
vě Národního památkového ústa-
vu a veškeré informace návštěvníci 
najdou na našich webových strán-
kách www.hrad-rozmberk.eu.

Rožmberk má co nabídnout po celý rok
Původně se hrad Rožmberk nazýval 
Rosenberg a vznikl jako rodové síd-
lo Rožmberků v polovině třináctého 
století. Státní hrad Rožmberk najde-
te v okrese Český Krumlov, ve městě 
Rožmberk nad Vltavou. O založení se 
postaral pravděpodobně Vok z Prči-
ce (později psaný Vok z Rožmberka). 
Rod Rožmberků vlastnil hrad do ro-
ku 1600, kdy jej poslení z Rožmberků 
Petr Vok předal svému synovci Janu 
Zrinskému (1600-1612), dalšími ma-
jiteli byli Švamberkové (1612-1620) 
a od roku 1620 Buquoyové. K vyhle-
dávaným zajímavostem náleží Ro-
žmberský pokoj, kde visí obraz Bílé 
paní, pověstné ochránkyně Rožmber-
ků. Pověst se spojuje s Perchtou, která 
byla dcerou Oldřicha z Rožmberka. 
Říká se, že se tady zjevuje Bílá paní.

Jeden z našich nejkrásnějších hra-
dů, Rožmberk, se skví na vysoké 
skále, v lesnatém údolí. Hrad do-
minuje okolí nad meandry řeky 
Vltavy v nadmořské výšce 540 me-
trů a kastelánkou je tam už deset 
let Andrea Čekanová.

Andrea ČekanováAndrea Čekanová


