
KRAJSKÉ SLAVNOSTI
Stejně jako v loňském roce se i letos uskuteční 
již tradiční Krajské slavnosti Libereckého kraje 
společně s Libereckým jarmarkem v Liberci, a to 
v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. Vstup na 
akci, která se koná u příležitosti oslav 15. výročí 
založení krajů, je zdarma.

Obě akce slavnostně zahájí v dopoledních 
hodinách příjezd kočáru s Kateřinou 
z Redernu a nového zemského správce. 
Celodenní kulturní a zábavní program 
bude připraven hned v několika zónách. 
Na náměstí Dr. E. Beneše se můžete těšit 
na středověké tržiště, kejklíře, tanečníky 
a historické šermíře. V prostoru mezi diva-
dlem a radnicí na vás čekají koncerty kapel 
a stánky s regionálními potravinami a dalšími 
dobrotami. V okolí nákupního centra Plaza 
se budou prezentovat zajímavé turistické 
cíle a sportovní aktivity v Libereckém kraji 
a dalších regionech. Bohatý program také 
poběží po celý den v okolí Oblastní gale-
rie Lázně a Severočeského muzea. Mezi 
návštěvníky zavítá výpravný dobový průvod 
Cyrila a Metoděje, rodinám s dětmi jistě 
udělají radost představení Naivního divadla 

a amatérského divadelního spolku Jeleni 
za oponou. Připraveny budou také tvůrčí 
dílny nebo umělecké ateliéry. Po celý den 
bude mezi historickým centrem a Lidovými 
Sady jezdit zdarma historická tramvaj. 
Hlavní ruch se dá ale očekávat na pódiu před 
divadlem F. X. Šaldy, kde se kromě tanečních 
skupin nebo kouzelnické show představí 
také legendární reggae skupina Yo Yo Band, 
rapper Lipo se zpěvačkou Yannou, kapela 
Big O’Band, skupiny The Scoffers, Tres Udos 
nebo seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda. 
Krajské slavnosti a Liberecký jarmark budou 
slavnostně zakončeny ohnivou a taneční 
show a ohňostrojem. 

Text: Petr Vondřich 
Foto: Jaroslav Appeltauer 
Více informací na www.krajskeslavnosti.cz
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NA KRAJI
RekoRdní suma peněz na opRavy 
železničních tRatí
Libereckému kraji se podařilo vyjednat 
několikanásobně více finančních prostředků 
na modernizaci železničních tratí ležících na 
jeho území. Zatímco v roce 2011 byly realizo-
vány investice v celkové hodnotě 103 mil. Kč, 
v letošním roce to bude 2,4 miliardy Kč. „Do 
železniční infrastruktury v našem kraji nebylo 
několik desetiletí investováno,“ uvedl radní pro 
dopravu Vladimír Mastník. „Proto se snažíme 
stávající situaci zlepšit a z železnice vytvořit 
páteř integrovaného dopravního systému.“

výtvaRná soutěž světlo pRo hospic
Liberecký kraj vyhlásil společně s obecně 
prospěšnou společností Spacium, která se 
zaměřuje na obohacení, oživení a kultivaci 
veřejných městských prostranství, výtvar-
nou soutěž Světlo pro hospic. Studenti 
maturitních oborů uměleckých škol, jejichž 
zřizovatelem je Liberecký kraj, mohou své 
soutěžní návrhy posílat nejpozději do 4. září 
2015 na adresu Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Na odměny pro oceněné návrhy věnuje 
Liberecký kraj 100 tisíc Kč. „Úkolem studentů 
bude navrhnout umělecký světelný objekt pro 
nově vznikající hospic v Liberci. Hlavním smys-
lem projektu je seznámení mladých lidí a širší 
veřejnosti s problematikou paliativní péče,“ 
uvedl hejtman Martin Půta.

kRaj díky svým úspoRám Rozšířil 
opRavy českolipského muzea

Rekonstrukce augustiniánského kláštera, 
v kterém sídlí Vlastivědné muzeum a galerie 
v České Lípě, původně počítala pouze s opra-
vou střechy. Díky významným úsporám – kraji 
se podařilo zakázku vysoutěžit o 10 mil. 
Kč levněji (z 33 na 23 mil. Kč), bylo možné 
opravit také omítky a nově i Svaté schody. 
„Po celkovém dokončení se muzeum stane jednou 
z výjimečných dominant městské památkové 
zóny v České Lípě a rekonstrukce jistě přispěje 
i k tomu, že se zvýší zájem veřejnosti opravené 

muzeum navštívit,“ řekla statutární náměst-
kyně hejtmana Hana Maierová.

dejte věcem dRuhou šanci
S velkým úspěchem se setkala charitativní 
akce Dejte věcem druhou šanci, kterou 
zorganizoval Liberecký kraj. Zaměstnanci 
krajského úřadu donesli desítky tašek a pytlů 
pánského i dámského oblečení, které bylo 
vzápětí odvezeno do českolipské Farní cha-
rity. Ošacení bude nyní distribuováno soci-
álně potřebným nejen z České Lípy, ale také 
z Nového Boru a přilehlých obcí Libereckého 
kraje. „Příjemně nás překvapilo, kolika našim 
zaměstnancům není osud jejich spoluobčanů 
lhostejný a jak ochotně se do akce zapojili,“ 
řekla s potěšením náměstkyně hejtmana 
Lenka Kadlecová, která nad akcí převzala 
záštitu. „V akci budeme pokračovat i na podzim, 
kdy bychom chtěli poptávat především zimní 
oblečení,“ dodala.

euRoRegion nisa plánuje pRo svou 
českou část získat 1 miliaRdu kč
V průběhu letošního roku by měly být 
spuštěny nové programy Evropské unie 
na podporu přeshraniční spolupráce. „Na 
projekty v české části Euroregionu Nisa (ERN) 
bychom chtěli získat alespoň 1 miliardu Kč, 
a navázat tak na předchozí období, kdy se nám 
podařilo realizovat více než 130 velkých projektů 
s celkovou dotací přes 900 mil. Kč,“ uvedl po 
svém znovuzvolení předseda české části 
ERN, Martin Půta. Pro hejtmana Libereckého 
kraje hlasovalo všech 77 přítomných starostů 
a zástupců měst a obcí. Místopředsedy byli 
zvoleni Petr Beitl, Lena Mlejnková, Dan 
Ramzer, Jaroslav Sykáček a Jiří Vosecký.

další pokRačování spolupRáce 
s kantonem st. gallen
Politická reprezentace švýcarského kantonu 
St. Gallen, vedená prezidentkou kantonální 
vlády Heidi Hanselmann, vyjádřila při své 
návštěvě Libereckého kraje připravenost 
i nadále pokračovat v úspěšné spolupráci 
mezi oběma regiony. Na společném jed-
nání členů kantonální vlády s vedením 
Libereckého kraje bylo dohodnuto, že ještě 
v průběhu letošního roku budou připraveny 
okruhy témat pro nové realizační období. 
„U všech projektů bude kladen především důraz 
na jejich následné úspěšné uplatnění v praxi,“ 
řekl hejtman Martin Půta. 

Více informací na www.kraj-lbc.cz/aktuality

K VĚCI
Blíží se doba dovolených. Jaké zajímavé místo 
v Libereckém kraji byste našim čtenářům 
doporučili navštívit a proč?

lenka kadlecová (čssd)
Určitě bych každému doporučila Liberec. 
Pro aktivní dovolenkáře je skvělým nástup-
ním místem pro výlety do Jizerských hor, 
ať již na kole nebo pěšky a těm, co tráví volno 
raději v poklidu, nabízí spoustu atraktivních 
míst pro kulturní vyžití.

FRantišek chot (ksčm)
Náš kraj přímo oplývá nádhernými místy, ať 
v detailech či panoramatických pohledech. 
Jako Českolipan se přidržím osvědčených 
tipů: Máchův kraj s Máchovým jezerem, 
hradem Bezděz a krásnou krajinou Ralska, 
protkanou cyklostezkami.

vladimíR RichteR (ods)
Nejen jako patriot doporučuji návštěvu 
Jilemnice, bránu do Krkonoš, kolébku lyžo-
vání, Historické město roku 2012. Navštivte 
Zvědavou uličku, Krkonošské muzeum, 
plavecký bazén a sportovní halu. Nádherná 
je i okolní příroda.

eva BuRešová (slk)
Určitě bych čtenáře pozvala k Máchovu 
jezeru. V Doksech je veřejnosti zpřístupněna 
zámecká zahrada, za návštěvu stojí také 
muzeum komiksu Čtyřlístek. Celou oblastí 
vede hned několik turistických i naučných 
stezek pro dospělé i děti.

zuzana kocumová (změna)
Je těžké vybrat jen jedno místo. Ale dopo-
ručila bych severní svahy Jizerských hor, 
pokryté bukovými lesy. Ať již z Oldřichov-
ského sedla na jednu či druhou stranu, 
z Ferdinandova na Ořešník, nebo z Bílého 
potoka na Frýdlantské cimbuří.

alena losová (zplk)
Při krásném letním počasí by si návštěvníci 
neměli nechat ujít skalní hrad Sloup, ze 
kterého se dá pokračovat na tamní koupaliště 
nebo rozhlednu Na Stráži. V případě dešti-
vého počasí doporučuji Vlastivědné muzeum 
a galerii v České Lípě. 

Další názory zastupitelů si můžete přečíst 
na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

kRajští zastupitelé

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. 
Foto: Liberecký kraj
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JAROSLAV NĚMEČEK
Město Třeskoprsky, rybník Blaťák a hrad 
Bezzub. Ani jedno z těch míst na mapě 
Libereckého kraje nenajdete, přesto je zná 
úplně každý. Jaroslav Němeček (71), autor 
legendárního Čtyřlístku, tak totiž v jejich 
příbězích přejmenoval svá milovaná místa, 
která se už několik desítek let stala jeho druhým 
domovem. Doksy, Máchovo jezero a Bezděz.

Svůj čas už více než čtyřicet let pravidelně 
dělíte mezi Prahu a Máchův kraj. Co vás 
sem přivedlo?
Moje manželka pochází z Kokořínska, tamní 
kraj jí přirostl k srdci, a tak jsme si řekli, že 
by bylo fajn mít někde tam chatu, ideálně 
nějakou roubenku. Dlouho jsme nic nemohli 
najít, až jsme o kus dál, nedaleko Doks, 
objevili takovou zříceninu, kterou nikdo 
nechtěl. Byli jsme hodně mladí, takže jsme 
úplně nedokázali odhadnout, do čeho jdeme 
a koupili jsme ji. Dvacet let jsme ji opravovali 
a teď je z ní památka první třídy.

Kolik vám tehdy bylo let?
Dvacet tři.

Nechápu, jak jste to všechno mohli stíhat. 
Mít rodinu, začít kreslit příběhy Čtyřlístku 
a k tomu ještě víkend co víkend opravovat 
rozpadlou ruinu dvě hodiny cesty od Prahy. 
Také si moc nedokážu představit, že by si 
v dnešní době někdo v tak nízkém věku 
vzal na sebe dobrovolně takovou zátěž…
Tenkrát byla jiná doba. 
Podle manželky pana Němečka, Lucie, to ale tak 
žhavé nebude… 
Manžel bydlel tenkrát u rodičů ve vilce 
v Modřanech, kde také musel neustále něco 
opravovat, a proto už tušil, co nás čeká. 

Jaroslav Němeček: Nečekal jsem, že tady 
budeme rozebírat takové věci! (Smích) Pravda 
je, že když mně bylo osmnáct, chtěl jsem 
chodit v sobotu někam za holkama a místo 
toho mi starší bratr vrazil do ruky kolečko 
a řekl, že se kope sklep a že nikam nepůjdu, 
dokud všechno nevyvezu. Takže jsem potom 
přišel na rande a měl jsem dost (smích). 

Proč se vlastně předobrazem domova 
Čtyřlístku stal Máchův kraj?
Protože i já mám v sobě tu krajinu zafixova-
nou jako rodný kraj. I když jsem se narodil 
a bydlím v Praze, pravý domov mám tady, 
na naší chalupě. Jak říkal Werich: Člověk 
je doma tam, kde si pověsí klobouk. Člověk 
si to často ani neuvědomuje, ale tenhle 
kraj je tak podmanivý. Kdykoli jsme sem 
přijeli, tak z nás okamžitě spadly všechny ty 
pražské starosti. Najednou nám bylo úplně 
jedno, že nás nepustili přes hranice nebo že 
zakážou Čtyřlístek. Byl to takový náš únik 
před realitou.

Čtyřlístku hrozil zákaz?
Za minulého režimu mělo každé vydava-
telství přidělené přesné množství papíru, 
které může na své publikace za daný rok 
spotřebovat. No a jak Čtyřlístku neustále 
rostl náklad (z původních 30 000 kusů to bylo 
nakonec na dnešní dobu neuvěřitelných a přece 
stále nedostačujících 220 000 výtisků! – pozn. 
redaktora), tak se stalo, že pro ostatní tituly 
v našem vydavatelství už nezbýval papír. To se 
ostatním redaktorům pochopitelně nelíbilo, 
takže nakonec bylo rozhodnuto, že Čtyřlístek 
skončí. Druhý den si mě ale zavolal ředitel 
a řekl mi, že Čtyřlístek bude vycházet dál. 
Až dodatečně jsem se dozvěděl, že když se 

o zrušení dozvěděly jeho dvě malé dcerky, 
udělaly mu doma takový cirkus, že si to s tím 
zákazem ihned rozmyslel.

Máte v Libereckém kraji ještě nějaké 
jiné oblíbené místo?
Bez váhání: Královku. Jezdili jsme tam spo-
lečně s kameramanem Mirkem Ondříčkem 
a jeho ženou. Také s rodinou malíře Petra 
Poše. Oba pánové už jsou bohužel po smrti, 
o to víc si vážíme krásných chvil, které jsme 
tam s nimi prožili. 

Text: Petr Vondřich

osoBnost kRaje

1 | Manželé Němečkovi vymysleli Čtyřlístek na své 
předsvatební cestě po Itálii. Foto: archiv J. Němečka.

2 | Dominanty Máchova kraje jsou neodmyslitelnou 
součástí příběhů Čtyřlístku. Foto: archiv J. Němečka.

3 | První číslo Čtyřlístku vyšlo 15. května 1969. 
Foto: archiv J. Němečka.

4 | Číslo 96 vyšlo v roce 1981 až na podruhé. Původní 
makety, které posílal p. Němeček z tehdejšího 
západního Německa, byly jako provokace zabaveny 
na hranicích. Bylo totiž právě 21. srpna a příběh se 
jmenoval Černá sobota. Foto: archiv J. Němečka.
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MÁCHOVO JEZERO 
Asi jen těžko bychom hledali někoho, kdo 
se aspoň jednou v životě nebyl podívat 
u Máchova jezera. V létě. V chatce. Se žlutou 
limonádou a spoustou vos. S výletem na 
Bezděz. Na pláži, kde je hlava na hlavě. 
Chaos. Prostě klasický Mácháč. Ale je to 
skutečně všechno, co na vás u Máchova jezera 
a v jeho okolí čeká? Určitě ne a první místo, 
kde si to naplno uvědomíte, je poklidná 
vilová čtvrť Lázeňský vrch ve Starých 
Splavech. Právě tady, přímo nad Máchovým 
jezerem, a přece tak nekonečně daleko od 
jeho hlučných pláží, si kdysi rodiče režiséra 
Miloše Formana postavili svůj rodinný 
penzion Rut (Adam Forman, pravnuk 
zakladatelů, ho provozuje dodnes). Nedaleko 
odtud, v přístavišti Staré Splavy, najdete 
Jachtklub Máchova jezera, jehož členové 
patří mezi vůbec nejlepší v České republice. 
Historie klubu sahá až do roku 1928, kdy 
byla také postavena chlouba klubu, nádherná 
dřevěná loděnice, kterou ale bohužel nedávno 
poškodila ničivá vichřice. Zajímavá stavba 
na vás čeká také při cestě ze Starých Splavů 
do Doks. Rekonstrukce a dostavba hotelu 
Port získala v roce 2013 ocenění Stavba roku 
Libereckého kraje. Tu pravou a neprávem 
opomíjenou architektonickou perlu najdete 
ale až v samém centru Doks. Kino Máj nena-
vrhl nikdo menší než legendární architekt 
Karel Hubáček. Unikátní stavba ve tvaru lodi 
se díky příkladné péči dramaturga, správce 
a promítače Miloslava Lomiče může pochlu-
bit i bohatým kulturním programem, který 

by mu mohlo závidět nejedno mnohem větší 
město. Jen o kousek dál na váš čeká další 
dokský poklad – Muzeum Čtyřlístku. Malí 
i velcí (v tomto případě se ale všechny rozdíly 
ihned stírají) se mohou těšit na spoustu 
zajímavostí ze života nejslavnějších českých 
komiksových hrdinů. To, že jsou v Doksech 
múzy spisovatelům víc než nakloněny, doka-
zuje nejen příklad Čtyřlístku a velkého Karla 
Hynka Máchy, ale také jednoho z nejúspěš-
nějších českých autorů současnosti Vlastimila 
Vondrušky, který zde také už několik desítek 
let žije. Jeho historické romány patří k vůbec 
nejprodávanějším a nejpůjčovanějším kni-
hám u nás. Staronovou dominantou města se 
opět stává zámek Doksy, který by se postupně 
měl proměnit ve významné centrum kultury 
a cestovního ruchu. Vaší pozornosti by 
rozhodně neměla uniknout ani protější 
strana Máchova jezera, kde na vás čeká 
kapesní pískovcové pohoří Hradčanské stěny 
se spoustou tajemných skalních měst, roklí 
a převisů. Opomenout byste neměli ani hote-
lový komplex zámku Berštejn nedaleko Dubé, 
který z téměř kompletně zdevastované ruiny 
do své původní krásy pečlivě zrekonstruovali 
manželé Slezákovi. A ještě jeden vrcholně 
romantický zážitek, bez kterého od Máchova 
jezera rozhodně nemůžete odjet – přespat 
pod širákem na Bezdězu a ráno si tam počkat 
na východ slunce. 

Text: Petr Vondřich
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1 | Máchovo jezero je již téměř celé jedno století centrem 
českého jachtingu. Jedním z významných závodů je 
i Regata Rut Classic. Foto: Archiv A. Formana

2 | Hudební festival Mácháč patří již tradičně k vrcholům 
české festivalové sezony. Foto: Archiv NRG Production

3 | Skála Tvarožník – nejvýraznější dominanta 
Hradčanských stěn. Foto: Miroslav Králík

4 | Kino Máj architekta Karla Hubáčka elegantně proplouvá 
Doksy. Foto: Archiv MěKS Doksy

5 | Zámek Berštejn se díky manželům Slezákovým stal opět 
vyhledávanou oázou klidu. Foto: Archiv zámku Berštejn1
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