
EDUCA 2015 LIBEREC
8. ročník tradičního veletrhu vzdělávání 
a pracovních příležitostí Educa 2015 MyJob 
Liberec se uskuteční ve dnech 15.–17. října 
2015 v liberecké aréně. Otevírací doba 
veletrhu, na který je vstup zdarma, bude ve 
čtvrtek a pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu 
od 9 do 13 hodin. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta 
a členka rady kraje Alena Losová.

Letošní osmé pokračování veletrhu opět 
poskytne potřebné informace všem zájemcům
o práci a vzdělávání. Studijní či pracovní příle-
žitosti nabídnou subjekty nejen z Libereckého 
kraje, ale i ostatních krajů České republiky 
a zahraničí. V prostorech arény se představí 
téměř 80 vystavovatelů z oblasti vzdělávání. 
Budou se prezentovat střední, vyšší odborné 
a vysoké školy a ostatní vzdělávací společ-
nosti. Doplní je také široká přehlídka firem, 
personálních agentur a internetových portálů 
nabízejících práci. V rámci letošního veletrhu 
Educa bude také projednáván Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy na další období. Přichystána bude 
také celá řada doprovodných akcí. Ve čtvrtek 
15. října se uskuteční HR konference, která 
se zaměří na personální marketing, a to 

nejen na příkladu spolupráce firem a škol. 
Řeč bude také o nových trendech v oblasti 
hledání lidských zdrojů — např. využití síly 
sociálních médií při náboru nových pracov-
ních sil. Čtvrteční program pak uzavře beseda 
s osobnostmi, které se zúčastní mecenáš 
Karel Janeček a hudebník Michal Dvořák. 
Sobota bude tradičně patřit celým rodinám, 
když budou mít možnost společně si vybrat 
tu nejlepší školu pro své děti a případně i sobě 
najít nové či lepší zaměstnání. Návštěvu jim 
vedle pokračujícího doprovodného programu 
zpestří malá hodinová vědomostní soutěž 
u stánku Libereckého kraje. 

Více informací na www.educaliberec.cz 
Text: Petr Vondřich 
Foto: Ota Mrákota
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NA KRAJI
liberecký kraj podpořil 
projekt dětské univerzity
Technická univerzita v Liberci otevřela v září 
již pošesté oblíbenou Dětskou univerzitu. 
Zájem je tradičně velký a některé kurzy jsou 
už plně obsazené. Poslední volná místa jsou 
v kurzech zaměřených na aplikovanou fyziku 
nebo aplikovanou matematiku, mikrobio-
logii, ale také kurzy zaměřené na chemii 
a nanomateriály. Dětská univerzita byla 
v minulých letech pořádána v rámci projektů 
Evropské unie, v letošním roce ji podpořil 
Liberecký kraj, když na projekt uvolnil půl 
milionu korun.

Festival národnostních menšin 
se těšil velkému zájmu
Občanské sdružení Liberecké Fórum 
uspořádalo už po čtvrté hudební festival 
národnostních menšin. V programu akce, 
kterou zahájila náměstkyně hejtmana Lenka 
Kadlecová, vystupovaly taneční, pěvecké 
a hudební soubory nejen z Libereckého 
kraje, ale i spřátelené soubory z ostatních 
krajů. Liberecký kraj byl jedním z hlavních 
partnerů akce.

brazilský velvyslanec pátral 
v ralsku po stopách předků
Pátrat po stopách předků tisíců svých spoluo-
bčanů přijel do Libereckého kraje brazilský 
velvyslanec George Monteiro Prata. Za tímto 
účelem navštívil několik míst Českolipska, 
kde hledal informace o předcích mnohých 
Brazilců, kteří odešli do největší země Jižní 
Ameriky převážně v 19. století. U příležitosti 
návštěvy velvyslanec vzpomněl i prezidenta 
Juscelina Kubitschka, jehož matka měla 
české předky. Navštívil také Krajanské 
muzeum vystěhovalectví do Brazílie, které 
stojí v Ralsku-Náhlově.

školní jídelny se učí atraktivněji 
připravovat neoblíbená jídla 
Přibližně padesát kuchařů a vedoucích 
školních jídelen z celého Libereckého kraje 
se sjelo do Liberce na praktický kurz vaření. 
Uspořádal jej Liberecký kraj s cílem ukázat, 
jak dětem připravit lákavá jídla z netradič-
ních a nepříliš oblíbených surovin. Účastníci 
si vyzkoušeli uvařit pokrmy zejména 
z potravin, které děti nemají příliš v oblibě. 
Servírovala se například ryba, kuskus, jáhly, 
špenát, tofu či cizrna. Vše ale v netradiční 
a atraktivní úpravě. Ohlasy na praktický kurz 
byly velmi kladné, a tak už nyní Liberecký 
kraj plánuje uspořádání dalších.

odstřel komínu symbolicky 
ukončil těžbu uranu
Devadesát metrů vysoký komín, poslední 
pozůstatek těžby uranu v Hamru na Jezeře, 
již nestojí. Střelmistr jej poslal k zemi 
koncem srpna, a symbolicky tak ukončil 
likvidaci povrchového areálu po hlubinné 
těžbě uranu. Slavnostní události se zúčast-
nil také ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek, s kterým hejtman Martin Půta mimo 
jiné projednal i problematiku plánovaného 
rozšíření dolu Turów nebo projekt průmys-
lové zóny na Frýdlantsku.

sklářské sympozium bude opět 
hostit skláře z celého světa
Tradiční setkání sklářských výtvarníků 
z různých koutů světa se letos koná od 1. 
do 4. října na Novoborsku a mnoha dalších 
místech Libereckého kraje. Návštěvníci se 

např. seznámí s prací sklářských řemeslníků 
firem Ajeto, AveClara, Crystalex, Egermann, 
Kolektiv, Sklárna Slavia, TGK, Vyšší odborné 
školy a Střední školy sklářské nebo společ-
nosti Preciosa Lighting. Generálním partne-
rem 12. ročníku Mezinárodního sklářského 
sympozia IGS je Liberecký kraj.

kraj získal peníze na likvidaci 
zbytku černé skládky v arnolticích
Likvidace druhé části nelegálních odpadů 
z lokality Arnoltice-Bulovka začne ještě letos. 
Liberecký kraj dostal na odstranění odpadů 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
ve výši 7,5 milionu korun. Na místě zbývá 
zhruba 4,5 tisíce tun odpadu, převážně 
komunálního, v halách i ve volném prostoru 
jsou nahromaděny textilie či autoplachty. 
„Liberecký kraj vyčlení na odstranění odpadů 
zbývající 2 miliony korun a celá skládka by 
měla být zlikvidována v červnu 2016,“ uvedl 
Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro životní 
prostředí a zemědělství. 

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

K VĚCI
Jaký středoškolský obor jste vystudovali 
a zvolili byste dnes stejný nebo jiný?

lenka kadlecová (čssd)
Vystudovala jsem českolipské gymná-
zium a zvolila bych ho i dnes, protože 
je výborným základem pro studium na 
vysoké škole. Mým snem bylo studovat 
práva, a přestože se mi to nepodařilo, 
kdybych si mohla znovu vybrat, bylo by 
to opět gymnázium.

František pešek (ksčm)
V roce 1965 jsem maturoval na Strojní 
průmyslovce v Jablonci nad Nisou. 
Obdobnou školu bych si vybral i dnes. 
Tehdejší výběr měl základ v rodině, 
protože můj otec byl doslova všeuměl 
a snažil se všechny rukodělné zručnosti 
předat i mně.

vladimír richter (ods)
Studoval jsem gymnázium v Liberci se 
zaměřením na matematiku. S ohledem 
na má pozdější studia na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
Praha, bych nevolil jinak. Ostatně gym-
názia velmi dobře připravují studenty 
pro studium na vysokých školách.

alena losová (pro lk)
Jsem absolventkou konzervatoře, 
obor hra na hoboj. Již od dětství jsem 
milovala hudbu, proto má volba bylo 
ji i studovat. S hudbou jsem prožila 
v životě spoustu krásných chvil a snažím 
se lásku k hudbě probouzet i ve svých 
žácích, proto bych neměnila.

lena mlejnková (slk)
Obor chemická technologie na Střední 
průmyslové škole v Pardubicích. Je to 
už více jak 20 let, a moje životní cesta se 
ubírala jiným směrem, ale přesto bych 
zvolila stejný obor. Chemie a technologie 
je mi blízká v logickém uvažování a je 
všude kolem nás. 

jaromír baxa (zplk)
Studoval jsem gymnázium, dnes bych 
volil stejně, nejlépe takové, které by 
nabízelo výuku části předmětů v ang-
lickém jazyce a mělo co nejkvalitnější 
výuku matematiky. 

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

krajští zastupitelé

Jedním z autorů, kteří se představí na letošním sklářském 
sympoziu, je i Jaroslav Bejvl ml. Foto: Gabriela Svobodová

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/


RUDOLF ANDĚL
O důležitosti vzdělání pro náš život pochybuje 
jen málokdo z nás. Ne každý ale ví, jak zásadní 
roli hrálo v novodobých dějinách Libereckého 
kraje. Historik a pedagog Rudolf Anděl (91) 
se významným způsobem podílel na jeho vývoji 
a formování. Za celoživotní přínos v oblasti 
historie získal v roce 2009 Poctu hejtmana.

Jednou z hlavních otázek letošního roč-
níku mezinárodní konference Forum 2000 
byla slábnoucí role vzdělání a demokracie 
na současné dění ve světě. Neočekáváme 
toho ale od vzdělání možná až příliš?
Myslím, že ne. Ve druhé polovině 19. století 
sváděla liberecká česká menšina po mnoho 
let tvrdý boj s místními německými úřady 
o vlastní českou školu. Úřady si dobře 
uvědomovaly společenské, hospodářské 
a kulturní důsledky růstu vzdělanosti mezi 
českým obyvatelstvem v rostoucím Liberci, 
kde česká pracovní síla nabývala na stále 
větším významu. Není proto divu, že první 
české gymnázium bylo založeno až v nové 
republice v roce 1919. Vzdělání je hlavní síla, 
která dodává národu sebevědomí a činí ho 
akceschopným. 

Jste autorem celé řady knih o historii 
Libereckého kraje. Jedním z hlavních 
témat, kterým jste se věnoval, bylo husitské 
hnutí. Za minulého režimu jsme se učili, 
že to bylo nejsvětlejší období našich dějin, 
potom se zase začalo říkat, že to byla doba 
temna, která nás uvrhla o několik století 
zpět. Tak jak to je?
Nic není černobílé. Ani to husitství. 
Záleží na tom, zda ten, kdo o něm mluví, 
respektuje všechny dosažitelné prameny, 
zda si uvědomuje sociálně politický dosah 
takového hnutí a jeho souvislosti s děním 
v okolním světě. Podle mě se nedá popřít, 

že husitství bylo ve své době něčím zcela 
mimořádným. Jeho myšlenka, aby se lidstvo 
vrátilo k původním ideálům křesťanství, 
otevírala cesty k nedozírným změnám 
v tehdejší společnosti. I přes bolestné ztráty 
na lidských životech a kulturních hodnotách 
během křižáckých výprav a vnitřních bojů, 
stanuly Čechy, dík těm pokrokovým myš-
lenkám husitství, na čas v čele tehdejšího 
společenského dění, na něž mohly právem 
navázat další generace v Evropě.

Vaší nejpopulárnější knihou jsou ale 
Hrady a zámky Libereckého kraje, která 
poprvé vyšla v roce 1957. S fotografem 
Janem Kabíčkem jste v ní poprvé uceleně 
zdokumentovali památky našeho kraje, 
které jste v té době ale často nacházeli 
v žalostném stavu… 
Po válce se s těmito objekty stalo tolik věcí. 
Vzaly se dosavadním majitelům, daly se 
státním podnikům, institucím, armádě, 
zemědělským družstvům, státním statkům… 
Když jsme ty objekty objížděli, byli jsme 
odkázáni na dobrou vůli tehdejších držitelů 
a správců, co si budeme moci prohlédnout 
a co ne. V naprosté většině nám vycházeli 
vstříc. Nejvíc škod utrpěly drobné objekty na 
venkově, které často měnily držitele a způsob 
využití. Ale dík tomu, že náš kraj nebyl posti-
žen ničivými bojovými akcemi, zachovala 
se většina cenných památek jako významný 
kulturní odkaz minulých generací.

Vaší další láskou je Frýdlantsko, o kterém 
jste také napsal několik publikací.
Frýdlantsko je unikátní, klasická historická 
oblast, kterou jinde v České republice nena-
jdete. Vždy byla v rukách jedné rodiny, nikdy 
se tam nic nedělilo. Třeba Biebersteinové tam 
vydrželi celých tři sta let. Což mělo obrovskou 

výhodu — byla tam zachovaná kontinuita. 
Frýdlantsko je zajímavé také po stránce 
ekonomicko-organizační. Tamní vesnice 
jsou dvojího typu — vrchnostenského, kde 
hospodařil vždy přímo majitel frýdlantského 
panství a lenního, o který se starali drobní 
šlechtici, kteří měli jen pár poddaných a málo 
zemědělské půdy, ale nic víc. Jedním z tako-
vých míst je i Dvůr Hlaváč v obci Ves, kterému 
jeho staronoví majitelé dokázali vrátit téměř 
původní podobu. Paní Ondřejíková se synem 
tam odvádějí úžasnou práci. Nejen hospodář-
skou, ale také kulturní.

Jste dlouholetým aktivním členem 
poradního sboru České besedy v Liberci. 
Nezlobte se, ale v dnešní době na mě 
podobná sdružení působí již trochu archa-
icky. Může nám být Česká beseda ještě 
něčím prospěšná?
Česká beseda je lidský útvar. A jako takový se 
narodí, dozraje, umře a odejde. Když se Česká 
beseda v Liberci v roce 1863 zakládala, tak 
šlo především o vytvoření a udržení národní 
svébytnosti těch několika stovek Čechů, kteří 
tady žili. Tato náplň ale nemá dnes už žádné 
opodstatnění. To, co ale smysl má, je přispí-
vat k poznání, jaký Liberec byl, je a bude. 
V tomto ohledu je odkaz České besedy stále 
aktuální a její osvětová a kulturní činnost 
přispívá k bohatosti společenského života 
našeho města. 

Text: Petr Vondřich

osobnost kraje

1 | Rudolf Anděl se v roce 1990 také významným 
způsobem podílel na znovuzaložení pedagogické 
fakulty v Liberci. Foto: Petr Vondřich

2 | Dvůr Hlaváč v obci Ves, jedna z mála zachovaných 
staveb drobné venkovské šlechty na Frýdlantsku. 
Foto: Archiv Dvůr Hlaváč

3 | Kniha Hrady a zámky Libereckého kraje nám 
pomohla objevit velké kulturní bohatství našeho 
regionu. Foto: Archiv R. Anděla
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ČESKÁ LÍPA 
V třetím největším městě našeho kraje 
se toho děje tolik, že vám jedna návštěva 
rozhodně stačit nebude. Mezinárodní 
hudební festival Lípa Musica přináší už 
čtrnáctým rokem nejen příznivcům vážné 
hudby v regionu výběr toho nejlepšího, 
co dokáže tento hudební styl nabídnout. 
Festival, který se koná vždy na podzim na 
mnoha místech Českolipska, se postupem 
času rozšířil i za hranice regionu — úvodní 
koncert tak např. proběhl v jedinečném 
prostředí zříceniny klášterního kostela na 
saském hradě Oybin. Další podzimní akcí, 
díky které se z České Lípy stává kulturní 
centrum Libereckého kraje, je tradiční 
čtyřdenní divadelní přehlídka Českolipský 
divadelní podzim. Na pozvání Divadelního 
klubu Jirásek se každým rokem koncem října 
představí v České Lípě ty nejlepší amatérské 
divadelní soubory z celé republiky. Byla by 
ale chyba si myslet, že to v Lípě žije jen na 
podzim. První polovina června je již tradičně 
vyhrazena multi-žánrovému hudebnímu 
festivalu Všudybud, na kterém se divákům 
v prostorách vodního hradu Lipý představí 
nejen kapely z regionu, ale také významné 
celorepublikové klubové projekty. Zcela 
výjimečnou událostí je Festival Banát, který 
i když se koná ve víc než tisíc kilometrů 
vzdálené rumunské vesnici Eibenthal, má 
toho s Českou Lípou mnoho společného. 
Především díky jeho hlavnímu organizá-
torovi, českolipskému rodákovi Štěpánovi 

Slanému, který se pomoci oblasti českého 
Banátu věnuje dlouhodobě. Každý, kdo se 
aspoň trochu zajímá o sport, ale dobře ví, 
že Štěpán je také jedním z nejznámějších 
českých florbalistů. Jeho organizátorské 
schopnosti se projevily i zde, když v roce 
2014 uspořádal v České Lípě prestižní mezi-
národní soutěž Euro Floorball Tour. Dalším 
sportovcem, na kterého může být Česká 
Lípa po právu pyšná, je Petr Čvančara. Na 
nedávné Speciální olympiádě v Los Angeles 
vybojoval stříbrnou medaili ve skoku do 
dálky a bronzovou ve vrhu koulí. Úspěšným 
českolipským rodákem je také fotograf 
Lukáš Pelech, jehož moderní tvorba se těší 
přízni po celém světě. Manželé Karvánkovi 
se v České Lípě sice nenarodili, ale to vůbec 
nebrání tomu, aby se jejich Reynkovo knih-
kupectví, otevřené už od roku 1992, nestalo 
nedílnou součástí města. Ještě mnohem delší 
tradicí se může pochlubit rybárna Triton 
nebo vyhlášená pivnice U Sršně. Oproti tomu 
úplnou novotou ještě září kavárna Florian, 
restaurace Wildcook nebo moderní dřevo-
stavba Café Leťák v nádherném městském 
parku. Česká Lípa má i moc pěkné okolí, 
podívat se můžete třeba do národní přírodní 
památky Peklo nebo na farmu Sad u ořecho-
vého háje v obci Jezvé, kde rodina Štáglových 
už několik let přibližuje návštěvníkům 
kouzlo ekologického zemědělství. 

Text: Petr Vondřich
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1 | Historické náměstí v České Lípě s morovým sloupem 
a radnicí. Foto: Milan Drahoňovský

2 | Hudební festival Lípa Musica letos zavítal i na saský 
hrad Oybin. Foto: Atelier Lukáše Pelecha

3 | Multižánrový festival Všudybud patří již neodmysli-
telně k letnímu kulturnímu programu města. 
Foto: Jakub Sedláček

4 | Díky Jiřímu Coubalovi je Česká Lípa jedním z mála 
měst v regionu, které se ještě může pochlubit klasickou 
rybárnou v centru města. Foto: Petr Vondřich

5 | Po nedávno skončené rekonstrukci vítá Vlastivědné 
muzeum a galerie své návštěvníky opět v celé své kráse. 
Foto: Liberecký kraj
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http://lipamusica.cz
http://www.cldp.cz/
http://www.cldp.cz/
http://www.dkjirasek.eu
http://www.dkjirasek.eu
http://www.vsudybud.cz/
http://www.festivalbanat.cz/
http://lukaspelech.com/
http://www.rybarnatriton.cz/
https://www.facebook.com/pages/Florian-caf%C3%A9/108002712875242?ref=br_rs
http://www.wildcook.cz/
https://www.facebook.com/pages/CAFE-LE%C5%A4%C3%81K/657467637601834
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peklo_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
http://www.ekosad.cz/
http://www.ekosad.cz/
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