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událost měsíce

EUROREGION TOUR 2018
Veletrh cestovního ruchu má v Libereckém

Pro veřejnost bude veletrh otevřen v pátek

o hodnotné ceny v podobě zájezdu, volných

kraji téměř dvacetiletou tradici. Letos se koná

a v sobotu 16.–17. března. Představí se kom-

vstupenek, knih a dárkových předmětů.

již ��. ročník, a to ve dnech ��.–��. března

plexní turistická nabídka krajů, regionů, měst

���� v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

a obcí České republiky i sousedních států.

cestě pro odborníky v oblasti cestovního

Záštitu nad veletrhem převzal hejtman

Lákadlem bude jistě prezentace Olomouckého

ruchu, kteří se letos vydají za poznáním do

Libereckého kraje Martin Půta.

kraje, Východní Moravy, Žitavských hor

Krkonoš, kde navštíví mimo jiné i výrobnu

či chorvatské centrály cestovního ruchu.

perličkových ozdob Rautis, která s touto

Prezentovat se budou cestovní kanceláře

výrobou usiluje o zápis na seznam UNESCO.

a agentury, centra volnočasových aktivit, uby-

Nezapomněli jsme ani na studenty věnující

tovací i stravovací zařízení, lázně, wellness

se oboru cestovní ruch, pro které jsme při-

a další subjekty z oblasti cestovního ruchu.

pravili soutěž na téma „Moje město/region

V doprovodném programu nabídneme

Čtvrtek 15. března bude věnován studijní

v proměnách času“. Vstup na veletrh je

návštěvníkům cestovatelské přednášky

zdarma. Podrobné informace o veletrhu

z cyklu „5+5 švestek“, tradiční výstavu

naleznete na www.euroregiontour.cz

regionálních potravin a řemeslných pro-

a www.eurocentrumjablonec.cz.

duktů z Čech i Polska, barmanskou show,
taneční vystoupení a další bohatý program

Text: Květa Šírová

pro děti i dospělé. Nebude chybět ani soutěž

Foto: Matyáš Gál

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Benefiční ples hejtmana vynesl
přes milion korun

tak prostřednictvím hlasovacích lístků zasla-

Jaká rozhledna v kraji vám nejvíce

ných na Krajský úřad Libereckého kraje nebo

přirostla k srdci?

Přes milion korun vynesl už 13. benefiční ples

do redakce Libereckého deníku. Přihláška je

hejtmana. Veškeré peněžní dary od partnerů

k dispozici na: kultura.kraj-lbc.cz/ostatni/

Jiří Ulvr (SLK)

plesu a část finančních prostředků utržených

soutez-kniha-roku-libereckeho-kraje.

V okolí Studence je rozhleden poměrně

z prodeje vstupenek byly věnovány třem orga-

hodně a zdatný turista jich může za den

v nelehkých životních situacích. Centrum

Liberecký kraj ovládl zimní
olympiádu dětí a mládeže

Amélie Liberec, Nemocnice s poliklinikou

Celkem čtrnáct zlatých, patnáct stříbrných

Česká Lípa a Nadační fond Ozvěna dostaly

a deset bronzových medailí přivezli mladí

v krásném prostředí Clarion Grandhotelu

sportovci z VIII. Her zimní olympiády

Milan Kouřil (ANO)

Zlatý lev v Liberci, kde se ples v pátek

dětí a mládeže ČR 2018, které se konaly

Černá Studnice je magické místo. Z roz-

v Pardubickém kraji. Liberecký kraj díky

hledny jsou vidět za jasného počasí jak

jejich skvělým výsledkům obsadil první

Krkonoše a Jizerské hory, tak Český

místo mezi krajskými reprezentacemi, a to

ráj, Podještědí a dohlédnout se dá

jak v bodovém hodnocení, tak co do počtu

i na Pojizeří a Ralsko.

nizacím, které se starají nebo pomáhají lidem

cenných kovů. Krajskou reprezentaci tvořilo

K tanci a poslechu hrál skvělý orchestr Big’O’Band
Marka Ottla, který kromě vlastního repertoáru dokázal
výborně doprovázet i Ewu Farnou a Itcho Pčelára.
Foto: archiv Libereckého kraje.

zvládnout i více. Pokud mám uvést pouze
jednu, která mi přirostla k srdci, bude to
ta nejstarší, kamenná rozhledna Žalý.

dohromady 123 osob, z toho 94 sportovců

Jan Korytář (ZpLK)

a 29 trenérů. Mladí nadějní sportovci se

Méně známá, ale s rozhledem do širo-

utkali o medaile i bodová hodnocení v devíti

kého okolí, je rozhledna na Strážném

zimních sportech – alpské lyžování, běžecké

vrchu v nadmořské výšce 601 m nad obcí

lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej,

Merboltice na Českolipsku. Obnovena

lyžařský orientační běh, rychlobruslení,

byla v roce 2006 díky darům občanů

skicross, snowboarding a dvou doprovodných

i firem.

disciplínách – taneční soutěž a šachy. Mladí
sportovci nasadili laťku velmi vysoko, bude

Přemysl Sobotka (ODS)

2. února uskutečnil, od hejtmana Martina

to pro ně velká výzva, protože Liberecký kraj

V našem kraji je hodně rozhleden,

Půty šeky na finanční prostředky, které jim

převzal pomyslnou štafetu a bude pořadate-

a pokud je nepřerostly okolní stromy,

pomohou v provozu nebo v dalším rozvoji.

lem letních olympijských her dětí a mládeže

tak i s nádherným pohledem do okolí.

Například českolipská nemocnice za peníze

v roce 2019.

Já ale miluji Jizerské hory a rozhlednu
na hoře Smrk považuji za nejhezčí.

zkrášlí novorozenecké oddělení.

Spojuje moderní architekturu s rozhle-

Kraj vyhlásil soutěž Kniha roku
Libereckého kraje

dem do trojmezí ČR, Polska i Nĕmecka,
a proto je mým favoritem.

Od 1. února do 15. března 2018 mohou autoři
nebo nakladatelé nominovat knihy do čtyř

Jan Mečl (ČSSD)

různých kategorií. Do soutěže se přihlašují

Celoživotně mému srdci patří jedinečná,

autoři nebo vydavatelé, jejichž kniha se

dokonalá, nepřekonatelná dominanta

svým obsahem významně týká Libereckého

našeho kraje, a tou je Ještěd.

kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo
jeho dílčích částí, tradic, příběhů, historie,
výrobků apod. Podmínkou tedy není, že by
sídlo nakladatele nebo trvalé bydliště autora

Z medailí na zimní olympiádě se nejčastěji radovala mládež
z Libereckého kraje. Foto: Michaela Kubíčková.

Radovan Vích (SPD-SPO)
Jsem rád, že 15 let zavřená Liberecká
výšina – dominanta města Liberec – se po

muselo být v Libereckém kraji. Podstatný je

Příjezd Krakonoše do Harrachova

právě a jen obsah přihlášené knihy. Zaslané

Již podvaasedmdesáté přijede v sobotu

nit. Rozhledna s restaurací schovaná

přihlášky následně zhodnotí sedmičlenná

17. března 2018 pán hor Krakonoš do

v lesích nad Lidovými sady je posta-

odborná komise, v níž přislíbili účast

Harrachova. Jeho posláním bude přivítat

vena ve stylu středověkého rytířského

například Jiří Padevět, známý autor a ředi-

se svou družinou příchod jara. Letošní pro-

hradu a výhled si zde můžete vychutnat

tel nakladatelství Academia Praha, Radek

gram nabídne návštěvníkům opět podívanou

z 25 metrů vysoké pětiboké věže.

Sidun, významný typograf a vedoucí katedry

v podobě vystoupení mažoretek, čertisek,

grafiky VŠUP v Praze, a liberecký knihkupec

kapel různých žánrů, bubenický soubor

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

Martin Fryč. Cenu vítězům předá hejtman

Aries, originální dětský program Honza

Osobně bych k návštěvě doporučila roz-

Libereckého kraje Martin Půta a radní Květa

Popleta a jiné. Během této akce se mohou

hlednu Bramberk, která se nachází kousek

Vinklátová u příležitosti Světového dne knihy

návštěvníci účastnit např. soutěže o nejlepší

od Lučan. Je dobře dostupná jak autem,

a autorských práv, tj. 23. dubna v Krajské

masku, vydražit nejdelší pomlázku, kterou

tak pěšky. Turisté se projdou nádhernou

vědecké knihovně v Liberci. Liberecký kraj

každoročně upletou skauti z Jilemnice.

přírodou CHKO Jizerské hory.

chce znát i názor občanů, proto ve spolupráci

Vydražená částka bude věnována na podporu

s Libereckým deníkem vyhlásí i cenu veřej-

skautské činnosti. Podrobný program akce

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

nosti. Hlasovat bude možné jak na internetu,

na www.harrachov.cz.

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

několika letech chátrání podařila zachrá-

Osobnosti KRAJe

MARTA PROCHÁZKOVÁ A HANA POPELKOVÁ
Pracují ve společnosti pořádající tradiční

náboj. Zvětšily se sály, je tu lepší technické

týmová práce. Každý rok vymyslí nějakou

veletrh cestovního ruchu Euroregiontour, který

vybavení. Eurocentrum a výstavní prostory

novinku, a úroveň veletrhu tak stoupá.

se každoročně koná v Jablonci nad Nisou.

jsou propojeny podzemním krčkem, takže

Nyní například Liberecký kraj připravuje

Marta Procházková byla do nedávna ředitelkou

návštěvníci se nemusejí nikam vracet,

program i pro odbornou veřejnost nebo

Eurocentra, nyní odešla do zaslouženého

ale mohou si plynule projít celý veletrh.

pro školy cestovního ruchu.

důchodu. Paní Popelková organizuje veletrhy

Zároveň nastoupila na pozici organizátora

a spolupracuje s vystavovateli.

veletrhů a výstav nová kolegyně, Hana

Jak vypadá veletrh pro vystavovatele?

Popelková, která měla zkušenosti ze

Hlásí se sami?

Kde se vzala myšlenka uspořádání

zahraničního obchodu, byla velmi dobře

Hana Popelková: Spousta vystavovatelů sem

veletrhu Euroregiontour, který má téměř

jazykově vybavená a organizačně nesmírně

jezdí již několik let. Každý rok se ale sna-

dvacetiletou tradici?

šikovná. Takže i to dalo veletrhu trochu jiný

žíme přilákat i někoho nového. Posíláme

Marta Procházková: Musím se vrátit

rozměr. Následně se k organizaci veletrhu

nabídky s informací o konání veletrhu.

trochu do historie, bylo to ještě před mým

připojila také Okresní hospodářská komora,

Záleží pak na vystavovateli, jestli naši

nástupem na pozici ředitelky Eurocentra,

která propaguje regionální výrobky. Takže

nabídku přijme. Vystavovatel si pak svou

před rokem 2003. V době mého nástupu

k vystavovatelům z republiky a zahraničí se

účast na veletrhu platí v podobě pronájmu

proběhly již dva ročníky. Letos se tedy

připojili ještě regionální výrobci. V prvopo-

místa a stánku.

bude konat 18. ročník. Otcem myšlenky
uspořádání veletrhu cestovního ruchu byl
Euroregion Nisa. Myšlenkou tehdejšího
vedení byl vznik veletrhu cestovního ruchu,
který na území našeho kraje chyběl. Vše
bylo spojeno s nastartováním spolupráce
tří zemí – Česka, Polska a Německa –
respektive oblastí Trojzemí. Na organizaci veletrhu se vždy podílelo několik
subjektů. Existovala komise cestovního
ruchu EUREX, kde byli zástupci z Čech,
Německa i Polska a celé to zastřešoval
Euroregion Nisa. Tato pracovní skupina
dávala veletrhu koncept. Nejvíce aktivní
byla ze začátku polská strana, ale s každým

Marta Procházková (vlevo) stála v čele Eurocentra od roku 2003. Za jejího působení se konala většina
ročníků regionálního veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour. Hana Popelková (vpravo) pracuje
v Eurocentru jako koordinátor výstav a veletrhů. Je členem pracovní skupiny, která připravuje veletrh
cestovního ruchu Euroregiontour. Foto: archiv Eurocentra.

dalším ročníkem přibývalo vystavovatelů

čátku trval veletrh jen dva dny. Po nějaké

Na co byste návštěvníky pozvali v letoš-

i z ostatních stran. V prvopočátku jsme

době a po odezvách veřejnosti byl veletrh

ním ročníku veletrhu?

čerpali finanční prostředky na konání

prodloužen na jeden den pro odbornou

Hana Popelková: Letos přijede opět centrála

veletrhu z projektu Evropské unie. Ale díky

veřejnost a dva dny pro veřejnost. Tento

cestovního ruchu Chorvatska. O ně byl

rozrůstání veletrhu a vystavovatelů, kteří

harmonogram se zachoval do dnešní doby.

v loňském roce veliký zájem, takže jsem

měli zájem o účast, se velmi navyšovala

ráda, že tu letos budou znovu. Bude zde

administrativa a náklady. Veletrh začal

Jak vypadá veletrh dnes?

vystavovat také polský park miniatur, a to

zaměřením přesahovat území, na které se

Hana Popelková: V současné době je tu

miniaturu zámku Vrchlabí. V programu

daly čerpat prostředky z Evropské unie pod

kolem stovky vystavovatelů. Vystavují

je také minifestival cestovatelských filmů

administrativou Euroregionu Nisa. Proto

tu regiony z Čech, Polska, Německa.

5+5 švestek, což jsou nezávislí cestovatelé,

jsme požádali o záštitu akce Liberecký kraj

Svou činnost tu prezentují některé střední

kteří formou krátkých filmů prezentují

a tehdejší statutární náměstkyně hejtmana,

školy, regionální výrobci nebo cestovní kan-

různé země, které navštívili. Promítat se

pověřená řízením resortu kultury, památ-

celáře. Každý rok se snažíme pozvat něja-

bude večer pro širokou veřejnost a vstup

kové péče a cestovního ruchu, paní Lidie

kého většího hosta. Měli jsme tu například

je zdarma. Pro děti budeme mít otevřené

Vajnerová, navrhla, že by se Euroregiontour

vystavovatele ze Slovenska či Chorvatska.

ekocentrum s celodenním programem,

mohl konat jako společná akce Libereckého

Nechceme ale nahrazovat veletrh cestov-

bude zde také výtvarná dílnička. Zbytek

kraje a statutárních měst Liberec a Jablonec

ního ruchu Holidayworld, který se koná

programu je ještě v jednání (v době vzniku

nad Nisou s tím, že Liberecký kraj by vše

každoročně v Praze, proto se stále snažíme

rozhovoru, pozn. redakce).

zastřešoval.

držet na regionální úrovni. Ale i tak máme
každoročně kolem čtyř tisíc návštěvníků.

Jak vypadaly první ročníky veletrhu?

Marta Procházková: Ráda bych jménem
celého Eurocentra poděkovala všem

Marta Procházková: Ze začátku byl veletrh

Marta Procházková: Veletrh se připravuje

organizátorům veletrhu: Libereckému kraji,

skromnější, bylo tu jen několik vystavova-

v průběhu celého roku. Na jeho organizaci

statutárnímu městu Liberec a statutárnímu

telů z Polska, Německa a Česka. Akce se

byla založena pracovní skupina, která

městu Jablonec nad Nisou, protože spolu-

konala ve starých prostorách tehdejšího

se schází jednou za měsíc a je složena

práce je vysoce nadstandartní a všichni se

jabloneckého výstaviště. Po rekonstrukci

ze zástupců Libereckého kraje, statutár-

snaží o úspěch celé akce.

výstaviště a vzniku současné podoby

ních měst Liberec a Jablonec nad Nisou,

Eurocentra dostal veletrh úplně jiný

Eurocentra a Hospodářské komory. Je to

Autorka rozhovoru: Květa Šírová
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1 | Černá Studnice se tyčí nad městem Smržovka
a je dominantou Černostudničního hřebene.
Foto: Milan Drahoňovský.
2 | Tanvaldský Špičák je vyhledávaným turistickým
cílem, a to jak v zimních, tak v letních měsících.
Foto: Milan Drahoňovský.
3 | Bramberk, rozhledna nad městem Lučany nad Nisou,
je po sporech o její vlastnictví po několika letech
znovu otevřena. Foto: Milan Drahoňovský.
4 | Rozhledna na Prosečském hřebeni je dostupná pouze
po telefonické domluvě. Foto: Milan Drahoňovský.
5 | Robert Hemmrich, významný jablonecký architekt,
který vtiskl duši mnoha stavbám v Jizerských horách
a je známý také jako „Rozhlednový architekt“.

Krajem

ROZHLEDNY ROBERTA HEMMRICHA
Robert Hemmrich se narodil 1. května 1871

kamenná rozhledna, která byla slavnostně

v Jablonci nad Nisou. Studoval na stavebním

otevřena 4. července 1909 jako Jubilejní

oddělení liberecké průmyslové školy. O sedm

rozhledna císaře Františka Josefa I. O rok

let později si v Jablonci zřídil architektonický

později k ní ještě přibyla i turistická chata.

ateliér a natrvalo se zde usadil. Za svůj život

Po 69 schodech se vystoupá až na vyhlídko-

vytvořil tří tisíce návrhů. Necelá třetina z nich

vou plošinu, která je umístěna ve výšce 14 m.

byla realizována, a to z poloviny v Jizerských

Celková výška rozhledny je 18 m. Na Špičák

horách. Ve stylu florální a později geomet-

vede z obce Jiřetín pod Bukovkou čtyřse-

rické secese navrhoval různé typy domů od

dačková lanovka, jejíž horní stanice stojí

luxusních vil po bytové domy, dále pak stavby

přímo u rozhledny. Více informací o provozu

veřejného využití jako školy, tělocvičny či

rozhledny na www.rozhledna-spicak.cz.

lázně. Volný čas rád trávil v Jizerských horách

V pořadí třetí rozhlednou Roberta

a Krkonoších. Zde se nejspíš inspiroval

Hemmricha je kamenná věž Bramberk.

a vytvořil návrhy rozhleden. Čtyři z nich byly

Rozhledna se nachází v nadmořské výšce

realizovány – na Černé Studnici, Tanvaldském

787 m mezi vrcholy Krásný a Veisův kopec

Špičáku, Bramberku a Prosečském hřebeni.

nad městem Lučany nad Nisou. Jako první na

Věže vyzděné z lehce opracovaných jizersko-

tomto vrchu stála již v roce 1889 dřevěná věž,

horských kamenů vznikly díky iniciativě hor-

ke které byla o tři roky později přistavěna

ských spolků, které tvořili bohatí měšťané.

horská chata. Dřevěnou stavbu nahradila

Na hřebenu nad Smržovkou se nachází

jícími do výšky 21 m. Více informací o pro-

vybudoval Liberecký horský spolek již v roce

vozu rozhledny na www.bramberk.cz.

1885 dvě skalní vyhlídky. Dnešní kamenná

Poslední rozhlednou, kterou navrhl

rozhledna s turistickou chatou byla posta-

Robert Hemmrich, je ta na Prosečském

vena v roce 1905 a stala se dominantou

hřebeni. Kamenná věž z žulových kvádrů

Jablonecka. Na její vrchol ve výšce 26 m vede

stojí v nadmořské výšce 593 m. Původně

91 schodů. Zajímavostí je malé arboretum

zde stála šestimetrová dřevěná věž z roku

v blízkosti rozhledny, otevřené v roce 2009,

1892. O několik let později ji ale zni-

které návštěvníky seznámí nejen s historií

čil úder blesku. Podobný osud potkal

Jizerských hor, koloběhem života v lese, ale

i další dřevěnou věž, kterou zničil orkán.

také se vzácnými druhy rostlin, které z této

Současná kamenná rozhledna je 28 m

oblasti během let vymizely. Více informací

vysoká a po zdolání 117 schodů nabízí

o provozu rozhledny na www.rozhledna.eu.

výhled do krajiny z ochozu ve výšce 20 m.

mořské výšce 831 m byla v roce 1889, díky

Více informací o provozu rozhledny na
www.rozhlednanadproseci.webnode.cz.

velkému zájmu turistů, zpřístupněna skalní
vyhlídka. Teprve pak zde byla vystavěna
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v roce 1912 kamenná věž s 87 schody stoupa-

rozhledna Černá Studnice. Na jejím místě

Na Tanvaldské Špičáku ležícím v nad-

2

Text: Květa Šírová

KRAJ. Příloha Libereckého kraje. Vychází 11× ročně.
Vydává Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. IČ: 70891508. Ev. č.: MK ČR E 21924.
Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského
úřadu LK, předsedkyní je Květa Šírová. Redakce: media@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 111.
Číslo 3/2018 vyšlo 1. března 2018, uzávěrka byla 15. února 2018.
magazin.kraj-lbc.cz www.facebook.com/krajlk

4

5

