„Hrad nám vzal v dětství tátu, ale dal zaměstnání, které
miluju“
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Valdštejn - Návštěvníky sídla Valdštejnů, Vartenberků a Aehrenthalů letos překvapí bezpočet
varhanních koncertů, divadelních představení, koncertů pěveckých sborů, komorních těles,
tanečních a šermířských vystoupení i zajímavé noční prohlídky a netopýří noc.
To všechno pro ně připravila nová kastelánka Andrea Jurášová, která zde převzala
pověstné žezlo po svém otci Ladislavu Kouckém. Koucký totiž při zaměstnání zkušebně
nastoupil v roce 1985 do naprosto zdevastovaného objektu a přiměl vandaly i trempy nejprve
k systematické opravě hradeb. Později se mu podařilo přesvědčit a často i donutit krajské a
ministerské úředníky k finančním dotacím, které v průběhu třiceti let změnily opuštěný hrad v
místo, které pak každoročně navštívilo až 70 tisíc turistů. Pozdější opravy a přestavby
kostelíka sv. Jana z Nepomuku, nového i starého paláce hradu, koníren i horní terasy se
pochopitelně neobešly bez spolupráce s renomovanými odborníky, jako například V. Girsou,
J. Šreflem a dalšími.
Letošní prohlídce bude zřejmě dominovat nová expozice, nazvaná Chvála pískovce,
připravená pod patronací Unesco a Geologického ústavu AV ČR, mineralogem turnovského
muzea Tomášem Řídkošilem. „Pískovec utvářel zdejší krajinu už před 300 miliony let,
formoval zdejší okolní skalní město, později se používal k výrobě prvního železa i ke stavbě
kostelů, chrámů a opevnění hradů,“ podotkl Řídkošil. Proto mu je věnována část nové
expozice, další pak rozsáhlému dílu akademického sochaře Jiřího Nováka, který hrad
obohatil věrnými kopiemi původních barokních děl místních Jelínků. Na prosperitě hradu má
eminentní zájem i vedení města Turnova, do jehož majetku historický objekt novodobě patří.
To ostatně potvrdila starostka Hana Maierová. Podle ní je totiž hrad s městem doslova
svázán. Příjem z jeho návštěv je výrazným zdrojem pro každoroční financování provozu i
oprav, jeho prostory už dávno získaly prvenství v zájmu o svatební obřady, a z úst
návštěvníků se radnici dostávají jen slova obdivu a chvály. To bylo údajně vodítkem i při
rozhodování rady a zastupitelů o volbě nové kastelánky, která je dcerou Ladislava
Kouckého. „Hrad nám vzal v dětství tátu, ale zároveň nám dal objekt, který jsme si později
doslova zamilovali a který se stal i naším zaměstnáním. Dnes už si nedovedu představit, že
bychom tu nebyli,“ řekla Deníku Jurášová, která do starého hradu přinesla zcela nové
záměry, se kterými se setkají návštěvníci už letos. Ti totiž nepřijdou ani o „starého“
Kouckého, který zde bude ztělesňovat původního poustevníka Karla Holana Rovenského,
nově tu zažijí postavu loupeživého rytíře Šoufa z Helfenburka v podání pana Doubka a často
i jiné historické postavy, které se ke hradu váží. Nezmění se ani provozní doba hradu, která
zde prakticky nekončí. Mimo té oficiální si totiž zájemci mohou dojednat skupinové prohlídky
prakticky kdykoliv. Mnozí se totiž dávno přesvědčili, že hradní brána se jim na zaklepání
otevřela večer, a často i v době mimo sezónu.
Foto popis| SYMPATICKÁ KASTELÁNKA Andrea Jurášová s otcem, Ladislavem Kouckým,
vítají návštěvníky před branou hradu Valdštejna.
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