Adventní program na hradě Valdštejn probíhá navzdory
závalu na přístupové cestě
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Silnice k hradu Valdštejn je uzavřená, přesto tam pokračuje naplánovaný adventní program.
Na cestu kousek pod hradem spadla před měsícem skála a majitel pozemku Lesy České
republiky chtějí kameny zajistit až na jaře. Na jeden z nejromantičtějších hradů v Českém ráji
se ale teď obtížně dostávají třeba rodiče s dětskými kočárky.
Na první vánoční koncert sboru z nedalekých Skalan a Kacanov se přišlo do hradní kaple
podívat několik desítek lidí. Dole na parkovišti stálo asi 15 aut. Podle bývalého kastelána a
dlouholetého průvodce na Valdštějně Ladislava Koutského mohlo být diváků ještě mnohem
více.„Moje žena se dívala na počasí a bylo tam napsané, že cesta k Valdštejnu je uzavřena.
Lidé vůbec netuší, že se jedná o lesní cestu, že k nám až na parkoviště běžně mohou. Je to
turistická cesta a cyklotrasa a obětovali jsme to v rámci lhostejnosti Lesů a také v rámci
vědy,“ stěžuje si.Je prý nutné vyzkoušet, jak narušená skála pracuje, a z vědeckého hlediska
je tedy žádoucí, aby kameny, které hlídají čidla, nakonec opravdu spadly. Detektory na to
mají dopředu upozornit a hrad může dostat varování, protože i po zavřené cestě se ve
skutečnosti dá projet. Pirátsky tak funguje zásobování občerstvení – alespoň do doby, než
napadne sníh a cestu už nikdo neprotáhne.Také nástroje na další koncerty se mohou
pronést. „Silnice nahoru je průjezdná. Když pojedou opatrně, možná jim povolíme vjezd až
sem nahoru. Samozřejmě je na to upozorníme, pokud si budou chtít nechat auta dole před
tím zasypaným, sem už je to kousek,“ říká jeden ze zaměstnanců.Jeho kolega Koutský ale
už teď mluví o tom, že zavřená cesta Valdštejnu hodně škodí: „Starší turisté, lidé s kočárky.
Je to pro nás zdrcující.“Další vánoční koncert bude na Valdštejně v neděli odpoledne, v
hradní kapli se rozezní koledy z celého světa. Počítá se i s vánoční nadílkou krásného
zpívání na Štědrý den a další koncerty pak mají následovat před Silvestrem. Nový rok pak na
Valdštejně tradičně přivítají fanfárou lesní rohy. Sesutá skála stále blokuje příjezdovou
cestu k hradu Valdštejn. Na Liberecku sousedí lidé čím dál častěji dobrovolně s netopýry
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