příloha Libereckého kraje
červen 2019

událost měsíce

PAULIE GARAND BUDE HLAVNÍ HVĚZDOU KRAJSKÝCH
SLAVNOSTÍ A DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LIBERECKÉHO KRAJE
Krajské slavnosti a Den otevřených dveří

Akci zahájí v 10 hodin na venkovním pódiu

Libereckého kraje budou letos ukázkou

hejtman Libereckého kraje Martin Půta

budou k vidění a k vyzkoušení ukázky

toho nejlepšího, co náš kraj může nabíd-

v doprovodu hrdinů kresleného časopisu

sportů Olympijských her dětí a mládeže

nout. Celodenní akce pro širokou veřejnost

Čtyřlístek. V rámci celodenního programu je

2019. Další disciplíny budou představeny

se bude konat v pátek ��. června v budově

pro návštěvníky připraveno dětské vystou-

v multimediálním sálu úřadu. Chybět nebude

a okolí Krajského úřadu Libereckého kraje

pení Mateřské školy Kulička, které vystřídá

ani tradiční tržnice, kde si návštěvníci nejen

(U Jezu ���/�a) v Liberci. Hlavním hos-

pohádka v podání Naivního divadla Liberec.

zakoupí dobroty a produkty regionálních

tem večera bude rapper Paulie Garand &

V programu se představí také Střední škola

výrobců, ale zároveň si řemesla pod vedením

Kenny Rough.

hospodářská a lesnická Frýdlant, která

Mistrů tradiční rukodělné výroby vyzkouší.

připravila soutěž v dojení krávy a v průběhu

V rámci programu se představí také jed-

odpoledne její žáci ukáží, jak náročná je

notky Integrovaného záchranného systému

práce s motorovou pilou. Následovat bude

Libereckého kraje.

hudební blok Základní umělecké školy Česká

V parku směrem k obchodnímu centru

Samotná budova Krajského úřadu

Lípa a koncert romské kapely Rumungre.

Libereckého kraje bude zpřístupněna

Odpolední program bude pokračovat Piráty

od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou

z Kamrlíku – šermířským vystoupením

podívat do kanceláří členů rady, prohléd-

skupiny GREX SEVER Liberec, vystoupe-

nout si sál, kde jedná zastupitelstvo, nebo

ním dětského pěveckého sboru Altituda,

se projet netradičním výtahem páternoster.

taneční půlhodinkou s Country Road Česká

V téměř každém patře na ně budou čekat

Lípa a Jazzovou farmou ZUŠ Česká Lípa.

zajímavé workshopy představující činnost

Podvečer otevře ukázka juda v podání

úřadu – formou naučné stezky o ceny si je

libereckých judistů následovaná školou žon-

mohou všechny projít a vyzkoušet. Potkají

glování LaMíčky. Večerní koncerty odstartuje

se tu i s hrdiny ze Čtyřlístku. V provozu bude

skupina HUSH a tu správnou atmosféru

také oblíbená provizorní kavárna na vyhlídce

před hlavní hvězdou večera navodí Vem

v 17. patře budovy kraje.

Camará Capoeira Liberec. V 19.30 hodin
vystoupí rapper Paulie Garand & Kenny

Text: Květa Šírová

Rough. Po něm návštěvníci uvidí bubenickou

Foto: Hlavním hostem krajských slavností

show ARIES a večer uzavře rocková kapela

bude rapper Paulie Garand & Kenny Rough.

DANGAR SIX.

Archiv Paulieho Garanda

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Soutěž „Kniha roku Libereckého
kraje“ zná své vítěze

30. října 2019 u příležitosti Dne vzniku

V letošním roce porota udělila ceny ve všech

v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

kategoriích soutěže. V kategorii Populárně

samostatného československého státu

Jaký sport vás v dětství nejvíce bavil?

Daniel David (SLK)
V dětství jsem byl živé dítě, které si potře-

na Ploučnici, kterou do soutěže přihlásilo

Hlasujte o Cenu veřejnosti
Stavba roku LK

Město Česká Lípa. V kategorii Beletrie

O tom, která ze staveb nominovaných

lyžování, atletiku a skončil jsem u basket-

a poezie byl oceněn Jan Šolc za knihu

v soutěži Stavba roku Libereckého

balu, u kterého se pohybuji dodnes. Bavil

Žít v Liberci. Václav Dvořák získal ocenění

kraje, která od letoška nově nese titul

mě v podstatě jakýkoliv sport.

v kategorii Literatura pro děti a mládež,

Soutěž Karla Hubáčka, získá cenu

učebnice, za knihu Písečníci a bludný

veřejnosti, může rozhodnout kdoko-

Martina Teplá (ANO 2011)

liv. A to prostřednictvím veřejného

Badminton, dnes již olympijský sport,

internetového hlasování na webových

tehdy sport neobvyklý a málo rozšířený.

stránkách www.stavbaroku.lk. Hlasovat

Díky několikaletému závodění v této

je možné od 15. června do 15. října

disciplíně jsem získala spoustu přátel,

tohoto roku.

se kterými se potkávám dnes. Jen tu

naučná literatura knize Česká Lípa město

Uzavření krajské knihovny
Krajská vědecká knihovna v Liberci
bude z důvodu rekonstrukce vnitřních

bovalo vyzkoušet pokud možno všechny
sporty. Závodně jsem zkoušel sjezdové

raketu jsem pověsila už dávno na hřebík
a každý rok si říkám, že zase začnu.
Tak letos na to třeba dojde…

prostor v letních měsících pro veřejnost

Josef Šedlbauer (ZpLK)

Zvláštní cena Libereckého kraje za mimořádný přínos
v oblasti literatury byla udělena Miloši Zapletalovi, českému
spisovateli literatury pro mládež. Foto: Eva Říhová.

kompletně uzavřena, a to v termínu

Mě bavila četba.

oprav poskytne knihovna svým uživate-

Přemysl Sobotka (ODS)

asteroid. V kategorii Monografie, výtvarná

lům dočasně prodloužení výpůjční lhůty

Sport byl a je mou náplní od dětství.

publikace pak ocenění převzal autor Jan

pro vracení dokumentů. Objednávky

Turistika, volejbal, tenis a lyžování mi

Luštinec, zástupce Správy Krkonošského

ze skladů a půjčoven v hlavní budově

vyplňují veškerý můj volný čas dodnes.

národního parku, za knihu Jan Nepomuk

nebude možné během uzavření vyřizovat,

hrabě Harrach – ze života českého kavalíra.

výdej rezervací bude však po domluvě

Jan Mečl (ČSSD)

Cenu čtenářů, kteří měli možnost v letoš-

umožněn na vybrané pobočce. Všem čte-

Od mládí do současnosti jsem aktivním

ním roce hlasovat pomocí facebookových

nářům bude prodloužena platnost regis-

stolním tenistou. Tenhle krásný sport

stránek, získala kniha Výlety po Hodkovicích

trace o tři měsíce. Během letních měsíců

mám navždy ve svém srdci, lze jej aktivně

nad Mohelkou, aneb �� let Cesty za poznáním.

mohou čtenáři využívat služeb městských

dělat celý život. Dnes již hraji méně,

poboček knihovny. Ty budou zásobo-

pomáhám našemu klubu shánět peníze

vány větším množstvím žádaných knih

a těším se z úspěchů svého syna.

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

od 1. června do 31. srpna 2019. Po dobu

a denního tisku. K dispozici uživatelům

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého

budou v rozšířené otevírací době pobočky

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

kraje se každoročně uděluje osobnostem,

Králův Háj, Vesec a Ruprechtice. Pobočka

Když se vrátím ve vzpomínkách do svého

které se svým celoživotním dílem nebo

Kunratická bude mít v květnu a červnu

dětství a sportu, vybaví se mi závody

významným skutkem zasloužily o dobré

z technických důvodů omezený provoz,

v běhu, skoku vysokém i dalekém. Medaile

jméno Libereckého kraje. Již tradičně

během letních prázdnin bude uzavřena.

za tyto disciplíny v soutěžích i v olympiádě

může výjimečné osobnosti nominovat

Pobočky Machnín a Rochlice budou

škol. Později jsem si oblíbila sjezdové

také veřejnost. Návrhy jsou přijímány

v měsíci červnu otevřeny dle své běžné

lyžování a v létě plavání, které jsou dodnes

do 28. června 2019. Podrobné infor-

otvírací doby, poté ale uzavřeny. Veškeré

mými oblíbenými sporty.

mace včetně formuláře, který je třeba

informace o službách a omezeních

vyplnit, jsou zveřejněny na webových

provozu knihovny včetně otevírací doby

Miloš Tita (KSČM)

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.

poboček v letních měsících naleznete

V dětství mě bavilo sportů víc, tehdy jsme

cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-

na webových stránkách www.kvkli.cz/leto.

byli venku celé dny. Ale nejvíc mi učaro-

libereckeho-kraje-2014/pocty-hejtma-

val lední hokej, takže jsem se i přihlásil

podané návrhy budou předloženy

Dětskou olympiádu letos hostí
náš kraj

pracovní skupině složené jak ze zástupců

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže

talent. Pak to byl aktivně sdruženě ještě

zastupitelských klubů, tak ze zástupců

2019 se uskuteční poslední červnový týden

orientační běh.

organizací spjatých s Libereckým krajem.

(23.–28. 6.) na sportovištích v Liberci,

Ta následně navrhne finální seznam

Jablonci nad Nisou a Bedřichově.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

Více jak 4000 sportovců s doprovo-

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

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát

dem bude soutěžit v 19 disciplínách

jim bude předáno během slavnostního

včetně Freestyle graffiti. Více informací

večera, který se bude konat ve středu

na odm.olympic.cz/2019.

na-lk-2019-nominace. Všechny správně

do oddílu a tři roky se snažil prosadit
v mladších žácích. Ale asi jsem nebyl extra

1, 2 | Paulie Garand, vlastním jménem Pavel Harant,
pochází a žije v Liberci. Je velmi akční a stojí
za množstvím zajímavých projektů.
Foto: archiv Paulieho Garanda.
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Osobnost KRAJe

PAULIE GARAND
Liberecký rodák, v současné době jeden

v mých textech. Někdy nemusím mít ani

Jaký žánr by měl film mít? Bude v něm

z nejznámějších umělců české rappové scény.

nápad, sednu k hudbě a inspirace vás

hodně hudby?

Vydal šest sólových alb, která se vyznačují

postupně obklopí sama.

Mám strašně rád přidrzlé snímky režiséra

jeho osobitým stylem. Od vážných skladeb,

Guye Ritchieho, jako třeba Sbal prachy

přes kritiku až po odlehčená témata. Aktuální

Máte nějaký hudební či osobní vzor?

a vypadni, Podfu(c)k nebo RocknRolla.

album DANK nahrál opět se svým dvorním

V hudbě je to Mac Miller a osobní vzor je

Kdybych dokázal napsat a natočit něco

producentem Kenny Roughem. Paulie pracuje

můj děda.

v podobném stylu, byla by to výhra. Hudby

i na jiných projektech jako je jeho vlastní módní

by ve filmu bylo hodně, ale rozhodně ne

značka Garand Brand, kterou založil v roce

Jaký je váš vztah k módě a na koho přesně

����. Kromě rapu a produkce se Paulie věnuje

cílí značka Garand Brand? Co vás vedlo

filmařině a natáčení videoklipů.

k jejímu založení?

Na co se mohou fanoušci těšit v rámci

Vždycky mě nějak podprahově bavila móda

libereckého vystoupení?

Budete hlavním hostem Krajských slav-

a snažil jsem se dobře oblíkat. Už jenom to,

Můžou se těšit na singly z nové desky DANK,

ností a Dne otevřených dveří – 14. června.

že si ze mě táta dělá srandu, že jako malý

ale taky na průřez celou tvorbou, kde zazní

Jaké to je vystupovat před domácím

jsem na sebe furt čuměl do zrcadla, něco

věci jako třeba Retard, nebo Pavučina lží.

publikem?

napovídá. K založení značky Garand Brand

Sám jsem rád, když slyším u mého oblíbence

Vždy je to pro mě výzva. I když je to domo-

vedl fakt, že za éry skateboardingu bylo mým

na koncertech i starší písně a nezaměřuje se

vina, tak i tady se peru s nervozitou a odhod-

snem mít firmu na oblečení a sponzorovat

jen na momentální desku. Už několikrát jsem

láním dát co nejlepší koncert.

talentované skejťáky. To se v podstatě povedlo

si potvrdil, že je naše hudba trvanlivá, takže

a zároveň funguje jako podpora mojí hudby.

hrajeme to, co nás baví napříč roky.

Co obnáší a jak náročné je natočit a vydat

Mnoho lidí si v dnešní době koupí spíš triko,

novou desku od A do Z?

než CD.

Díky tomu, že už jsem byl od samých začátků

z mojí dílny.

Jste velmi vytížený. Jak vypadá váš den?
Poslední dobou jsem stále v pohybu,

v hudbě samorost, je to proces, ve kterém

Dráha profesionálního zpěváka a pro-

takže nemám žádný standardní rozvrh

se cítím jako doma. Většina vizí a idejí jde

ducenta je určitě dost náročná. Jak

dne. Jsem sám sobě pánem, takže můžu

přímo ode mě, nahráváme i mícháme desku

odpočíváte?

strávit celý den ve studiu, nebo se sbalit

ve vlastním studiu, a všechno promo i výrobu

Odpočívat moc neumím. I když se válím

a odjet do hor. Nemám však rád resty,

zaštiťuje náš team a label Ty Nikdy. Náročné

na gauči, stále mi v hlavě kmitají myšlenky

takže jsem stále v pracovním zápřahu,

to je vždy, ale jsem hrdý na to, že jsme

a nápady. Kdyby měl někdo recept na to, jak

kde řeším brand, koncerty, administrativu

soběstační a děláme věci plně podle sebe.

být v klidu, napište mi.

a další věci spojený s tím, když umělec

Kde berete inspiraci pro skládání textů?

Jaké máte plány do budoucna?

Tohle je vždy úsměvná otázka. Sám vlastně

Chtěl bych natočit film, který trošku rozčeří

ani nevím. Nasávám život a ten se odráží

vody české uťáplé kinematografie.

není jenom umělec, ale i taková malá PR
agentura v jednom člověku.
Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–5 | Olympiáda dětí a mládeže bude v letošním
roce největší sportovní událostí v našem kraji
i České republice.
Foto: archiv ODM 2019.
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Krajem

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019
Jména jako Markéta Davidová nebo Nikola

v Liberci. Kromě koncertů skupin Perutě,

Sudová známe všichni. Málokdo už ale ví,

Poetika nebo rappera Paulieho Garanda

že jedním z důležitých odrazových můstků

a Kenny Rough se můžete těšit na taneční

jejich kariéry byla účast na Olympiádě dětí

vystoupení, soutěže a samozřejmě medai-

a mládeže (ODM). Letos tuhle význam-

lové ceremoniály.

nou sportovní událost hostí, již po druhé

Z loňské zimní olympiády dětí a mlá-

v historii, Liberecký kraj. Fandit mladým

deže, která se konala v Pardubicích, přivezli

sportovcům a užít si bohatý doprovodný

reprezentanti našeho kraje celkem 39 medailí

program může poslední červnový týden

a stali se tak nejúspěšnější výpravou. Podle

i široká veřejnost. Sportovní klání se budou

slov náměstka hejtmana pro školství, mlá-

konat na sportovištích v Liberci, Jablonci

dež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost je

nad Nisou a Bedřichově.

Liberecký kraj sportovním krajem, který se

ODM 2019 je největší sportovní

na olympiádě neztratí. Hlavní je ale samo-

akcí, která se letos v Libereckém kraji

zřejmě olympijská myšlenka, fair play a pře-

uskuteční. V devatenácti disciplínách

devším podpora a motivace dětí ke sportu.

změří síly na čtyři tisícovky dětí z celé

Rozhodně se ale bude na co dívat. Mladí

republiky. O medaile se bude bojovat

sportovci si určitě zaslouží podporu. Všechna

celkem na 23 sportovištích v celém kraji,

sportovní klání budou přístupná veřejnosti.

hlavním centrem sportovního dění bude

Zda se podaří výpravě Libereckého kraje

Home Credit Arena, Sport Park Liberec

obhájit titul nejlepšího kraje i letos se tak

a Technická univerzita v Liberci. Liberecký

může přijít podívat každý. Souběžně s letní

kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém

olympiádou se budou konat také Celostátní

hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle

sportovní hry sluchově postižených žáků.

tradičních sportů, jako je atletika, plavání,

Více informací o olympiádě dětí a mládeže

volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také

2019, která se v Libereckém kraji uskuteční

soutěž v letním biatlonu nebo uměleckou

ve dnech 23.–28. 6. se dozvíte na portálu

soutěž v graffiti. Nejen pro účastníky her,

odm.olympic.cz/2019.

ale i pro veřejnost je připraven bohatý
doprovodný program na Benešově náměstí
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Text: Květa Šírová
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