
Kolem Grabštejna se pohybuji už od roku 2012, kastelánkou jsem se stala v listopadu
loňského roku. Vystudovala jsem historii a archeologii, chvíli jsem pak pracovala            v
českolipském muzeu a v Archeoparku Pavlov na jižní Moravě. Po narození syna jsem se
vrátila do rodného kraje a už tu zůstala. Společnost mi dělá manžel, syn a kocour Kokeš.

  Věra Ozogánová
Kastelánka z Grabštejna 

 
Dobrý den, mohla bych vás poprosit, abyste se nám na úvod krátce
představila?

Na Grabštejně došlo ke střídání kastelánů, tedy kastelánek. Nastupujete do
těžké doby covidu a po covidu. Je to pro Vás výzva? Jak se vlastně stalo, že
jste se stala další kastelánkou na Grabštejně?

To máte pravdu, myslím, že lepší období jsem si vybrat nemohla. Je to takové
dvousečné. Na jednu stranu náročné - sitace se mění každým dnem a cokoli koncepčně
připravit je téměř nemožné. A na stranu druhou to pro mě znamená pomalejší start a víc
času na seznámení se s agendou. Věci beru tak, jak přicházejí, snažím se i v tom
špatném hledat výzvu a implus pro něco dobrého. A snad se mi to zatím daří. 
Stát se kastelánkou je rozhodně velká výzva, pracovní i osobní. Ale s tím jsem do toho
šla - nečekala jsem, že to bude jednoduché, ani že mi to hned půjde. 



Nejčastěji odpovídám, že ke své práci a místu mám obrovský respekt, a to hlavně proto,
že část mých dnešních podřízených byli kdysi mými nadřízenými. Ti lidé mě formovali, ti
lidé můžou za to, že jsem tam, kde jsem. Proto si jich vážím, a proto je někdy těžké
dostát své roli. 

 

Grabštejn, plující loď v moři lesů, romantika, hrad, který spíš dojme, než
ohromí.... Jak vnímáte Grabštejn Vy?

To je těžká otázka, protože těch emocí kolem Grabštejna je mnoho. A asi je zbytečné
říkat, že mám Grabštejn prostě ráda. To se tak nějak rozumí samosebou. Ještě stále
mám, pokaždé, když projdu hradní bránou, takový krásný blažený pocit, jak je tu krásně. 

Příběh, jak jsem se stala kastelánkou,
začíná asi kdysi dávno v mém dětsví.
Nikdy jsem nebyla dítě, které by mělo
sen se něčím stát. Naopak. Já dlouho
nevěděla, co se sebou, protože mě
zajímalo plno věcí a vždycky jsem
byla hodně činorodá. Zajímaly mě
nejen historické vědy, ale i literatura,
jazyky nebo biologie či ekologie.
Někde mezi prvákem a druhákem 
na vysoké škole se na Facebooku objevil inzerát, že na Grabštejně hledají průvodce. Ten
pocit, když jsem ten inzerát uviděla, si pamatuji dodnes. Zaplavil mě pocit naprostého
nadšení. Nikdy jsem netoužila po tom provázet na památce, alespoň ne vědomě, ale ten
nápad mě uchvátil. Navíc jsem v té době bydlela s rodiči v nedaleké Chrastavě a byla
poměrně čerstvě zamilovaná do kluka z podhradí. Zpětně si myslím, že ten "kluk            
 z podhradí" byla asi hybná síla - ale samozřejmě to nikde nepřiznám. 
Okamžitě jsem na inzerát odepsala. A nastoupila. A zůstala. Mezitím život plynul,
přinesl i další zajímavé příležitosti, ale i v době, kdy jsem na plný úvazek pracovala jinde,
jsem se na Grabštejn vracela alespoň na příležitostnou výpomoc. Po narození syna pak
alespoň na návštěvu. Když se vloni vypisovalo výběrové řízení na místo kastelána, bylo
to stejně nadšené rozhodnutí jako kdysi. Pořád dokola jsem si říkala, že je to stejně
pitomost, že na mě jsou tak někde zvědaví. A vidíte, vyšlo to...

Kastelán je takové zvláštní povolání, trochu jako z pohádky. Jak vypadá
normální den kastelána před zahájením sezóny?

Budete možná překvapená, jak moc je takový den podobný dnům všech ostatních lidí.
Ráno odvezu syna do školky a po návratu na hrad zapínám počítač v kanceláři. Pak už je
to hodně různorodé, nyní před zahájením sezóny ještě více, než třeba uprostřed zimy. 
Spontánně vznikl zvyk společných obědů, takže i ten nejrušnější den je vždycky po
poledni přerušen. Kromě oběda je čas i na sdílení všeho, co je potřeba. Má to výhodu,
protože v neformální atmosféře u jídla se mnohé vyřeší lépe, než na oficiální poradě.
Nicméně třeba v tomto období, kdy se (snad) blíží otevření, je někdy nutné i tu klasickou
poradu svolat, abych se ujistila, co vše je hotové a co vše musíme ještě zvládnout. 



Na hradě bydlíte i s rodinou. Hrají si Vaše děti v komnatách, tančí po chodbách?
Vnímají vůbec, že bydlí na hradě?

Když jsme se stěhovali z Liberce a syn opouštěl svoji školku, vyprávěl učitelkám, že bude
bydlet na hradě. Ony si myslely, že si vymýšlí. Nakonec jim to nedalo a zeptaly se, kam
se to vlastně stěhujeme... Byly opravdu překvapené, že synek mluvil pravdu. Po nástupu
do nové školky nezapomněl všem říct, že bydlí na opravdovém hradě, a protože je od
školky Grabštejn pěkně vidět, ještě jim to ukázal. Takže si myslím, že to vnímá a že to
bere jako nějaké svoje privilegium. Ví, že lidé běžně na hradech nebydlí, a rád se tím
chlubí. Pořád k nám někoho zve na návštěvu. Děsím se toho, až otevřeme bránu
turistům, synek je schopný se s někým zapovídat a hned mu jít ukázat, jak bydlí na
hradě. 

Odpoledne po třetí hodině jedu syna vyzvednout a přebírá si ho manžel. Pak mám čas  
 a prostor dodělat si, co potřebuji. Někdy je to administrativa, někdy třeba procházka
po půdách, zda někde nezatéká. Večer doma pak přijde čas na večeři a společné chvíle       
s rodinou. Po uložení syna do postele se většinou ještě věnuji práci - jsem spíš sova,
takže mi vyhovuje část věcí dělat v pozdější hodiny. Má to také jednu velkou výhodu -
už mi nezvoní telefon a nechodí emaily, takže se mohu opravdu soustředit na to, co
potřebuji, a to je většinou ta kreativnější část mé práce - například psaní textů, editace
webu či profilů na sociálních sítích, zpracovávání grafických materiálů atd. 

Asi se všichni ptají, zda na hradě straší. Jak se vy osobně cítíte ve zdech
staletého sídla?
Ptají! Dokonce i úplně cizí lidé. Jestli tady straší a čím topím. V bytě i celém zázemí je
udělané moderní plynové topení, takže tahle záhada je vyřešena rychle. Se strašením je
to složitější. Někdy odpovídám, že tu straším tak akorát já. Ale pokud se ptáte na
"opravdová" strašidla, tak mě osobně tu nikdo nestraší. Ale preventivně se snažím být
se všemi silami za dobře.

Hrad tu stojí staletí a bude tady za 200, 300 let (doufejme). Jak vidíte vy
svoji roli teď a tady?
Jsem jako návštěvník, který v tomto čase přišel, aby pečoval o to, co tu naši předkové
zanechali. Ke kulturnímu a historickému dědictví mám hlubokou úctu a mým přáním je,
abych příští generaci odevzdala něco, čeho si budou moci vážit i oni. Když vidím, kolik
krásných domů - a nemusí to hned být hrad nebo zámek - zaniklo jen proto, že je neměl
nikdo rád a nebylo nikoho, kdo by si jich vážil, vnímám svou práci (a práci svých kolegů)
jako o to důležitější.
Přijde mi, že kastelán/ka je taková práce na 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365
dní v roce. Máte vůbec někdy volno?
Ale to jo, to mám. Akorát se můj čas nedělí tradičním způsobem na osmihodinové směny           
a čtrnáct dní v létě u moře. Práci si rozděluji úkolově a když je volnější den, tak toho
ráda využiju. Jedu se synem na výlet, za kamarády nebo jedeme k babičce.
Jakmile otevřeme hrad návštěvníkům, naskočí mi do pracovní náplně ještě prodej
vstupenek na pokladně nebo provázení, a tak se bude volné odpoledne asi hledat hůř.
Věřím ale, že se s kolegy vystřídáme tak, abychom všechno zvládli v pohodě, ve zdraví   
 a s přiměřeným časem na relaxaci. 



Které místo na hradě je pro vás to nej? Nejoblíbenější, nejtajemnější,
nejkrasnější...Prostě vaše nej?

Naprosto bez přemýšlení vám odpovím, že je to renesanční vstupní hala s krásnou
paprsčitou klenbou, rosetou svírající ji uprostřed a balustrádovým schodištěm do
prvního patra. Právě v této místnosti jsem se i vdávala. Bylo tam tenkrát asi 5 stupňů
nad nulou. Drkotala jsem zuby, ale mělo to naprosto úžasnou grabštejnskou atmosféru. 

A poslední otázka... Co nás letos na Grabštějně čeká? Na kdy si máme dát
do kalendáře "Grabštejn - prohlídka"?

Letos čeká návštěvníky Grabštejna opravdu vyjímečná sezóna, neboť byla zahájena
rekonstrukce malého horního nádvoří. To se nachází v samém středu hradu a je hlavní
komunikační trasou - zde všechny prohlídky tradičně začínaly i končily. Kvůli
bezpečnosti návštěvníků a plynulosti stavebních prací jsme se nakonec rozhodli, že        
 z nádvoří úplně vyloučíme návštěvnický provoz. Takže všechny naše návštěvníky čeká
letos netradičně řešená prohlídka. Dva původně samostatné okruhy jsme propojili do
jednoho tak, aby návštěvník viděl to nejzajímavější a nejcennější z hradu. Zajímavé pro
mnohé může být i to, že průvodci povedou skupinu místy, kudy se běžně prohlídky
nechodí. 
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Jsem moc ráda a děkuji za to
kolegům, že se podařilo zachovat
dětské prohlídky. Letos jsme dětem
vyhradili celou expozici bytu
vrchního nadlesního, takže na naše
malé návštěvníky opět čeká
dobrodružství s kostýmovaným
průvodcem a několika úkoly. 
Rekonstrukce se takřka nedotkne
expozice Veterinárního muzea, tu
zpřístupníme bez omezení vždy
jeden víkend v měsíci.

Co se týče kulturních akcí, tak začínáme s méně náročnými speciálními prohlídkami, kde
se nám budou lépe dodržovat hygienická opatření. 12. června to budou speciální
prohlídky po areálu při příležitosti Víkendu otevřených zahrad, 26. června potom
oblíbené noční prohlídky na motivy místních pověstí. A protože nám teď nikdo nedokáže
říct, jak bude vypadat léto, co se hygienických opatření týče, nechávám letní program
tak trošku plovoucí. 
Tradičně míváme akci první víkend v červenci a první víkend v srpnu - ráda bych to
zachovala, jen to letos asi bude o něco skromější. 
A ještě jsem vám stále neprozradila, kdy konečně otevřeme hradní bránu a přivítáme
letošní první návštěvníky. Bude to 1. června přesně v 9 hodin ráno. 

Děkuji za milý rozhovor a těším se na viděnou na nějaké z grabštejnských
prohlídek!


