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Tisková zpráva 
Liebiegův palác přivítal milovníky vína 

 
 

Na jeden den se do opuštěného Liebiegova paláce vrátil život. Nádvoří někdejšího sídla Oblastní 

galerie a jeho těsné okolí se stalo v sobotu 27. září dějištěm prvního Festivalu vína Liberec. 

Zahajovací ročník festivalu představil návštěvníkům více než 200 vín od uznávaných vinařů z Čech a 

Moravy, která k degustaci nabízeli přímo majitelé jednotlivých vinařství. Velký vinařský svátek 

připravilo statutární město Liberec spolu s galerií vín Decanté.  

Vstup byl pro všechny návštěvníky volný. Vína mohli degustovat po zakoupení originální skleničky 

festivalu a vinných žetonů. Košt toho nejlepšího, co se v posledních letech na českých a moravských 

vinicích urodilo, nevynechal ani náměstek liberecké primátorky Jiří Šolc. 

„Akce se mimořádné povedla, o čemž svědčí stovky nadšených návštěvníků festivalu. Je to přesně ten 

okamžik, kdy se nám podařilo najít využití pro jinak zavřený objekt. Proto budeme nadále hledat 

podobné příležitosti, do doby, než přistoupíme ke generální rekonstrukci. Také o tom si mohou lidé se 

mnou popovídat na veřejné debatě o osudu Liebiegova paláce, kterou jsme připravili na úterý 30. září 

v zasedací místnosti č. 11 v přízemí historické budovy radnice,“ řekl náměstek primátorky Jiří Šolc. 

Návštěvníci měli jedinečnou příležitostí ochutnat vína například od držitele titulu Vinař roku 2014 - 

Miroslava Volaříka nebo vína nejlepšího Vinařství roku 2013 - vinařství Sonberk. Atmosféru festivalu 

dokreslovala cimbálová muzika a originální hudební dramaturgie složená z bluesových, jazzových 

nebo countryových kapel. Na své si přišli i příznivci funky.  

Program myslel i na děti. Čekalo na ně dobrodružství při skautských hrách a veselé divadelní 

představení. Ke kvalitnímu vínu patří i dobré jídlo, a tak návštěvníci mohli po celý den ochutnávat 

gurmánské speciality od regionálních farmářů, uzenářů, sýrařů, pekařů nebo chovatelů ryb či výrobců 

sladkých zákusků a kávy. 

Organizátoři věří, že v příštím roce bude festival pokračovat a podaří se jim založit novou tradici. 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

odbor Kancelář primátorky 

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 
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web: www.liberec.cz 
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