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Tisková zpráva 
 

Prvními gratulanty závodníka Jiřího Bergra byli jeho 

kamarádi a primátor města 

 

Bývalý automobilový závodník Jiří Bergr (*9. 6. 1936) oslaví v červnu letošního roku významné životní 

jubileum. K této události se jeho kamarádi, motoristé, rozhodli uspořádat řadu dílčích oslav.  

První z nich byl nápad uspořádat v obřadní síni liberecké radnice překvapení v podobě slavnostního 

přijetí primátorem města. Tibor Batthyány s nápadem souhlasil, a tak se tuto středu sešli na liberecké 

radnici všichni ti, kterým vůně benzínu a rachot závodních kol přináší životní radost. Oslavenec Jiří Bergr 

do posledních chvíle neměl o setkání tušení, proto byl velmi mile překvapen a lehce zaskočen.  

Náměstek primátora Tomáš Kysela jubilantovi upřímně popřál: „Jsem velmi rád, že váš můžu u příležitosti 

vašeho životního jubilea přivítat zde na liberecké radnici a přeji vám pevné zdraví do dalších let.“ Za město 

pak Jiří Bergr dostal pamětní medaili a knihu o Liberci, která mapuje architektonickou historii města až 

do současných let. Jiří Bergr je velkým fanouškem libereckého regionu. 

Začátek kariéry libereckého automobilového závodníka Jiřího Bergra je datován do roku 1968. Právem 

se dá považovat za průkopníka motorismu v Liberci. Za dobu svého aktivního závodění dosáhnul řady 

úspěchů.  Jak sám, původní profesí hlavní geometr v Geodézii, říká: „buď jsem závod nedojel, nebo jsem 

skončil na bedně. Na závodě Rallye Liberec v roce 1974 jsem byl absolutním vítězem.“ 

V červnu 1978 utrpěl, během závodu do vrchu u Zvolena, vážný úraz, po kterém už zůstal na invalidním 

vozíku. I po 38 letech na vozíku vypráví o průběhu nehody a následném martýriu v nemocnicích 

s humorem a nadsázkou. Ostatně smysl pro humor mu nechybí ani v blížících se 80 letech. Středeční 

setkání na radnici ho ale přece jenom upřímně dojalo „Soucit nemám rád, ale popláču si, když třeba holky 

vyhrajou basketbal a hraje hymna,“ přiznává Jiří Bergr. 

Závodění jen tak z krve nedostanete, a proto se Jiří Bergr rozhodl v oboru sportovního automobilismu 

setrvat. Jako propagátor závodů invalidních řidičů byl v roce 1989 u zrodu Svazu zdravotně postižených 

motoristů. Jeho životním posláním je, i v tomto věku, práce pro svaz. „Zdravotně postižení závodníci jsou 

stejně horliví jako ti bez handicapu, jen bych řekl, že jsou k sobě vstřícnější a víc si pomáhají,“ popisuje 

Bergr. 

Na závěr akce dojatý oslavenec poděkoval všem přítomným kamarádům a také primátorovi města, že 

mu připravili takové milé překvapení.  Hlavní oslava jeho osmdesátin bude v červnu 2016. 



 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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