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Tisková zpráva 

 

Projekt Zahrada libereckých 

vzpomínek začíná 
 

 
 
Liberec, 3. května 2010 – Právě dnes odstartovala první fáze projektu Zahrada libereckých 

vzpomínek – lidé se tak mohou aktivně zapojit do hledání nejvýraznějších osobností, událostí 

a míst historie města. Projekt zároveň pokračuje také soutěží základních a středních škol. 

 

Hlasování veřejnosti je v prvním kole písemné. Obyvatelé města pod Ještědem mají možnost 
prostřednictvím anketních lístků (vzor přiložen k této TZ), případně emailem (na adresu 
zahradavzpominek@magistrat.liberec.cz) určovat, kdo byly nejvýraznější osobnosti, které se v Liberci 
narodily, nebo zde žily, dále jaké zásadní historické události se na území města odehrály a v neposlední 
řadě jaká místa v historii města hrála zásadní roli. Anketní lístky s odpověďmi je možné vyplnit osobně 
v Městském informačním centru, na recepcích historické radnice a Nového magistrátu, případně zaslat 
poštou či emailem.  

V těchto dnech dostávají podklady pro účast v soutěži také základní a střední školy v celém Liberci. Pro 
základní školy je zároveň k této tématice připraven workshop, který se uskuteční 20. května 2010 
v prostorách Lidových sadů. Odbornou porotu soutěže pro základní i střední školy, která bude 
rozhodovat o vítězi, tvoří primátor Liberce Jiří Kittner, Jan Šolc, Jan Randáček, Marek Sekyra, 
Zuzana Pechová a Marek  Řeháček. Cenou za 1. místo bude Velká kniha o Liberci spolu s maketou rytíře 
z radniční věže. Za 2. místo se mohou soutěžící těšit na knihu Fenomén Ještěd a další drobné dárky, za 
3. místo získá soutěžící knihu Libora Sváčka – Liberec. Všichni první tři vítězové v obou kategoriích 
obdrží zároveň od primátora Statutárního města Liberce čestné uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskuteční 22. června 2010 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice. Před předáním 
ocenění primátorem Statutárního města Liberce, Ing. Jiřím Kittnerem, proběhne beseda na téma 
„Hledáme liberecké poklady“. Starší část městské historie zde představí JUDr. Marek Řeháček, autor 
mnoho knih o Liberci, s novodobou historií seznámí zájemce PhDr. Jan Šolc.  Beseda bude přístupná 
široké veřejnosti a po konci celého programu bude pro přítomné připraveno neformální setkání se všemi 
účastníky. S nejlepšími pracemi bude mít veřejnost možnost se seznámit v průběhu července a srpna 
v prostorách Nového magistrátu formou výstavy.  

Projekt Zahrada libereckých vzpomínek ale v červnu nekončí. V průběhu července a srpna budou mít 
obyvatelé města příležitost vybírat z 10 nejčastěji volených osobností, míst a událostí. Z nich potom 
vzejde žebříček, který bude slavnostně vyhlášen v září 2010 přímo v prostorách dnešního Lapidária 
v Budyšínské ulici, které se změní v relaxační park. 

Veškeré informace o projektu Zahrada libereckých vzpomínek jsou umístěny na webových stránkách 
města Liberce pod speciálním odkazem na domovské stránce. Informace o projektu zde budou postupně 
aktualizovány. 

 

V Liberci dne 3. 5. 2010 

 

Martin Korych 

tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


