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Tisková zpráva 
 

Zahrada libereckých vzpomínek 

nese první ovoce 
 

 
 
Projekt Zahrada libereckých vzpomínek má za sebou důležitou etapu. Známe již první tři jména, budovy 
a události libereckých NEJ. Jejich další osud je v ruku Liberečanů a návštěvníků webových stránek 
města, neboť o libereckých pokladech budou rozhodovat právě oni. Od pátku 2. července bude na 
internetových stránkách www.liberec.cz umístěna anketa „Hledáme liberecké poklady“ vždy se třemi 
prvními kandidáty vzešlými z veřejného hlasování, které probíhalo od května letošního roku.   
 
Do hlasovacích boxů a na mailovou adresu přišlo během měsíců května a června celkem 582 odpovědí. Na 
první tři místa se probojovali:   
 
V kategorii NEJ Liberečan 

Ing. arch. Karel Hubáček - 18% hlasů 
Vlasta Burian - 13% hlasů 
Rodina Liebiegů – všichni její členové nasbírali dohromady na - 8% hlasů 
 
V kategorii NEJ liberecká budova 

Historická budova radnice – 32% hlasů 
Horský hotel a vysílač na Ještědu – 28% hlasů 
Severočeské muzeum – 9% hlasů 
 
V kategorii NEJ liberecká událost 

Srpnové události r. 1968 – 32% hlasů 
MS v klasickém lyžování 2009 – 12% hlasů 
Éra Libereckých výstavních trhů – 7% hlasů 
 
Všem těmto kandidátům na liberecká NEJ mohou občané dát svůj hlas na webových stránkách města.  
„Je dobře, že uspěl autor liberecké dominanty, vždyť nám oslavenec architekt Hubáček vyprojektoval 
symbol města i kraje. Volba srpnových událostí v osmašedesátém roce je důkaz, že mladí znají i ty 
tragické dějiny města i těch devět jmen odlitých v bronzu na tankovém pásu. A jestli je Ještěd 
dominantou kraje, pak radnice je skvostem města ," říká Jan Šolc, jeden z porotců výtvarné soutěže, 
známý pedagog a bývalý politik, který mimochodem získal také několik hlasů v anketě o NEJ libereckou 
osobnost. 
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Se začátkem prázdnin nabízí Statutární město Liberec turistům a občanům města novinku, která je 
součástí projektu Zahrada libereckých vzpomínek. Jedná se o tři příjemné prohlídkové okruhy po 
zajímavých a mnohdy málo známých místech našeho města. Turistické trasy jsou koncipovány tak, aby si 
je mohli projít také rodiny s dětmi nebo senioři. „Prohlídkové okruhy jsme nazvali tematicky podle 
jejich trasy,“ popisuje primátor Liberce Jiří Kittner, „Liberecké parky provedou návštěvníky po 
zelených místech v bezprostřední blízkosti centra města, Zámek a podzámčí ukáže turistům mimo jiné 
textilní historii města a Starými uličkami se mohou vydat romantické duše do nejstarších zákoutí 
našeho krásného města,“ dodává primátor Kittner.  
 
Výsledky výtvarné soutěže „Kreslíme liberecké poklady“ již byly vyhlášeny a vítězové odměněni. 
Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, obdržely od primátora Jiřího Kittnera vlastnoručně 
podepsané Čestné uznání a jejich obrázky budou také od 2. července vystaveny na webu města 
v elektronické podobě. V jejich skutečné podobě si je mohou občané města prohlédnout v hale Nového 
magistrátu a zkrátit si tak čas při čekání na vyřízení svých záležitostí u přepážek. Výstava potrvá do 
13. srpna. 

 
 

V Liberci dne 1. července 2010 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


