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Tisková zpráva 
Socha Josephine Baker nevydržela před radnicí 

ani dva dny, může za to nešťastná náhoda 

Unikátní socha legendární Josephine Baker, která od pátku 10. října zdobila náměstí před radnicí, je 

pryč. Respektive z ní zbyl jen podstavec. Nejde ale o krádež, ani o vandalství, příčinou je nešťastná 

náhoda. Jeden z Liberečanů se se sochou chtěl vyfotit a přitom ji vlastní vahou vyvrátil a poškodil. 

Umělecké dílo z gramodesek, tmelu a polystyrenu je nyní v depozitu radnice, odkud poputuje na 

opravu. 

Celou událost, k níž došlo v sobotu 11. října večer, zaznamenala Městská policie Liberec. „Strážníci stáli 

při svážení volebních materiálů u vchodu do Radničního sklípku, když zpoza radnice uslyšeli ránu. Ihned 

se šli podívat, co se stalo, a narazili na viníka, který jim vylíčil, co se stalo. Muž z Liberce se chtěl u sochy 

vyfotit, a proto ji obejmul a naznačoval polibek. Socha ale jeho váhu neunesla, vyvrátila se z podstavce 

a spadla na zem,“ líčí mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková. Strážníci pak muže předali Policii 

ČR. O tom, zda se dopustil přestupku či trestného činu, rozhodne výše vzniklé škody. 

Podle náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce, který sochu v pátek slavnostně odhaloval, má 

město toto umělecké dílo pojištěno. „Jsem z toho smutný, co více k tomu říci. Naše městská policie 

odvedla dobrou práci, když celou věc rychle vyřešila,“ komentoval Jiří Šolc. 

Následkem pádu došlo u sochy k odlomení části stehna a špičky u nohy. Pro poškozené umělecké dílo, 

které nyní stojí v depozitu radnice, by si brzy měla přijet autorka Josefína Jonášová, která se postará o 

opravu sochy. 

„Mrzí mě to, ale je dobře, že se při této nešťastné události nikdo nezranil. Doufám, že oprava nebude 

trvat příliš dlouho a socha Josephine Baker se před radnici rychle vrátí,“ komentovala primátorka 

Martina Rosenbergová. 

Instalaci sochy Josephine Baker před libereckou radnici zajistila za podpory statutárního města Liberec 

společnost Spacium, o.p.s. Socha by po opravě měla zdobit náměstí Dr. E. Beneše do května příštího 

roku. Poté by se na její místo mělo vrátit oblíbené sousoší koček od Martiny Klouzové – Niubo, které 

v současné době prochází nutnou renovací. 
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