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Tisková zpráva 
Historickou radnici si o státním svátku 

prohlédly stovky lidí  

Reprezentační salonky, pracovnu primátora, obřadní síň a další běžně nepřístupné prostory 

historické budovy liberecké radnice si přišly o státním svátku ve středu 28. října prohlédnout 

stovky lidí. Město připravilo na výročí vzniku samostatného československého státu tradiční den 

otevřených dveří. 

Většina lidí zamířila do reprezentačních prostor v druhém patře, kde pravidelně zasedají radní nebo 

kde vedení města přijímá vzácné návštěvy. Otevřena byla také dřevem obložená obřadní síň 

s dominantním 450 kilogramů vážícím lustrem a vysokými vitrážemi. Málokdo při prohlídce vynechal 

velký balustrádový balkón, ze kterého v minulosti promlouvaly k davu mnohé významné osobnosti.  

Ani zdolání 187 schodů neodradilo návštěvníky od unikátního pohledu na celé město z radniční věže. 

Kromě panorama okolních kopců je odtud z výšky 65 metrů například dobře viditelný dlažbou 

vyznačený obrys původní radnice. Kromě výhledu čekal na návštěvníky při cestě nahoru výklad od 

průvodce. Na věži se v průběhu dne vystřídalo 219 lidí. 

Velký zájem návštěvníků vzbudily prohlídky sekretariátů a pracoven náměstků a primátora. 

V průběhu dne se mohli lidé potkat s členy vedení města a popovídat si s nimi. Kdo se k primátorovi 

včera nedostal, má možnost sejít se s ním některé úterý. Dveře primátora Tibora Batthyányho jsou 

veřejnosti otevřené bez objednání zpravidla dvakrát do měsíce. Termíny jsou uvedené na webových 

stránkách města www.liberec.cz. 

Už v předvečer dne otevřených dveří zahájila náměstkyně primátora Karolína Hrbková v kavárně Kino 

Káva zajímavou veřejnou besedu s kosmonautem Oldřichem Pelčákem, který před 37 lety absolvoval 

kompletní výcvik pro let do vesmíru společně s Vladimírem Remkem. Nakonec se do vesmíru 

v kosmické lodi Sojuz 28 nepodíval. Plukovník Pelčák ve dvojici s Nikolajem Rukavišnikovem tvořili 

záložní posádku k dvojici Remek – Gubarev.  

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

http://www.liberec.cz/
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