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Tisková zpráva 
Historické souvislosti musíme mladým lidem 

připomínat, řekl v Liberci německý velvyslanec  
 

Na návštěvu Liberce přijel ve čtvrtek 19. března velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR J. E. 

Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Na liberecké radnici se setkal s náměstkem primátora pro 

školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivanem Langrem. Bavili se mimo jiné o spolupráci 

Liberce s jeho partnerskými městy, ale řeč přišla i na to, jaký mají dnes Liberečané vztah k Němcům 

a jak nahlížejí na poválečnou minulost. 

„Rád bych ocenil vás i vaše předchůdce za veškeré snahy, které vedou k vylepšování česko-německých 

vztahů. Považuji to za velmi podstatné a myslím si, že máme na co navazovat. Neumím si pro město 

Liberec s jeho strategickou polohou v blízkosti státních hranic představit lepší partnery pro příhraniční 

a mezinárodní spolupráci, než jsou například saská města, školy či instituce,“ řekl náměstek Ivan 

Langr s tím, že vzájemná spolupráce může být velmi bohatá na poli kultury, vzdělávání, posilování 

jazykových kompetencí, cestovního ruchu nebo při přípravě jednotlivých projektů různého zaměření. 

Velvyslanec se zajímal zejména o kulturu a cestovní ruch v Liberci. Zmínil se také o možné spolupráci 

v oblasti výuky německého jazyka na školách, jelikož osobně dlouhodobě podporuje zavedení 

němčiny jako druhého cizího jazyka na českých základních a středních školách. 

Ocenil aktivní spolupráci Liberce s partnerskými německými městy Augsburgem a Žitavou. 

Velvyslance zaujalo pořádání pravidelných česko-německých kulturních dnů Dialog, jejichž cílem je 

nejen pobavit, ale také spojovat obyvatele Liberce a Augsburgu a prohlubovat kontakty mezi nimi. 

Zatímco poslední Dialog se uskutečnil v roce 2013 v Liberci, letos se o program postará partnerské 

město.   

„Vnímám, že v současné době jsou vztahy mezi Českou republikou a Německem lepší, než dříve. 

Potvrzuje to i skutečnost, že sudetští Němci již vzdali snahu o navrácení majetku zkonfiskovaného 

vysídlencům po druhé světové válce. Sudetoněmecké krajanské sdružení nedávno změnilo své stanovy 

a formulaci o usilování o vrácení majetku vypustilo,“ zmínil Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, 

který působí jako německý velvyslanec v České republice od září loňského roku.  

V souvislosti s blížícím se kulatým výročím konce 2. světové války velvyslanec vyzdvihl důležitost 

setkávání dětí a mládeže s pamětníky a potřebu připomínat jim historické souvislosti.  

Na závěr své návštěvy si velvyslanec prohlédl reprezentační prostory historické budovy radnice a 

podepsal se do kroniky města. 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 

 

http://www.liberec.cz/
file:///C:/Users/kral.jan/Desktop/tiskovky%202015/www.facebook.com/cityliberec

