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Tisková zpráva 
Rytíř Roland – symbol, který spojuje  

Liberec a Žitavu 

Rytíř Roland. Symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu, je zároveň název projektu, 
který tato města v letošním roce společně zrealizovala. Projekt se zaměřil především na děti I. stupně 
základních škol obou zemí.  
 
První aktivitou, která se v rámci projektu uskutečnila, byla literární soutěž pro žáky 3. a 4. tříd, kteří 
mohli volným literárním způsobem zpracovat téma „Jak být rytířem dneška“.  
 
„Celkem se sešlo 60 krásných prací. V sobotu 19. listopadu se v Krajské vědecké knihovně v Liberci 
uskutečnilo vyhlášení vítězů. Samotné vyhlášení bylo doplněno edukativním programem, ve kterém 
mohly české a německé děti společně se skupinou historického šermu GREX-SEVER Liberec cestovat 
v čase a poznávat historii,“ popisuje Pavlína Kuchtová, pověřená vedoucí oddělení městského 
informačního centra Liberec.  
 
Druhou aktivitou projektu je celoroční rodinná hra Pátrání libereckého rytíře Rolanda. Hru mohou 
hrát rodiny s dětmi, jednotlivci, ale také školní kolektivy. Délka trasy, která začíná i končí u budovy 
historické radnice, jsou asi 4 kilometry. Šikovní pátrači je zvládnout ujít do 60 minut. Úkoly jsou spíše 
lehčí, ale někdy vyžadují pomoc dospělého. Hra je připravena ve čtyřech jazykových mutacích (čj, nj, 
aj, pl). „Díky tomu ji mohou hrát i turisté. Město Liberec ji bude v nadcházejících měsících prezentovat 
na veletrzích cestovního ruchu. Volně tak navážeme na Dětské podvečerní prohlídky s rytířem 
Rolandem, které se uskutečnily ve spolupráci se Severočeském muzeem v Liberci v letní sezóně. 
Doplníme tak chybějící program pro rodiny s dětmi v centru Liberce,“ doplňuje Pavlína Kuchtová.  
 
Hru si zájemci mohou zahrát on-line. Stačí na svém chytrém mobilním telefonu navštívit web 
www.libereckyrytir.cz, přihlásit se a splnit 7 úkolů. Ten, kdo si chce ve volném čase od techniky 
odpočinout, může využít hrací karty, které jsou k dostání v Městském informačním centru v Liberci 
nebo je lze stáhnout na webu www.visitliberec.eu. „Po vyplnění tajenky pak hráč musí opět zajít do 
informačního centra a povědět „řešení“. Pokud bude odpověď správná, obdrží hráč malou odměnu,“ 
dodává Pavlína Kuchtová.  
 
„Cílem tohoto projektu bylo částečně vyplnit mezeru v nabídce města Liberce pro jeho dětské 
návštěvníky. Centrum města je krásné, ale jen tak chodit po památkách s rodiči dnes děti příliš nebaví. 
Při společném testování hry, které se uskutečnilo v červnu se jak německé, tak české děti dobře bavily, 
proto věříme, že Pátrání libereckého rytíře Rolanda bude mezi dětmi úspěšné,“ uzavírá David Pastva, 
vedoucí cestovního ruchu, kultury a sportu. 
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Kontakt pro média: 

Bc. Pavlína Kuchtová 

pověřená vedoucí oddělení městské informační centrum 

Statutární město Liberec 

Magistrát města Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1; 460 59  Liberec  

 

tel.: +420 485 243 583 

mob.: +420 773 781 766 

e-mail: kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

web: www.visitliberec.eu 

www.facebook.com/visitliberec 
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