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Tisková zpráva 
Našlapané léto pod Ještědem 

 

Pro letní měsíce si město Liberec připravilo nejenom pro obyvatele města, ale také pro turisty, 

bohatou kulturní nabídku. Přes léto si každý v Liberci vybere. Ať už komentovanou prohlídku města, 

radnice nebo podzemí, tak pestrý program na náměstí před radnicí. 

Už v květnu odstartovaly oblíbené čtvrteční komentované prohlídky města Liberce. V letošním roce 

lákají zájemce na putování „Po stopách libereckých Židů“. Prohlídky město připravilo již tradičně 

s Komunitním střediskem Kontakt Liberec, které zprostředkovává průvodce – dobrovolníky. Každý 

čtvrtek se tak můžete vydat s nadšeným místním průvodcem na náměstí, k divadlu, do synagogy a na 

židovský hřbitov.  Účastníci procházky se tak dozví nejenom obecné informace o židovské víře a kultuře, 

ale poznají také konkrétní osudy židovských rodin z Liberce, které vyprávějí členové liberecké židovské 

obce. Více informací o prohlídkách najdete v odkazu: 

http://www.visitliberec.eu/aktuality/komentovane-prohlidky-po-stopach-zidu/. 

Pro rodiny s dětmi je v centru Liberce nově připravena dobrodružná hra Pátrání libereckého rytíře 

Rolanda. Ten byl okraden o své brnění a žádá šikovné děti, aby mu s jeho hledáním pomohly. Hru lze 

hrát on-line na www.libereckyrytir.cz nebo je možné si vyzvednout hrací karty v Městském 

informačním centru v Liberci. Šikovní pátrači budou samozřejmě odměněni. Kdo by rád rytíře Rolanda 

potkal osobně, bude mít o prázdninách možnost. V červenci a v srpnu se uskuteční podvečerní 

prohlídky centra města pro děti. Rytíře Rolanda si s sebou můžete odnést domů jako malý suvenýr. 

V městském informačním centru jsou k zakoupení klíčenky s jeho podobou a nově je zde také k 

dispozici turistické razítko s rytířem. Prohlídky pořádá Městské informační centrum každý pátek od 18 

hodin. 

http://www.visitliberec.eu/vyhledavani/?v=podve%C4%8Dern%C3%AD&cat=turistika&detail=18548 

O prázdninách rozšiřujeme návštěvní dobu liberecké historické radnice. Komentované prohlídky 

s průvodcem můžete absolvovat každý pracovní den od 9 do 15 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. 

Také v letošním roce liberecká radnice nabízí možnost kombinace vstupného s výstavou Zapomenuté 

dějiny města Liberce a s posezením v restauraci Radniční sklípek. Návštěvníci, kteří si zakoupí 

vstupenku na I. okruh liberecké radnice, získají zdarma vstup na výstavu Zapomenuté dětiny města 

Liberce, která se nachází v suterénu historické budovy. Zároveň získají voucher na kávu zdarma 

v Radničním sklípku. V letních měsících se uskuteční tři speciální prohlídky liberecké radnice, a to Po 

stopách filmu (28. června, 12. července a 9. srpna).  

Pokud se budete chtít v parném létě ochladit, můžete se vydat na komentovanou prohlídku 

libereckého krytu civilní obrany. Tato prohlídka se koná každou první sobotu v měsíci. Se vstupenkou 

z podzemí pak můžete zdarma vystoupat na radniční věž.  

 

http://www.visitliberec.eu/aktuality/komentovane-prohlidky-po-stopach-zidu/
http://www.libereckyrytir.cz/
http://www.visitliberec.eu/vyhledavani/?v=podve%C4%8Dern%C3%AD&cat=turistika&detail=18548


 

Léto na náměstí s pláží, barem a zábavou 

Bohatý program letošního léta nabídne náměstí před libereckou radnicí. Léto na náměstí probíhá 

podruhé. Také letos se přijďte zrelaxovat k plážovému baru a vychutnat si akce, které pro vás město 

Liberec připravilo. Léto na náměstí zahájí skupina The Tap Tap, a to v pátek 30. června.  Dále se můžete 

těšit na pohádky v podání Naivního divadla a to v sobotu 1. července a v sobotu 8. července. Na 

čtvrtek  13. července je připraven tradiční Bohemia Jazz Fest. Milovníci vědy se mohou těšit na Science 

Show s iQlandií nebo na pořádnou party na náměstí při narozeninách klubu Top Star. Připravena je 

řada dalších zajímavých menších či větších akciček v průběhu července.  

 

Ve druhé polovině prázdnin navážeme například dnem plným her s Městskými lesy, s několika 

sportovními akcemi nebo s tradiční Tančírnou pod širým nebem. Ve druhé polovině srpna přivítáme 

jedno činoherní a jedno baletní představení Divadla F. X. Šaldy. Prázdniny zakončí dvě velké akce, a to 

v pátek 1. září populární Big Band Jam a nově budeme na  náměstí hostit Liberecký festival piva, na 

kterém ochutnáte dobrá piva z několika pivovarů a pobavíte se u příjemné hudby. O jednotlivých 

bodech programu se dočtete na plakátech a také v libereckém radničním Zpravodaji. Nezbývá proto 

než všem popřát krásné léto v Liberci, plné pohody a odpočinku. 


