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Multifunkãní komplex Arena Liberec se po-
slední sobotní den v mûsíci srpnu poprvé
otevfiel nej‰ir‰í vefiejnosti. Den otevfien˘ch
dvefií a zábavn˘ veãer v podání vefiejné
akustické zkou‰ky pfiilákal do útrob roze-
stavûného mûstského areálu dohromady ví-
ce neÏ ãtyfii a pÛl tisíce lidí. 

Rok od zaãátku dostavby a rekonstrukce
Mûstského stadionu v Liberci se vefiejnost
mohla dÛkladnû seznámit s novû budova-
n˘m areálem s fiadou sportovi‰È a monu-
mentální arénou pro bezmála 7 tisíc divákÛ
(sportovní utkání). Den otevfien˘ch dvefií,
kter̆  pro Libereãany pfiipravily spoleãnosti
Stadion (provozovatel areálu), Syner
a Warmnis (dodavatelé díla) a Statutární
mûsto Liberec (investor), pfiilákal v prÛbûhu
‰esti hodin 2 650 náv‰tûvníkÛ. „Pfied halou
se jiÏ od rána tvofiily zástupy lidí. Exkurze by-
la doplnûna odborn˘m komentáfiem pfied-
stavitelÛ stavební firmy, ktefií náv‰tûvníkÛm
ukázali cel˘ komplex,“ fiekl k prohlídkám Ja-
roslav Mejstfiík ze spoleãnosti Stadion. Ve-
fiejnost tak mohla nahlédnout do útrob jed-
notliv˘ch sportovi‰È a seznámit se s tím, jak
bude komplex vypadat, kde se za rok budou
moci obãerstvit, bavit bowlingem, kuÏelka-
mi, stolním tenisem nebo obdivovat vrchol-
ná sportovní klání ãi koncerty hvûzd. 

Den otevfien˘ch dvefií ukonãil úder ãtvrté
hodiny. Aréna se pak pfiipravovala na ve-
ãerní vefiejnou akustickou zkou‰ku. Zábav-
n˘ veãer s vystoupením fiady interpretÛ mo-
deroval Martin Dejdar, kter̆  se sám pfied-
stavil jako zpûvák skupiny IN. V˘borná ná-
lada se linula útrobami arény i díky reviva-
lov˘m kapelám Rammstein aPraÏsk˘ V˘bûr.
Opravdov˘ bonbónek pfiipravili organizátofii
akce ve spolupráci s produkcí sólov˘m vy-
stoupením Jana Kalouska. Hala se v tu chví-
li roztanãila v rytmu ·akalích let. Veãer vy-
gradoval v podání U2 Pop revivalu a úãast-
níka soutûÏe Superstar Tomá‰e Savky. Mla-
d˘ interpret pfiivedl na plochu pfied pódiem
i poslední vytrvalce, ktefií do té doby pouze
sedûli. OhÀostroje a svûtelné efekty lemují-
cí závûreãnou píseÀ „We are the champions“
dodaly pak celému pfiedstavení, které sle-
dovalo 1 600 platících divákÛ a ãtyfii sta ma-
l˘ch sportovcÛ, úÏasnou atmosféru. 

V komplexu se objevily také v‰echny dÛ-
leÏité osobnosti, které se nûjak˘m zpÛso-
bem zaslouÏily o jeho v˘stavbu, jako napfi.
senátor Pfiemysl Sobotka, za organizaãní
v˘bor MS 2009 Roman Kumpo‰t ãi posla-
nec Michal Kraus. Podûkování v‰em ná-
v‰tûvníkÛm a organizátorÛm akce spolu
s pfiáním úspû‰ného dokonãení v˘stavby
pak za dodavatele vyjádfiil Petr Syrovátko.
„Zaãínají se mi plnit sny. Takov˘ zájem lidí je
pro nás obrovská v˘zva, abychom v‰e stih-
li v fiádném termínu dokonãit. Sliby, Ïe bude
areál vyuÏit ke sportovnímu a kulturnímu vy-
Ïití nejen vrcholov˘ch, ale i rekreaãních
a handicapovan˘ch sportovcÛ, splníme. Po-
ãítáme navíc s tím, Ïe do oficiálního otevfie-
ní uspofiádáme nejménû dva koncerty pro
‰koly, sportovce a dal‰í diváky, aby se otr-
kali pofiadatelé, vyzkou‰ely systémy a jed-
notlivá zafiízení,“ fiekl jeden ze spolumajitelÛ
stavební firmy Syner.

Závûreãné slovo patfiilo primátorovi Jifií-
mu Kittnerovi, kter˘ mohl slavnostnû ozná-
mit, Ïe na konto handicapovan˘ch pÛjde
dal‰ích 215 tisíc Kã. Právû takov˘ byl v˘-
tûÏek ze vstupného a z prodan˘ch kachlÛ. 

Arena Liberec si na konci prázdnin popr-
vé vyzkou‰ela zábavnou produkci, kterou
bude za dvanáct mûsícÛ Libereckému kra-
ji pravidelnû nabízet. Sobotní veãer stál 
urãitû za to.

Obrovsk˘ zájem se pak doslova strhl pfied
expozicí vefiejné sbírky „PfiiloÏ ruku k dílu“,
jeÏ je urãena ve prospûch handicapovan˘ch
sportovcÛ Libereckého kraje. Bohulibou
my‰lenku pfiedstavil poprvé libereck˘ pri-
mátor Jifií Kittner pfii poklepu na základní ká-
men. Bûhem roku na kachel jedné z bu-

doucích zdí komplexu otisklo dlanû na 650
lidí. V sobotní den pak pfiispûlo dal‰ích 453
náv‰tûvníkÛ!!! Ti mohli vyuÏít zv˘hodnûnou
nabídku ceny 100 Kã za otisk. Ozbytek zcel-
kovû vybíran˘ch 300 Kã se poté postarali
oba dodavatelé, Syner a Warmnis. 

NÁV·TùVU SPORTOVNÍHO AREÁLU
SI VE¤EJNOST NENECHALA UJÍT

Koncertní vystoupení umûlcÛ pfii vefiejné akustické zkou‰ce bylo pro diváky „bonbónkem“

O prohlídku komplexu projevili lidé zájem



V zázemí libereckého mûst-
ského stadionu se to poslední
dobou jen hemÏí slavn˘mi jmé-
ny. Politici a osobnosti ze svûta
showbyznysu si podávají kliku
u dvefií jak na bûÏícím pásu. Li-
bereck˘ komplex pfiitahuje také
zájem zvuãn˘ch promotérÛ,
ktefií se seznamují s jeho moÏ-
nostmi a pfiedstavují své plány
programové skladby. 

Zábava pfiedev‰ím! To je hes-
lo posledních dní, jímÏ se fiídí
management spoleãnosti Sta-
dion, s r. o., která je provozo-
vatelem celého areálu. Právû
na jejích bedrech stojí nejtûÏ‰í
úkol, zajistit takov˘ program,
kter˘ by dokázal pfiilákat co nej-
více divákÛ. „Chceme pfiedsta-
vit akce, které by nám umoÏni-
ly vyuÏít v‰ech pfiedností nového stánku,
lidé se bavili a pravidelnû se k nám chtûli

vracet. Programové spektrum tomu musí
odpovídat, proto jsme se obrátili na vût‰inu
z ãesk˘ch elitních agentur,“ fiekl Ing. Jaro-
slav Mejstfiík, jednatel spoleãnosti Stadion.

Právû na jeho pozvání se pod Je‰tûdem
objevil uznávan˘ promotér Janis Sidovsk˘,
jenÏ zastupuje celou plejádu hvûzd ãeské
pop music. „Liberec je krásné mûsto a my

jsme rádi, Ïe nás pan Mejstfiík pozval k ná-
v‰tûvû nového komplexu. Severní âechy
si ho zaslouÏí a my máme eminentní zá-
jem stát se jeho partnerem. Tomu odpoví-
dala i na‰e jednání, v jejichÏ rámci jsme
pfiedstavili programovou nabídku,“ fiekl na
úvod Sidovsky, majitel umûlecko-produkã-
ní agentury téhoÏ jména poté, co se pro-
‰el po celém obvodu haly a ãerstvû smon-
tovan˘ch tribunách. 

„Îivû si vzpomínám na okamÏik, kdy mû
Pavel Vítek poÏádal, abych se stal promo-
térem jeho alba VÛnû tv˘ kÛÏe. Psal se rok
1992 a o svûtû showbyznysu jsem toho pfií-
li‰ nevûdûl,“ vrátil se ke sv˘m zaãátkÛm
producent. Jeho pozdûj‰í úspûch nastar-
toval muzikál Dracula a diváck˘ zájem, kte-
r˘ nebyl do souãasné doby pfiekonán. Si-
dovsky se rázem stal vyhledávan˘m pro-
ducentem a agentura nesoucí jeho název,
stála za realizací vût‰iny muzikálÛ uvede-
n˘ch na ãeském trhu - napfi. Rebelové, Bíd-
níci apod. 

Mezi hvûzdami, s nimiÏ producent spo-
lupracuje, se objevují i Zlatí slavíci - Hele-

na Vondráãková a Hana Za-
gorová - u prvních krokÛ
v showbyznysu doprovázel mj.
Daniela HÛlku. K nejvût‰ím
a nejúspû‰nûj‰ím projektÛm,
jeÏ uvidí také libereãtí diváci
v novém multifunkãním kom-
plexu, pak bude bezesporu
patfiit hned ten premiérov˘,
kter˘ se postará o slavnostní
otevfiení – Koncert hvûzd. V Li-
berci se tak v nadcházejícím
roce mohou objevit Lucie Bílá,
·tefan Margita ãi operní pûv-
kynû Eva Urbanová, o jejichÏ
doprovod se kompletnû posta-
rají v‰echny liberecké dûtské
soubory. 

Spolu s promotérem se ve
mûstû pod Je‰tûdem objevil
i zpûvák Pavel Vítek. Ten

v souãasné dobû dokonãuje nové album
a vedle toho navíc úãinkuje v fiadû muzi-
kálÛ. „Bude to pro moje pfiíznivce a vlast-
nû i nepfiíznivce docela velké pfiekvapení,
protoÏe je to odklon od popu smûrem dál,“
prozradil zpûvák, jenÏ neskr˘val své na-

d‰ení. Po agentufie INTERKONCERTS se
tak v Liberci objevila dal‰í v˘znamná pro-
dukãní skupina.

v Liberci si podávají kliku od 
dvefií pfiední ãe‰tí promotéfii

Stavbu libereckého komplexu zhlédl ministr ambrozek
Tak jako horké letní dny lákají k náv‰tû-

vám koupali‰È ãi k nejrÛznûj‰ím poznáva-
cím v˘letÛm, zaznamenala i stavba arény
v˘razn˘ zájem ze strany odborné i laické
vefiejnosti. Od ãervna mají v‰ichni zájem-
ci moÏnost spatfiit nov˘ sportovnû-kulturní
areál, jehoÏ plánované otevfiení se chystá
v srpnu roku 2005, v rámci exkluzivní moÏ-
nosti prohlídky. O odborn˘ komentáfi se
postará doprovod ze stavební spoleãnos-
ti dodavatele díla. Mezi náv‰tûvníky, jeÏ
pro‰li bránou z Jeron˘movy ulice, byl i sta-
ronov˘ ministr Ïivotního prostfiedí Libor
Ambrozek. Ten pfiijal pozvání krajského

radního pro resort Ïivotního prostfiedí a ze-
mûdûlství Radima Ziky. Po jednáních se
oba pro‰li libereck˘m komplexem. Minis-
terstvo Ïivotního prostfiedí se totiÏ podílí
na jeho financování, a to dotací na nové
technologické celky tzv. trigenerace.
„V rámci liberecké zastávky pan ministr
pfiislíbil dotaci aÏ ve v˘‰i 30 milionÛ korun,
která by mûla b˘t poskytnuta na nové stfie-
disko ekologické v˘chovy v zoologické za-
hradû, kterou jsme také nav‰tívili,“ fiekl Ra-
dim Zika, kter˘ spolu s vrcholn˘m pfied-
stavitelem resortu otiskl dlaÀ na kachel
jedné ze zdí multifunkãního komplexu.

Vefiejnou sbírku pro handicapované sportovce podpofiil i producent Janis
Sidovsk˘, kter˘ zastupuje fiadu interpretÛ ãeské pop music

Náv‰tûvníci Dne otevfien˘ch dvefií dostali mi-
mo jiné i papírové hokejové pfiilby

Náv‰tûvníky potû‰ila autogramiáda Bíl˘ch
TygrÛ

Rozestavûnou multifunkãní halu zhlédl ministr
Libor Ambrozek (uprostfied) doprovazen˘
krajsk˘m radním Radimem Zikou (vpravo)
a fieditelem Stadionu Jaroslavem Mejstfiíkem



Handicapovaní sportovci Libereckého
kraje poprvé pocítili prospû‰nost vefiejné
sbírky PfiiloÏ ruku k dílu, jejímÏ organizáto-

cel˘ komplex stadionu jede na nové chlazení
Libereck˘ multifunkãní komplex zaãíná rok

pfied plánovan˘m uvedením do provozu proka-
zovat svÛj pfiínos. Nové technologie chlazení,
na nûÏ byl cel˘ komplex mûstského stadionu
napojen, byly spu‰tûny. 

„Pfied leto‰ní extraligovou sezonou jsme se
rozhodovali, zda pfiejít na nov˘ systém chlaze-
ní nebo pokraãovat s provozem staré techno-
logie. V˘hody nového systému nás ale pfie-
svûdãily, Ïe se musíme vydat cestou, kterou
nám stavba multifunkãní arény jiÏ nyní umoÏ-
Àuje,“ fiekl Ing. Jaroslav Mejstfiík. 

Spu‰tûní nov˘ch systémÛ se v‰ak projevilo
i negativnû v podobû zv˘‰eného hluku, kter˘

trápí bytové jednotky v bezprostfiedním okolí
arény. Na vinû je zejména pÛvodní jednotka ze
staré strojovny, která neobsahuje tlumivá lo-
Ïiska. „Tyto souãásti se bohuÏel jiÏ nevyrábí,
pfiesto byla provedena její repase, dále jsme
pfiemístili hlukovou bariéru. O dal‰ích moÏnos-
tech fie‰ení celé situace jsme jednali také s kraj-
sk˘m hygienikem,“ doplnil Jaroslav Mejstfiík
k souãasné situaci, která se dot˘ká zejména ob-
ãanÛ Ïijících v horních patrech domÛ v Jeron˘-
movû ulici a pokraãoval: „Jsme si vûdomi roz-
trpãení fiady obyvatel. Pracujeme proto na zmû-
nách projekãního fie‰ení umístûní chladicích
jednotek. Jakmile se ochladí budeme se také

snaÏit systémy co nejvíce eliminovat zejména
ve veãerních hodinách. Rád bych podotkl, Ïe
v˘hody nov˘ch systémÛ se celému okolí vrátí,
finanãní úspory za tepelnou energii budou ci-
telné.“ 

Technologie trigenerace, jak se cel˘ systém
chlazení, topení a v˘roby elektfiiny odbornû na-
z˘vá, umoÏní novému komplexu jak sobûstaã-
nost v podobû produkce tepla a ãásteãnû elek-
tfiiny, tak navíc bude moci zásobovat tepelnou
energií pfiilehlé bytové jednotky i hotel Arena.
Nov˘ stánek by se tak po odstranûní v‰ech ne-
‰varÛ mûl stát v˘znamn˘m partnerem okolních
domácností. 

Peníze z vefiejné sbírky uÏ
na‰ly své první obdarované 

rem je spoleãnost Stadion, s r. o. a patro-
nem primátor Statutárního mûsta Liberec
Ing. Jifií Kittner. Sbírka byla vytvofiena u pfií-
leÏitosti rekonstrukce a dostavby mûst-
ského stadionu a takfika po roce od svého
vyhlá‰ení prokázala na konci ãervence
sluÏbu tfiem sportovním klubÛm – SK Jed-
liãka, TJ Slavia a obãanskému sdruÏení
D.R.A.K. 

„Rozhodli jsme se postupnû uvolÀovat
ãástku, kterou se nám s pfiispûním v‰ech
dárcÛ podafiilo na speciálním úãtu nashro-
máÏdit. První finanãní prostfiedky jsme po-
skytli tfiem ÏadatelÛm, dal‰í se mohou pfii-
hlásit,“ fiekl Ing. Jaroslav Mejstfiík s tím, Ïe
ze získan˘ch prostfiedkÛ se pfievedlo na
konta ÏadatelÛ celkem 150 tisíc korun. 

PRACUJEME NA ODSTrANùNÍ NADMùRNÉ produkce hluku

V‰echny finance jsou urãeny na sportov-
ní ãinnost a kromû nákupu potfiebného
sportovního náfiadí a náãiní, dresÛ ãi ku-
Ïelníku pocítí prospû‰nost sbírky také tfii
úãastnice paralympijsk˘ch her v Aténách -
Lucie Kubová, Gabriela Pluhafiová a jako
doprovod Zuzana Möstlová. Ty se v polo-
vinû záfií objeví v ¤ecku, kde budou bojo-
vat o olympijské medaile v boccie (podo-
ba petangue).

„KaÏd˘, kdo pfiispûje na konto handica-
povan˘ch, se objeví na jedné ze zdí nové-
ho multifunkãního komplexu. Pro tyto úãe-
ly jsme pfiipravili 2 400 kachlÛ, do nichÏ
kaÏd˘ donátor mÛÏe otisknout svou dlaÀ.
Stane se tak nejen souãástí vefiejnû pro-
spû‰né akce, navíc si tento okamÏik bude
moci i po mnoho dal‰ích let pfiipomenout
vÏdy, kdyÏ nav‰tíví sportovní komplex,“ do-
plnil k my‰lence sbírky Mejstfiík.

Pfiispût na konto handicapovan˘ch mÛ-
Ïete i vy, a to kaÏd˘ v‰ední den v pfiízemí
hotelu Arena.

Na 450 lidí podpofiilo pfii Dni otevfien˘ch dvefií vefiejnou sbírku „PfiiloÏ ruku k dílu“, a od úmys-
lu pomoci handicapovan˘m sportovcÛm je neodradilo ani nûkolik minut ãekání ve frontû

Trochu více síly a otisk je hotov...

Na snímku Pavel Klíma z SK Jedliãka a Jaro-
slav Mejstfiík ze spoleãnosti Stadion pfii podpi
su smlouvy o pfievzetí finanãních prostfiedkÛ ze
sbírky „PfiiloÏ ruku k dílu“



k˘ handicap, ale diváci mû podpofiili. Nej-
hÛfi mi bylo kolo pfiedtím, neÏ jsem vypadl.
Zpíval jsem v horeãce a skoro bez hlasu.“ 

Také Daniel HÛlka se objevil v libereckém
komplexu. Vystoupení âeského slavíka lze
ale oãekávat aÏ v den, kdy se brány Are-
ny otevfiou vefiejnosti jiÏ trvale. „Pfiijel jsem
jednat o pfiedstavení u pfiíleÏitosti slav-
nostního uvedení komplexu do provozu.
Moc se na to tû‰ím. V Liberci se mi vÏdy
hrálo velmi dobfie a navíc jsem se v ka-

Zlat˘ slavík, sportovec a vá‰niv˘ cesto-
vatel Daniel HÛlka a celkovû ãtvrt˘ z úãast-
níkÛ populární televizní soutûÏe Tomá‰
Savka, pfiijeli do mûsta pod Je‰tûdem. Po-
zvalo je vedení spoleãnosti Stadion, s r. o.
proto, aby se seznámili s prostory, v nichÏ
se pfiedstaví libereckému publiku. 

„Pro‰li jsme stavbou nové haly a musím
fiíci, Ïe jsem byl pfiekvapen, jak krásn˘
komplex se v Liberci staví,“ fiekl Tomá‰
Savka, jeden z elitní pûtice soutûÏe âes-
ko hledá Superstar, která více neÏ tfii mû-
síce bavila diváky u televizních obrazovek.
Mlad˘, nadûjn˘ interpret, jenÏ vzbuzuje
mezi dívkami povyk kdekoliv se objeví, vy-
stoupil poslední srpnovou sobotu v rámci
Dne otevfien˘ch dvefií v novém, byÈ roze-
stavûném, komplexu. 

„Velmi se na vystoupení tû‰ím. Koncert
v Sazka Arenû byl pro nás v‰echny mi-
mofiádn˘ záÏitek. Zde se jedná vÛbec
o premiérové vystoupení, jak mé pfied li-
bereck˘m publikem, tak celého komplexu.
Doufám, Ïe si v‰ichni sobotní veãer ná-
ramnû uÏijeme,“ fiekl Savka vpfiedveãer
akustické zkou‰ky. Mladík se pak je‰tû jed-
nou k prÛbûhu celorepublikového ‰ílenství
âesko hledá Superstar vrátil: „Nejkrásnûj-
‰í pocit jsem mûl hned v prvním kole na
Brumlovce. Vystoupil jsem sice jako po-
slední hned za Sámerem Issou, coÏ byl vel-

menném Divadle F. X. ·aldy vlastnû vÛ-
bec poprvé objevil na jevi‰ti,“ vzpomnûl si
na svá studentská léta na konzervatofii a li-
berecké pfiedstavení opery Carmen. 

O HÛlkovi je známo, Ïe je také vá‰niv˘
sportovec a cestovatel. „Stra‰nû rád lyÏu-

hÛlka zavzpomínal na své první vystoupení pod je‰tûdem

Janis Sidovsk˘ - producent
„Je to nádhern˘ projekt a je velmi dob-

fie, Ïe u nás podobné stavby umoÏÀu-
jící spojení kultury a sportu pod jednu
stfiechu vznikají. Areál sv˘mi moÏnost-
mi a zázemím splÀuje nejpfiísnûj‰í kri-
téria v oblasti komfortu a pohodlí. Urãi-
tû to bude pro na‰e klienty velk˘ záÏi-
tek vystupovat v takovémto prostfiedí.“

Savka se na kfitiny v rámci akustické zkou‰ky tû‰il

!co také zaznûlo v úrobách komplexu
Daniel HÛlka – zpûvák,
patron Linky bezpeãí
O vefiejné sbírce PfiiloÏ ruku k dílu:

„Myslím, Ïe sbírka pro handicapova-
né sportovce je úÏasná my‰lenka.
KdyÏ se nûkomu stane úraz nebo
onemocní a nalezne v˘chodisko ve
sportu, je takov˘ návrat do spoleã-
nosti pro mû vÏdy obdivuhodn˘.“ 

Pfied veãerním vystoupením si Tomá‰ Savka na-
‰el ãas k prohlídce rozestavûné haly

Na své vystoupení a liberecké publikum se tû‰í Daniel HÛlka, pfiestoÏe jeho koncert se uskuteãní
aÏ za rok, kdy se brány Areny otevfiou vefiejnosti trvale. Na snímku Daniel HÛlka s fieditelem Sta-
dionu Jaroslavem Mejstfiíkem pfied rozestavûn˘m objektem haly

ju, ke sportu mám vÛbec pozitivní vztah.
Kromû zpûvu pro mû není nic úÏasnûj‰ího
nûÏ sport a cestování. âlovûk se pfii tom
jednak baví, navíc se ale také nauãí spou-
stu nov˘ch vûcí. Nav‰tívil jsem místa, kte-
rá ãlovûk spatfií jen kdyÏ jde pû‰ky,“ dopl-
nil ke sv˘m dal‰ím vá‰ním. 

Populární zpûvák pfiipravuje kfiest své no-
vé desky, zároveÀ vystupuje v opefie a v fia-
dû muzikálÛ. „Také dáváme dohromady
kapelu a nûkdy na podzim chceme vyrazit

na turné. Do Liberce se ale urãitû pfiijedu
je‰tû pfied otevfiením Areny podívat. Rád
bych si taky zalyÏoval na Je‰tûdu. Sly‰el
jsem, Ïe je pfiipraveno umûlé zasnûÏová-
ní a z Prahy je to po dálnici kousek,“ dodal
Daniel HÛlka.

Pfiílohu „Arena Liberec“ pro vás pfiipravili: Radek ·enk, Dagmar Vodvárková. Tisk: Geoprint Liberec, tel.: 485 101 537, sazba,
prepress: Gabriela VodráÏková–Kalendáfi Liberecka. Vychází 17. záfií 2004.


