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Již 9. ročník Oslav Ještědu chystá na víkend 9. a 10. července 2011 Statutární město Liberec. 

Celkové náklady letošního ročníku jsou vyčísleny na 442.000,- Kč, přičemž podíl města je 

patnáctiprocentní, 67.000,- Kč. Z fondů Evropské unie se podařilo získat částku 375.000,- Kč, a to z 

Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3 / Cíl 3, Svobodný stát Sasko – Česká 

republika. Akce se uskuteční pod záštitou náměstků primátorky, Jana Kamila Svobody a Bc. Jiřího 

Šolce.  

Oslavy Ještědu vznikly v roce 2003 na počest 30. výročí otevření této významné budovy. Druhý víkend 

v červenci vždy slaví Ještěd narozeniny. Oslavy jsou koncipovány jako několikadenní akce pro celou 

rodinu. 

Pravidelně se večer promítají české filmy a hrají známé i méně známé rockové kapely, tradičně 

vyjíždějí desítky historických vozidel na vrchol. Prestižními se staly také turistické atrakce, např. 

každoroční vynášení sudů na Ještěd. Každoročně je připraven i bohatý program pro děti-výtvarné 

soutěže, workshopy, pohybové hry apod. Každoročně je vyhlášena i soutěž pro veřejnost, 

k nejoblíbenějším patřilo pletení šály, kdy veřejnost z Čech i Německa napletla více než 3 kilometrů 

šály, která pak byla obtočena kolem stavby. Padlo i mnoho dalších rekordů, nejvíce Marťanů na 

Ještědu, rekordní výstup sudařů.  

Program zpestřují netradiční módní přehlídky a výstavy mladých výtvarníků a designérů, slavnostní 

křty publikací- Fenomén Ještěd a známek.  V roce 2010 byla v rámci oslav inaugurována socha 

Marťana od Jaroslava Róny, která se těší velké oblibě. Návštěvníci mohou využít sedačkovou či 

kabinovou lanovku, každoročně navštíví tuto akci na tisíce malých i velkých návštěvníků. 

Letošní ročník bude probíhat v duchu ekoartu se zaměřením na recyklaci různých materiálů. Na toto 

téma jsou zaměřeny výstavy Pocta PET lahvi autorky Veroniky Richterové, PET-ART (soutěž pro děti a 

dospělé) a Veselá popelnice (realizované návrhy designu popelnic na tříděný odpad). Na recyklaci 

jsou zaměřené i workshopy, hry a soutěže pro všechny věkové kategorie a rovněž i netradiční módní 

přehlídky. 

Pro 9. ročník Oslav Ještědu si pořadatelé pro prezentaci současného mladého umění vybrali Galerii 

3x3, aby zde představila zajímavý výběr aktuální mladé výtvarné scény. Kurátorka Helena Krásová 

vybrala umělce spjaté s libereckou výtvarnou scénou Richarda Loskota, Andreu Pekárkovou a Jana 

Nálepu, mladou scénu zde bude zastupovat Galerie Závodník (Jakub Evják, Tomáš Motal a Radek 

Pleha. Brněnské umění zde představí žáka a pedagoga ateliéru Intermédií Fakulty výtvarných umění v 

podání Jana Šrámka Aka VJ Koloucha a Václava Stratila. 



Výstava uskutečněná ve specifickém prostoru horského hotelu Ještěd je nejen jakýmsi milníkem 

Galerie 3x3, která v červnu ukončila výstavní sezónu 2010/2011, ale díky velkému prostoru také její 

první skupinovou výstavou. Návštěvník tak bude moci v prostoru prezidentského apartmá a 

přilehlých chodeb nalézt živou instalaci ušitou na míru příslušnému prostoru. Prezidentské apartmá 

se na několik dní promění v byt/ateliér mladých umělců, kteří jakoby před momentem zmizeli od 

rozpracovaného díla a nechávají tak návštěvníků nahlédnout do vnitřností uměleckého procesu.  

Víkendový program Oslav slibuje mimo výtvarného vyžití také další kulturní nebo sportovní aktivity. 

Celodenní program nabídne přehlídku regionálních kapel, módní přehlídky, workshopy až po 

pohybuchtivé sportovce.  

 

V Liberci 7. července 2011 

 

 

 


