
 

Tisková zpráva 
Do Vesce se vrací sprinterská špička 

 
 

Několik sportovních událostí zažije město Liberec a okolí o nadcházejícím víkendu. Ve dnech 12. a 

13. ledna bude město pod Ještědem metropolí světového klasického lyžování. Po dvou letech 

podruhé v historii se do libereckého sportovního areálu ve Vesci vrací závody Světového poháru v 

běhu na lyžích – Ski Sprint Liberec 2013. Už v pátek odstartuje ve skokanském areálu na Ještědu na 

můstku HS 100 Mistrovství ČR juniorů ve skocích na lyžích. Závody potrvají do soboty. Současně se 

ve stejném termínu uskuteční další významná akce - legendární Jizerská 50, která se poběží v 

Jizerských Horách z Bedřichova už jako 46. ročník Memoriálu expedice Peru ´70. V Severočeském 

muzeu bude zároveň otevřena výstava Počátky lyžování v Království českém. Výstavu zahájila 

vernisáž ve čtvrtek 10. ledna a k vidění bude až do 3. března. 

„U příležitosti tohoto lyžařského víkendu se v Liberci uskuteční doprovodný program, jehož součástí 

bude sobotní koncert na náměstí, noční prohlídky radnice nebo zábavná hra na principu snímání QR 

kódů. Jsem rád, že zároveň s aktivními sportovními výkony se o víkendu můžeme potěšit výstavou o 

historii lyžování v Čechách. Byli jsme s komisí pro partnerství a cestovní ruch již včera při finiši příprav 

výstavy a dnes na vernisáži. Stejně jako včera jsem překvapen, jak je výstava rozsáhlá a atraktivní. 

Věřím, že žádný liberecký lyžař si výstavu nenechá ujít,“ uvedl náměstek primátorky pro sport a 

cestovní ruch Jiří Rutkovský  

Komentované noční prohlídky historické budovy radnice připravilo Statutární město Liberec ve 

spolupráci s městským infocentrem a herci Divadla F. X. Šaldy na sobotu 12. ledna. Uskuteční se 

s průvodcem v časech: 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00 a 20.15 hodin. Prohlídky zpestří herci 

krátkou notickou o Liberci a pozvánkou na divadelní představení. Ceny vstupného budou dle 

platného ceníku. 

Díky spolupráci města s kolektivem studentů technické univerzity v čele s Radkem Dobrým si mohou 

nejen sportovní fanoušci zahrát detektivní hru na principu snímání QR kódů s pomocí mobilního 

telefonu s operačním systémem Android. Autoři projektu, kteří podobnou aktivitu pro zájemce 

upořádali s podporou města již vloni v červnu, připravili hru, která provede návštěvníky kolem 

významných městských objektů.  

„Zábavnou formou si tedy lidé budou moci prohlédnout hlavní atraktivity města, na nichž budou QR 

kódy s nápovědami umístěny. Hlavní trasa bude začínat na terminálu MHD ve Fügnerově ulici a bude 

pouze na hráčovi, jak dlouho se bude chtít hře věnovat. Po odeslání odpovědi se díky aplikaci 

okamžitě hráč dozví, zda byla jeho odpověď správná,“ řekla vedoucí oddělení cestovního ruchu a 

propagace MML Naďa Burianová s tím, že QR kódy budou na objektech ve městě umístěny od 12. do 

20. ledna. 



Jako již tradičně zpestří program Jizerské 50 koncert v centru Liberce. Letos vystoupí česká funkově-

rocková kapela J.A.R. Akce odstartuje v sobotu v 19.00 hodin v ulici 5. května nedaleko liberecké 

radnice. Vstup bude tradičně zdarma. 

Stejně jako předloni i letos během světového poháru běžců usnadní liberecký dopravní podnik 

dopravu mezi centrem města a veseckým areálem. V době od 11.00 do 17.00 hodin v případě 

potřeby posílí linky MHD, které zastávkou Vesec U Střediska projíždějí. Dále bude v těsné blízkosti 

této zastávky k dispozici kyvadlová doprava, která diváky pohodlně a zdarma dopraví na parkoviště u 

hřbitova a po skončení závodu zpět k zastávce MHD. Pro diváky, kteří na akci přijedou autem, bude 

připraveno velké parkoviště. 

I přes nepřízeň počasí vrcholí ve Vesci příprava běžecké tratě. V Liberci se představí světová 

sprinterská špička, nebudou chybět ani čeští reprezentanti v čele s Dušanem Kožíškem, který zde 

před dvěma roky vybojoval skvělé třetí místo. Tentokrát se pojede sobotní individuální závod 

klasickou technikou a nedělní týmový sprint volně. Pro děti bude přichystán dětský koutek 

Snowkidzz. 

Další informace najdete na webu www.liberec.cz a www.infolbc.cz. 

 

V Liberci 10. ledna 2013 


