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Tisková zpráva 
Litva otevře v Liberci  
honorární konzulát 

 
Velvyslanec Litevské republiky J. E. Aurimas Taurantas seznámil ve čtvrtek 13. června na liberecké 

radnici vedení města se záměrem Litvy otevřít ve městě pod Ještědem honorární konzulát. 

 

Budoucí Honorární konzulát Litevské republiky v Liberci by měl podle slov velvyslance J. E. Aurimase 

Taurantase napomoci rozvíjení jak ekonomických, tak i kulturních vztahů mezi Libercem a Litvou. 

Otevřen by měl být už na podzim tohoto roku a sídlit bude ve vilce na ulici U Nisy poblíž Centra 

Babylon. 

„Pro nás je to čest, že zde vznikne honorární konzulát. Do budoucna to znamená posílení pozice města 

Liberce,“ zdůraznil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. 

Velvyslanec Litvy Taurantas například upozornil, že jeho země pořádá v Praze řadu koncertů, a že 

nyní, když v Liberci vznikne konzulát, mohla by se některá hudební vystoupení konat také zde. „Už asi 

deset let máme honorárního konzula v Brně. Liberec bude druhým městem v pořadí. Zdejší konzulát 

nebude mít na starosti výdej dokumentů. Bude pečovat spíš o tu vzájemnou spolupráci,“ upozornil J. 

E. Aurimas Taurantas.  Náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda přiblížil hostům všechny kulturní 

instituce, jimiž se Liberec může chlubit, a upozornil také na jedinečnost zdejší botanické a zoologické 

zahrady.  

Honorárním konzulem Litvy v Liberci se stane Saulius Bazevičius, který v tuzemsku podniká už mnoho 

let a hovoří plynně česky. Litevští hosté při povídání o historii jejich země připomněli boj za 

nezávislost Litvy, který vyvrcholil v roce 1991 střetem se sovětskými okupanty u televizní věže 

v hlavním městě Vilnius. Občané bránili věž jako symbol národní samostatnosti holýma rukama. 

Čtrnáct z nich zaplatilo boj za nezávislost svými životy, několik stovek lidí bylo tenkrát zraněno. Knížku 

s podrobným popisem těchto událostí přivezli vedení města jako dárek. Na oplátku pak dostali 

publikaci o krvavém srpnu roku 1968 v Liberci. 
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