V Liberci 6. února 2014

Tisková zpráva
Až dnes jsem si všimla, jak je Liberec
krásné město, řekla velvyslankyně Slovinska
Na Liberecku už byla velvyslankyně Slovinské republiky J. E. Smiljana Knez několikrát. Ve čtvrtek 6.
února sem ale přijela poprvé na oficiální návštěvu. Hledala spolu s náměstky primátorky Jiřím
Šolcem a Jiřím Rutkovským oblasti, ve kterých by se obě tyto země někdejší Rakousko – Uherské
monarchie a později satelity Sovětského svazu mohly ještě více přiblížit.
Jako zajímavý cíl pro turisty označila Liberec a okolí při své návštěvě liberecké radnice slovinská
velvyslankyně J. E. Smiljana Knez. „Liberecko jsem navštívila v minulosti několikrát, ale dnes poprvé
jsem zde oficiálně. Až dnes jsem si všimla, jak krásné je Liberec město. Myslím si, že máte Slovinsku co
nabídnout,“ řekla velvyslankyně J. E. Smiljana Knez.
Velvyslankyně připomněla, že obě země, Slovinsko i Česká republika, mají mnohaletou společnou
historii, když byly v minulosti součástí nejen Rakouska-Uherska, ale i Sovětského bloku. Náměstek Jiří
Rutkovský označil jako jednu ze základních oblastí, která by mohla Slovince na Liberecku zajímat,
turistiku a cestovní ruch.
Náměstek Jiří Šolc přišel s nápadem, že by mohli politici pomoci v tom, aby vznikly vazby mezi
některými slovinskými a českými školami, které by se vedle navázání partnerství také pustily do
společných středoevropských projektů. Upozornil také na úspěchy opery Divadla F. X. Šaldy.
„Inovace, kultura a turistika, to jsou oblasti, v nichž si máme vzájemně co dát. Máte Ještěd a v kraji
Harrachov, příroda je na Liberecku krásná,“ poznamenala slovinská velvyslankyně, která hovoří
plynně česky. „Líbí se mi nápad dát dohromady některé naše základní školy. Kontakty mezi našimi
lidmi by tak vznikaly už v dětství,“ dodala.
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