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Tisková zpráva 
 

Dvě ocenění v soutěži TOURISTPROPAG 2019 
míří do Liberce 

 
 
Odborná porota IV. soutěžní přehlídky  turisticko-propagačních materiálů TOURIST PROPAG 2019 

pořádané v rámci veletrhu Regionu České republiky na Výstavišti v Lysé nad Labem ve čtvrtek 11. 

dubna vyhlásila vítěze. Statutární město Liberec získalo ocenění ve dvou kategoriích.  

 

V kategorii turistický průvodce obsadilo město Liberec první místo. Motorkářův průvodce po okolí 

Liberce a Žitavy se stal hitem letošní sezóny. Městské informační centrum Liberec průvodce vydalo ve 

spolupráci s partnerským městem Žitava. Průvodce mapuje 10 nejzajímavějších tras po Libereckém 

kraji, přičemž každá začíná a končí v Liberci, a obsahuje také 10 tras po okolí partnerské Žitavy. Vydání 

brožury bylo součástí česko-německého projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií.   

 

Město Liberec dále slavilo úspěch v kategorii tištěné propagační letáky určené pro děti nebo rodiče, ve 

které za Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě, získalo druhé místo. Brožurka pro děti je 

unikátní v tom, že ji tvořily děti z obou partnerských měst. Mimo texty, jejichž autory jsou právě děti, 

brožurka obsahuje i jejich osobní doporučení, všetečné úkoly rytíře Rolanda a sadu úkolů pro radost. 

Za splnění všetečných úkolů rytíře Rolanda děti získají v Městském informačním centu v Liberci a 

v informačním centru v Žitavě odměnu.  Stejně jako motoprůvodce, bylo i Putování s rytířem Rolandem 

po Liberci a Žitavě spolufinancováno Evropskou unií.  

 

„Dlouhodobě vím, že prezentace a propagace cestovního ruchu v Liberci je na špičkové úrovni a děkuji 

pracovníkům svého odboru za skvělou práci. Řada lidí přitom ještě neumí úplně docenit, jaké mimo jiné 

i ekonomické přínosy do místní ekonomiky může cestovní ruch ve spojení třeba s kulturními 

atraktivitami či filmovým průmyslem mít. Nesmíme se bát v tomto směru podporovat různé nástroje, 

vždycky se nám to v rámci území města vrátí zpátky vrchovatě,“ komentuje výborné výsledky náměstek 

primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

 

„Z ocenění máme velkou radost. Je to pro nás zpráva, že úsilí a čas, který jsme oběma projektům 

věnovali, je na nich vidět. Pozitivní ohlasy z řad veřejnosti jsme již zaznamenali a jsme rádi, že i odborná 

porota ohodnotila tyto dvě publikace na takto vysokých místech. Celkem se sešlo v 15 kategoriích asi 

200 různých materiálů z celé České republiky.  Je to pro nás opravdu skvělá zpětná vazba a velice si 

obou ocenění vážíme,“ říká vedoucí oddělení městské informační centrum Pavlína Sacherová.  


