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Liberec 21. století 
 

 
Název týmu:  
 
Jména a příjmení: 
 
 
Kategorie - vaši kategorii zvýrazněte 
 
a) 6. - 7. třída, prima – sekunda 
 
b) 8. - 9. třída, tercie – kvarta 
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1) Liberecká architektura 

 
Obr. č. 1 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 

V Liberci najdeme nespočet krásných staveb, většinou se nám vybaví hotel a televizní 
vysílač Ještěd. Pojďme se ale podívat na stavby, které byly vybudovány teprve nedávno… 

1) Na obrázku č. 1 vidíte Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, která patří k cenným 
moderním budovám ve městě. Kdo je autorem této stavby a v jakém roce byla moderní 
budova knihovny slavnostně otevřena veřejnosti? Vydejte se do knihovny, najděte jakoukoliv 
knihu o Liberci, vyfoťte se s ní a fotku přiložte do soutěžního archu. 

5 bodů 

2) V roce 2013 byla postavena tato budova (obr. č. 2). Napište, co to je za stavbu, k čemu 
slouží a k jaké historické budově patří. 

3 body 

 

 

 Obr. č. 2 



3) V roce 2009 se v Liberci otevřela první část nového obchodního a zábavního centra, které 
významně proměnilo městskou architekturu v samotném centru na Fügnerově ulici.  
Jak se obchodní centrum jmenuje a jak se jmenoval původní obchodní dům, který stál na místě 
dnešního obchodního centra? 

2 body 

4) Uveďte celý název odboru (zkráceně KAM), který zaštiťuje a zpracovává architektonické 
návrhy v Liberci. 

1 bod 

5) Která stavba Libereckého kraje zvítězila v soutěži „Stavba roku Libereckého kraje“  
v kategorii „absolutní vítěz“ v roce 2022 a získala tak hlavní cenu Karla Hubáčka? 

1 bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Liberecká hudební scéna 

 
Obr. č. 3 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 

Z města Liberce pochází spousta talentovaných hudebníků. Někteří z nich se úspěšně 
prosadili nejen na celorepublikové úrovni, ale i v zahraničí. V tomto okruhu si tyto zpěváky 

a hudební uskupení představíme. 

 

1) Jedna z libereckých kapel v loňském roce obsadila první místo v jedné z kategorií ankety 

Český slavík – ankety divácké popularity českých hudebníků. Uveď, o jakou kapelu šlo 

a ve které kategorii získala zmíněné první místo. 

2 body 

2) Vyfoť se alespoň na dvou místech, která se objevují v klipu k písni Ten čas od známé 
liberecké folkrockové kapely Těla. 

4 body 

3) Ty Nikdy je známá česká nahrávací společnost, jejímž zaměřením je především hip hopová 
hudba. Vyjmenuj členy této společnosti, kteří pocházejí z Liberce. 

2 body 

4) Který liberecký zpěvák (avšak narozen v Německu), získal v roce 2015 ocenění za 
nejstreamovanější českou píseň v anketě Český slavík? Uveď jméno zpěváka, název písně  
i místo, kde se natáčel videoklip k této písni. 

3 body 

6) Benátská noc je tradiční hudební festival s dlouholetou historií, kam se každoročně sjíždějí 
nejslavnější osobnosti české i zahraniční hudební scény. Od roku 2012 se koná v Liberci – 
Vesci. Navrhni plakát na letošní ročník festivalu BENÁTSKÁ! 

5 bodů 



3) Liberec – město pro všechny 

 
Obr. č. 4 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 

Liberec je město na pomezí hranic, kde se vždy potkávaly kultury různých národů. Setkáváme 
se tu např. s potomky Němců a Poláků. Ale můžeme se tu potkat také s lidmi, kteří se do 
Liberce přistěhovali v tomto století. Někdo přijel za studiem, jiný za prací a někteří si Liberec 
vybrali jako svůj nový domov. Pojďme se tedy podívat, koho v Liberci můžeme potkat     

 

1) Již několik let se v Liberci koná festival, oslavující soužití různých kultur. Loni se uskutečnil 
v srpnu. Jak se tento festival jmenuje a kolikátý ročník se uskutečnil v roce 2022? 

2 body 

2) Kolik procent obyvatelstva Libereckého tvořili k 31.12. 2021 cizinci?Tolerujeme odchylku 

1% 

1 bod 

3) Natočte videorozhovor s některým cizincem, žijícím v Liberci nebo v jeho okolí a zjistěte od 
něj: 

a) Z jaké země pochází? 

b) Jak dlouho žije v ČR? 

c) Jaké je jeho oblíbené jídlo ze země původu? 

d) Jak se v jeho rodné řeči řekne: Mám hlad a žízeň.  

4 body 

4) Na soužití s cizinci se názory různí. Často slýcháme, co my děláme pro cizince. Pojďme se 

podívat na to, co přináší soužití s cizími státními příslušníky nám, občanům Liberce a okolí. 
Zamyslete se nad tím, co prospěšného, hezkého, významného v Libereckém kraji udělali 
cizinci, kteří toto území obývají. Napište o tom, a pokud to lze, zdokumentujte také pomocí 
fotografií, které přiložíte k vypracování. Pokud čerpáte z internetu nebo z knih, nezapomeňte 
uvést zdroj. 

4 body 

5) Vyberte si jednu z národností, která se v Liberci vyskytuje, zjistěte jedno jídlo, typické  
pro tuto kulturu, uvařte ho a zdokumentujte pomocí videa nebo fotografií. V případě videa 
pošlete odkaz, popř. i heslo, kde můžeme video shlédnout. 

5 bodů 



4) Influenceři a významné osobnosti Liberecka 

 

Obr. č. 5 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 

 

Liberec je město, které se proslavilo díky různým vynálezům, úspěchům a činům. Proto není 
divu, že z řad obyvatelstva vystoupilo i několik jedinců, kterým se podařilo prosadit se ve světě  

internetu, hudby nebo třeba filmu a divadla. Pojďme si některé z nich představit. 

 

1) Napiš přezdívku, pod kterou vystupuje známá osobnost českého internetu Vojtěch Fišar. 
Čemu se na internetu věnuje a proč je spjatý právě s Libercem?  

3 body 

2) Která významná osobnost pocházející z Liberce se nachází na fotce? Napiš jeho celé jméno 
a aspoň jednu věc, díky které se proslavil. Jaká velká životní událost ho právě čeká? 

3 body 

3)  

“Co na tom jakej je plán, kolik let ještě tu mám 

Co na tom oč tu běží, vždyť na tom nezáleží 

Co na tom jakej je plán, kolik let ještě tu mám 

Co na tom co se chystá, jsem věčnej optimista.” 

Toto je refrén písničky jedné zpěvačky, která pochází z Liberecka. Jaké je jméno této 
zpěvačky? Vymyslete na tuto část písničky jednoduchou taneční sestavu a tu použijte  

v bodě 5) v tomto okruhu. 

1 bod 



4) Podívejte se na obrázek níže a napište jméno libereckého zpěváka, který je na něm 
zachycený. Vydejte se na místo z fotky a udělejte zde společné foto, které přiložíte k odpovědi 
(fotku udělejte z chodníku, ne ze silnice). 

3 body 

Obr. č. 6 

 

5) Zahrajte si na influencera a vytvořte krátké video/reels z těch nejzajímavějších míst v Liberci, 
kde budete tančit vaši vymyšlenou taneční sestavu. Kreativitě se meze nekladou, ve videu 
však musíte být vidět vy, vaše taneční sestava a alespoň čtyři místa, která navštívíte. Video 
nebo odkaz na něj, popř. i heslo zašlete na email: mojemestoliberec@seznam.cz 

5 bodů 
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5) Výletní místa 

 

Obr. č. 7 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 
V tomto okruhu prozkoumáte výletní místa v Liberci a jeho okolí. Navštívíte vyhlídky, které byly 
zcela nově postaveny nebo zrekonstruovány. S výletními místy je často spojený i geocaching, 
který vznikl začátkem 21. století, a proto na vás čeká i výprava za „keškou“, která byla 
vytvořena speciálně pro soutěž Moje město Liberec. 

 

1) Navštivte jednu z rozhleden a) rozhledna Rašovka u Liberce nebo b) rozhledna na 
Císařském kameni. Vyfoťte se u ní a fotku přiložte k soutěžnímu archu. Zjistěte, v jaké 
nadmořské výšce se nachází rozhledna, kterou jste navštívili a v jakém roce byla zpřístupněna. 

4 body 

2) Jak ke svému jménu přišla rozhledna Císařský kámen? Co bylo vybudováno na samotném 
vrchu na památku na tuto událost? 

2 body 

3) Výletní místa jsou mnohdy spojena s geocachingem. Podle souřadnic 50.7749383N, 
15.0683808E najdi „kešku“, podepište se do přiloženého bločku pod vaším týmovým jménem 
a vyluštěte šifru, která je přilepená ve víčku krabičky. Odpověď na zašifrovanou otázku napište 
do tohoto archu, ve kterém vyplňujete i další otázky. Šifru si můžete popřípadě vyfotit na své 
mobilní telefony a rozluštit ji na místě, které vám bude pohodlné. Nezapomeňte však zanechat 
podpis v přiloženém notýsku. 

4 body 

Runová abeceda k dešifrování 

 

 

 

 



4) Vydejte se po stopách libereckých architektů Mjölk. Zjistěte, o jaké vyhlídky v libereckém 
kraji se tato skupina architektů zasloužila. Najděte tři. Uveďte, kde přesně (město/obec nebo 
vrchol) v Libereckém kraji se jednotlivé vyhlídky nachází. 

6 bodů 

5) Vytvořte model rozhledny dle vašeho výběru. Rozhledna se musí nacházet v libereckém 
kraji. Model by měl mít maximální výšku 30 cm, materiál a technika je na vašem rozhodnutí. 
Nebojte se být kreativní  

5 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Klimaticky neutrální Liberec 

 

 

Obr. č. 8 

U vypracování vždy uvádějte zdroj, odkud jste čerpali! 
 

V tomto okruhu bude vaším úkolem s pomocí internetu vyhledat a odpovědět na zadané 
otázky, prozkoumat okolí výletem k větrné či vodní elektrárně v Libereckém kraji a zamyslet 
se nad tím, jak můžeme přispět ke klimatické neutralitě a co je dobré pro udržitelnost. 

 

1) Česká republika je součástí EU již od roku 2004. Evropská unie nám tak pomáhá především 
v oblastech, v kterých by na to samotná ČR nestačila, a to především tam kde je potřeba 
součinnost napříč státy. Evropská komise si proto stanovuje priority, kterým se v EU věnuje. 
Vyjmenujte její priority na roky 2019 – 2024 a napište, která z nich Vám přijde nejdůležitější  
a proč. 

8 bodů 

2) V rámci těchto priorit existuje i mise nazvaná „ 100 klimaticky neutrálních a inteligentních 
měst“. A ano mezi těchto 100 měst se dostal i Liberec!  Díky této iniciativě získá Liberec 
prostředky na nejrůznější inovační a experimentální ekosystémy, tak aby se stal jedním ze 100 
klimaticky neutrálním městem a následně svým příkladem pomáhal i dalším městům. Víte, do 
jakého roku plánuje tuto misi Evropská komise u vybraných měst splnit?. 

1 bod 

3) Každý člen týmu si spočítá uhlíkovou stopu jeho domácnosti na: 
https://www.uhlikovastopa.cz/  

Napište, kolik máte každý z Vás CO2 za rok a uveďte, jestli jste pod/nad průměrem ČR 

a EU.  

4 body 

4) Udělejte si výlet za obnovitelnou čistou energií.  

Vyfoťte se u nějaké větrné nebo vodní elektrárny v Libereckém kraji. Napište odkud fotka je. 

4 body 



5) Vyberte, co je dobré pro udržitelnost: 

 

a) Jednorázové plasty  

b) Vysazování zeleně (nejen) ve městech  
c) Upřednostňování letecké dopravy   

1 bod 

6) Natočte krátké video, případně udělejte fotku, a popište, jak přispíváte ke klimatické 
neutralitě. Nebojte se rozepsat. 

4 body 
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