
Liberec 27. října 2014 

 

Tisková zpráva 
Turisty provádí po památkách v Liberci 

dobrovolníci 
 

Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu provází turisty v Liberci po významných památkách 

třináct dobrovolníků z Dobrovolnického centra AMIKUS, které je součástí Komunitního střediska 

KONTAKT Liberec. Díky nim mohlo Městské informační centrum v letošním roce rozšířit nabídku 

služeb pro návštěvníky Liberce. Průvodci je od května do září seznamovali s historií města a dalšími 

zajímavostmi při pravidelných čtvrtečních komentovaných prohlídkách Liberce. Mimo to 

dobrovolníci nadále pomáhají i při vybraných akcích, které radnice pořádá pro veřejnost v průběhu 

celého roku. 

Průvodce pozvalo statutární město Liberec na společné setkání do Grandhotelu Zlatý Lev, kde jim za 

jejich dobrovolnou činnost poděkovali pracovníci Odboru sportu a cestovního ruchu MML, ředitel 

střediska KONTAKT Michael Dufek a za vedení města náměstek primátorky Jiří Rutkovský. Právě hotel 

v samotném centru Liberce, který uvedl do provozu v roce 1906 rakousko-uherský císař František 

Josef I., je jedním z míst, kde se průvodci s turisty na prohlídkovém okruhu zastavují.  

Součástí slavnostního odpoledne byla komentovaná prohlídka hotelu, kterým provázel jeho ředitel 

Miroslav Souček. Během prohlídky se posluchačům dostaly informace o historii, stavebních úpravách 

i o právě probíhající přestavbě, která si klade za cíl vrátit Grandhotelu Zlatý Lev lesk významné 

liberecké secesní stavby. Průvodci také mohli nahlédnout do návštěvní knihy, která dokládá, kolik 

známých osobností v hotelu přenocovalo. 

Prohlídky po Liberci i po Žitavě nabízelo jako novinku v letošním roce Městské informační centrum od 

května do září. Pro pravidelné prohlídkové dny byl vybrán čtvrtek, kdy si zájemci mohli zaplatit 

prohlídkovou trasu, po které je provázel průvodce - dobrovolník. Nenáročný okruh měří asi 2,5 

kilometru a zabere kolem 90 minut. Představuje především objekty z nejslavnější éry liberecké 

architektury. Na prohlídkové trase tak nemůže chybět historická radnice (včetně interiérů), Divadlo  

F. X. Šaldy, Spořitelna, Liberecký zámek, Vila Johanna Liebiega ml., Klášter Voršilek, Kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Oblastní galerie Lázně nebo také bývalá Obchodní a živnostenská 

komora. 

„Ukázalo se, že dobrovolníci vykonávají průvodcovskou práci opravdu dobře. Zájem o prohlídkový 

okruh byl v průběhu sezóny značný. Zvýšila se atraktivita města jako turistického cíle,“ potvrdila 

Zuzana Košková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a sportu MML.   

„Prohlídková trasa se osvědčila a rádi bychom turistům nabídli v příštím roce i další, která by je 

provedla po významných objektech především Nového Města, například kolem kostela sv. Antonína 

Velikého a kostela Nalezení sv. Kříže, jehož interiéry si návštěvníci budou moct prohlédnout. 



Zpřístupnit bychom chtěli i zahradu s morovým sloupem z dílny slavného sochaře M. B. Brauna  

a křížovou cestou,“ prozradila Zuzana Košková s tím, že v příštím roce zůstane zachovaný stejný režim 

prohlídek jako letos. 

Někteří průvodci mají dlouholeté zkušenosti s průvodcovskou činností, prováděli nebo ještě aktivně 

provádějí po Praze, po významných historických objektech, hradech a zámcích, dokonce i v cizině. 

Dobrovolníky využívá radnice v průběhu celého roku. „Tedy nejen při pravidelných prohlídkových 

dnech, ale i při jednorázových akcích města. S průvodci se tak lidé mohli setkat například na 

oblíbených Dnech evropského dědictví,“ uvedl vedoucí Odboru sportu a cestovního ruchu MML David 

Pastva. Dobrovolníci pomůžou i při Dni otevřených dveří na radnici, který se uskuteční na státní 

svátek v úterý 28. října. 
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