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Tisková zpráva 
Unikátní komentované prohlídky bodují,  

po stopách filmu se vydávají i neslyšící 

Komentované prohlídky Po stopách filmu, které od února letošního roku pořádá v prostorách 

historické radnice Liberec Film Office, se těší velkému zájmu veřejnosti a ve středu 17. května si tento 

nevšední zážitek nenechali ujít ani filmoví fandové z řad neslyšících. 

„Česká unie neslyšících z Liberce se na město, respektive Městské informační centrum obrací 

pravidelně. Neslyšící už s námi absolvovali čtvrteční komentované prohlídky města, a proto nás nijak 

nepřekvapilo, když se na nás unie obrátila i s prosbou o mimořádnou prohlídku radnice Po stopách 

filmu. Jsme rádi, že jsme tento zážitek mohli zprostředkovat i neslyšícím,“ konstatovala Pavlína 

Kuchtová z Liberec Film Office, která prohlídky provádí. 

Filmoví nadšenci mají v rámci netradiční prohlídky možnost navštívit reprezentační prostory historické 

radnice – obřadní síň a primátorské salónky. Zavítají také do míst, která nejsou veřejnosti běžně 

přístupná. „Během výkladu se účastníci dozvědí perličky z natáčení a také si mohou prohlédnout 

jedinečné fotografie, které zachycují unikátní proměny radničních interiérů pro jednotlivé filmové 

projekty,“ přiblížila Pavlína Kuchtová s tím, že výklad doplňují i zajímavá videa, dokreslující celkovou 

atmosféru filmové prohlídky. 

Popularita komentovaných prohlídek Po stopách filmu těší i primátora Tibora Batthyányho. „Jde o další 

skvělou iniciativu naší Liberec Film Office, která po zásluze sklízí jeden úspěch za druhým. Nedivím se, 

že je o prohlídky takový zájem, protože jsou pojaté velice atraktivně. Kdo z filmových nadšenců by se 

nechtěl podívat na místa, která si pro natáčení vyhlédl slavný hollywoodský režisér Ron Howard a kde 

se procházely hvězdy českého i zahraničního filmu. Pokud jste ještě komentovanou prohlídku Po 

stopách filmu neabsolvovali, rozhodně si ji nenechte ujít. Až budete prostory radnice poznávat ve 

filmech, bude to pro vás o to větší zážitek,“ zve primátor Tibor Batthyány. 

Komentované prohlídky se konají většinou každou druhou středu v měsíci, nicméně není to pravidlo. 

„Na nadcházející tři měsíce už máme termíny vypsané a zájemci se mohou hlásit přes e-mail 

info@visitliberec.eu. Termíny prohlídek najdou zájemci na Facebooku Liberec Film Office nebo 

v kalendáři akcí na webu www.visitliberec.eu,“ doplnila Pavlína Kuchtová. 

 

Kontakt: 

https://www.facebook.com/liberecfilmoffice/ 

Nadcházející termíny komentovaných prohlídek Po stopách filmu: 

28. června, 12. července, 9. srpna 
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