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Tisková zpráva 
 

 

O seminář pro průvodce byl opět zájem 

 

Minulý týden proběhl seminář pro průvodce města Liberce. Nové tváře do průvodcovského programu 

poptalo Komunitní středisko Kontakt, ve spolupráci s městem Liberec, na začátku letošního roku. Na 

výzvu se přihlásilo 15 zájemců.  

23. března se uskutečnil první teoretický seminář, který představil novým, ale i stávajícím, průvodcům 

nový okruh. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni i profesionální průvodci, kteří po Liberci provádí 

zahraniční návštěvníky. Celkem se tedy semináře zúčastnilo 31 osob.  

Seminář se uskutečnil v historické zasedací místnosti v budově Nového magistrátu.  Přednášeli Mgr. Petr 

Freiwilling a Mgr. Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu Liberec. Ústředním tématem byla 

Architektura městské čtvrti Perštýn a historie rodiny Liebiegů. Další seminář se koná 7. dubna.  V tento 

termín se okruh projde s profesionálním průvodcem a blíže seznámí s Kostelem sv. Vincence z Pauli, 

který je letos na trase považován za top objekt.  

„Letošní průvodcovský okruh má název ´ Komentované prohlídky centra Liberce – Architektura městské 

čtvrti Perštýn, historie rodiny Liebiegů a průmyslová historie Liberce´,“ popisuje vedoucí odboru 

cestovního ruchu, kultury a sportu David Pastva a doplňuje: „prohlídky startují 5. května a objednávat se 

na ně můžete už nyní.“ 

V praxi se pak prohlídka realizuje každý čtvrtek, kdy turisté v 16.00 hodin vyrazí z Městského 

informačního centra Liberce, následně se autobusem MHD přesunou do Liebiegova městečka, poté jim 

prohlídkový okruh ukáže nejen čtvrť Perštýn a „červený kostel“, ale představena bude i průmyslová 

historie města Liberce. Zájemci se dozví informace o budově Krematoria, nezapomene se ani na 

liberecké mrakodrapy, tedy budovu Libereckého kraje a budovu úřadu práce.  

Více informací o prohlídkách najdete na www.visitliberec.eu 

 

 

 

 

 

http://www.visitliberec.eu/


 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kodymova.jana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/
file:///C:/Users/kodymova.jana/Documents/články/www.facebook.com/cityliberec

