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Tisková zpráva 
Letošní komentované prohlídky Liberce 

zaznamenaly úspěch 

Přes 250 zájemců z různých koutů České republiky se letos v Liberci blíže seznámilo s historií a osudy 

libereckých Židů. Zúčastnili se komentovaných prohlídek města, které v tomto roce uspořádalo 

město Liberec ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec a Židovskou obcí Liberec.  

Komentované prohlídky města nabízí Liberec už čtvrtým rokem. Každý rok je téma čtvrtečních 

prohlídek jiné a každý rok mají zájemci o prohlídky možnost poznat jinou libereckou čtvrť. Tentokrát 

se vydali „Po stopách libereckých Židů“. Účastníci s průvodkyní navštívili mimo centrum města také 

synagogu a Památník obětem šoa v Ruprechtické ulici. „Byli jsme mile překvapeni zájmem veřejnosti o 

židovské stopy v Liberci,“ říká předseda liberecké židovské obce Michal Hron.  

Celkem se od května do září uskutečnilo 21 prohlídek, na které dorazilo přes 250 zájemců. „Někteří 

navštěvují prohlídky každý rok, protože mají Liberec rádi a zajímají se o jeho historii, některé 

návštěvníky přilákalo zajímavé téma a někteří prohlídky využili ke zpestření své dovolené,“ shrnuje 

Pavlína Sacherová, pověřená vedoucí oddělení městské informační centrum, které prohlídky 

organizačně zajišťuje.  

Prohlídky nejsou zajímavé jen různorodými tématy, ale také díky tomu, že průvodce netvoří tým 

profesionálů. „Každý čtvrtek se zájemci o prohlídky mají možnost setkat s dobrovolníky z Kontaktu. Díky 

tomu jsou prohlídky unikátní i v tom, že je provádí místní, kteří mají své město rádi, žijí zde, a tak mohou 

výklad doplnit o svoje vzpomínky a zajímavé perličky,“ říká Michael Dufek, ředitel Komunitního 

střediska Kontakt Liberec.  

Dobrovolníci prohlídky města provádí bez nároku na honorář, a proto může město Liberec věnovat 

vybrané vstupné organizaci, která se na prohlídkách podílí. V letošním roce se vybralo přes 9 000 Kč, 

které budou použity na restaurování dvou pláštíků na tóru a jedné pokladničky na příspěvky synagoze. 

„Všechny tři předměty pocházejí z vypálené liberecké synagogy a v současnosti jsou ve sbírkách 

Židovského muzea Praha, které se bude na restaurování podílet,“ dodává Michal Hron.  

„Nyní už připravujeme nový prohlídkový okruh, který ponese název „Století osmiček“ a bude mapovat 

významné historické události od roku 1918 do současnosti a jejich atmosféru v Liberci,“ uzavírá David 

Pastva, vedoucí Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu libereckého magistrátu.   


