Tisková zpráva
Dny evropského dědictví otevřou
liberecké památky
Volný vstup do třinácti běžně nepřístupných libereckých památek nabídnou v září lidem Dny
evropského dědictví. Oproti minulým ročníkům budou lidé letos moci navštívit v sobotu 8. září
mimo jiné také Strossovu vilu v Husově ulici, Grandhotel Zlatý lev, Liberecké podzemí, Kulturní a
společenské centrum Lidové sady Liberec a Kostel sv. Vincence z Pauly na Perštýně. K rozšíření
nabídky došlo díky spolupráci vedení Statutárního města Liberce s komisí pro cestovní ruch, odbory
sportu a cestovního ruchu, školství a kultury MML a dalšími partnery – majiteli a správci objektů.
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září zdarma otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. Letošní rozšířená nabídka je v Liberci vskutku pestrá. Zájemce zavede hluboko do
podzemí, ale i na ochozy nejvyšších libereckých věží. Stejně tak mohou lidé obdivovat vzhledem
neobyčejný takzvaný Červený kostel na Perštýně či deset metrů vysoký oltář v kostele svatého
Antonína Velikého.
Mezi historické lahůdky se řadí i dva liberecké unikáty - Grandhotel Zlatý lev a Strossova vila. Perlou
první jmenované stavby je prezidentské apartmá, ve kterém bydlel císař František Josef I., když v roce
1906 uváděl hotel do provozu. Původní nábytek a vybavení v secesním stylu pamatuje prezidenty a
další významné osobnosti, například Roalda Amundsena, Johanna Strausse nebo Jurije Gagarina. Bez
nutnosti zaplacení ubytování si lidé mohou mimořádně prohlédnout také moderní apartmá s
výhledem na Ještěd umístěné ve věži v nejstarší části objektu. Současní majitelé postupně vracejí
hotelu jeho původní tvář. Plánují například obnovit hlavní terasu vedle vstupu do hotelu a vstup do
kavárny přímo z ulice.
Další otevřenou památkou bude jedna z nejzajímavějších meziválečných vil Československa,
přezdívaná Parník či Nilská loď, někdy také Ponorka. Stojí nad Harcovskou přehradou a dodnes nese
jméno po svém prvním majiteli - Franzovi Strossovi. Jednotlivá podlaží honosné vily představují
paluby a pokoje zase lodní kajuty. Architektonický skvost slouží již několik desetiletí jako sídlo krajské
hygienické stanice.
Šaldovo divadlo připravilo pro své návštěvníky opět prohlídky zákulisí a jeviště. Pozadu nezůstane ani
Oblastní galerie v Liberci, která sídlí v neorenesanční palácové vile z roku 1872, postavené původně
pro Johanna Liebiega mladšího. Stejně jako při minulých ročnících připravuje galerie i letos pro
nejmenší návštěvníky tvůrčí grafickou dílnu. Zajímavou novinkou bude zpřístupnění jinak uzavřené
zahrady v areálu vily, kde je k vidění například kočárovna, původní altán nebo schodišťová rampa se
zděnou pergolou.

V současné době jedná Statutární město Liberec o zajištění komentované procházky mezi
jednotlivými objekty otevřenými v rámci EHD. Jedním z průvodců by měl být architekt Jaroslav
Zeman, autor knihy Liberecká architektura a správce webu o liberecké architektuře Architektura na
severu Čech www.liberec-reichenberg.net.

Seznam památek otevřených v rámci Dnů evropského dědictví, 8. září 2012:
Divadlo Františka Xavera Šaldy Liberec
Liberecká radnice
Liebiegova vila
Oblastní galerie v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci
Kostel svatého Antonína Velikého
Kostel Nalezení svatého Kříže
Liberecké podzemí
Kostel Sv. Bonifáce, Liberec - Hanychov
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec
Strossova vila
Kostel sv. Vincence z Pauly
Grandhotel Zlatý lev
Většina památek bude otevřená od 9.00 do 17.00 hodin. Přesné časy uvádíme v příloze této tiskové
zprávy. Některé památky jsou částečně nebo plně bezbariérově přístupné.
Podrobnější informace o doprovodném programu zveřejníme v další tiskové zprávě a v aktualitách na
webu města Liberce.

V Liberci 25. července 2012

