V Liberci 28. října 2013

Tisková zpráva
Radnice a zámek čelily náporu lidí,
přilákal je den otevřených dveří
Zpřístupnění věže a kaple libereckého zámku bylo hlavním tahákem letošního dne otevřených
dveří, které připravilo Statutární město Liberec na státní svátek vzniku republiky v pondělí 28.
října. Lidé si mohli zdarma prohlédnout také sousední Oblastní galerii a stejně jako v minulých
letech i historickou budovu radnice.
Díky magistrátu se mohla veřejnost do léta uzavřeného zámku podívat vůbec poprvé po dlouhé době.
Přístupná byla věž a zámecká kaple s dochovaným historickým interiérem. Bezplatnou prohlídku
doplnila výstava historických i současných fotografií objektu. Historik Milan Svoboda z TUL připravil
prezentaci o rodech Redernů a Clam-Gallasů, které na zámku pobývaly.
„Mimořádný zájem byl o prohlídku kaple, která je v nejstarší části zámku. Vydávali jsme časové
vstupenky, ty však byly rozebrané během prvních hodin. Na koho se tak už nedostalo, nebo čekal na
čas prohlídky, ten mohl zamířit na vyhlídku na věži. Podle našeho odhadu navštívilo zámek kolem
dvou tisíc lidí,“ řekla Zuzana Košková z Odboru cestovního ruchu MML.
Rozsáhlý objekt v centru města je od krachu Skloexportu v devadesátých letech bez využití. V roce
2007 zámek koupila soukromá společnost Ústí Development, vlastněná z většiny nizozemskými
majiteli. Firma se letos spojila s vedením města a společně se pokoušejí hledat způsob budoucího
využití této renesanční památky.
Ani liberecká radnice nebyla ušetřena návalu zvědavců. Přilákala je hlavně možnost prohlídky běžně
nepřístupných reprezentačních prostor, jakými jsou například zasedací místnosti ve druhém patře,
pracovny primátorky a náměstků. Zájemců přišlo výrazně více než v loňském roce. Otevřena pro ně
byla také obřadní síň - patrně nejkrásnější sál radnice. Ve dřevem obložené síni s vynikající akustikou
každého zaujal 450 kilogramů vážící lustr nebo nástropní malba znázorňující vítězství pravdy nad
temnými silami od vídeňského malíře Andrease Grolla.
Volně přístupný byl rovněž balustrádový balkón, ze kterého v minulosti promlouvaly k davu mnohé
významné osobnosti, například František Josef I., Edvard Beneš nebo Václav Havel. Děti zabavil
vědomostní kvíz o drobné ceny, a kdo se odhodlal vystoupat na 65 metrů vysokou radniční věž, tomu
byl odměnou neobyčejný výhled na město. Návštěvníci se mohli podívat také do Galerie U Rytíře v
suterénu radnice, kde probíhá výstava fotografií od Karla Cudlína.
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