STRANA 1

20 důvodů
pro Görlitz
1

...
Görlitz je se svými 4000 stavebními
památkami považován za
nejrozsáhlejší plošnou památkovou
rezervaci Německa? Historické centrum
patří dokonce k jedněm z nejlépe
zachovaných v celé střední Evropě.
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…
kultura v Görlitz žije bez ohledu
na hranice? Mezinárodní festival
pouličního divadla ViaThea, který v
červenci proměňuje ulice a náměstí
v jeviště pro komedianty, akrobaty a
pantomimy z nejrůznějších zemí, a
Svatojakubské slavnosti poslední víkend
v srpnu se konají na obou stranách Nisy
v Görlitz i ve Zgorzelci.

Věděli jste, že…
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…
stačí podniknout malou procházku
přes Staroměstský most, abyste se
dostali do polského sesterského
města Zgorzelce? Dvě země, jedno
město – v roce 1998 bylo vyhlášeno
evropské město GörlitzZgorzelec a
německo-polskou atmosféru je dnes
cítit ve všech oblastech každodenního
soužití.
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…
anonymní dárce věnoval městu od
roku 1995 do roku 2016 každoročně
milion marek resp. půl milionu eur?
– skutečná pohádka o milionu pro
staré město.
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...
Svatý hrob je považován za
nejoriginálnější napodobeninu
Svatého hrobu v Jeruzalémě? Nechal
jej postavil zhořelecký rodák Georg
Emmerich po návratu ze své pouti
do Jeruzaléma jako kopii. Od jeho
dokončení v roce 1504 nebyl
Svatý hrob nikdy poničen,
ani přestavován.
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…
slunce v Německu vychází nejdříve
v Görlitz? Görlitz je nejvýchodnějším
městem Německa.
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…
Görlitz už ve filmu ztvárňoval New
York, Berlín, Mnichov, Frankfurt,
Paříž i Heidelberg? Městu se ze
sympatiemi říká „Görliwood“, protože
od 50. let už tu vzniklo přes 100
národních i mezinárodních filmových
produkcí. Jako místo natáčení
„Grandhotelu Budapešť“ dokonce
získal ocenění jako Evropská
filmová lokalita desetiletí.
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…
časový údaj v Görlitz přesně
odpovídá středoevropskému času?
Město leží na 15. poledníku.

www.goerlitz.de
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…
hodiny na věži kostela Nejsvětější
Trojice na Horním náměstí odbíjejí o
sedm minut dříve? Za tím stojí příběh
o vzpouře pláteníků v roce 1527, při
níž zrádce nechal odbíjet hodiny dříve,
aby vzbouřenci při jednom ze svých
tajných setkání vběhli noční hlídce
přímo do náruče. Těchto tajuplných
pověstí se v Görlitz ukrývá ještě
mnohem více.
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...
Görlitz leží u jezera? Bezprostředně
před branami města se rozprostírá
jedno z největších jezer v Sasku –
Berzdorfské jezero. Z této rekreační a
přírodní oázy, která vznikla z bývalého
povrchového dolu, jsou nadšeni jachtaři,
surfaři, cyklisté i inlinisté.
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…
v Görlitz stojí nejstarší měšťanský
renezační dům v Německu? Schönhof
byl postaven v roce 1526 a dnes v něm
najdete Slezské muzeum.
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…
se Görlitz-Zgorzelec při splouvání
Nisy na raftech nebo kánoích
ukazuje vodákům z mimořádně
idylické stránky?
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...
Görlitz leží na cyklostezce OdraNisa dlouhé 630 km? Patří k
10 nejoblíbenějším dálkovým
cyklostezkám Německa.
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...
firma Birkenstock má v Görlitz
největší výrobnu? Začalo to výrobou
korkovo-latexových stélek a dnes se
zde vyrábí celá bota, každý den opouští
továrnu na 50 000 párů. Oblíbená
módní obuv se dodává až do
Ameriky a Asie.
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14

…
jsou pro Görlitz typické halové
domy? Jejich impozantní křížové
klenby, klenoucí se po celé šíři
vstupních hal, umožňovaly vjezd
celým koňským povozům. Zde kdysi
obchodníci vyskládávali svá plátna.
35 těchto mimořádných staveb se
ve zhořeleckém starém městě
dochovalo.

…
je Vysoká škola Zittau/Görlitz
vskutku mezinárodní vzdělávací
institucí? Udržuje partnerské vztahy
s celkem 140 vysokými školami ve více
než 40 zemích – od Jižní Afriky až po
USA, od Brazílie přes Velkou Británii
až po Rusko. Je tak opravdovým
odrazovým můstkem do světa.
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…
světoznámé Sluneční varhany v
chrámu sv. Petra, které vyrobil
Eugenio Casparini na konci
17. století, dokážou dokonce
napodobit ptačí zpěv?
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…
městské divadlo nese přízvisko
„Malá Semperova opera“? Honosné
balkony zdobené štukem a zlatými
dekoracemi, strop s nádhernými
ornamenty, křišťálový lustr s kapičkami,
které zrcadlí světlo v sále, uchvátí
každého návštěvníka.

…
pivo se tu vaří v průmyslové památce
podle tradičních postupů? Pivovar
Landskron existuje už od roku 1896.
Prohlídky umožňují návštěvníkům
nahlédnout do podzemních klenutých
sklepení, v nichž lahodné pivo
zraje několik týdnů.

1
A kdy objevíte Görlitz Vy?
Turistické informace Görlitz
Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Obermarkt 32, 02826 Görlitz
Tel.: +49 (0)3581 4757-0
Fax: +49 (0)3581 4757-47
E-Mail: willkommen@
europastadt-goerlitz.de
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…
nejslavnějším rodákem byl Jacob
Böhme (1575–1624)? Pracoval v
Görlitz jako obyčejný švec a kromě
toho rozvíjel své teorie o „jednotě
člověka a přírody“, které si později
získaly uznání po celém světě. Mnoho
myslitelů dalších generací, mezi
nimi i Goethe a Leibniz, považovalo
Böhmovo dílo za jednu ze svých
nejvýznamnějších inspirací. Jeden
z nejprominentnějších příznivců
Jacoba Böhma je filmová hvězda
Nicolas Cage, který kvůli tomuto
mystikovi navštívil Görlitz
v roce 2006.

