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Tisková zpráva 
Velikonoční trhy doprovodí výstava dětských 

prací, koncerty i speciální dobročinná kraslice 

O předvelikonočním Svatém neboli Pašijovém týdnu, který je pro křesťany připomínkou posledního 

týdne Ježíšova pozemského života, se Liberečané mohou těšit na tradiční Velikonoční trhy. Náměstí 

před radnicí obsadí desítky stánkařů a k vidění bude i bohatý doprovodný program. 

Kromě sladkostí, pečiva, uzenin a tematických suvenýrů nebudou v nabídce stánkařů chybět ani 

pomlázky a tradiční velikonoční dekorace. Prodejní stánky, které olemují náměstí Dr. Edvarda Beneše, 

budou Liberečanům k dispozici od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin a v sobotu do 14 hodin. 

Nouze nebude ani o bohatý doprovodný program. Ten odstartuje v pondělí v 15 hodin, kdy náměstek 

primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr zahájí tradiční výstavu 

Velikonoce očima dětí. „Veřejnost se může těšit na bohatou přehlídku velikonočně laděných prací, které 

vznikly pod šikovnýma rukama dětí z libereckých mateřských škol. Výstava bude po celou dobu trvání 

Velikonočních trhů k vidění na chodbách historické radnice,“ informoval Ivan Lang. 

Celý týden se také ponese ve znamení hudby. Na náměstí před radnicí, kde před Neptunovou kašnou 

vyroste malé pódium a před ním hlediště s více než stovkou míst k sezení, v pondělí zazní dětský 

pěvecký sbor Lesněnky a rockově mainstreamová kapela The Scoffers, v úterý big beatové uskupení 20 

deka duše a ve středu country kapela Sešlost. 

Na Zelený čtvrtek v 15.30 hodin pak na pódiu stane primátor Tibor Batthyány, který se za asistence 

pekaře ujme krájení speciální Bláhovy kraslice. „Ta by měla vystačit asi na šest set porcí, takže 

ochutnávka se dostane na každého. A protože půjde o dobročinnou akci, budou mít přítomní možnost 

podpořit Hospicovou péči svaté Zdislavy,“ poznamenal primátor. 

Čtvrteční doprovodný program na náměstí před radnicí uzavře podvečerní koncert libereckého 

dixielandu Old Stars a na Bílou sobotu dopoledne pak udělá tečku za celotýdenním kulturním 

programem folklorní soubor Jizera. 

Úplný přehled velikonočních akcí v Liberci najdete na http://www.visitliberec.eu/?s=velikonocni+akce. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Vrabec 

Referent veřejných vztahů 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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