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Tisková zpráva 
Liberecký jarmark a Krajské slavnosti si užily 

tisíce lidí. Město získalo císařská privilegia 

Odhadem několik tisíc Liberečanů a návštěvníků města přilákal v sobotu 13. června na náměstí  

Dr. Edvarda Beneše tradiční Liberecký jarmark. Stejně jako poprvé v loňském roce, tak i letos se 

statutární město Liberec spojilo s Libereckým krajem a oblíbený jarmark doprovodily Krajské 

slavnosti. Obě akce si lidé užili zcela zdarma. 

Program byl letos opravdu pestrý. Po celý den nabídl návštěvníkům sérii vystoupení kejklířů, šermířů, 

tanečníků i divadélek pro děti. Nechybělo staročeské tržiště s prodejci v dobových kostýmech. Na 

opačné straně radnice se na pódiu vystřídaly převážně místní kapely různých žánrů, od Big´o´Bandu, 

přes The Scoffers nebo rappera Lipa až po Matyldu a Tyldu či YoYo Band. 

Dvojakci dopoledne odstartoval slavnostní příjezd hraběnky Kateřiny z Redernu a zemského správce 

Vratislava z Pernštejna. Družinu před radnicí přivítali v historických kostýmech náměstci primátora Ivan 

Langr, Tomáš Kysela a náměstkyně Karolína Hrbková. Hraběnka nepřijela lid města jen pozdravit, její 

cesta do Liberce měla hlubší význam. Od císaře Rudolfa II. Habsburského přivezla listinu s udělením 

práv Liberci užívat městský znak, městskou pečeť a práva pořádat jarmarky. Představitelé města za 

císařská privilegia poděkovali. 

„Pane správce, vážená paní hraběnko, lide liberecký, velice děkujeme v zastoupení pana purkmistra a 

vynasnažíme se, abychom svých práv dostatečně užívali a dodržování povinností pravidelně 

kontrolovali,“ promluvil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan 

Langr, který společně s hejtmanem Martinem Půtou obě akce oficiálně zahájil již v pátek večer před 

muzikálovým představením My Fair Lady v Divadle F. X. Šaldy. 

Historický i moderní program bavil tisíce návštěvníků hned na několika místech. Náměstí Dr. Edvarda 

Beneše ožilo tržištěm, sousední prostor mezi libereckou radnicí a Divadlem F. X. Šaldy obsadili 

regionální stánkaři a hudebníci a přilehlé okolí Nákupního centra Plaza zaplnily prezentace turistických 

destinací a sportovních aktivit. U trhovců bylo k mání tradiční keramické a proutěné zboží, dřevěné 

loutky a meče, šátky, šperky nebo také dřevěné květiny, které se staly letošním hitem. Chuťové buňky 

zase potěšily domácí koláčky, bramborové placky, sýry, klobásky nebo třeba medovina a pivo lokálních 

pivovarů.  

Další akce probíhaly po celý den u Severočeského muzea a v Oblastní galerii Lázně, kde na návštěvníky 

čekaly tvůrčí dílny, módní přehlídka i loutkové divadlo. Zajímavostí byla sklářská pec, u které mohli lidé 

pozorovat skláře při práci a sami si řemeslo vyzkoušet. A aby toho nebylo málo, zájemce vozila po 

Liberci historická tramvaj. Městské informační centrum Liberec jako bonus připravilo komentované 

prohlídky po Novém Městě. Ty jsou totiž letošní turistickou novinkou. Program jarmarku završila po 



setmění dobová a retro módní přehlídka a působivý ohňostroj. Liberecký jarmark a Krajské slavnosti 

uspořádalo společně statutární město Liberec a Liberecký kraj.  
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