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Tisková zpráva
Léto na náměstí skončilo, aktivita však nekončí

S koncem prázdnin také skončil kulturně bohatý a žánrově pestrý program Léta na náměstí před
libereckou radnicí. Rušno však na náměstí bude i nadále.
Jednou z mnoha akcí, které město Liberec letos o prázdninách pro Liberečany a návštěvníky města před
radnicí připravilo, byla písečná pláž přímo na náměstí Dr. E. Beneše. „Cílem nebylo suplovat skutečnou
pláž někde u vody, ale zpestřit kulturní program a přilákat do centra města více lidí. Celkově jde o to oživit
centrum a navodit příjemnější atmosféru během letních prázdnin. A tak se také stalo, jsem rád, že si pláž
našla svoje příznivce,“ říká primátor města Tibor Batthyány.
Součástí pláže byl také plážový bar, který nabízel klasické čerstvé letní koktejly ze sezónního ovoce,
míchané alko i nealko drinky a ovocné ledové tříště. „Co se návštěvnosti týče tak jsme byli mile
překvapeni. Největší podíl měli turisté, kteří si pláž nemohli vynachválit. Máme desítky kladných reakcí.
Dokonce za námi přišlo i pár Liberečanů, kteří zpočátku byli proti pláži a uznali, že to nakonec tak hrozné
není a že to vypadá dobře,“ komentuje Martin Hřebík, jednatel společnosti Star Clubs Liberec, s.r.o.,
která plážový bar provozovala.
Program byl tvořen především s cílem představit regionální subjekty, a podpořit tak jejich činnost ve
městě, proto DDM Větrník, ZOO, Sport park Liberec apod. A tak přítomní mohli zažít divadlo, koncerty,
výtvarné kurzy, tančírnu, módní přehlídku. Program také doplnily velké akce celorepublikového
charakteru, jako byl Bohemia Jazz Fest nebo finále mistrovství světa ve fotbalovém freestylu. Program
byl skutečně nabitý, a to šest dní v týdnu.
„Byl jsem na náměstí přes léto asi na pěti akcích, super bylo mistrovství světa ve Freestyle fotbale,“
potvrzuje jeden z mnoha návštěvníků, student Petr.
„Povedené byly rozhodně všechny akce, protože každý z oslovených subjektů si na akci dal záležet, a
proto byla atmosféra na náměstí prima. Ráda bych zmínila velký úspěch divadelních představení, jak
pohádku pro děti v provedení Naivního divadla, tak obě představení Divadla F. X. Šaldy. Skvělá atmosféra
provázela i Mezinárodní den šachu a obě podvečerní tančírny,“ vyjmenovává Pavlína Kuchtová z
Městského informačního centra v Liberci.
„Léto na náměstí hodnotím kladně. Chtělo by to ale víc pěkných letních dnů, na ty bylo letošní léto slabé.
Co se týká kulturního programu, jsem velice spokojen. Například klouzačka v Pražské ulice inspirovala
další města po nás,“ uvádí primátor města Liberce Tibor Batthyány.
Paní Jitka z Liberce s úspěšností programu souhlasí: „Děkuji městu za krásné letní podvečery, které jsme
s manželem strávili na náměstí, ať už tanečkem na pódiu Tančírny nebo v rytmu klasického rockenrollu
s kapelou Vintage band.“

Návštěvnicky úspěšné a programově zajímavé byly také koncerty regionálních kapel, německá žákovská
filharmonie a Bohemia Jazz fest. „Početnou skupinu tvořili návštěvníci koncertů a kulturních akcí. Tam
jsme měli co dělat, abychom zvládli nápor žíznivců. Příští rok bychom se znovu rádi zapojili. Stejně jako
letos to budeme brát jako velkou výzvu a už teď přemýšlíme, jak by se dal bar i nabídka vylepšit,“ dodává
Martin Hřebík za plážový bar.
„Jsme páté největší město v republice, zato jedno s nejmenším náměstím. Velikosti náměstí byl program
i pláž úměrné. Pro příští léto před radnicí obměníme dramaturgii programu, zachováme tradiční taháky
a s pláží také počítáme,“ uzavírá primátor Tibor Batthyány.
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