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Tisková zpráva 
Městská tržnice v Kostelní ulici začíná ve čtvrtek 

 

 

Farmářské trhy u kostela ožijí poprvé už tento čtvrtek. Míří na ně víc než dvě desítky pěstitelů 

z Česka. Prodejci se tak vracejí do historické tržnice v horním centru. 

Živé ryby, bylinné sirupy nebo domácí marmelády nabídnou Liberečanům prodejci na obnoveném 

městském tržišti v Kostelní ulici. Poprvé se otevře ve čtvrtek 20. dubna a dorazí na něj přes 20 pěstitelů 

a regionálních výrobců.  „Trh bude v provozu každý čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin,“ upřesňuje primátor 

Liberce Tibor Batthyány. „Rozšíří se tak místa, kde místní lidé nakoupí čerstvé zboží. Současně se 

probudí k životu další část centra města,“ dodává primátor. 

Prostor u kostela svatého Antonína Velikého je historickým tržním místem Liberce. Obchodu se tam 

dařilo zhruba do osmdesátých let minulého století. Potom se tržnice opakovaně stěhovala. Nejprve se 

přesunula do Revoluční ulice, později k řece Nise za budovu ČSOB a před pár lety se usídlila u 

obchodního centra Fórum, kde funguje ve své podobě i letos, současně s tržnicí v horním centru.  

„Zeleninu a květiny na stáncích u kostela budou prodávat přímo pěstitelé. V sezóně ji natrhají vždy 

v předvečer prodeje,“ zdůrazňuje Pavlína Honzů. Právě jí se podařilo díky zkušenostem s pořádáním 

Farmářských trhů v Polabí a Pojizeří přilákat do Liberce zemědělce z celých Čech. Třeba Miroslava 

Řeháka z Dřís, odborníka na rostlinolékařství, který se věnuje pěstování moderních odrůd zeleniny, 

nebo Iva a Alenu Vrbkovi, kteří provozují kozí farmu na Javorníku pod Ještědem. „Dbáme na to, aby 

naše kozičky dobře prospívaly. Veškeré krmení si vyrábíme sami, pochází z místních horských luk,“ 

zdůrazňují a těší se, že dostanou příležitost přesvědčit Liberečany o jedinečnosti svých sýrů a produktů. 

Zahrádkáři budou moci na trhu v Kostelní prodávat také své jednorázové přebytky.  

„Zatím bude tržnice v Kostelní fungovat jednou týdně. Podle zájmu prodejců i veřejnosti pak můžeme 
její provoz rozšířit i na soboty,“ dodává Michal Buzek z městské společnosti Elset, která trhy organizuje 
společně s městem.  Prodejní sezóna potrvá u kostela do listopadu. Informace o prodejcích najdete na 
trhyvliberci.cz. Stránky budou mít i facebookový profil, kde mohou sdílet své podněty a připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

http://trhyvliberci.cz/


 
 
 
Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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