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Tisková zpráva 

Velikonoce na náměstí startují už tento pátek 

 

Velikonoční trhy na náměstí před radnicí přinášejí i letos bohatý kulturní program a pestrou nabídku 

prodejních stánků. Po zkušenostech z vánočních trhů nebude chybět oblíbený občerstvovací bar 

uprostřed tržiště. 

Trhy, které začínají v pátek 7. dubna, připravilo město Liberec ve spolupráci se společností Elset. Ta 

„ušila“ velikonoční program na míru. „Na náměstí postavíme celkem 29 stánků, ve kterých budou 

prodejci nabízet stylové zboží. Najdete pomlázky, kraslice, vařečky, čokoládová vajíčka, slovanské 

pečivo, uzeniny, sýry, vykrajovátka, šperky a spoustu dobrot,“ uvádí ředitel Elsetu Michal Buzek.  

Pódium pak v průběhu deseti dní uvítá vystoupení dětí z libereckých mateřských a základních škol. Dále 

folklórní soubor Jizera, skupinu Jarret, PiPi Band, DNA Brothers a  Anežku Cvejnovou a její Imaginárium.  

„Také vystoupí studenti hudebních kurzů z Lidových sadů a hudební soubory ze Základní umělecké školy 

Jabloňová,“ dodal Michal Buzek. 

„Všechny srdečně zvu na novou velikonoční tržnici, na které po celý týden každý najde to své, a pokud 

ne, napište mi, co vám na trzích chybělo ke spokojenosti nebo co můžeme pro příště vylepšit,“ vyzývá 

primátor města Liberce Tibor Batthyány. Trhy potrvají do 16. dubna. 

V pátek 7. dubna ve 14.20 slavnostně zahájí výstavu Velikonoce očima dětí na pódiu před radnicí 

náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Výstava ve dvou patrech historické 

budovy radnice představí tvůrčí díla na téma svátků jara od dětí z libereckých mateřských škol. Výstavu 

si můžete prohlédnout v úředních hodinách magistrátu až do 20. dubna. 

„Velikonoční trhy jsou obvykle pro kolemjdoucí milým rozptýlením i možností nakoupit jarní zboží, to 

nejhezčí se ale skrývá v radnici samotné. Výtvory dětí z mateřských škol totiž dokáží naprosto změnit 

atmosféru jindy až příliš formálního úřadu města, dát mu alespoň na chvíli punc lidskosti a veselí, takže 

člověk se tu pár dní hned cítí být v o něco lepší náladě. Všem našim mateřinkám za to patří velký dík,“ 

uvedl náměstek Ivan Langr. 

 

 

 

 



 

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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