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Tisková zpráva 
 

Farmářské trhy v Kostelní se opět rozjíždějí 

 

Čerstvou zeleninu a ovoce od českých pěstitelů, pečivo, maso, uzeniny, sýry, koření a spoustu dalších 

dobrot si budou Liberečané znovu kupovat na tržnici v Kostelní ulici. Farmářské trhy v Kostelní se u 

kostela svatého Antonína Velikého letos poprvé otevřou ve čtvrtek 12. dubna v 8.00 hodin. Následovat 

bude hned sobota 14. dubna, která bude tentokrát slavnostní. 

„V sobotu chceme slavnostně zahájit sezónu a zároveň i zahájit novou etapu našeho trhu, který jsme se 

letos rozhodli dělat i v sobotu,“ uvádí Michal Buzek, ředitel společnosti Elset, která městskou tržnici 

provozuje. „V loňském roce nám mnoho lidí vyčítalo, že děláme trhy jen ve čtvrtek a ne v sobotu, kdy 

mají lidé volno v práci. Proto jsme se letos rozhodli vyjít jim vstříc a trhy budou každý čtvrtek a sobotu 

od 8.00 hodin. Pokud se sobotní trhy osvědčí, budeme v nich pokračovat,“ upřesnil Michal Buzek. 

V loňském roce se městu Liberec podařilo, ve spolupráci s městskou firmou Elset, oživit původní 

liberecký trh, právě na místě, kde se městská tržnice konala do osmdesátých let. „Do centra Liberce se 

podařilo přilákat zpět poctivé zemědělce a prvovýrobce,“ říká Robert Erlebach, předseda Regionální 

agrární rady Libereckého kraje, která stála u zrodu myšlenky trhy v Kostelní obnovit. „Loňská sezóna 

byla první, ale přesto byla z mého pohledu vydařená, a letos se těším na soboty, o které se trhy 

rozšiřují,“ dodává Erlebach. 

Tržnici budou, stejně jako loni, tvořit dřevěné stánky, které lemovaly náměstí Dr. E. Beneše při 

vánočních  a velikonočních trzích. Na čtvrtečních trzích návštěvníci najdou většinu osvědčených 

prodejců, které potkávali i v roce 2017. Sobotní trhy pak budou z větší části obměněné. „O sobotách 

budou mít trhy i více společenský rozměr. Nebudou jen o nákupu, ale nabídnou také občerstvení a 

zábavu. Na vybrané soboty chystáme stejně jako loni tematicky zaměřené ‚speciály‘,“ prozrazuje Michal 

Buzek.  

„Trhy v Kostelní ulici přinášejí nový impuls k návštěvě lidí a jejich setrvání v této lokalitě. Věřím, že 

nakupující ocení prodej domácích produktů přímo od pěstitelů a výrobců. Trhy v Kostelní jsou jakýmsi 

doplněním celotýdenních farmářských trhů dole ve Foru. Už loni se ukázalo, že lidi baví setrvávat 

v centru, když mají důvod a přiláká je kvalitní nabídka a zábava,“ popisuje primátor města Tibor 

Batthyány. 

Právo pořádat trhy udělil Liberci, tehdy samozřejmě Reichenbergu, císař římský a král český Rudolf II. 

v roce 1577. Trhy se původně konaly na místě dnešní radnice. Náměstí mělo stejný půdorys, pouze 

zástavba byla hrázděná. Později se tržiště přestěhovalo ke kostelu, kde zůstalo ještě do osmdesátých 

let minulého století. 

Zájemci o prodej se mohou hlásit na webu www.trhyvlibereci.cz nebo na Facebookových stránkách 

Trhy v Liberci.  

http://www.trhyliberec.cz/


 

 

 


