
V Liberci 29. listopadu 2013 

 

Tisková zpráva 
Advent 2013 v Liberci:  

koncerty, výstavy i Strom přání 
 

Koncerty před radnicí a v obřadní síni, zapálení 1. adventní svíce a samozřejmě slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí zahájí v Liberci letošní adventní čas. Pod záštitou 

statutárního města Liberec se před Vánoci uskuteční v historické budově radnice, ale i v jejím okolí, 

hned několik zajímavých akcí, naplněných tou pravou vánoční atmosférou. 

Již tuto neděli 1. prosince se mohou Liberečané těšit na rozsvícení vánočního stromu s doprovodným 

programem. „Ještě před tím zvu zejména seniory do obřadní síně radnice, kde od 14.00 hodin vystoupí 

místní pěvecký sbor Matylda a Tylda. Koncerty pro seniory připravuje na tuto i následující adventní 

neděle Komunitní středisko Kontakt,“ řekl náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

V 16.15 hodin se na schodech před radnicí představí dětský pěvecký sbor Lesněnky, pěvecký sbor 

Ještěd, sopranistka Iveta Hejduková a trumpetista orchestru DFXŠ Pavel Jeníček. Poté primátorka 

města Martina Rosenbergová zapálí 1. adventní svíci a následně v 17.00 hodin rozsvítí vánoční strom. 

Program pokračuje vystoupením sdružení V.O.R.E.L. na balkonu radnice. 

Stejně jako v minulých letech, tak i letos mohou děti zavěsit své vánoční přání nebo vzkaz Ježíškovi na 

Strom přání, který najdou na nádvoří liberecké radnice od pondělí 2. do pátku 20 prosince. Nádvoří 

bude volně přístupné podle úředních hodin magistrátu. 

Ani v letošním roce nezapomene na hodné i zlobivé děti Mikuláš. S celou svou družinou dorazí před 

radnici ve čtvrtek 5. prosince v 16.15 hodin. V programu vystoupí i flétnový soubor Apricots ze ZŠ a 

ZUŠ Jabloňová. „Ve stejný den proběhne v Radničním sklípku od 10.00 do 17.00 hodin prodejní 

výstava vánočních výrobků Střední odborné školy v Jablonecké ulici, občanských sdružení a 

chráněných dílen působících na Liberecku,“ doplnil Kamil Jan Svoboda. 

Po dvou letech se do Liberce vrátí vánoční kamion Coca Cola. Samotný program na Soukenném 

náměstí začne ve středu 11. prosince už v 15.45 hodin a vánoční kamion se Santou přijede v 16.30. 

„Tato akce je také charitativní. Kromě jiného si lidé budou moci na místě zakoupit charitativní 

předměty a přispět tak na dobrou věc a zároveň udělat radost dárečkem někomu blízkému,“ zve na 

akci Kamil Jan Svoboda. 

 

Následující nedělní adventní koncerty spojené se zapalováním adventních svící se budou konat 

v obřadní síni liberecké radnice vždy od 18.00 hodin.  
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