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Tisková zpráva 
Liberecký jarmark letos doprovodily Krajské 

slavnosti a výstava o dávných dějinách města 

V působivé středověké tržiště se v sobotu 14. června proměnilo náměstí Dr. Edvarda Beneše před 

radnicí, které ožilo tradičním Libereckým jarmarkem, jehož program byl ještě atraktivnější než 

obvykle. Statutární město Liberec se totiž pro letošní rok spojilo s Libereckým krajem a oblíbený 

jarmark tak doprovodily neméně tradiční Krajské slavnosti. A aby toho nebylo málo, tak v suterénu 

radnice došlo i na slavnostní otevření stálé expozice Zapomenuté dějiny města Liberce. 

Ještě více zábavy než v minulých ročnících si v sobotu 14. června užívali návštěvníci tradičního 

Libereckého jarmarku, který se letos oproti zvyklostem konal ruku v ruce s Krajskými slavnostmi. Obě 

akce v dopoledních hodinách odstartoval slavnostní příjezd družiny Kateřiny z Redernu a kancléře 

Vratislava z Perštýna, kteří v doprovodu stráží vystoupali na pódium před radnicí, kde se pozdravili 

s primátorkou Martinou Rosenbergovou a hejtmanem Martinem Půtou. Kancléř pak přečetl listinu 

s patřičnými privilegii od císaře Rudolfa II. a primátorka Martina Rosenbergová hraběnce a císařskému 

kancléři za všechen lid města i za celou městskou radu poděkovala za císařská privilegia, která přivezli. 

„Na tuto listinu, jež povyšuje Liberec na město, jsme čekali dlouhá léta. Konečně přišla chvíle a my se 

dočkali. Věřím, že našemu městu pomohou císařem udělená privilegia ke cti a slávě. Jako purkmistryně 

vám slibuji, že na všech úředních listinách budeme vzorně používat městský znak a městskou pečeť, a že 

dvakrát do roka budeme pořádat k radosti našeho lidu městské trhy,“ uvedla primátorka. 

Unikátem letošního ročníku Libereckého jarmarku pak bylo slavnostní zahájení stálé expozice 

Zapomenuté dějiny města Liberce, která je od nynějška k vidění v prostorách bývalé Galerie U rytíře 

v suterénu radnice, kam měli lidé po celou sobotu volný přístup. Jedinečnou výstavu, která 

návštěvníkům přiblíží historii města a umožní nahlédnout do výsledků nejnovějších archeologických 

výzkumů na Nerudově náměstí a v Kostelní ulici v Liberci, v ranních hodinách slavnostně otevřela 

rovněž primátorka Martina Rosenbergová. 

„Nerudovo náměstí, které město v roce 2012 kompletně revitalizovalo, vydalo archeologům mimořádné 

objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu badatelé nalezli jeden z nejlépe zachovalých 

hromadných kostrových hrobů z období Sedmileté války a bitvy u Liberce, která proběhla v dubnu roku 

1757. V okolí kostela Sv. Antonína v Kostelní ulici zase archeologové objevili část jednoho z nejstarších 

středověkých hrobů, část spodní stavby kaple Božího hrobu postavené v roce 1772 a fragmenty původní 

kamenné dlažby,“ připomněla primátorka s tím, že výzkumy na obou místech spolufinancovalo 

statutární město Liberec. 

Celý Liberecký jarmark a Krajské slavnosti doprovázel v hned několika městských zónách atraktivní 

program, který si návštěvníci mohli užívat zcela zdarma. Středobodem bylo jako obvykle náměstí před 



radnicí, které se proměnilo ve středověké tržiště, kde návštěvníci mohli sehnat tradiční keramické nebo 

proutěné zboží, batikované šátky, šperky, dřevěné loutky a meče či staročeské koření. Chuťové buňky 

jim nasytily domácí koláčky, bramborové placky, klobásy nebo medovina. Na regionální tržnici si pak 

lidé pro změnu mohli koupit místní potraviny i řemeslné a další výrobky z Libereckého kraje. 

Před radnicí samozřejmě nechybělo ani pódium, kde se během dne vystřídaly desítky účinkujících od 

divadelníků, tanečníků a hudebníků až po kejklíře, šermíře a také rytíře, kteří se utkali v tradičním 

turnaji. Prostor mezi libereckou radnicí a Divadlem F. X. Šaldy pak obsadili regionální stánkaři a okolí 

Nákupního centra Plaza stanoviště prezentující turistické destinace a sportovní aktivity.  

Zajímavý program pro rodiny s dětmi pak probíhal v parku u Severočeského muzea a v Galerii Lázně, 

kam se návštěvníci mohli dopravit historickou tramvají. Na návštěvníky čekaly tvůrčí dílny, umělecké 

ateliéry, divadlo pro děti, módní přehlídka a mnoho sportovních aktivit. Městské informační centrum 

Liberec bylo v rámci jarmarku v provozu od 9.00 do 18.00 hodin a pro zájemce zdarma připravilo 

komentované prohlídky architektonických zajímavostí města se zastávkami u Libereckého zámku, 

Grandhotelu Zlatý lev, Klostermannovy vily či Galerie Lázně. Celodenní program Libereckého jarmarku 

a Krajských slavností pak ve 21.30 hodin završila ohňová a taneční show s velkolepým ohňostrojem. 

 

KRÁTCE K EXPOZICI ZAPOMENUTÉ DĚJINY MĚSTA LIBERCE: 

 stálá expozice bude veřejnosti přístupná vždy od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin a v 

sobotu od 10.00 do 14.00 hodin, provozovat ji bude Komunitní středisko Kontakt Liberec 

 výstava se stane historickým infocentrem a současně rozcestníkem pro nově budovanou síť 

naučných stezek (Památná místa bitvy u Liberce, Nejstarší Liberec, hornická stezka u Liberce 

apod.) 

 kromě archeologických nálezů bude na výstavě představeno neznámé liberecké podzemí, 

srovnávací fotografie vybraných míst Liberce kdysi a nyní, příběhy obyčejně neobyčejných 

Liberečanů; informace o zajateckém táboře v Ostašově, o zapomenuté Haléřově tvrzi a o 

tajemstvím opředeném Javornickém pokladu, přičemž u vstupu budou připomenuty liberecké 

události ze srpna roku 1968 

 

Kontakt pro média: 

Jan Vrabec 

Referent veřejných vztahů 

odbor Kancelář primátorky 
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