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Tisková zpráva 
Farmářské trhy se po roce otevírají všem,  
kteří chtějí jíst kvalitní a čerstvé potraviny 

 
Dáváte přednost českým výrobkům a produktům a chcete podpořit místní zemědělce a farmáře? 

Navštivte Farmářské trhy u Obchodního centra FORUM, kde si Liberečané mohou už čtvrtým rokem 

denně od sedmi hodin ráno kromě neděle vybírat z bohaté nabídky produktů přímo od 

regionálních pěstitelů a výrobců.  

Trhovci otevřeli své stánky poprvé už koncem minulého týdne. Slavnostní zahájení spojené 

s ochutnávkami připadlo na pátek 4. dubna a zúčastnil se ho také náměstek liberecké primátorky Jiří 

Šolc. „Jsem tady spokojený jednak jako zákazník, ale hlavně jako člen vedení města, protože už ve 

volebním programu jsme si vytyčili, že farmářské trhy v Liberci budou. Dnes jsem rád, že je na tomto 

místě zahajujeme již po čtvrté, a že se těší velké oblibě veřejnosti,“ řekl náměstek Jiří Šolc.   

V pětadvaceti stáncích, postavených v prostoru mezi OC FORUM a Domem kultury, lidé najdou nejen 

čerstvé ovoce a zeleninu, ale také uzenářské a mléčné výrobky, pečivo a další zboží z libereckého 

regionu. Na své si přijdou i zahrádkáři, na ně čekají sazenice a balkonové i zahradní květiny. Obchodní 

centrum přitom pečlivě hlídá, aby bylo na trzích k dostání kvalitní zboží a nabízeli jej prvovýrobci a 

originální producenti. Trhy budou trvat tak dlouho, dokud budou mít farmáři co prodávat, nejspíš 

tedy do podzimu. 

Statutární město Liberec je spolupořadatel trhů, neboť pozemek, na němž tržnice stojí, patří městu. 

O vznik Farmářských trhů v Liberci se radnice snažila řadu let. Vznikly před čtyřmi lety právě díky 

dlouhodobě smlouvě mezi obchodním centrem a městem. 
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