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Tisková zpráva 
Vánoční strom v modrostříbrných barvách 

města pomohli primátorovi rozzářit andělé 

Zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše v neděli 29. listopadu zabouřilo ovacemi a všeobecnou euforií. 

Tisíce lidí si totiž nenechaly ujít napjatě očekávané rozsvícení patnáctimetrového vánočního stromu. 

Ten je nyní hlavní atrakcí nočního Liberce. 

Hřejivá vánoční nálada, prostá zvědavost, nebo zkrátka jen chuť prožít zahájení adventního času 

společně se stejně naladěnými lidmi přivedly v neděli v podvečer před libereckou radnici tisíce lidí a 

především natěšených dětí. Slavnostní program odstartoval prvním adventním koncertem v podání 

pěveckých sborů Lesněnky a Ještěd, a pokračoval svátečním slovem arciděkana Římskokatolické farnosti 

arciděkanství Liberec Radka Jurnečky. Po něm již nastoupili na scénu představitelé vedení města v čele 

s primátorem Tiborem Batthyánym, který po vzoru tradice zapálil první adventní svíci a pak všem 

přítomným popřál krásný adventní večer. 

„Rád bych vám všem poděkoval, že jste si tuto slavnostní událost nenechali ujít. Přeji vám, abyste 

adventní čas prožili v klidné a pokojné atmosféře a aby vám nadcházející vánoční svátky přinesly nejen 

radost, odpočinek a splněná přání, ale především krásné chvíle strávené s vašimi nejbližšími,“ řekl 

primátor, který pak za doprovodu zbrojnošů prošel davem až k vánočnímu stromu. Zraky všech 

přihlížejících se záhy upnuly k potemnělé radnici, z níž se na náměstí efektně snesla trojice andělů. Jeden 

z nich předal primátorovi „kouzelné vánoční světlo“, a chvíli na to se vánoční strom rozzářil v elegantních 

modrostříbrných liniích, stylizovaných do typických barev města. Pak už chvíle napětí vystřídala 

všeobecná euforie. 

„Jsem moc rád, že si lidé první adventní večer užili, že na náměstí panovala báječná atmosféra a že se 

letos všechno povedlo a nenastala žádná nepříjemná překvapení. Loňská zkušenost totiž nebyla moc 

příjemná. Vánoční strom je teď ozdobou centra města a všem nám připomíná, že nejkrásnější svátky roku 

už jsou za dveřmi,“ komentoval nedělní večer primátor Tibor Batthyány, který pak společně se 

zaplněným náměstím sledoval pohádkový „Vorloj“ na balkonu radnice. 

Bohatý program Libereckého adventu 2015 pokračuje v pondělí 30. listopadu vystavením Stromu přání 

na nádvoří radnice. Děti i dospělí na něj od pondělních 9:00 hodin až do středy 23. prosince mohou 

pověsit své přáníčko nebo vzkaz Ježíškovi. Vedení města pak několik vylosovaných přání vyplní. Vánoční 

atmosféra v nadcházejícím období zkrášlí i chodby historické radnice, kde bude od pondělí 30. listopadu 

probíhat výstava „Vánoce očima dětí“, prezentující práce dětí z libereckých mateřinek. 

Hlavním dějištěm adventního kulturního programu však bude náměstí před radnicí. „Pro letošní rok jsme 

na náměstí připravili novinku v podobě velkého pódia, kde se odehraje většina vystoupení a koncertů. 

Soubory, kterým některé typy hudebních nástrojů nedovolují účinkování venku, vystoupí v obřadní síni. 



Kromě tradičních adventních koncertů jsme celý letošní program sestavili tak, aby nabídl rozmanité 

kulturní akce pro širokou veřejnost. Pozvali jsme místní školky, zájmové kroužky i pěvecké sbory, a to 

z řad dětí i dospělých. Pro nejmenší diváky jsme připravili divadélka,“ vylíčil náměstek primátora pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Ve čtvrtek 3. prosince v 11:30 hodin se široká veřejnost může těšit na adventní dýňovou polévku, kterou 

bude na náměstí před radnicí servírovat sám pan primátor. Další dva dny se pak uskuteční ve znamení 

Mikuláše. V pátek 4. prosince v 18:00 hodin odstartuje na náměstí Dr. Edvarda Beneše 0. ročník 

charitativního Mikulášského běhu, jehož výtěžek využije Dětské centrum Sluníčko Liberec, a v sobotu 5. 

prosince v 16:00 hodin dorazí před radnici se svým poselstvím Mikuláš. Nabitý začátek adventního 

období pak v neděli v 17:00 hodin uzavře druhý adventní koncert v podání oblíbené skupiny Jarret a 

slavnostní zapálení druhé adventní svíce.  

Další týden pak na náměstí před radnicí odstartují tradiční vánoční trhy, kde bude více než 40 stánkařů 

nabízet své zboží až do středy 23. prosince. A bude se na co těšit, protože adventní tržnice bude mít letos 

zcela novou podobu. Zpestřením pak budou vánoční hrnečky na teplé nápoje s motivem radnice. 

Poslední, ale o to žhavější novinka čeká Liberečany na čtvrtou adventní neděli, kdy bude před radnicí 

k vidění velká světelná show, a to hned ve čtyřech časech. 

Přehledný program Libereckého adventu 2015 naleznete na http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-

z-mesta/liberecky-advent-2015-kompletni-program.html a informace o všech dalších vánočních akcích 

pak na http://www.visitliberec.eu/?s=vanocni. 
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