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Tisková zpráva 
Před radnicí se v létě nudit nebudete.  

Centrum oživí desítky akcí 

Takové léto tu ještě nebylo. Jednou z mnoha akcí, které město Liberec letos o prázdninách pro 

Liberečany a návštěvníky města před radnicí připravuje, bude písečná pláž přímo na náměstí Dr. E. 

Beneše. Těšit se mohou i na festival Bohemia Jazz Fest, divadlo, koncerty, výtvarné kurzy, cvičení 

body and mind, tančírnu, módní přehlídku nebo finále mistrovství světa ve fotbalovém freestylu. 

Program bude skutečně nabitý, poběží šest dní v týdnu. 

Absolutní letošní novinkou bude písečná pláž, která zaplní prostor mezi Neptunovou kašnou a 

Moskevskou ulicí. Lidé na ní najdou lehátka i plážové koše, děti si zase budou moci hrát s formičkami 

na písek. Součástí pláže bude i bar, k provozování se přihlásilo několik zájemců, ze kterých město 

vybralo Star Clubs Liberec s.r.o., kteří představili nepropracovanější koncept. Těšit se tak návštěvníci 

mohou na klasické čerstvé letní koktejly ze sezónního ovoce, samozřejmostí budou míchané alko i 

nealko drinky a ovocné ledové tříště. Pláž bude také pokryta Wi-Fi zónou.   

„Otevření pláže je jen jednou z mnoha zajímavých akcí, které na léto připravujeme. Cílem není 

suplovat skutečnou pláž někde u vody, ale zpestřit kulturní program a přilákat do centra města více 

lidí. Škoda, že kritikům chybí nadhled, pozitivní myšlení a smysl pro humor,“ říká primátor města Tibor 

Batthyány, který je přesvědčen, že o netradiční atrakci bude mezi lidmi zájem. Potvrzují to zkušenosti 

z jiných velkých měst, kde už pláž vyzkoušeli, například v Hradci Králové, Brně, Praze, ale také v Paříži, 

Berlíně či Budapešti. 

„Věřím, že třeba maminky s malými dětmi ocení, když si budou moci v klidu posedět na náměstí a 

jejich děti si mezitím před radnicí postaví bábovičky. Celkově jde o to oživit centrum a navodit 

příjemnější atmosféru během letních prázdnin,“ doplnil primátor.  

Radnice letos potěší i ty, kdo mají zájem o skutečné relaxování u vody. Na liberecké přehradě město 

opraví vstupy do vody, po kterých Liberečané několik let volají. Počítá se i s umístěním několika 

pevných mol. 

Jak bude městská pláž vypadat, se Liberečané dozvědí v nejbližších dnech. Architektonické návrhy na 

podobu a vybavení vymysleli studenti Střední školy tvorby a designu nábytku v Kateřinkách. Z celkem 

devíti se nyní vybere ten vítězný.  

Na programu se stále pracuje, prozatím výběr z programu: 

2. 7. Letní setkávání s divadlem - Alibaba a 40 loupežníků 

8. 7. Science show a workshop Makromolekulární kuchyně iQ Landia 

9. 7. Letní setkávání s divadlem – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 

10. 7. Pět tibeťanů s Věrou Kučerovou 

12. 7. Science show a workshop Sherlocka Holmese iQ Landia 

13. 7. Bohemia Jazz Fest 

14. 7. Módní přehlídka Black Mountain 



19. 7. Rozmarné léto s knihovnou 

21. 7. Den se ZOO Liberec 

22. 7. koncert DanGar Six  

23. 7. Loutková dilna Divadla ŠUS 

26. 7. Papír v Liberci, Bezmezer o.p.s. 

6. 8. koncert Vymazáno z archivu 

10. - 12. 8. Festival Flašinetářů 

14. 8. Pět tibeťanů s Věrou Kučerovou 

16. 8. Rozmarné léto s knihovnou 

17. 8. Kreativní tvoření pro děti s prázdninovou tematikou (Andrea Ježková) 

20. 8. MS Freestyle ve fotbale 

23. 8. Letní setkávání s divadlem - činohra F. X. Šaldy 

24. 8. Den se ZOO Liberec 

25. 8. Festival národnostních menšin - Komunitní středisko Kontakt Liberec 

26. 8. Letní tančírna 

27. 8. Letní setkávání s divadlem - balet F. X. Šaldy 

30. 8. den s DDM Větrník 

31. 8. rozloučení s létem na náměstí 

 


