„Konečně zas budou vánoční trhy!“
588. Drážďanský Striezelmarkt začíná 23. listopadu
Za méně než dva týdny už to konečně vypukne. Ve středu 23. listopadu v 16 hodin otevře své brány
588. Dresdner Striezelmarkt. Primátor města Dirk Hilbert: „Už je to téměř tři roky, co se konal
poslední Striezelmarkt v podobě, v jaké ho známe. Trpělivost občanů a turistů byla vystavena těžké
zkoušce a nervy obchodníků a organizátorů byly natahovány na skřipci až za neúnosnou mez. Ale nyní
vše nasvědčuje tomu, že se letos opravdu dočkáme. Zase budeme mít vánoční trhy!“
Aktuálně vše jede na vysoké obrátky: Kromě již nazdobeného vánočního stromku, kterým je letos 22
metrů vysoká přímořská jedle z Striegistalu, stojí už také vánoční pyramida a světelný oblouk z
Krušných hor. Radostná očekávání rovněž probouzejí i speciální stavby jako pohádkový les a kino U
Skřítků, ale i první atrakce jako třeba nostalgický etážový kolotoč a historické obří kolo. Postavena je
velká část stánků a pavilónů, k nim patří i oblíbené předváděcí dílny spolku Dresdner
Stollenschutzverband a Krušnohorských uměleckých řemeslníků. Do zahájení trhů budou stavby ještě
dozdobeny a vybaveny a nakonec bude ještě všude zapojen elektrický proud, voda a kanalizace.
Dr. Robert Franke, vedoucí Úřadu hospodářské podpory a osoba odpovědná za městské trhy,
doplňuje: „Výstavba je věda sama o sobě, je to Tetris pro pokročilé. Ale jedeme přesně podle
harmonogramu a očividně jsme to ještě nezapomněli. Na Altmarkt pak bude lákat více než 200
stánků od uměleckých řemesel až po ty kulinářské a navážou tak na úspěšné vánoční trhy konané
před pandemií.“

Kultura
Rozšířený kulturní program by měl trhy pro návštěvníky ještě více zatraktivnit. Hned na úvod se o
novinku postará chlapecký pěvecký soubor Kreuzchor. Zatímco v minulosti chlapci zpívali jen při
bohoslužbě těsně před zahájením trhů, letos vystoupí na scéně Striezelmarktu se zvlášť speciální
písničkou.
Vedoucí sboru Martin Lehmann: „I když mým a naším přáním je, aby si všichni mohli bezstarostně
užívat vánočních trhů, přesto teď myslíme na lidi na Ukrajině. Přání, které mnozí z nás nosíme ve
svých srdcích, bych chtěl společně s drážďanským sborem vyslovit skrze hudbu: Mendelssohnova
skladba „Verleih uns Frieden“ (Dej mír nám) platí v tomto roce více než kdy jindy. Mír si přejeme pro
sebe, pro naši zemi a pro lidi na celém světě, speciálně pak především pro ty na Ukrajině.“
Vánočních trhů Striezelmarkt se poprvé zúčastní také Drážďanská filharmonie se svým programem
speciálně připraveným pro tuto příležitost. Intendantka Frauke Roth: „Vánoce pro mnohé z nás
znamenají rodinné svátky naplněné radostí. Letos ovšem budeme i po tento čas žít ve stínu
aktuálních krizí: války na Ukrajině, nedostatku energií, změny klimatu. O to důležitější je, vyslat
symbol naděje, společenství a empatie, protože i to advent a Vánoce ztělesňují. A v tomto duchu se
nese náš program „Advent z paláce“, s nímž nás můžete vidět přímo na jevišti Striezelmarktu a také
každý den na naší „Červené scéně“ v Kulturním paláci. Program zahrnuje vystoupení našeho
dětského sboru, filharmonického a občanského sboru až po malou komorní hudbu a koncerty
drážďanských amatérských sborů. Na Striezelmarktu dokonce uspořádáme jeden celý den jako
hudební, protože kromě sborů tam budou k vidění a poslechu i naše žestě, soubor zemského
hudebního gymnázia a jeden soubor z Ukrajiny.“

Samozřejmě že nesmí chybět ani klasický jevištní program. Kulturní manažer Alexander Siebecke:
„Letos se návštěvníci mohou těšit celkem na 214 bodů programu, jichž se zúčastní bezmála 1 900
lidí“. Součástí dnes prezentovaného programu rovněž budou tradiční akce jako Drážďanské slavnosti
perníku (Dresdner Pfefferkuchenfest, sobota 26. listopadu), Drážďanské slavnosti vánoční pyramidy
(Dresdner Pyramidenfest, neděle, 11. prosince) nebo Drážďanské slavnosti švestkového kominíčka
(Pflaumentoffelfest, sobota 17. prosince).
Vrcholem bude bezesporu opět Slavnost drážďanské štoly (Stollenfest, sobota 3. prosince). Andreas
Wippler, předseda představenstva spolku Schutzverband Dresdner Stollen e. V.: „Na slavnostním
průvodu očekáváme cca 400 aktérů – mezi nimi stovky drážďanských pekařů štoly, fanfárové
průvody, barokní tradiční spolky, kejklíře a spřátelená tradiční řemesla. Ve 20 kreativních obrazech
průvodu představí pohnutou historii drážďanské štoly.“ Chybět nebude ani drážďanská Štolenka
Salome Selnack coby patronka celé slavnosti. Namísto obří štoly bude tento rok v souladu s
kovidovými pravidly 588 samostatně zabalených unikátů štoly pro dobré účely. Dvouhřivnové štoly se
budou prodávat na jevišti Striezelmarktu v kartonu speciálně vytvořeném pro tyto slavnosti. Větší
část výtěžku letos drážďanští pekaři štol věnují spolku KinderArche.

Suvenýry
Za částku čtyři eura si bude možné na památku s sebou domů odnést některý z velkého množství
hrnků s motivem Striezelmarktu. O jejich výrobu se postarala firma Kannegießer z Neukirchu, která
letošní hrnek ozdobila podobiznou skladatele Heinricha Schütze, jehož 350. výročí úmrtí si v letošním
roce připomínáme. Dopředu bylo vyrobeno 10 000 kusů. Speciální edice limitovaná 588 kusy je
ozdobena lesklým zlatem a k dostání za kusovou cenu 24 eur exkluzivně v turistických informacích
Drážďan. 5 000 nových dětských hrnků přichází letos se sběratelským motivem Červené Karkulky.
Uznávaným platidlem na trhu opět bude také tak zvaný tolar „Striezeltaler“. Za deset eur dostanete
jedenáct tolarů, jimiž lze na Striezelmartku neomezeně platit u všech prodejců. Jeden tolar odpovídá
hodnotě jednoho eura. Vyrobeno bylo celkem 10 000 kusů.

Hygiena
Aktuálně neplatí žádná zvláštní koronavirová opatření. Na základě intenzivní výměny názorů na toto
téma je hlavní město země v podstatě připraveno pokračovat v pořádání trhů i v případě stoupajících
čísel infikovaných. Obecný bezpečnostní koncept byl vypracován ve spolupráci s partnery, jimiž jsou
Policie, Hasičský sbor a Úřad pro prevenci a vyřizování následků katastrof, pořádková služba, služba
monitorující dopravní situaci a lékařská služba a dopravní podniky Dresdner Verkehrsbetriebe. Ulice
Wilsdruffer Straße bude v jižním směru mezi Postplatz a Pirnaischer Platz od 17. listopadu od 3 hodin
do 31. prosince 2022 zablokována. Kromě Policie s její mobilní policejní hlídkou, Německého
Červeného kříže a soukromé bezpečnostní služby bude opět na Striezelmarktu nasazena také
Gemeindlicher Vollzugsdienst (GVD, pořádková služba) městského úřadu. Mimochodem pracovníci
GVD ve službě budou mít vlastní tržní stánek na křižovatce Seestraße/Altmarkt. Hlídka na vánočních
trzích bude mít za úkol posloužit návštěvníkům trhů jako záchytný bod v případě informací či otázek,
kromě toho u ní bude možné nechat nalezené věci. Pro zvýšení bezpečnosti byla zřízena vlastní Wi-Fi
síť, kterou budou moci zdarma využívat i návštěvníci trhů. Abychom bezstarostnou návštěvu
Striezelmarktu dopřáli i rodinám s dětmi, budou i letos opět k dispozici popisovací náramky pro děti,
kam mohou rodiče poznamenat své telefonní číslo. Tyto bezplatné náramky, které jako každý rok

připraví City Management Dresden, dostanete mimo jiné v turistických informacích na
Striezelmarktu, u mobilní policejní hlídky a v City Management Dresden v domě An der Kreuzkirche 6.

