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CO SE DĚJE V ZOO
 12. 9. Den partnerů a sponzorů ZOO Liberec

 3. 10. Světový den zvířat v zoo

  Až do konce října je otevřena výstava Giganti v areálu zoo.

výstavy: Experimentální studio a předsálí: 
ZDENĚK LÍN – Cesta nejen krajinou / fotografie

galerie na balkóně, vyhlídková věž: 
VÝTVARNÝ ATELIÉR BA – KA – MAY Liberec – Časem a prostorem, tělem i duší

Akvarely, perokresby, olej na plátně

vaše odpady – naše záležitost

1. a 2. září 14–17 hodin

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH 
KURZŮ 2015/16

v oborech – kytara, el. kytara, klavír, keyboard, zpěv, ukulele, flétny.
Nově také kroužek pro předškoláky.

9. září středa 18.00 ZOO EXPO

Setkání s pracovníky Zoologické zahrady Liberec

ZOOOBJEKTIV
Pořad pro návštěvníky, příznivce a fandy nejstarší zoologické zahrady 
v Čechách. Pro všechny uvedené kategorie vstup zdarma.

10. září čtvrtek 19.00 hodin SÁL

1. abonentní koncert 57. sezony komorní hudby

LUBOMÍR 
BRABEC

Nejkrásnější kytarové skladby, které sklízí velké úspěchy u posluchačů 
každého věku v mistrovském podání kytarového virtuóza Lubomíra 
Brabce. Kytarový recitál ze skladeb: J. Dowland, I. Jelínek, L.S. Weiss,  
F. Sor, M. Castelnuovo–Tedesco, J. Turina, I. Albeniz, F. Tárrega.

12. září sobota 9.00 ZAHRADA

Klub chovatelů psů Liberec

32. PODJEŠTĚDSKÁ 
VÝSTAVA PSŮ

krajská výstava všech plemen psů 

14. září pondělí 19.30 SÁL

Divadlo bez opony – Divadlo Háta

DO LOŽNICE 
VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ!

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle 
těsná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane 
v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. 
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/ 
Martin Zounar, Monika Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová, 
Jana Birgusová/Sandra Černodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Martin 
Sobotka, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/Vlasta Žehrová.

16. září středa 19.30 hodin EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

PAVOON
jsou Oona Kastner (DE) a Pavel Fajt. Potkali se v roce 2006 a od té doby 
často překračují hranice nejen geografické, ale i hranice hudebních 
žánrů. Pro zvědavé, otevřené uši. Pro mysl. Pro duši. 

17. září čtvrtek 19.30 hodin SÁL

Agentura MADO uvádí Travesti show Kočky Praha:

HVĚZDY PADAJÍ VZHŮRU
Užijte si spoustu legrace, nezapomenutelných hitů, tanečních čísel, 
nádherných kostýmů a pyrotechnických efektů ve více než 2hodinové 
hudebně zábavné show.

20. září neděle 19.30 SÁL

FRAGILE
Slovenská vokální hudební skupina, kterou tvoří osobnosti známé 
z televizních obrazovek a divadel a která se věnuje interpretaci 
známých hitů, bez hudebního doprovodu (tedy „a capella“). Patří nejen 
ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. Již třetím rokem 
vystupuje v projektu Hlasy společně s československou legendou 
Richardem Müllerem v desítkách měst Čech a Slovenska.
Support: Akcent Liberec

26. a 27. září so 10–18h, ne 10–16h MALÝ SÁL

FESTIVAL ANDĚLSKÁ ZÁŘE
Zajímavý festival pro všechny hledající. Astrologové, kartářky,léčitelé, 
bylinné čaje a přípravky, duchovní literatura, ezoterické pomůcky, léčivé 
kameny, šperky a amulety. Každý den přednášky.Setkání s osobnostmi. 
Bohatý program i pro děti do večera v zahradě, koncerty, tvořivé 
workshopy, rodinné konstelace, šamanské bubny, alikvótní zpěv další. 
Vstupné 50 Kč, slevy pro děti.

29. září úterý 19.00 hodin SALÓNEK

Svět grálu uvádí:

HLEDÁNÍ VĚČNOSTI
Chtít se jen uzdravit, nebo dát životu smysl? Jsou narození a smrt 
skutečnými hranicemi života? Co dělat mezi narozením a smrtí? 
Přednáší MUDr. Jan Palouček.

1. října čtvrtek 16.00 hodin SÁL

JITKA 
ZELENKOVÁ  
SAMETOVÝ HLAS

Majitelka sametového hlasu připravila pro své fanoušky koktejl 
největších hitů, baladicky laděných písní i světových evergreenů. Stálice 
české populární hudby má na svém kontě sedmnáct sólových alb, 
několik zlatých desek a desítky úspěšných vystoupení na domácích 
i zahraničních pódiích. 

5. října pondělí 16.00 hodin EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

DISKUTUJEME 
S VÁCLAVEM CÍLKEM

na témata: Voda v krajině a zemědělská půda. RNDr. Václav Cílek, Csc. je 
geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy.

8. října čtvrtek 19.00 hodin SÁL

Pragokoncert uvádí:

DÍVČÍ VÁLKA
je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České 
republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, 
nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. 
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, 
Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, 
Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, 
Anna Kadeřávková a další.

9. října pátek 19.30 hodin SÁL

Divadelní soubor Bazilišek benátský uvádí divadelní hru:

SVĚTÁCI
Kterak se tři muži z lidu touží seznámit s ženami z vyšší společnosti 
a jak se jejich plány zamotají do plánů paní Trčkové a jejích děvčat. 

14. října středa 19.30 hodin EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

KAREL 
PLÍHAL

Pořad je nepřístupný dětem do 12 let.

20. října úterý 19.30 hodin EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

MARTHA A TENA 

ELEFTERIADU
za doprovodu vynikající revivalové skupiny Professor pod vedením 
Richarda Markuziho. Zazní zde nejúspěšnější hity – Od zítřka máme 
dovolenou, Svatojánská pouť, Dál než slunce vstává, Soolejmon, 
Je to on, Zpívej tu píseň kouzelnou, Tohle boogie aj.. 

PEKA
ŘST

V
Í A

 CUKRÁRNA JAHŮDKA

DĚTSKÝ KOUTEK 
OTEVŘEN

 
za příznivého počasí každý den
září – říjen od 9.00 do 18.00 hod
 

RESTAURACE FORMANKA 
OTEVŘENA

od 10.00 do 22.30 hod
v neděli pouze do 18.00 hod
Návštěvou Formanky podpoříte i aktivity ZOO Liberec.
 

TANEČNÍ KURZY 
PRO DOSPĚLÉ

ZAČÁTEČNÍCI vždy v neděli od 27. 9. od 19.30 do 21.30 hod
POKRAČOVACÍ vždy v pondělí od 28. 9. od 19.30 do 21.30 hod
Přihlásit se můžete na pokladně Lidových sadů, 
denně od 8.00 do 18.00 hod.
Kurzovné za 10 lekcí činí 2 900 Kč pro pár

NABÍZÍME
PRONÁJEM 
VOLNÝCH PROSTOR

pro plesovou sezónu, koncerty a hudební recitály, festivaly, konference 
a semináře, výstavy, přednášky a besedy, prezentace a rauty, svatby, 
soukromá setkání a oslavy, další kulturní a společenské aktivity.
Více informací na webu 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz  
nebo na tel. 608 014 002..


