
436 let libereckých městských lesů                                
140 let severočeského muzea                                                               
118 let botanické zahrady                                                                    
116 let tramvajového provozu v liberci                                                   
115 let budovy muzea                                                                                                                                            
112 let kulturního centra lidové sady                                                                                                                   
111 let budovy lázní                                                                                                                                            
  94 let zoologické zahrady                                                                                                                                          
  60 let liberecké galerie                                                                                                   

retro                           
den&noc                          

18 hodin zábavy v lidových sadech pro celou rodinu

  8,00  lidové sady liberec   
  9,00  severočeské muzeum v liberci  
10,00  zoologická zahrada liberec   
11,00  lázně * nová budova oblastní galerie
12,00  lidové sady liberec
13,00  lázně * nová budova oblastní galerie
14,00  zoologická zahrada liberec
15,00  severočeské muzeum v liberci       
     
*!!! POZOR omezená kapacita prohlídek v Lázních – 
nutná registrace předem na čísle 485 103 375
                                                                                    
po celý den vstupné do zoo liberec za polovinu!

10,00 – 16,00 zahrada lidových sadů 
s ohněm na opékání a restauračním provozem, vyhlídková věž                                                                                                                                              
                                                                                                            
8,00 – 16,00 provoz historické tramvaje                               
na trase Rybníček - Lidové sady                                                
ve vozovně prohlídka historických tramvají                                                                                       
(DPMLJ a Boveraclub Liberec)

10,00 – 16,00 dětský koutek
podzimní vláček a ruské kolo

9,00 – městské lesy liberec
Lidové sady – stanice tramvaje
komentovaná procházka okolím Lidových sadů

10,00 – středisko ekologické výchovy divizna
start první liberecké hledačky
aneb Bez mobilu bez mailu věnujem se detailu!

19,00 – lidové sady + vyhlídková věž a restaurace
velká nabídka zajímavostí a prezentace firem a spolků                                                                                                                              
• Česká beseda v Liberci                                                                                               
• Jizersko-ještědský horský spolek
• Kalendář Liberecka                                                                                                                           
• Nakladatelství Petr Polda                                                                     
(knihy, regionální publikace a časopisy, katalogy, mapy a průvodce)

• Fotoateliér Šimona Pikouse - portréty v duchu doby předválečné
• hudební doprovod mistra flašinetáře 
• výstava historických pohlednic oblasti Lidové sady v celém objektu                                                                      
• africké přírodní šperky                                                                                                                  
• výroba drátkovaných šperků

experimentální studio
Fonotéka  jana mohra                                                                                                 
k tanci i poslechu a se zasvěceným komentářem                                                                            

                                                                                                                                            

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

DENNÍ PROGRAM

 ... A NA ZÁVĚR BÁL

VEČER V LIDOVÝCH SADECH

20,00 –  i. retro bál                                                                                               
lidových sadů                                                                                     
uvádí markéta tallerová a ladislav dušek                                                                                                                        
ve velkém sále Lidových sadů

hrají                                                                                                                                              
blue star kvintet a old stars liberecký diXieland
skupina kramářských písní katastroFální předpověď počasí
show přemka magic rajdla                                                                                                      
přehlídka dobových kostýmů

mimořádný noční provoz vyhlídkové věže

sobota 30. listopadu 2013

v lidových sadech

www.zooliberec.cz
www.lidovesadyliberec.cz

více info na:

po celý den vstupné do zoo liberec za polovinu!


