
 

 

Krátké zprávy z Liberecka: Fotbalisté budou křtít kalendář v obchoďáku 

Liberecký deník, 20.11.2015 - Chcete vidět fotbalový tým mimo hřiště? Dnes máte 

jedinečnou možnost, a to přímo v centru Liberce. 

 
Fotbalisté Slovanu vstupují do Evropské ligy.Autor: ČTK/Radek Petrášek 

Harcov dnes oslaví výročí tělovýchovné jednoty zábavou 

Založení tělovýchovné jednoty v LiberciStarém Harcově a postavení na svou dobu moderní 

multifunkční sokolovny si dnes připomenou ve Starém Harcově. Od události uplynulo právě 

letos 130 let. Že prostory neslouží jen pro cvičení, ale i jako místní kulturní a společenský sál, 

ukazují nejen pověstné Šibřinky či dětský karneval, ale i dnešní svatomartinská taneční 

zábava. Program začíná ve 20.00 hodin. Hudební produkci zajistí ABC band V. Koláře, chybět 

nebude taneční vystoupení a tombola. Organizátoři upozorňují, že tančit se bude 

v nekuřáckém prostředí, ale prostor pro kuřáky je zajištěn. Vstupenky na 482 750 801. 

Fotbalový Slovan Liberec dnes v OC Forum pokřtí kalendář 

Úspěšní fotbalisté Slovanu Liberec dnes pokřtí klubový nástěnný kalendář pro rok 2016. V OC 

Forum na Soukenném náměstí se budou podepisovat a zároveň také prodávat vstupenky na 

pražskou Spartu. Hráči chtějí pozvat fanoušky na důležité ligové utkání se Spartou. Zápas se 

hraje v neděli od 15 hodin na stadionu U Nisy. Do OC Forum dorazí celý tým v 18 hodin. 

Fanoušek, který na akci dorazí jako nejlépe oblečený Slovaňák (porotou budou sami hráči), si 

domů odnese první výtisk kalendáře s podpisy celého týmu. Limitovaný počet kalendářů si 
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budou zájemci moci pořídit už na této akci, na stadionu pak budou kalendáře v prodeji při 

nedělním utkání se Spartou. 

Malý originál je lepší než velká reprodukce. Kupte si umění 

Udělat radost sobě nebo svým blízkým a zároveň přispět na dobrou věc. Na tomto principu 

funguje už řadu let aukce výtvarných děl, kterou pořádá Nadace Euronisa. I letos si milovníci 

umění mohou pořídit dílo od slavných výtvarníků, jako jsou Adolf Born, Olbram Zoubek, Jiří 

Anderle nebo Jaroslav Róna. Výstava dražených děl začala v Oblastní galerii včera odpoledne. 

K vidění je 180 uměleckých předmětů od 112 autorů z celé republiky. Aukce proběhne 

28. 11. „Letos jsme si připravili dvě novinky. Za prvé se expozice díky vstřícnosti vedení 

galerie přesunula do hlavní haly. Za druhé bude vstupné zdarma," zdůraznil ředitel Nadace 

Euronisa Jan Pelant s tím, že díky volnému vstupu očekává nadace také větší návštěvnost. 

Výtěžek z dražby poputuje na pomoc znevýhodněným lidem z celého kraje. „Například na 

zdravotní pomůcky a podobně. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací," uvedl dále 

ředitel. Benefiční akce vynesly od roku 1997 více než třináct milionů korun a za dvacet let 

rozdělila Nadace v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku už 30 milionů korun mezi 

300 organizac 

Zdroj: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kratke-zpravy-z-liberecka-fotbaliste-budou-

krtit-kalendar-v-obchodaku-20151120.html 
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