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Liberec - Na 1. plese městských společností, který se usku-
~ní v sobotu 12. března od 20 hodin v Lidových sadech v
oercí; zazpívá s orchestrem Ladislava Bareše také Petra Čer-
cká a Milan Černohouz, Nebudou chybět fakíři, břišní ta-
čnice a mistr světa ve fitness Radek Hadrovský. .
Idina městských společností patří k největším zaměstnava-
ům v Liberci. V základních a mateřských školách, příspěv-
vých organizacích a městských firmách pracují stovky lidí.
Poprvé v historii vstoupí do plesové sezóny společně, v
le smajttelem - Statutárním městem Liberec. Společnost
,SET a Kulturní služby Liberec a také Liberecký den stojí u
odu kulturní a zároveň společenské tradice. (lan)

Katapult dnes slaví
llž fřlcet let hraní

Liberec -'Premiéru'koncertu nazvaného KatapultJ975
·2005 chystá kapela do Liberce již dnes do Domu kultury
v Liberci. Začátek show pro tři generace je v 19.30 hodin.
Podle OldyŘíhy nebude chybět ani píseň Až (se bude
psát rok 2006) či Hlupák váhá a kapela zahraje v původní
sestavě Tolja, Olda, Dědek. (lan)

KVALITNí OKNA NEBO SLEVU?

České fotografkyohroinily Žitavli
Žitava - Závěrem, měsíce

února se v sousední Žitavě
svými snímky představily tři
fotografky z Liberecka. Město
nemá galerii a nejrůznější vý-
stavy uměleckých děl jsou
představovány jednak v malé
prodejně a jednak v hale Spar-
kasse, Banka poskytováním
svých prostor umělcům pod-
porujejejich tvorbu a zároveň
seznamuje .veřejnost s vý-
tvarným uměním regionu.
Sparkasse stejně .jako naše
spořitelna patří k nejrozšíře-
nějším bankovním domům v
Německu a denně ji navštíví
stovky občanů. O výstavy v

.. jejích prostorách je velký zá-
~ jem a doba trvání je omezo-
vána na jeden měsíc. Prosadit
se není jednoduché,· protože
plán je naplněn až na dva ro-
ky dopředu.
Česká příroda ve fotografii

byla námětem snímků Hanky
Palečkové, Mirky Růžičkové
z Fomaklubu Liberec a Jany
Zahurancové, soukromé foto-
grafky zChrastavy, Všechny
tři vystavovaly již jednotlivě
v Turistickém informačním
centru v Horním Hanychově
a podmínky pro společné vy-
stoupení v Žitavě pro ně při-
pravil Kalendář Liberecka.
"Výstava je malým příspěv-
kem k oslavám 750 let města
Žitavy. Věřím,· že' nebude je-
dinou akcí, kterou se Češi na
.oslavách budou podílet, i, řekl
při vernisáži Milan Turek. Na-
opak Kalendář Liberecka zase
nabízí žítavským umělcům

Česká příroda ve fotografii byla námětem snímků Mirky· Růžičkové a Hany Palečkové z Fomaklubu
Libereca JanyZahui'ancové,'soukroméfotografkyz Chrastavy. Foto archiv Kalendář Liberecka

prostor pro výstavy, možnost
zveřejnění kulturních akcí
města a další formy komerční
spolupráce.
Chrastavská fotografka Ja-

naZahurancová se chlubí ná-
ročnými pohledy na Ještěd,
Trosky a stromy proti slunci.
Její druhé téma jsou záběry
z Chrastavy a několik foto-
grafií zachycuje drobnosti
přírody.
Miroslava Růžičková vy-

stavuje ucelený, pohled na
rozhledny Jizerskýchhor ne-
komerčním zpracováním, od-
lišným od pohlednicových zá-
běrů. .
Návštěvník Sparkasse do

konce března může obdivo-
vat zimní přírodu ještědského
hřbetu na snímcích Hanky
Palečkové nebo její stružky
Bílé Desné z Jizerských hor.
Několika snímky představila
i neobvyklé pohledy na ar-
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'chitekturu v přírodě. "Foto-
grafie isouyelmi krásné," vy-
slovila svůj názor zástupkyně
Sparkasse z Neugersdorfu Ve-
ronika Voelkel. "Rádi bychom
uspořádali podobnou výstavu
i u nás; ale nemáme tak velké
prostory," povzdechla si.
Tvorba tří českých fotogra-

fek ohromila i první návštěv-
níky, nejen rozsahem, ale
především jemností a poetič-
ností ženských očí. (neli)

cP. ••34.~·
Divadlo pořádá sérii
koncertů pro Asii


