DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PROGRAM
PARKOVIŠTĚ A PŘILEHLÝ PARK
Co jsme pro Vás připravili:
10:05 Vystoupení mažoretek DDM Větrník
10:25 Vystoupení taneční školy A-STYL Liberec
10:40 Ukázky práce psovodů Celní správy ČR z Heřmanic - vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat
11:15 Vystoupení taneční školy A-STYL Liberec
11:30 Vystoupení mažoretek DDM Větrník
12:05 Vystoupení taneční školy A-STYL Liberec
12:20 Ukázky práce psovodů Celní správy ČR z Heřmanic - vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat
12:55 Ukázku brazilského bojového umění capoeira v podání souboru Vem Camará Capoeira
13:10 Vystoupení oddílu gymnastického aerobiku Sport Aerobic Liberec
13:55 Science show – chemické pokusy z laboratoře IQ LANDIA Liberec
15:30 Ukázku brazilského bojového umění capoeira v podání souboru Vem Camará Capoeira
15:45 Vystoupení oddílu gymnastického aerobiku Sport Aerobic Liberec
Dále jsou pro vás po celý den připravena služební vozidla a prezentace práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, Zdravotnické záchranné služby LK, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, Českého červeného kříže a Celní správy ČR,
Vodní a potápěčské záchranné služby Liberec.
Program si pro vás připravily také organizace: Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje STŘEVLIK, DDM Větrník, IQ park, Tým silniční bezpečnosti. V dětském koutku naleznete atrakce pro malé
návštěvníky, jak např. skákací hrad, Shoď ho! a Moucha.
V průběhu dne máte možnost se vyfotografovat s některým z maskotů klubů FC Slovan Liberec, Basketbalový klub Kondoři, HC Bílí Tygři
Liberec. A dostane se i na sladké odměny! .

BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU
V 1. až 6. + 17. PATŘE BUDOVY BUDE PROBÍHAT SKAUTSKÁ HRA PRO MLADŠÍ I STARŠÍ DĚTI
vestibul (foyer) budovy
do 14:30 Workshop Střední průmyslové školy textilní v Liberci – textilní techniky (místnost č. 111)
14:30 Koncert žesťového kvarteta ZUŠ Liberec
14:45 Irské tance v podání DDM Větrník
po celý den IQ LANDIA Liberec
po celý den Výstava historických fotografií věnovaná 100 letému výročí poskytování sociálních služeb v Jedličkově ústavu
v Lužické ulici v Liberci a výstava dětských výtvarných děl - kreseb, maleb, koláží a grafických technik na téma „STÁŘÍ – ČAS ZRALOSTI,
MOUDROSTI A VZPOMÍNEK“

JEDINEČNÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V PÁTERNOSTERU!
13:25 Módní přehlídka Střední průmyslové školy textilní v Liberci
15:00 Módní přehlídka Střední průmyslové školy textilní v Liberci
3. patro
Kancelář a pracovna hejtmana Martina Půty, zasedací místnosti hejtmana, rady kraje a zastupitelstva
4. a 5. patro (kanceláře členů rady kraje)
- Ivana Hujerová, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
- Alena Losová, resort školství, mládeže a zaměstnanosti
- Marek Pieter, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
- Petr Tulpa, resort sociálních věcí
- Josef Jadrný, náměstek hejtmana, resort životního prostředí a zemědělství
- Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně, resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
- Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury
- Vladimír Mastník, resort dopravy
6. patro
Kancelář René Havlíka, ředitele Krajského úřadu
10. patro
Výstava „O tomto domě“
V 17. patře je pro vás otevřena vyhlídka, ze které budete mít Liberec jako na dlani!

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, 24. 9. 2014, 10:00 – 16:00 hodin
Drobná změna časů vyhrazena.

