Tisková zpráva
Týden s TULIPANem svolává tanečníky
mazurky. Pokusí se o rekord
Módní přehlídka se šperky vytvořenými v chráněné dílně odstartovala včera 12. listopadu v
obchodním centru Forum charitativní týden plný kulturních a společenských akcí, které v Liberci již
4. rokem pořádá nezisková organizace Sdružení TULIPAN. Součástí letošního Týdne s TULIPANem
bude i pokus o rekord v počtu tanečníků mazurky. Nad celou akcí převzal záštitu náměstek
primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda.
„Jsem rád, že TULIPAN v Liberci působí. Organizace, které pomáhají lidem se zdravotním handicapem,
zvláště pak při pracovní terapii, která tyto klienty učí i pracovním návykům, jsou nepostradatelnou
součástí moderní společnosti. Přeji TULIPANu a jeho klientům spoustu zákazníků a dobré nálady,“ řekl
Kamil Jan Svoboda při zahájení akce.
Na pondělní přehlídce představily nejnovější modely studentky středních textilních škol a liberecké
univerzity. Šperky a doplňky, které modelky na mole zdobily, pocházejí právě z chráněné dílny
TULIPAN.
S TULIPANem se Liberečané mohou potkat až do soboty 17. listopadu, pokaždé na jiném místě. Každý
den má svůj originální název, jenž se váže k události, která má v ten den proběhnout. „Výtěžek z
celého týdne využijeme ve prospěch chráněné dílny, kde pracují lidé převážně s duševním postižením,“
uvedla za sdružení Michaela Svatošová s tím, že motto letošního ročníku zní: „Vzájemná pomoc je
lékem duše“.
V úterý se program přesune do Severočeského muzea v Liberci, kde proběhne výstava obrazů a
fotografií Leony Nesvadbové. Středeční večer vyzve všechny čtenáře na autorské čtení Josefa
Formánka a mladých nadějných autorů do Kavárny U Našeda.
Čtvrtek roztančí celý Liberec, nebo alespoň náměstí Dr. E. Beneše. Před radnicí vystoupí hned několik
tanečních skupin, tanečníků a tanečnic. „V průběhu odpoledne proběhne řada tanečních vystoupení v
různých stylech, od klasického baletu přes společenské tance až po street dance a zumbu,“ přiblížila
Svatošová. Lidé budou mít zároveň jedinečnou možnost zúčastnit se pokusu o rekord. „Pokusíme se
vytvořit co největší skupinu tanečníků mazurky a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů,“
doplnila.
Pátek bude patřit tvořivosti v chráněné dílně TULIPAN. Ta sídlí v přízemí univerzitní budovy S v
liberecké Sokolské ulici. Workshopy pro všechny kreativní nadšence a zejména předškoláky a žáky
základních škol se zaměří na výrobu ručního papíru a keramiky. Tečkou celé akce bude páteční
divadelní představení Divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec v Lidových sadech a benefiční koncert, na
kterém vystoupí kapely HitFakers, Vetrol, Dědové Harryho Pottera a Lessyho Woheň.

Sdružení TULIPAN vzniklo v Liberci v roce 2004, je neziskovou organizací, která se zabývá zejména
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Provozuje chráněnou dílnu, kde v současné době
pracuje 37 lidí se zdravotním handicapem. Sdružení provozuje tiskárnu a vazárnu dokumentů,
zajišťuje výrobu ručního papíru, keramiky, razítek a propagačních materiálů a také úklidové práce.

V Liberci 13. listopadu 2012

