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prosinec 2021 Občasník Zoologické zahrady Liberec,  

příspěvkové organizace

BETLÉMSKÉ SVĚTLO BUDE  
SVÍTIT  I V ZOO!

Zoo Liberec bude od pondělí 20.  
do neděle 26. prosince místem, odkud si 

můžete odnést Betlémské světlo. Zastavte se 
na pokladně zoo kdykoliv od 9 do 15 hodin. 

(POZOR  - na Štědrý den zavíráme o hodinu dříve v 15.00 -  
pokladna do 14.00).  

Využijte štědrovečerní a silvestrovskou otvírací dobu zoo!
  

Po oba tyto dny (24. 12. a 31. 12.) máme otevřeno od 9.00 do 15.00 (pokladny zavíráme ve 14 hodin).  
Navíc, na Štědrý den, jako již tradičně – dobrovolné vstupné! Novinka letošního roku – odměna pro  

posledního návštěvníka roku 2021.

Vánoční zoo 24. 12.  
aneb Zkraťte si čekání na Ježíška

Je již téměř tradicí, že kromě dobrovolného vstupného 
na Štědrý den, nám na oplátku nosíte dárky pro zví-
řata! Za to velmi děkujeme. Prosíme ale jen o trvan-
livé potraviny, jako jsou kokosové ořechy, neloupané 
ořechy lískové nebo vlašské, sušené ovoce a podobně. 
Potraviny můžete zanechat personálu na pokladně  
při vstupu do areálu zoo. Děkujeme

SHÁNÍTE DÁREK NA POSLEDNÍ  
CHVÍLI?

Předsevzetí z ledna, že tentokrát nebudete shánět dárky na poslední chvíli 
opět nevyšlo? Nevadí! Nabídka obchodů na benzínových pumpách není 

vaše jediná záchrana. Udělejte ze svého bližního SPONZORA ZVÍŘETE 
a pořiďte dárek, co má smysl. 

• ON-LINE NÁKUP, dárcovský certifikát přijde automaticky do vaší 
 e-mailové schránky okamžitě po zaplacení kartou - třeba i o půlnoci.

• JMÉNO SPONZORA U ZVÍŘETE PO CELÝ ROK 
 (pokud bude částka větší než 1000 Kč) 

• CERTIFIKÁT je zasílán od částky 50 Kč
• BONUSY PRO SPONZORY

www.zooliberec.cz/podpora/mecenas-chovu/

Od 1. 1. 2022 bude ze „Zoologické zahrady Liberec, pří-
spěvkové organizace“ organizace jiná - jejím zřizovatelem 
bude Liberecký kraj. Přechod na „Zoo Liberec, příspěvko-
vá organizace“ znamená řadu administrativních a technic-
ko-provozních kroků. Některé z nich se krátkodobě dotk-
nou i návštěvníků. Například od 1. 1. 2022 nebude možné 
provádět úhrady kartou (na pokladnách zoo) nebo nákup 
přes platební brány (e-shop, elektronické vstupenky, spon-
zorské smlouvy). Musí dojít k přenastavení terminálů a 
platebních bran na nové účty nové organizace. Tato ne-
funkčnost terminálů bude trvat jen několik dní. Děkujeme 
všem za trpělivost a pochopení.

INFOBOX

VÁNOCE SE ZOOVTIPEM
Ozdobme si poslední předvánoční týden smíchem. Na na-
šem webu najdete „Nejlepší vánoční ozdoby“, které v sobě 
ukrývají vtípek se zvířátky. Pro každý den jeden. Věříme, že 
se od soboty 18. do pátku 24.  prosince nezapomenete s 
námi smát, navštívíte náš web a přizdobíte si 7 dní smíchem. 
Sledujte i náš facebook, kde budeme soutěžit o nejlepší 
vtip! Šťastné a veselé Vánoce nám všem! 

inzerce


